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Sportul
JBl ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VAl

!' îmbătă și
[i in toate

kj Capitalei, 
semnai o prezență

I
!' impresionantă intr-o su- 
]! ită de concursuri și com

petiții de masă din ca
drul „Cupei Independen
ței", „Cupei 16 Februarie", 
„Cupei tineretului" și a 
altor acțiuni sportive cu 
o largă audiență. Sălile 

Ide sport ale unor școli 
generale (4, 5, 10, 19), ale 
unor licee („23 August', 
„I. L. Caragiale", „Mihai 
Viteazul", de mecanici fi
nă, economic 1, de mu
zică nr. 1, „Dîmbovița"), 
ale unor cluburi și aso
ciații sportive (Olimpia, 
F.R.B., Solex, Timpuri 

!' noi, Aurora, Electra etc) 
;l s-au dovedit, in toate cazurile, excelente gazde. In fotografie, as- 
■ ; pect de la concursul de cros organizat în cadrul „Cupei 16 Fe- 
!' bruarie" In vecinătatea stadionului Tineretului.

duminică, 
sectoarele 
elevii au

» FI

NUMAI LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICA?
ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASĂ ÎN RlNDUL ELEVILOR 

DIN COMUNELE JUDEȚULUI CLUJ. Expunînd acest obiec- 
profesorului Ion Bindea, inspectorul general al 

am primit un răspuns care
Inspec- 

poate con-
tiv
toratului școlar 
stitui un cadru general al însemnărilor noastre în urma raidului 
întreprins în diferite unități de învățămînt: „Avem în județ multe 
cadre didactice de educație fizică gata să-și facă datoria, cu vocație 
pentru profesia aleasă, care nu așteaptă nici condiții speciale și nici

indicații de la centru pentru orientare, ci, dovedind competență, ini
țiativă și spirit gospodăresc, realizează lucruri din cele mai fru
moase. Dar există, din păcate, și altfel de profesori de sport, care 
n-au reușit să-și impună o disciplină riguroasă in muncă, o ținută 
de adevărat educator, de educator-model, și care, in mod firesc, nu 
obțin rezultate pe măsura posibilităților și a cerințelor".

să mutăm pe concret aceste aprecieri...Să încercăm

CHIAR DACĂ ȘCOALA SE 
AFLĂ IN VIRF DE MUNTE...

RAIDUL NOSTRU

Să consemnăm, pentru înce
put, cîteva fapte care impresio
nează plăcut pe oricine vine din
afară. în satul Valea 
aparținînd comunei 
tuată undeva la... 
munților Mezeșului 
Vlădeasa, profesorii 
fizică — dînd întotdeauna curs 
dorinței și sugestiilor elevilor — 
organizează aproape zilnic, pe 
baza sportivă amenajată chiar de 
ei, concursuri atletice (de regu
lă crosuri și probe de aruncări 
și sărituri), altele de orientare 
sportivă (împrejurimile așezării 
fiind de un rar pitoresc), de fot
bal, tir, iar acum, în plină iarnă, 
de schi și săniuțe. Activităților 
sportive de masă planificate la 
fiecare sfîrșit de săptămînă le 
sînt asociate o dată pe lună al
tele cu participarea unor elevi 
sau echipe școlare din comunele 
învecinate (Fildu, Ciucea, Ne- 
greni) și chiar din orașul de re-

BINE PENTRU

in comune ale județului Cluj

„DE LA 27 DECEMBRIE NU 
L-AM MAI VĂZUT 

IN ȘCOALĂ"...
Pe biroul prof. Ion Bindea,

Drăganului, 
Poieni, si- 
confluența 
cu munții 

de educație

LECȚIILE DE 
NU NUMAI ATIT 1

ședință al județului. Este o acti
vitate însuflețită, rodnică, pentru 
reușita căreia nu numai profe
sorii de educație fizică înțeleg să 
pună umărul, ci aproape toți lo
cuitorii satului.

Deși se detașează oarecum, e- 
xemplul amintit mai sus nu ră- 
mîne, totuși, izolat Județul Cluj 
oferă multe alte dovezi de mun
că pasionată și responsabilă din 
partea cadrelor didactice de spe
cialitate, înzestrate cu calități de 
organizatori, inițiatoare a unor 
competiții menite să asigure par
ticiparea masivă a elevilor, con
tinuitatea practicării exercițiului 
fizic, a diferitelor ramuri de 
sport. Este ceea ce se întîmplă, 
în mod obișnuit, la Dăbîca și 
Cătina, la Recea-Cristur și Mări- 
șel-Stănești, la Cuzdrioara și Bo- 
bîlna, la Măguri-Bogdănești și 
Țaga, la Aghireș și Panticeu.

EDUCAȚIE FIZICĂ, DAR...

Inspectorul 
îngrijit per-

predecesorul său. Marian Boca, 
acum în comuna Țaga. La Co- 
jocna, centru de comună, profe
sorii Vasile Sinmihăilean și Ru- 
salim 
bună 
teren 
tenis 
sporadic în direcția cuprinderii 
elevilor în sportul de masă. Alți 
doi profesori, în general bine 
cotați, Nicolae Udrea și Trifu 
Crișan, fac prea puțin pentru 
angrenarea continuă a elevilor 
în diferite ramuri de sport pen
tru organizarea rațională a 
timpului lor liber. Needificator 
este și modul cum este prezent 
prof. Petru Miclăuș din comuna 
Unguraș în organizarea activită
ților sportive cu elevii. Ca o 
notă generală, în aproape toate 
așezările amintite căminele cul
turale sînt prea puțin ancorate 
în activitatea sportivă a școlari
lor, neajuns determinat, firește, 
și de comoditatea, de indiferența 
profesorilor de sport.

Mereu, deși dispun de o 
bază materială (stadion cu 
gazonat, terenuri pentru 

ș.a.) acționează destul de

. O 
scrisoare. Un act oficial semnat 
de primarul și de directorul șco
lii generale din comuna Cărnă- 
rașu. Conținutul ei (circa 25 de 
rînduri) trezește surprinderea. 
Vizează tot un profesor de edu
cație fizică. Numele său, Petru 
Bucur. Numai că nu mai este 
vorba de o anumită comoditate 
față de profesiunea aleasă, de 
efectuarea în exclusivitate a lec
țiilor sau de acoperirea unui 
oarecare volum de activități 
sportive cu elevii. Ceea ce i se 
impută în scrisoare prof. Bucur 
surprinde in mod cu totul ne
plăcut : de la 27 decembrie n-a 
mai efectuat orele, „nul-am mai 
văzut in școală".

Semnatarii scrisorii nu sînt in
diferenți față de acest act de 
abdicare de la o obligație so
cială, care trădează spirit de in
disciplină. Nu cer măsuri radi-

Tiberiu STAMA

O notă pozitivă : 
școlar județean s-a 
manent ca profesorii de educa
ție fizică încadrați, de pildă, la 
clase din ciclul II să obțină, a- 
tunci cînd au nevoie de comple
tarea unor norme didactice, ore 
la clase din ciclul I. In acest 
fel, in multe școli generale ale 
județului, educația fizică este 
predată de cadre de specialitate, 
începind chiar cu clasa I, ceea 
ce constituie un real cîștig pen
tru elevi, dar și pentru profesori. 
Este de aceea regretabil (și ori
cum de neînțeles) că o asemenea 
dovadă de solicitudine din par
tea forului de resort nu se bucu
ră întotdeauna de prețuirea cu
venită. Altfel spus, asigurarea 
unei continuități in munca me
todică nu trebuie să se rezume

doar la lecția, la orele de clasă. 
Se face simțită nevoia unei pre
zențe a profesorilor de educație 
fizică și intr-o suită de activi
tăți sportive de masă cu elevii, 
după gusturile acestora, după 
preferințele lor. Așa procedează 
adevărații educatori care sînt a- 
nimați de dorința de a ti cit 
mai aproape de tînăra generație.

cerință nu 
Un

In vederea participării

la C. E. de tir

cu aer comprimat

(Continuare în pag. a 3-a)

Dar, o asemenea 
este îndeplinită peste tot. 
profesor cu o recunoscută pre
gătire și experiență cum 
Dumitru Baciu din comuna 
realizează mult prea puțin în 
afara orelor de clasă, dovedind 
că nu este suficient de preocu
pat pentru a menține o anumită 
tradiție a concursurilor și com
petițiilor școlare, asigurată de

TRĂGĂTORII ROMANI
este 

Buza AU PLECAT
SPRE ANDORRA

CERINȚE CALITATIVE SPORITE
ÎN TOATE DOMENIILE

DE ACTIVITATE
PLENARA C. J. E. F. S. DOLJ

Astăzi dimineață ă părăsit Ca
pitala delegația 
români care va 
Campionatele europene la arm 
cu aer comprimat, găzduite 
poligonul Les Escaldes din An
dorra. Competiția se va desfă
șura sîmbătă și duminică.

Reprezentativa română 
în componența ei pe Eva Olah, 
campioană europeană în 1976, cu 
384 p Mariana Feodot și Du
mitra Matei (antrenor Eni Dră- 
gan), la pușcă 10 m, și pe Ani- 
șoara Matei, Ana Ciobanu și 
Maria Haba (antrenor Ștefan Pe-

de sportivi 
participa la 

q 
de

are

Pregătirile pentru Campiona
tele europene de bob, găzduite 
de pista din Sinaia in zilele 
de 19—20 februarie (echipajele 
de 2) și 26—27 februarie (echi
pajele de 4) se desfășoară din 
plin. Simbătâ și duminică cele 
șapte echipaje din care vor fi 
selecționate echipele reprezen
tative ale României au parcurs, 
de la plecarea 
cite două 
manșe de 
nometrat). 
fost testat 
uzinele Tractorul, prin inițiati
va ing. Horst Graef, el însuși 
pilot. In cursul zilei de luni, 
pentru prima dată tie la con
struirea ei, pirtia a fost par
cursă de la cap la cap, pe cei 
1 500 m lungime cu 14 viraje. 
Au fost executate cinci manșe, 
in condiții bune (deși in cursul 
dimineții ninsese destul de 
dens), de către echipajele Pa- 
naitescu — Lixandru, Secui — 
Ncagu, Pascu — Streață (apoi 
cu C. Ionescu și Mitrofan), 
Bunea — Nicolau, Chițu — Pe
trescu. Burbea — Popa și 
Graef — Tupea.

intermediară, 
și respectiv patru 

antrenament (necro- 
Cu acest prilej a 

un bob construit la

borîrile oficiale (cronometrate) Ș 
de antrenament se vor desfă- î; 
șura începînd de luni diminea-

I ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Primii oaspeți — boberii din 
R. D. Germană — sînt aștep
tați in cursul zilei de joi. Con
form programării inițiale, co

Surpriză In turneul de la Ploiești al campionatului masculin de handbal

ETAPA
Relonul Săvinești
Steaua
Dinamo Brașov
Polit. Timișoara
Univ. Cluj-Napoca
C.S.U. Galați

Următorul turneu
14 și 15 februarie 
turneu, în etopa a 
derbyul campionatului : Dinamo București — Steaua.

A XIX-a, REZULTATE TEHNICE
25-22
24- 16
25- 19
22-20
12-25
19-16

- H. C. Minaur B. Mare
— Univ. București
- Gloria Arad
— Știința Bacău
- Dinamo București
— C.S.M. Borzești

campionatului va avea
Sala sporturilor din lași. In cadrul

li 3-13) 
(10- 5) 
(11- ’) 
(11- 7) 
( 4-12) 
(12- 8)

Dănilă 2, Zaharia 2, Drăghici — 
Relonul ; Mironiuc 8, Ignătescu 7, 
Palko 3, Panțiru, Avramescu. Revi. 
Tirniceru.

al 
în
XXII-a, marți 15 februarie este programat și

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). — 
Sala „Victoria" din localitate a 
găzduit luni seara meciurile etapei 
a XlX-a a campionatului Divi
ziei A Ia handbal masculin, eta
pă care a încheiat cel de-al doi
lea turneu de iarnă al acestei 
importante competiții. Dintre re
zultatele obținute cu acest prilej, 
este de subliniat marea surpriză 
realizată de Relonul Săvinești. 
care a reușit să învingă, la ca
pătul unui meci de mare tensi
une. pe H. C. Minaur Baia Mare, 
una din echipele cu șanse 
locui III.

Iată, însă, cîteva succinte 
semnări de Ia aceste jocuri.

RELONUL SĂVINEȘTI — H.C. 
MINAUR BAIA MARE 25—22 ! 
O surpriză autentică, pentru 
care echipa lui Gheorghe Gruia 
(la cei 37 de ani ai săi el J-a 
învins pe Mironiuc — 25 de ani 
— nu numai în ceea ce privește 
numărul de goluri marcate : 
10—8, ci și în vigoare, în dorința 
de a-și ajuta echipa și chiar ih 
entuziasmul... juvenil) merită fe
licitări, deoarece a dorit și a 
muncit enorm pentru această 
victorie. La învinși se pare că 
ceva este în neregulă, mai ales 
în ce privește omogenitatea su
fletească, dar neavînd noi misiu
nea să descurcăm ițele încurcate 
de alții, vom spune doar că H.C. 
Minaur Baia Mare arată ca o for
mație îmbătrînită, demodată, lip
sită complet de pasiune. Antreno
rul Lascăr Pană ar trebui să caute 
cu răbdare și tact cauzele înfrîn-

la

in-

La unul dintre ultimele antrenamente din sala poligonului Dinamo, antre
norul Eni Drăgan cu elevele sale, Mariana Feodot, Eva Olah_și_Dumitra 
Matei (de la stingă la dreapta) 
trcscu), la pistol 10 m. Sporti
vele noastre vor participa la în
trecerile individuale și pe echi
pe. Din lot mai face parte puș
cașul Ilie Codreanu, concurent la 
proba individuală a seniorilor.

Organizatorii au anunțat în
scrierea în concurs a delegațiilor 
din 24 de țări, dintre care 15 cu 
echipe complete de seniori, se
nioare, juniori și junioare.

Foto : S. BAKCSY
(România nu are reprezentanți 
la ultimele două categorii de 
vîrstă). în compania elitei tiru
lui european cu aer comprimat, 
trăgătoarele noastre în proba de 
pușcă 10 m au de apărat atît 
medalia de aur a Evei Olah, din 
proba individuală, cit și pe cea 
cîștigată, de asemenea anul tre
cut, în proba colectivă (rezul
tat : 1134 p).

loc în zilele de 13, 
acestui

transformă echipa 
candidată la ano- 
Săvinești a domi-

gerilor care-i 
din fruntașă în 
nimat. Relonul 
nat partea a doua a întâlnirii, cînd 
a condus la 3, 4 și chiar 5 goluri, 
asigurindu-și în acest fel un final 
liniștit. Punctele au fost marcate 
de : Gruia 10, M. Samson 3, D. 
Samson 3, Afloarei 2, Coasă 2,

STEAUA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 24—16. Meci plăcut, 
in care Steaua a exersat o apărare 
strinsă, agresivă, uneori 4-1-2, 
alteori 5-ț-l, reușind să încurce 
„mașina" de pase a studenților și 
să păzească mai bine buturile, 
palid apărate de Munteanu și Mar
chidan. Băieții lui Eugen Trofin 
au făcut ceea ce au putut. Și, 
sincer vorbind, ceea ce au putut, 
se vede... Au înscris : Drăgăniță 
5, Kicsid 4, Birtalan 3. Stockl 3. 
Voina 3, Dan Fetru 3, Cheli, Nea- 
gu, Roșu — Steaua ; Bocan 9, 
Bako 4. Szabo 2, Georgescu — U- 
niversitatea.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

ASTĂ-SEARĂ, LA NISA

AL DOILEA MECI AL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
9 9

Jocul va începe la ora
MANDELIEU, 7 (prin telefon). 

Marți, în nocturnă (21,30 ora Bucu- 
reștiuluij. fotbaliștii români vor fi 
supuși celui de al doilea test al 
turneului francez, înfruntînd pe 
O.G.C. Nice, care se află pe locul 
5 în clasamentul primei ligi. Cota 
de interes a meciului a crescut 
enorm în urma victoriei pe care 
O.G.C. Nice a obținut-o duminică, 
la Nancy, asupra echipei lui Pla
tini : 4—1.

„Tricolorii" se prezintă la acest 
joc cu un plus de antrenamente 
și de responsabilități. Ștefan Covaci 
a amînat cu 24 de ore plecarea de 
la Mandelieu spre Nisa pentru a 
valorifica la maximum „izolarea 
de lucru" pe care a oferit-o acest 
„hotel-mînăstire" de aici. Pentru 
jocul de la Nisa, se preconizează 
formația :

Iordache — Cheran. Sameș, Săf- 
măreanu II, Vigu — Dumitru, Bă
lăci, Boloni — Troi, D. Georgescu, 
Marcu.

După cum se vede, a fost refă
cut cuplul de fundași centrali care 
a jucat la Praga. S-a renunțat, 
pentru moment, la Zamfir, lipsit 
de formă. Mulțescu, ușor acciden
tat, i-a cedat locul lui Bălăci. Dacă 
Mulțescu va fi apt, în cele din 
urmă, nu este exclusă menținerea 
în teren a lui Bălăci, care, de pe 
poziția extremei, ar putea contri
bui la formarea unui „centro- 
campo" mai suplu decit cel de la 
Bordeaux. Luni după-amiază, an
trenorul Covaci le spunea fotbaliș
tilor români : „Sînt mulțumit de 
plusul de viteză pe care îl înre
gistrează
namente circulația mingii șl a oa
menilor, 
altele — 
tingere sau cu cel mult două a ba
lonului. Sper ca în jocul de Ia Nisa 
să se vadă rezultatele eforturilor 
voastre pe terenuri uscate. Pentru 
noi, Bordeaux a fost mai mult un 
test al pregătirii fizice. La Nisa se 
impune mai mult. Avertizez apă
rarea că perioada ei de organizare 
trebuie redusă Ia minimum. Bor-

21,30 (ora Bucurcștiului)

BĂLĂCI

Ia ultimele noastre antre-
Acest plus este — între 
urmarea temelor cu o a-

Modul cum au fost îndeplinite 
sarcinile în domeniul mișcării spor
tive la nivelul județului Dolj, pre
cum și' obiectivele viitoare, au fost 
analizate cu prilejul recentei ple
nare a C.J.E.F.S., care a avut loc 
în „aula albastră" a universității 
craiovene, dezbatere desfășurată 
într-un climat de seriozitate, de 
exigență, de preocupare atentă 
pentru găsirea celor mai eficiente 
căi de îmbunătățire a întregii ac
tivități.

Amplul raport — prezentat de 
președintele C.J.E.F.S., prof. Ion 
Rinderu —, precum și intervențiile 
numeroșilor participanți, au scos in 
evidență că în perioada trecută, 
mai mult ca in anii precedenți. 
puternic mobilizați de chemările și 
sarcinile cuprinse în documentele 
de partid, toți factorii cu atribuții 
în acest domeniu, activiștii sportivi, 
profesorii de educație fizică, spor
tivii au obținut rezultate mai bune 
în ceea ce priveșe educația fizi
că și sportul de masă, ca și in a- 
firmarea pe plan național și inter
național a performerilor doljeni. în 
consolidarea bazei materiale, in 
întărirea disciplinei.

Sportului de masă i s-a acordat 
importanța necesară, prin organi
zarea a cit mai multe acțiuni în 
cadrul unităților de învățămînt. în 
întreprinderi și instituții. în coope
rația meșteșugărească și la sate, cu 
orientarea acestora spre folosirea 
formelor simple, accesibile, desfă
șurate în aer liber. în acest sens, 
pot fi remarcate cupele pe ramuri 
de producție, întrecerile din cadrul 
campionatelor asociațiilor, cele din 
„Cupa Tineretului", „Crosul tinere

tului", care. împreună cu alte ma
nifestări specifice județului, au a- 
sigurat o mai bună cuprindere — 
peste 140 000 — a oamenilor muncii 
in activitatea sportivă.

De asemenea, pentru preșcolari, 
elevi și studenți au fost organizate 
o serie de competiții cu largă 
audiență. Este suficient să amintim 
că toate grădinițele și școlile din 
județ au fost cuprinse in campio
nate școlare la diverse discipline, 
că s-a înregistrat o mai largă par
ticipare la întrecerile tradiționale.

în ceea ce privește mediul rural, 
pentru tinerii de la sate au avut 
ioc „Cupa UNCAP" la oină și po
pice. campionatul sătesc la lupte, 
„Cupa satelor doljene". „Cupa Re
coltei", „Cupa mecanizatorului" și 
altele.

Cu toate aceste succese, așa 
după cum s-a apreciat, „contribu
ția mișcării sportive doljene la 
dezvoltarea fizică armonioasă a ti
neretului Ia întărirea sănătății 
populației nu se ridică incă la cota 
exigențelor și cerințelor, valoarea și 
eficiența biologică și educativă 
menținindu-se incă sub posibili
tăți".

A fost criticat, mai ales, faptul 
că nu pretutindeni există continui
tate in organizarea acțiunilor, că 
centrul de greutate nu-1 constituie 
încă clasa, atelierul, secția, că gim
nastica la locul de muncă nu se 
bucură peste tot de sprijinul ne
cesar, că nu se promovează în 
măsură suficientă acțiuni specifice

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

CURSURILE DE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR, 
ACȚIUNE DE MARE UTILITATE Șl ACTUALITATE

Duminică Ia prinz, la Centrul de 
pregătire olimpică de Ia „23 August", 
s-a încheiat cursul de perfecționa
re a antrenorilor din gimnastica 
masculină, moment care marchea
ză finalizarea uneia din acțiunile 
principale, în această perioadă, ale 
Federației române de gimnastică. 
Despre problemele ridicate de ce
le două cursuri (pentru antrenorii 
din gimnastica feminină și pentru 
cei care lucrează în gimnastica 
masculină), ca și despre alte preo
cupări de actualitate ale Federa
ției de gimnastică am avut o dis
cuție cu NICOLAE VIERU, secre
tar al F.R.G.

— A fost o experiență extrem 
de interesantă, atît pentru noi, cei 
din activul federației, cit și pentru 
cadrele noastre de bază din în
treaga țară — ne-a spus interlo
cutorul. Atît cursul de perfecțio
nare de la Snagov. cit și cel în
cheiat duminică la prinz, în Capi
tală. au fost acțiuni reușite, de 
reală utilitate. Antrenorii princi
palelor secții din toată țara au a- 
vut prilejul să facă cunoștință cu 
tot ceea ce e nou în gimnastica 
mondială, au fost analizate în de
taliu rezultatele Jocurilor Olimpi
ce de la Montreal, au fost dezbă
tute direcțiile și orientările viitoa
re ale gimnasticii noastre, în

perspectiva viitoarelor Jocuri O- 
limpice. de la Moscova, din 1930. 
Prezentarea noilor exerciții impu
se, cele cu care se va concura în 
următorii patru ani în toate ma
rile întreceri, a constituit un aju
tor direct, concret pe care l-am 
dat tuturor specialiștilor noștri. 
Precizez, de asemenea, că noua 
programă de clasificare ca și co
dul de punctaj, intrate în vigoare 
pe plan intern de la începutul a- 
cestui an, pornesc tocmai de la ce
rințele mondiale ale gimnasticii. 
Expunerile făcute în cadrul 
cursurilor, exemplificările practi
ce, filmele prezentate, schimbul de 
opinii dintre participanți — toate 
acestea se constituie într-o expe
riență care se va resimți foarte 
curînd în munca celor ce activea
ză în gimnastică.

— Ce alte evenimente im
portante se află in momentul 
de față pe agenda activului 
federației ?

— Fără îndoială pe primul plan 
se situează pregătirea în cele mai 
bune condițiuni a Campionatelor 
internaționale de gimnastică ale 
României, aflate la cea de a XX-a 
ediție, programate în luna aprilie. 
Deci, un jubileu, căruia dorim să-i 
asigurăm cadrul necesar. Am a- 
dresat invitații multor federații din

cu Nicolae Vieru, 

secretar

al F.R. Gimnastică

Europa și din alte continente, con
tăm pe participarea celor mai buni 
gimnaști români, astfel că această 
tradițională întrecere va deveni, 
sîntem siguri, o adevărată sărbă
toare a gimnasticii. Ne intere
sează această competiție, mai ales 
prin prisma Campionatelor euro
pene din acest an. care vor avea 
loc în luna mai. Nadia Comăneci. 
Teodora Ungureanu, Marilena 
Neacșu, Anca Grigoraș, Dan Gre- 
cu. Ion Checicheș. Sorin Cepoi, 
Kurt Szilier sînt doar cîțiva dintre 
cei mai autorizați candidați care 
urmează să lupte pentru supre
mație pe plan continental.

— Ca membru al Comitetu

lui executiv al F.I.G., vă de
plasați in aceste zile la Tallin, 
pentru o sesiune importantă..

— Intr-adevăr, între 8—13 fe
bruarie are loc în U.R.S.S. ședința 
noului Comitet executiv al F.I.G.. 
ales la Montreal. Pe ordinea de zi 
figurează probleme importante ale 
gimnasticii mondiale : analizarea 
stadiului de pregătire a campiona
telor europene pe anul în curs, 
stabilirea planurilor de lucru ale 
diferitelor comisii ale F.I.G. ș.a. 
Nu mă îndoiesc că măsurile pe 
care le vom adopta vor da un non 
impuls dezvoltării gimnasticii p' 
plan mondial.

Constantin MACOVEI

deaux a însemnai două mari erori 
de apărare. Ați practicat, acolo, o 
defensivă contemplativă, care nu 
mai poate fi tolerată. Trebuie să 
rețineți că Bjekovici și Toko (un 
jucător de culoare din Ciad) sînt 
mai buni și mai percutanți decit 
îualn'rșii echipei Franței. Echipa 
din Nisa joacă permanent cu a- 
ceste două vîrfuri. Am discutat a- 
justarea apărării noastre la aceas
tă formulă. Sper să nu se uite".

Pentru Nisa, care este în plin 
carnaval, meciul cu selecționata 
română e un joc de orgoliu. Acel 
4—1 de la Nancy a stimulat am
bițiile echipei antrenorului Rossi, 
care l-a înlocuit recent pe fostul 
internațional Gulliout, aflat la con
ducerea tehnică a echipei ca an
trenor și jucător, timp de... 5 eta
pe, fiind schimbat după înfrîn- 
gerea de la Angers. De atunci. în 
numai două jocuri, fotbaliștii din 
sudul Franței au înscris nu mai 
puțin de 8 goluri.

Echipa „Coastei de Azur" anun
ță „U“-Ie victorios de la Nancy : 
Baratelli — Pigal, Katalinski, Zam- 
belli, Ascery — Cappadona, Gul
liout, Adams — Sanchez, Bjekovici, 
Toko.

După cum se poate vedea, apar 
două nume noi față de formația 
anunțată anterior : Ascery și Cap
padona. Amîndoj au jucat la Nancy. 
Cappadona, un jucător foarte tînăr, 
a fost printre cei mai buni de pe 
teren. Golurile au fost înscrise de 
Sanchez (2), Toko și Bjekovici. A- 
cesta din urmă este golgeterul 
echipei, cu 11 puncte.

Așadar, marți (n.r. azi). în noc- 
tură. „tricolorii" vor încerca să 
prezinte, cit mai bine, raportul 
unei activități deosebit de intense, 
în condiții de lucru excelente. Ei 
au în față o echipă în care forța 
iugoslavilor Katalinski și Bjeko
vici reprezintă un mare suport 
pentru fantezia caracteristică ju
cătorilor din sud. animați de Toko. 
Să sperăm că echipa noastră va 
face un pas înainte spre o omoge
nitate care, deocamdată, îi lipsește. 
Așteptăm, de asemenea, ca apăra
rea (prima urgentă) să se consti
tuie. în sfîrșit. într-un organism 
închegat, iar atacul să reducă, prin 
decizie, numărul excesiv de acțiuni 
irosite. Acum cîțiva ani, alți „tri
colori" au pierdut aici la Nisa, cu 
l—0. Acum, chiar dacă echipa 
noastră se află tot într-un stagiu 
de pregătire, un rezultat mai bun 
în urma unui joc superior celui 
de Ia Bordeaux ar fi un punct 
cîștigat sub toate raporturile, in
clusiv amănuntul că pe teren se 
vor afla Bjekovici și Katalinski, 
doi posibili adversari la Belgrad, 
în luna mai.

loan CHIRILA
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DE CE A DAT GREȘ EXPERIMENTUL DE LA ClMPULUNG MUSCEL? 
tîmplârii. De aici pornesc toate ne
cazurile, mai mari sau mai mici, 
pe care reporterul le-a putut con
stata la fața locului.

Să începem, de pildă, cu condu
cerea școlii. Pare de necrezut, dar 
din luna iulie a anului trecut Li
ceul de Atletism din Cimpulungnu 
are... director (!!!), Mihai Răuțoiu 
— numit în această funcție în ur
mă cu trei ani — înaintindu-și de
misia la sfîrșitul acelei luni. Ni 
se pare cu totul nefiresc ca aceas
tă problemă esențială să nu poată 
fi rezolvată în mai bine de o ju
mătate de an ! Desigur, fostul (să-i 
spunem așa) director are o mare 
parte din vină pentru situația ac
tuală a 
Tehnician 
(a crescut 
format pe 
Cristudor, 
Niculescu, 
tini), 
țoiu nu a dovedit 
calitățile necesare 
unui conducător, 
fiind preocupat — 
după cum ne spu
nea prim-vicepreședintele C.J.E.F.S. 
Argeș, tov. I. Crețu — ca lipsu
rile și deficiențele să nu „răsufle", 
să nu fie cunoscute de forurile 
superioare și nu de lichidarea lor.

Lipsurile abundă și ar fi o na
ivitate să se creadă că ele nu au 
fost cunoscute de „tutorii" Liceu
lui. Să începem cu cele de ordin 
material, de gospodărire. Am vi
zitat internatul: mai mult de două 
treimi din cele 217 paturi — cite 
8 și 9 într-o cameră, cu 4—5 tre
ninguri puse în același timp la

înființat in septembrie 1970 din 
inițiativa Ministerului Educației și 
învățămintului, Liceul Central Ex
perimental de Atletism din Cimpu- 
lung Muscel răspundea unei nece- 

stringente a activității 
de performanță, acest 
unitate, in care sta- 
învățătura se împletesc 
fiind considerată — e- 

sînt numeroase în țările

sități 
atletice 
tip de 
dionul și 
armonios, 
xemplele ____ __ ,_____
cu atletism dezvoltat — formă su
perioară de pregătire a viitorilor 
performeri.

uscat pe un calorifer aproape... 
călduț — sint total improprii ; au 
fost cazuri in care elevi ai liceu
lui au ajuns deficienți fizici ! Ali
mentația, nu întotdeauna stabilită 
de medic, nu corespunde exigențe
lor performanței. Mai mulți elevi 
ne-au declarat că masa se îmbu
nătățește subit cind se anunță un... 
control de la federație I în inter
nat nu curge apa caldă etc.

La reluarea campionatelor de baschet

★
și răsfățat, Liceul 
a avut de la în- 
privilegiată în at- 

stirnind invi-

★

Copil adulat 
din Cimpulung 
ceput o poziție 
letismul românesc, ______ ___
dia specialiștilor care activează în 
alte unități atletice școlare din 
țară. Și, dacă la început baza ma
terială nu se deosebea prea mult 
de condițiile existente în alte părți, 
ea s-a îmbunătățit an de an, as
tăzi existind în perimetrul liceu
lui un stadion cu pistă de 300 m, 
o sală pe care poate nioi Bucureș
tii! 1 nu o are, pardosită cu coritan, 
utilată cu toate cele necesare, un 
complex de refacere cu bazin și 
saună, cabinet medical propriu etc. 
Adăugind internatul, adăugind 
școala, circumscrise aceluiași pe
rimetru, vedem că elevul-atlet gă
sește aici condiții excelente de des
fășurare a celor două activități : 

' învățătura și atletismul de perfor
manță.

în primii doi ani rezultatele au 
fost cele scontate. în scurt timp, 
Liceul din Cimpulung Muscel a 
ajuns cea mai puternică unitate a 
atletismului pentru juniori din 
țară. Bilanțul anului 1973 este e- 
dificator : 8 campioni balcanici, 35 
de campioni ai României, 70 de 
recorduri republicane, 24 de atleți 
în. loturile naționale. în plus, re
prezentativa feminină a județului 
Argeș, alcătuită aproape în exclu
sivitate din eleve ale Liceului din 
Cîmpulung, a cîștigat „Cupa Ro
mâniei" la atletism, întrecînd Clu
bul Atletic Universitar, Steaua, Di
namo, Rapid, formații alcătuite în 
majoritate din senioare. Liliana 
Leau, Niculina Lungu, Dorel Cris
tudor — iată cîteva nume care 
străluceau la vîrsta junioratului, 
nume cunoscute nu numai in țară 
sau în Balcani, ci și pe plan con
tinental.

liceului, 
apreciat 

și i-a 
Dorel 
Aurel 

Dan Be- 
Mihai Râu

Aceste neajunsuri nu sînt mi
nore, dar mai importante ni se 
par cele care privesc procesul de 

pregătire, incepînd 
chiar cu alcătuirea 
corpului de cadre 
de specialitate (11 
profesori), 
lucrează 
de la 
liceului, 
că unii, 
tineri, 
meserie pe parcurs. 
Se poate, 

rezultatele sînt

Mulți 
aici chiar 
înființarea 
Se spune 

cei mai 
au învățat

dar a- 
mai 
3-4
răs-

tunci de ce 
slabe acum decît în urmă cu 
ani ?

întrebarea își află unul din 
punsuri în registrul de inspecții al
școlii, în care o brigadă a Minis
terului Educației și învățămîntulul 
și Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport consemna, 
la 24 octombrie 1974 : „...Există 
grave lipsuri ale profesorilor de 
specialitate. Activitatea lor se re
zumă la efectuarea celor 18—20 de 
ore săptămînal, cit reprezintă nor-

ma didactică, nivel profesional 
slab, alcătuire greșită a grupelor, 
lipsă de preocupare pentru depis
tarea și atragerea unor elemente 
talentate, care duce la menținerea 
unui mare număr de elevi neco
respunzători („elevul ne caută pe 
noi, nu noi pe el“), superficialitate, 
formalism la întocmirea documen
telor de planificare, lipsa schim
bului de experiență intre cadre di
dactice, relații neprincipiale intre 
profesori, care s-au răsfrint ne
gativ asupra climatului de muncă, 
in special in cadrul procesului in- 
structiv-educativ de specialitate'. 
Și, conchide acest raport semnat 
de Maria Login, din cadrul M.E.I., 
Nicolae Mărășescu, antrenor fede
ral, și Cornel Stănescu, din partea 
inspectoratului școlar județean : „In 
școală există o atmosferă de sus
piciune apăsătoare, o stare de ten
siune, discuții neprincipiale (chiar 
de față cu elevii), o atitudine de 
liberalism, problemele personale 
sînt mai presus de cele ale școlii."

Aceste lucruri erau scrise — deci 
cunoscute — în urmă cu doi , ani, 
la numai un an de la sezonul de 
vîrf al liceului și doar la cîteva 
luni de la primirea „Diplomei de 
merit" pentru dezvoltarea educa
ției fizice și sportului, acordată de 
conducerea C.N.E.F.S. Totul era 
cunoscut, dar liceul a fost lăsat — 
asemenea unui copil orfan — să 
alunece pe o pantă periculoasă, 
care a anulat eforturi 
și a lipsit 
elemente de

întrebarea

ECHIPELE,
DAR NU

I.E.F.S., Steaua și Rapid evoluează
miercuri și joi In cupele europene

generoase 
nostru deatletismul

valoare.
este : pină

Vladimir MORARU
cînd ?

DIN NOU DESPRE CRONOMETRE...

MAI BINE PREGĂTITE,
LA TOATE CAPITOLELE

★
Care este situația Liceului astăzi, 

la șase ani de la înființare ? Com
parate cu performanțele anului re
cord, rezultatele din 1976 trebuie 
împărțite la 2, 3, sau chiar la 4. 
Reprezentativa Argeșului a retro
gradat în grvna secundă a ..Cupei 
României'... O vizită recentă la 
Cîmpulung ne-a arătat șă liceul 
central și experimental nu mai 
este unitatea-fanion a atletismului 
nostru, ci dimpotrivă. De ce ?

Cauzele sînt multiple, de naturi 
diferite ; ele sînt grave și duc la 
eforturi de tot felul, dar fără efi
cientă pentru atletismul, pentru 
sportul românesc. în hățișul atîtor 
neajunsuri, tinsuri și greșeli este 
greu de stabilit o ordine a im
portanței lor sau a celor responsa
bili de actuala stare a lucrurilor. 
Ele depășesc cadrul acestui articol 
și impun o analiză profundă în 
primul rind din partea forurilor 
care tutelează liceul — prea dar
nice Ia începyt, ar putea spune 

_ dar" care l-au scăpat de 
control, Jăsîndu-1 la voia în- 

' *4».’. ‘

In dorința de a cunoaște po
sibilitățile reale ale celor mai 
buni sprinteri ai noștri, federa
ția de atletism a apelat la in
stalația de cronometraj electric 
a clubului Steaua — remarca
bilă preocuparea clubului mili
tar — capabilă să înregistreze 
timpul primului sosit într-o 
cursă. Așa cum se știe, recordu
rile naționale (sau mondia’e...) 
realizate în ultimii doi ani de 
sprinterii români, în sală și în 
aer liber, pe pistele din țară, cu 
cronometre manuale, nu și-au gă
sit acoperirea în performanțe — 
ca timpi și ca locuri — în compe
tiții peste hotare, unde în ma-

„CROSUL 16 FEBRUARIE-
de la stadionul Tinere-

unii 
sub

Pe aleile 
tului s-a desfășurat cea de-a 8-a 
ediție a „Crosului 16 Februarie" or
ganizat de clubul Rapid. Iată cîș- 
tigătorii probelor : seniori (12 km): 
C. Bebereche (Steaua), senioare 
(3 km) : Maria Ghilea (Olimpia), 
juniori I (4 km) : I. Dragomir (Șc. 
sp. atletism), junioare I (2 km) : 
Corina Cătălinoiu (Metalul), juni
ori II (3 km) : C. Stan (Metalul), 
junioare, II : Florica Manea
(Metalul). Trofeul a revenit atle- 
ților de la Metalul (N. NICOLAE 
— coresp.)

joritatea cazurilor se cronome
trează electric. Am scris, de alt
fel, la momentele respective 
despre „larghețea" cronometro- 
rilor noștri în acordarea unor 
timpi care i-ar face... geloși pe 
mulți dintre sprinterii fruntași 
din lume. O comparație între 
recordurile țării — manual și 
electric — în probele de vite
ză este edificatoare : la bărbați: 
100 m : 10,1 — 10,43, 200 m : 
20,5 — 21,03 ; la femei : 100 m: 
11,3 — 11,76, 200 m : 23,0 —
23,47. Diferențele sînt mult pes
te „eroarea omenească" accepta
tă de 0,24 s. Să adăugăm că la 
100 m la noi s-a alergat și... 9,9, 
— la bărbați și 11,2 — la femei 
în condiții aparent regulamen
tare, dar rezultatele nu au fost 
omologate (din bun simț?!)...

„Povestea" nu-și va afla re
zolvarea decît atunci cînd vom 
avea o instalație care să înre
gistreze toți concurenții unei 
curse. în aceste condiții crono-

metrajul electric va deveni ofi
cial. Pînă atunci — ca și la 
campionatele municipale desfă
șurate recent 
nometrorii. Și 
cid, de pildă, 
ronica Buia la 
metrul electric 
trazis : 7,52 1

Se apropie campionatele na
ționale (sîmbătă și duminică) — 
— probabil că pînă atunci 
nu se poate face nimic —, 
se apropie „Cupa de cristal", 
„europenele" de sală. La va
ră, Bucureștiul va găzdui 
o semifinală a „Cupei Europei". 
Pe de altă parte, Federația In
ternațională a hotărît ca în 
probele de sprint să se țină 
numai o evidență a recordurilor 
mondiale cronometrate electric. 
Nu este exclus ca într-un vi
itor apropiat hotărîrea să vize
ze și recordurile naționale...

Rezolvarea acestei probleme 
nu mai suferă amînare, pentru 
ca și în sprintul nostru perfor
manțele să reflecte fidel 
rea competitorilor.

— decid tot cro- 
cronometrorii de-

7,2 pentru Ve- 
60 m, deși crono- 
nu poate fi con

valoa-

>

CAMPIONATELE MUNICIPALE ALE JUNIORILOR
în cadrul campionatelor munici

pale rezervate juniorilor de cate
goria a Il-a, desfășurate sîmbătă 
și duminică în sala „23 August", 
Sorin Tirichiță (Școala sportivă de

OLIMPIA SI RAPID-ACELAȘI OBIECTIV:
li fnnfiniiăîși continuă
pregătirile
OLIMPIA BUCUREȘTI (antre

nor, Eduard Denischi) dovedește 
o preocupare atentă pentru valo
rificarea deplină a actualei etape 
de pregătire. începută în Capitală, 
o dată cu primele zile ale lui ia
nuarie, această etapă a continuat 
la Eforie Nord, pînă la 4 februa
rie. De la această dată, reveniți 
acasă, rugbyștij Olimpiei își con
tinuă antrenamentele pe propriul 
stadion. Pregătire fizică pînă la 15 
februarie, apoi seria meciurilor de 
verificare cu Aeronautica, Dinamo, 
Sportul studențesc, Vulcan...

Noutăți față de lotul cunoscut 
(26 de jucători) ? Doi juniori din 
pepinieră proprie, Tănăsescu (stilp 
sau linia a Il-a) și Bărbuliceanu 
(taloner). Deci, grijă pentru spo
rirea vitalității înaintării.

Obiectiv pentru antrenor — locul 
3—4 în grupa a Il-a (valorică) a 
Diviziei A. Obiectiv realizabil, dacă 
XV-le Olimpiei va reuși să trea
că trei mari obstacole : meciul cu 
Gloria Buzău (în deplasare) și par
tidele cu Rapid și ,,U“ Timișoara, 
programate acasă...

★
De patru ori pe săptămînă — din 

a doua decadă a lunii ianuarie — 
se pregătesc pentru primele con
fruntări sportive oficiale ale apro
piatului sezon competițional și rug- 
bystii de la Rapid București. Și 
aici accent pe pregătire fizică, mo
dali! ate de sporire a rezistenței și, 
paralel, jocuri de fotbal, handbal,

MENȚINEREA IN „k“, DAR NU ORICUM
baschet, lucru la sala de forță (box, 
haltere și lupte). Giuleștiul este un 
adevărat șantier 
lotul de rugby 
pe cît se vede,

Ce trebuie să înțelegem, prin a- 
ceasta ne explică ing. I. Teodores- 
cu, antrenorul echipei : „Sigur, in 
principal, dorim să rămânem in 
primul eșalon al rugbyului. Dar, 
nu oricum ! Ne interesează să re
alizăm o concepție modernă de joc, 
cu acțiuni deschise pe toate com
partimentele, o mai bună omogeni
tate valorică și sufletească. De trei 
ani ne străduim să împlinim acest 
obiectiv global. In fine, anul a- 
cesta nădăjduim să il și reali
zăm !...“

Antrenorul este mulțumit de 
portul jucătorilor, de spiritul 
responsabilitate care îi animă, 
eforturile fiecăruia către autoper- 
fecționare. Chiar și Miclescu înțe
lege să nu mai facă opinie sepa
rată, ci urmează exemplul unor 
rugbyști, model de conștiinciozitate, 
cum sint Stănescu, Nedelcu, San
du, Mengher, Cioceanu, I. Stoica, 
VI. Dumitrescu, Vlădilă, Fodac, 
Raus etc.

Rapidul dispune de 25 de jucă
tori (media de vîrstă: 22,5 ani), dar 
faptul că marea lor majoritate pot 
face față sarcinilor mai multor 
posturi (Ghelțu, Moș, Anton, Cos- 
tache ș.a.), iar o serie de juniori 
bat la porțile consacrării (Staicu, 
Duțu, Țuică. Anghel) creează în 
lot o atmosferă de optimism, de

de muncă pentru 
al Rapidului pus, 
pe fapte mari...

a- 
de 
de

II
stabilit un nou

proba de aruncarea

„CUPA 16 FZBRUARIE" 
LA LUPTE GRÎCO-ROMANE

S.mbătă și duminică, în sala Di
namo din Capitală s-au disputat 
întrecerile turneului de lupte gre- 
co-romane dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Acest prim concurs in
tern al anului, care a dat drept de 
participare numai i. " " 
n-au împlinit vîrsta de 
(nu au fost înscriși nici componen
ts lotului olimpic 1976). a consti
tuit un prim criteriu de selecție 
în vederea participării la compe
tițiile internaționale din acest an. 
Cei 128 de sportivi, în marea lor 
majoritate tineri dornici de afir
mare, s-au străduit să-și evidenți
eze calitățile de viitori performeri 
și buna pregătire în acest început 
de an. Dorința lor de afirmare, ca 
și echilibrul valoric existent între 
majoritatea pretendentilor la un 
loc în lotul national au făcut ca 
întrecerile să fie frumoase, viu dis
putate, abundind acțiunile tehnice 
de atac, ceea ce a dat un plus de 
spectaculozitate concursului.

Așa cum era de așteptat, mulți 
tineri a-u etalat frumoase cunoștin
țe tehnice, convingindu-i pe antre
norii lotului să le acorde credit 
pentru confruntările internaționale 
viitoare. Exceptindu-i pe sportivii 
bucureșteni, care s-au clasat pe 
primele locuri la șapte categorii 
de greutate, merită evidențiată 
comportarea concurenților constăn- 
țeni (antrenor Constantin Ofițeres
cul, clasați pe primul loc la două 
categorii: Viorel Mihai (74 kg) și 
Ion Draica (82 kg), ca și ceilalți 
colegi ai lor, care 
excelentă pregătire 
șan, Ni.colae Vlad, 
nu etc).

sportivilor care 
a de 25 de ani

au dovedit o 
(Stefan Negri- 
Nicolae Oltea-

atletism) a 
național în 
greutății . cu 16,28 . m > (vechiul re
cord ii

record

aparținea cu 16.14 m).

ceilalți campioni : băieți : 
A. Stoica (Lie. nr. 1) 6,1,

încredere. Așa cum stă bine uneia 
dintre cele mai disciplinate for
mații ale rugbyului nostru !

Tiberiu STAMA

Iată
50 m :
50 mg : Dan Silișteanu (Șc. sp. at
letism) 7,2, lungime : C. Rădules- 
cu (C. S. Școlar) 6,78 m, înălți
me : M. Luță (Șc. sp. atletism)
l, 90 m, triplusalt : C. Brătucu (Ra
pid) 13,83 m, fete : 50 m : Iulia 
Antal (Rapid) 6,9, 50 mg : Livia 
Robaciu (Lie nr. 1) 8,0, greutate : 
Gabriela Onișor (C.S. Școlar) 13.08
m, înălțime : Cristina Ivașcu (Vi
itorul) 1,55 m, lungime : Maria Dia- 
conu (Șc. sp. atletism) 5,40 m. 
(C. MORȚUN — coresp.)

S-A RELUAT CAMPIONATUL DIVIZIEI B LA VOLEI
în Divizia B de volei s-au des

fășurat, sîmbătă și duminică, par
tidele primei etape a returului, 
cea de a Xll-a a campionatului.

MASCULIN : SARO Tîrgoviște
— Electra București 2—3. Medici
na Timișoara — Calculatorul 
București 0—3, Farul Constanța — 
I.E.F.S. 3—0, I.C.I.M. Brașov — 
Relonul Săvinești 0—3. Dinamo 
Brăila — Silvania S. Silvaniei 3—1, 
„U“ Cluj-Napoca — Metalul Hu
nedoara 3—0, I.T.B. — Steaua ro
șie Zalău 3—0, Grivița Roșie Bucu
rești — Progresul București 3—2, 
TEROM Iași — Voința Alba Iulia 
3—1, C.S.U. Pitești — C.F.R. 
București 3—1.

FEMININ : C.P.B. — Medicina 
București 2—3. Constructorul Arad
— CHIMPEX Constanța 0—3, 
I.T.B. — Drapelul roșu Sibiu 3—0, 
„U” Cluj-Napoca — Mondiala Satu 
Mare 3—0, Olimpia Oradea — 
C. S. Zalău 3—1, Universitatea 
București — Penicilina II Iași 3—0, 
Voința Craiova — C.S.U. Tg. Mu
reș 3—1, Flacăra Roșie București

— Voința București 0—3, Corvinul 
Deva — C. S. Rm. Vilcea 3—0. 
G.I.G.C.L. Brașov — Olimpia 
București 1—3, Spartac București
— Voința M. Ciuc 3—0, Electronica 
București — Dacia Pitești 0—3. 
(Corespondenți : M. Avanu, P. Ar
can, P. Enache, V. Secăreanu, D. 
Cristache, I. 
Tokacek, C.
I. Ioana, N. 
Costin, I.
Toader).

Pocol, D. 
Drăgan, 
Ștefan, P. 
Jura, C.

Moraru, N. 
I. Fețeanu, 
Lorincz, T. 
Gruia, C.

• Echipele care nu au trecut 
normele de control au posibilitatea 
să susțină restanțele în zilele de 
14 februarie (divizionarele B și ju
niori) și 21 februarie (diviziona
rele A), la Centrul „23 August".

• Formația din Divizia B Poli
tehnica Iași va activa, incepînd cu 
returul campionatului, sub numele 
de TEROM.

UN REUȘIT CONCURS DE SELECȚIE
în special după ce sita tururilor 

eliminatorii a „cernut" valorile, am 
asistat la multe partide echilibra
te, de un bun nivel tehnic, în care 
de multe ori victoria a stat sub 
semnul întrebării pină la ultimul 
sunet de gong. în rindul acestora 
se convine să le menționăm pe cele 
dintre Z. Felea (Dinamo Bucu
rești) — C. Mărgineanu (Electro- 
putere Craiova), V. Andrei (Pro
gresul Buc.) — C. Ignat (Nicolina 
Iași), G. Dimitriu (Steaua) — Șt. 
Negrișan (Farul Constanța), N. 
Vlad (Farul) — A. Apetrei (Meta
lul Buc), C. Scuturici (Dinamo) — 
FI. Gheorghe (C.F.R. Timișoara). 
N. Horinceanu (Dinamo) — I. Pru- 
teanu (Steaua), N. Zamfir (Dacia 
Pitești) — M. Tofan (Steaua), I. 
Savin (Dinamo) — V. Andrei (Pro
gresul Buc), in care primii au ob
ținut victorii. O frumoasă surpriză 
a constituit-o comportarea tînărului 
constănțean Ion Draica, cîștigătoi 
autoritar al concursului la cat. 82 
kg, deși acesta se află 
vîrsta junioratului.

Iată primii trei clasați 
zece categorii : 48 kg : 1. 
turici_ (Dinamo), 2. FI. Gheorghe 

Juncu 
1. N. 
Mari- 
Tofan

(Farul), 3. L. Tipa (C.S.M. Sucea
va) ; 82 kg : 1. I. Draica (Farul), 
2. Z. Felea (Dinamo), 3. V. Ga
bor (Aluminiu Slatina) ; 90 kg : 1. 
Gh. Panaite (Dinamo), 2. C. Leca 
(Muscelul C-Lung), 3. I. Răduțescu 
(Aluminiu Slatina) ; 100 kg ; 1. I. 
Savin (Dinamo), 2. V. Andrei (Pro
gresul Buc), 3. C. Ion (Progresul 
Brăila) ; + 100 kg : 1. Gh. Do- 
lipschi (Rapid), 2. L. Gheorghiță 
(Dinamo), 3. P. Moț (Bacău).

La buna desfășurare a concursu
lui a contribuit și brigada de ar
bitri condusă de C. Popescu (Bucu
rești) și compusă din N. Baciu 
(Brașov), C. Bușoiu (Craiova), Gh. 
Condu (Galați), Șt. Stingu, Gh. 
Szabat, V. Pătrașcu. V. Oprea (Buc.) 

Mihai TRANCA
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femeilor, că activitățile de educa
ție fizică cu 
ore de clasă 
nivel scăzut, 
rural.

Un capitol 
terilor l-a constituit, desigur, spor
tul de performanță. Arătîndu-se că 
s-a acordat o atenție prioritară 
ramurilor sportive cu certe per
spective — atletism, box, lupte, 
fotbal, scrimă, handbal, volei și 
tenis de masă —, s-a subliniat fap
tul că sportivii județului ~ 
obținut multe rezultate de 
Prin Natalia Mărășescu, 
Radu, Viorel Ruxandra,

preșcolarii și unele 
se desfășoară la un 
mai ales în mediul

important al dezba-

Dolj au 
valoare.

Maria 
Cristina

încă la
ta cele
C. Scu-

(C.F.R. Timișoara), 3, I. 
(Carpați Sinaia) ; 52 kg : 
Zamfir (Dacia Pitești), 2. S. 
nescu (Metalul Buc), 3. M. 
(Steaua) ; 57 kg : 1. N. Horinceănu 
(Dinamo). 2. I. Pruteanu (Steaua), 
3. M. Balaur (Nicolina Iași) ; 62 
kg : 1. G. Dimitriu (Steaua), 2. S. 
Negrișan (Farul), 3. N. Lupu (Glo
ria Buzău) ; 68 kg : 1. D. Obrocea 
(Dinamo), 2. Gh. Micloș (Miercurea 
Ciuc), 3. N. Olteanu (Farul) ; 74 
kg : 1. V. Mihai (Farul), 2. N. Vlad

G. Dimitriu (Steaua) l-a fixat în „pod" pe constănțeanul Șt. Negrișan 
și va obține victoria care i-a asigurat primul loc in concursul de se

lecție, la cat. 62 kg.

Pe lingă faptul că a programat 
derby-ul feminin I.E.F.S. — Rapid 
(care a corespuns așteptărilor, ofe
rind două meciuri de mare ten
siune, cu finaluri pasionante), e- 
tapa inaugurală a returului cam
pionatelor republicane de baschet 
s-a dovedit interesantă, deoarece 
majoritatea întilnirilor au fost a- 
trăgătoare, desfășurate într-un 
tempo alert, presărate cu specta
culoase răsturnări de scor. Așa 
s-a petrecut la jocurile Olimpia 
București — Crișul Oradea, Uni
versitatea Timișoara — C.S.U. Ga
lați (feminin), C.S.U. Galați — 
Universitatea Timișoara, C.S.U. 
Brașov — Dinamo Oradea (mas
culin). în care avantajul a alter
nat deseori ,iar învingătoarea a 
fost hotărită în ultimele secunde, 
în general, se poate afirma că, 
în comparație cu perioada cores
punzătoare a anilor trecuți, divi
zionarele A s-au prezentat acum 
mai bine pregătite, îndeosebi sub 
aspectul pregătirii fizice, fapt 
demonstrat de folosirea cu predi
lecție a atacurilor rapide și a a- 
părărilor agresive.

Dar, este tot atit de adevă
rat că persistă unele deficiențe, 
cum sint de exemplu, frecvența 
și preezia aruncărilor la coș de ia 
semidistanță (despre cele de la 
distanță nici nu poate fi vorba, 
ele fiind 
pivoților.
facem o expunere pe larg asu
pra cauzelor care provoacă rămî- 
nerea in urmă la două capitole e- 
sențiale ale jocului de baschet. 
Ele sînt bine cunoscute de antre-

rarisime) și randamentul 
Nu este momentul să

as

La antrenamentul de ieri, 
ței". Sperăm, cu succes

echipa I.E.F.S. a insistat asupra „semidistan- 
Foto : Vasile BAGEAC

în fapt, 
pondere 

capitolele
nori, dar numai teoretic, 
se dovedește insuficientă 
la antrenamente la i 
„semidistanță" și „pivoți", cu ur
mările negative pe care le vedem 
de atîta vreme la echipele noas
tre în întrecerile interne și inter
naționale.

Revenind la meciul I.E.F.S. — 
Rapid apreciem că el a consti
tuit și o foarte bună verificare 
a potențialului acestor formații în 
vederea partidelor ce le vor sus
ține (miercuri și joi, în sala Flo- 
reasca) în cadrul cupelor europe
ne. Primele, jucînd în cupa „Li
liana Ronchetti“,vor intra în în-

PUNCT FINAL ÎN GRUPA B
A DIVIZIEI DE HOCHEI

trecere rapidistele, avind drept ad
ia ora 17,45) 

Toulon. A 
în

versare (miercuri, 
echipa franceză C.S. 
doua zi, I.E.F.S. va întîlni, 
cadrul C.C.E., redutabi’a echipă 
Sparta Praga, actuala deținătoare 
a trofeului și de mai multe ori 
finalistă. în sfîrșit, fiind vorba de 
cupele europene, să nu uităm că 
miercuri Steaua evoluează în de
plasare (pentru prima dată in 
„sferturile" Cupei cupelor), întîl- 
nind la Cantu pe principala favo
rită a grupei B, Forst Birra. Cu 
aceste meciuri începe etapa de
cisivă a cupelor europene (retu
rul sferturilor de finală), la sfîr
șitul căreia vor fi cunoscute for
mațiile calificate în semifinale. 
Amintim că în acestea vor pro
mova cîte două echipe din gru
pele C.C.E. (feminin) și Cupei cu
pelor și prima clasată din fiecare 
grupă a Cupei „Liliana Ronchetti".

ÎNTRECEREA
Duminică seara, la Miercurea 

Ciuc s-a încheiat întrecerea din 
grupa B a campionatului Diviziei 
naționale de hochei. Desfășurată 
pe distanța a cinci tururi, compe
tiția a prilejuit o luptă intere
santă, destul de echilibrată, des
fășurată sub semnul dîrzeniei și 
al dorinței de afirmare a echipe
lor din eșalonul secund.

înainte de toate, clasamentul fi
nal :

1. UNIREA SI. Gh.
2. Sp. stud. ASE
3. Agron. Cj.-N.
4. Av. Gheorghient
5. Tirnava Odorhei
6. Lie. nr. 1 M. C.

25 20 1 4 181- 74 41
25 16 3 6 185-114 35
25 9 3 13 123-161 21
25 10 1 14 120-133 21
25 9 1 15 127-170 19
25 5 3 17 102-186 13

succesul 
______ „ Creată 

doar cu cițiva ani în urmă, a- 
ceastă echipă s-a sudat și s-a 
maturizat repede, evoluind in ac
tuala ediție a campionatului la 
un potențial ridicat. Hocheiștii 
din Sf. Gheorghe au cîștigat pa
tru din cele cinci tururi ale cam
pionatului, două cu procentaj ma
xim. în ultimele tururi, Unirea Sf. 
Gheorghe a avut la conducerea 
tehnică pe antrenorul emerit Mi
hai Flamaropol, care a știut să 
pună în valoare calitățile unor 
jucători cum ar fi Kemenessy I, 
Tamas, Toke, Tanko.

Pe locul doi s-a situat Sportul 
studențesc A.S.E. Bucureștenii au 
jucat sub posibilități și — mai 
ales — sub valoarea lotului de 
care dispun. Slăbiciunile în apă
rare n-au putut fi compensate de 
un atac care înscrie recordul de 
eficacitate : 185 de goluri marcate !

Agronomia Cluj-Napoca reușește 
performanța de a se clasa a treia, 
după ce multă vreme părea o 
candidată sigură la... ultimul loc.

Atrage, desigur, atenția 
net al formației Unirea.

Studenții au știut să se 
zeze în momentele-cheie 
trecerii, luptînd cu multă 
și ambiție.

Proaspăta promovată ______
Gheorghieni a avut o evoluție as
cendentă, jucînd mai bine de la 
meci la meci. Ea pierde dintr-o 
neglijență ridicolă locul 3, pe care 
l-ar fi meritat cu prisosință : me
ciul cu Unirea din turul III, în
cheiat pe teren cu scorul de 5—5, 
a fost omologat cu 5—0 în favoa
rea formației din Sf. Gheorghe, 
deoarece Avintul a folosit un ju
cător cu formele de legitimare ne
definitivate !...

„Veterana" competiției, Tirnava 
Odorhei. echipa cu cea mai ridi
cată medie de vîrstă, a luptat cu 
multă voință dar, în final, a o- 
bosit, cum era și de așteptat

în sfirșit, mezina întrecerii, Li
ceul nr. 1 din Miercurea Ciuc, 
a avut un start bun. Din păcate, 
marile fluctuații de formă de la 
un joc la altul i-au adus pe elevi 
pe ultimul loc, ei urmînd să sus
țină meciul de baraj cu cîștigătoa- 
rea întrecerii Diviziei B.

Cum spuneam, grupa secundă a 
campionatului a oferit o întrecere 
interesantă sub aspectul luptei 
sportive. Din punctul de vedere 
al calității și valorii tehnice, ea 
s-a aflat însă sub cerințele și 
exigențele unei asemenea cate
gorii.

mobili- 
ale în- 
dăruire
Avîntul

-nai

La Mogoșa

CAMPIONATELE DE SCHI ALPIN
PENIDU JUNIORI

La sfîrșitul săptăminii, pe pîrti- 
ile stațiunii Mogoșa (Maramureș) 
vor avea loc campionatele repu
blicane de schi-alpin pentru juni
ori. Vineri se va disputa cursa de 
slalom uriaș, iar sîmbătă slalomul 
special. Proba de coborîre — la 
care vor participa doar juniorii 
mari — a fost amînată pentru o 
dată ce va fi anunțată ulterior.

Cojocaru, Tamara Deliu (atletism), 
Gheorghe Teodor, Monica Păun (.te
nis de masă), Liliana Pasca (volei), 
Ionel Bărbosu (scrimă), Ilie Bălăci, 
Constantin Ștefănescu (fotbal). 
Petre Stoiu, Florin Grecescu (box), 
Gheorghe Dumitru (handbal) și 
alții, județul Dolj s-a remarcat pe 
plan național și internațional. 8S 
de sportivi selecționați în loturile 
naționale, un loc 2 la C.E. de atle
tism în sală, 5 titluri de campioni 
balcanici, 20 de titluri în campio
natele naționale, 39 de echipe în 
diviziile republicane reprezintă o 
frumoasă carte de vizită pentru 
județ, ilustrează munca 
pasiune 
lor.

Dar. 
„trecind 
care atestă capacitățile și resurse
le de afirmare de care dispune 
mișcarea sportivă din județul nos
tru, nu ne putem declara mulțu
miți de ceea ce s-a realizat". în 
această direcție se înscriu o serie 
de discipline, cum ar fi baschetul, 
gimnastica, halterele, judo-ul și 
chiar luptele, care nu se află la 
parametrii cerințelor actuale. Una 
din cauzele principale o constituie 
munca nesatisfăcătoare în depista
rea talentelor, la care se adaugă 
lipsa de preocupare susținută pen
tru preluarea sportivilor de la uni
tățile formative, dar și deficiențele 
din procesul de instruire.

Luînd cuvîntul, tovarășul Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., a 
spus că „activitatea din județul 
Dolj este in progres, dar din punct 
de vedere calitativ ea se află încă 
sub posibilități". în continuare s-a 
reliefat necesitatea, ca, avind în

a tehnicienilor și
plină de 
sportivi-

așa cum s-a
în revistă aceste succese,

subliniat,

ÎN EȘALONUL SECUND
Meciurile de baschet 

sîmbătă și duminică in 
pei inaugurale a turului trei al 
Diviziei B s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : masculin : Le- 
tea Bacău — Victoria Botoșani 
144—52 (78—33), Știința Petroșani
— Voința Timișoara 98—99 (45—42), 
Știința învățămînt Ploiești — E- 
lectrica Fieni 68—70 (33—34), Ști
ința Mediaș — Olimpia Sibiu 
92—72 (45—10), IPROMET — Po
litehnica București 68—64 (38—36), 
C.S.U. Pitești — Universitatea Cra
iova 111—71 (52—38) ; feminin : 
Progresul București — Medicina 
București 121—37 (68—10), Rapid 
II — Universitatea București 46—62 
(18—31), Medicina Timișoara — 
Voința Oradea 82—59 (47—43), 
Universitatea Iași — Știinta Con
stanța 109—46 (50—26), Comerțul 
Tg. Mureș — Știința Tr. Măgurele 
74—68 (34—29), Constructorul Arad
— C.S.U. Tg. Mureș 50—62 (26—29), 
Știința Sf. Gheorghe — Universi
tatea Craiova 39—99 (25—37). Re
zultatele au fost transmise de co
respondenții Gh. Briotă, I. Ioana, 
C. Albu, C. Crețu, Dumitru D'aco- 
neseu, D. Moraru, I. Fetran-j, N. 
Stefan, Z. Rîsnoveanu, FI. Albu, 
S, Băloi, I. Iancu.

s----- tî»

desfășurate 
cadrul eta-

CAMPIONATUL MASCULIN DE HAIID3AL
(Urmare din vag. I)

DINAMO BRAȘOV — GLORIA 
ARAD 25—19. Doar spre finalul 
meciului, dinamoviștii brașoveni 
au reușit să se detașeze de un ad
versar tenace. Să notăm, în plus, 
că „desprinderea" din final, Di
namo Brașov a realizat-o, în spe
cial, cu ajutorul unor rapide con
traatacuri. Au marcat : Nicolescu 
11, Bota 5, Messmer 3, Schmidt 3, 
Chicomban 2, Mintiei — Dinamo ; 
Jenea 5, Dima 4. Schragner 4, 
Biirger 2, Buruc 2, Koleth. Folker 
— Gloria.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ȘTIINȚA BACĂU 22—20. Am asis
tat la un joc viu disputat, între 
două formații de bună valoare și 
cu un potențial aproape egal. Din 
această înfruntare de forțe a re
zultat o partidă plăcută de urmă-

rit, cu atit mai mult cu cît echilibrul 
s-a menținut multă vreme și pe 
tabela de marcaj. O mai bună e- 
voluție a lui Folker și o mai efi
cientă conlucrare cu semicercul 
au fost atuurile Politehnicii în 
cucerirea celor 2 puncte puse in 
joc. Știința Bacău s-a arătat mai 
puțin dezinvoltă decît în celelal
te partide, dar are meritul de a se 
fi menținut aproape de adversar. 
Ceea ce a lipsit în primul rind bă
căuanilor a fost un... Folker, ca
re prin eficienta sa în atac ar fi 
putut înclina balanța victoriei în 
favoarea lor. Timișorenii au con
dus în tot timpul, ceea ce nu i-a 
lipsit de emoții în final. în ulti
mul minut de joc, la scorul de 
21—20 Știința Bacău a ratat ata
cul și astfel a dat posibilitatea Iui 
Folker să mai înscrie 
prețios. Au marcat 
Cristian 4, Bucățea 
Siladi 2, Diliță 2 — 
Deacu 5, N. Voinea 
Boroș 2, Petrea 2, 
Gheorghevici, Mureșan, Cornea — 
Știința.

un gol foarte
Folker 9,

3, Tîmpu 2, 
Politehnica ;
4, Eftene 3, 
M. Voinea,

vedere sarcinile cuprinse în Progra
mul de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport, să se res
pecte planul de muncă, deoarece 
el prevede o serie de măsuri care 
pot traduce in fapte, Ia un inalt 
nivel, cerințele documentelor de 
partid. în acest sens, de importanță 
majoră sînt problemele privind 
consolidarea unităților de perfor
manță existente ; organizarea unor 
campionate județene puternice; le
gătura strinsă între secții ; desco
perirea unor talente, ca preocupare 
continuă, accentuîndu-se faptul că 
între muncă—volum—intensitate— 
disciplină—rezultate există o rela
ție interdependentă, absența unei 
singure verigi influențind negativ 
întreg procesul instructiv și, impli
cit, rezultatele.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Mihai Burche- 
șin, secretar 
țean Dolj al 
țiat munca 
obținerea în 
manțe valoroase. Asemenea tutu
ror oamenilor muncii din județ și 
sportivii au realizat o serie de 
succese notabile, dar sarcinile me
reu sporite solicită și în continuare 
mai multă răspundere, seriozitate 
și fermitate, impunîndu-se lichida
rea oricăror fenomene de forma
lism în muncă. Arătînd, de ase
menea, că se vor depune eforturi 
pentru a sprijini realizarea obiec
tivelor privind îmbunătățirea bazei 
materiale, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că toți activiștii vor 
înțelege aceste strădanii și vor 
munci astfel, incit sportul doljean 
să urce ștacheta performanțelor la 
un nivel cît mai înalt.

DINAMO — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 25—12. Studenții 
clujeni n-au rezistat, se pare, șo
cului psihic și au pierdut Ia o dife
rență mai mare decit ne așteptam 
in partida cu dinamoviștii bucu
reșteni. Apropierea derbyului cu 
Steaua, de la Iași, i-a stimulat pe 
handbaliștii lui Oprea Vlase, care 
au făcut intense exerciții de orga
nizare a apărării și de dinamizare 
a atacului. Au înscris : Licu 5, 
Cosma 5, Grabovschi 4, Tase 4, 
Durău 3. Andreescu 3 și Filipescu 
— pentru Dinamo, resnectiv Avram 
8, Jurcă 2, Căldare și Voik.

al Comitetului jude- 
P.C.R., care a eviden- 

și strădaniile pentru 
1976 a unor perfor-

clin toate 
sportume

INTR-UN CONCURS desfășu
rat la Reșița (bazin de 25 

: înotat 100 m bras 
m liber in

ÎNOT
m) Brigitte Prass a ____
în 1:19,6, iar V. Buzatu 100 
58,5. (D. GLAVAN-coresp).

POPICE cSf°rCIATI" 
a organizat cea de a 
„Cupei 16 Februarie" la 
cipat sportivi feroviari 
Cluj-Napoca, Constanța, 
șov. Oradea, Sighișoara 
Mureș, în * ' '*

SPORTIVA 
MURES 

ediție a 
au parti- 
Bucurețli, 

Bra-

TG.
23-a

i care 
din 
Turda, 

-------- ?î, evident, Tg.
Mureș, in total 13 echipe. Pe primele 
locuri (Io echipe) s-ou clasat C.F.R. Tg. 
Mureș (f) — 2094 p d și Tracțiunea Bucu
rești (m) — 236Ș p d (s-a jucat Io pro
ba de 100 lovituri mixte). La individual, 
trofeul a revenit lui Eva Catona (Tg. 
Mureș) — 3și p j ?| |u| Nicolae Costea 
(C.F.R. Sighișoara) — 437 p d. (1. 
PAUȘ, coresp.).
(C.F.R.



COORDONATE ÎNDRĂZNEȚE
PENTRO ACTIVITATEA VIITOARE
LA CLUBUL DINAMO BUCUREȘTI
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Zilele trecute a avut loc plenara 
clubului Dinamo, care a analizat 
activitatea și rezultatele obținute 
în anul 1976 și a stabilit obiec
tivele pentru primul an (1977) al 
noului ciclu olimpic. La dezbateri 
au fost prezenți tovarășii general- 
locotenent Alexandru Dănescu — 
adjunct al ministrului de Interne, 
general maior Constantin Geică — 
prim secretar al Comitetului de 
partid din Ministerul de Interne și 
Emil Gbibu — secretar al C.N.E.F.S.

în raportul de activitate pre
zentat de colonelul Cosma Lită, 
președintele clubului, este subli
niat la loc de frunte faptul că la 
amplul bilanț realizat de sportul 
românesc în 1976, dar în special 
la J.O. de la Montreal, reprezen
tanții clubului Dinamo au adus o 
importantă contribuție. La un loc 
de cinste figurează, desigur, caia- 
cistul Vasile Diba — campion o- 
limpic în proba de 500 m și me
daliat cu bronz la 1000 m, boxerii 
Simion Cuțov, Mircea Simon, 
luptătorul Nicu Gingă, gimnasta 
Anca Grigoraș, handbaliștii Cornel 
Penu, Ghiță Licu, Adrian Cosma 
și Mircea Grabovschi — toți dis
tinși cu medalii de argint la Mont
real, gimnastul Dan Grecu și ca
notoarea Ioana Tudoran — medalii 
de bronz. în afara celor 11 meda- 
liați, alți 22 de sportivi dinamo- 
viști au contribuit la cele 177,5 
puncte realizate de delegația țării 
noastre la J.O., care au situat 
România pe locul VI în clasamen
tul pe națiuni. La un loc de sea
mă în bilanțul clubului pe anul 
1976 se situează și cele 6 medalii 
(cite două de aur, argint și bronz) 
obținute la campionatele europene 
de tir, lupte greco-romane și 
rugby, cele 40 de titluri dobindite 
la Întrecerile balcanice, precum și 
cele 183 de titluri de campioni na
ționali.

„Succesele dinamoviștilor — pre
ciza raportorul — au fost posibile 
printr-o creștere a calității și efi
cienței procesului instructiv-educa- 
tiv, prin întărirea spiritului de dis
ciplină și responsabilitate în mun
ca de zi cu zi și preocuparea per
manentă pentru asigurarea condi
țiilor organizatorice și materiale 
cerute de creșterea volumului și 
intensității antrenamentelor. Diri
jarea științifică a procesului de 
antrenament, la care au contribuit 
efectiv medicii, metodiștii și cadre
le tehnice din sectorul instruire, 
îmbunătățirea continuă a activită
ții politico-ideologice și cultural- 
educative pe baza sprijinului per
manent acordat de Comitetul de 
partid al Ministerului de Interne 
au contribuit în egală măsură la 
suita succeselor noastre".

Analizînd cu exigență potențialul 
uman și material de care dispune 
clubul Dinamo, raportorul a preci
zat că rezultatele obținute în 1976

— cel mai bogat bilanț din ulti
mii ani — nu răspund pe deplin 
cerințelor și exigențelor care de
curg din documentele de partid, 
sarcinilor și obiectivelor pe care Bi
roul executiv al Consiliului de con
ducere al Ministerului și C.N.E.F.S. 
le-au pus în fața clubului. Se con
stată astfel că la baschet, ciclism, 
călărie, fotbal, judo, înot și volei
— secții care se numără printre 
cele mai bune din țară — nu s-a 
realizat încă saltul calitativ care să 
asigure în mod constant rezultate 
la nivelul parametrilor internațio
nali. De asemenea, la atletism, tir, 
canotaj, caiac feminin, scrimă, 
sportivii dinamoviști nu și-au în
deplinit angajamentele asumate 
pentru J.O., evoluțiile lor fiind sub 
nivelul posibilităților reale și al 
rezultatelor obținute pînă atunci. 
Se consideră că absența unor spor
tivi de la Montreal (V. Dolipschi
— lupte, Maria Nichiforov și Vic
toria Dumitru — caiac. Alina Go- 
reac — gimnastică, P. Ceapura, 
I. Oanță — canotaj, M. Roșea — 
tir), sau rezultatele sub posibilități 
obținute de Argentina Menis, Cor
nelia Popa — atletism, I. Patzai- 
chin — canoe, M. Zafiu, Maria 
Mihoreanu — caiac, Marlena Pre- 
descu. D. Grumezescu, T. Ștefan, 
E. Gall, N. Simion — canotaj, I. 
Enache, N. Martinescu — lupte, D. 
Iuga, Șt, Caban — tir, N. Oprescu
— gimnastică constituie un motiv 
de serioasă analiză pentru antre
norii clubului. Nemulțumiri au 
produs și evoluțiile (pe plan in
tern) echipelor de hochei și 
polo (mai ales), aceasta din urmă 
pierzînd titlul de campioană, deși 
avea în componența sa șase din
tre „tricolorii" de la Montreal.

Rutina și formalismul în pro
cesul de instruire, greșelile meto
dice în planificarea pregătirii șl 
obținerii formei sportive maxime 
in perioada competițională, pro
blemele de selecție, neacordarea 
importanței cuvenite refacerii or
ganismului după efort au dus une
ori la rezultatele mai slabe ale 
dinamoviștilor. Și participanții la 
discuții — printre care voleibalistul 
C. Oros, gimnasta Anca Grigoraș, 
atletul V. Costache, trăgătorul D. 
Iuga, antrenorii C. Dumitrescu, R. 
Huțan — s-au referit în mod cri
tic și autocritic la lipsurile exis
tente. între care nivelul scăzut al 
volumului și intensității la unele 
antrenamente, tratarea superficială 
a individualizării în pregătire, con
servatorismul - în ceea ce privește 
promovarea metodelor moderne de 
antrenament, ca și nerealizarea 
unei colaborări perfecte între spor
tiv, antrenor, medic și metodist.

Felicitind călduros din partea 
biroului C.N.E.F.S. pe sportivii di
namoviști care au contribuit din 
plin la obținerea celui mai stră
lucit bilanț olimpic al sportului
* * li Mft ț

românesc, apreciind la adevărata 
valoare succesele obținute de clu
bul bucureștean în anul 1976, tov. 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
a subliniat, totodată, că rezultate
le în ansamblu ale dinamoviștilor 
nu s-au situat la nivelul posibili
tăților lor și mai ales al cerințe
lor, că aproape 50 la sută din 
secții (atletismul, tirul, voleiul, 
fotbalul, canotajul în special) nu 
și-au îndeplinit obiectivele olim
pice.

Avînd în vedere sarcinile de o 
deosebită importanță care stau în 
fața sportivilor dinamoviști în noul 
ciclu olimpic, vorbitorul a reco
mandat cîteva priorități în activi
tatea clubului : a) la baza pregă
tirii tuturor sportivilor trebuie să 
stea norme de nivel mondial ; b) o 
mai mare atenție acțiunii de se
lecție, necesitatea creșterii și for
mării schimbului de mîine în ca
drul clubului, o mai bună colabo
rare între asociația „Tînărul Dina- 
movist" și secțiile clubului ; c) a- 
doptarea ultimelor noutăți în pro
cesul de instruire și renunțarea la 
unele metode depășite.; d) perma
nentă preocupare pentru educația 
politică și cetățenească a sportivi
lor, pentru organizarea timpului 
lor liber ; e) orientarea conducerii 
clubului spre consolidarea secțiilor 
(box, lupte, caiac, gimnastică) care 
au dat rezultate și spre o activi
tate cu o mai mare eficiență la 
secțiile ce s-au prezentat mai slab 
(atletism, tir, volei, fotbal, înot). 
Vorbitorul a recomandat sportivi
lor să-și propună obiective cit mai 
îndrăznețe pentru J.O. din 1980, a 
căror îndeplinire an de an ar re
prezenta o siguranță a realizării 
lor și la J.O. din 1980.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
tov. general locotenent Alexandru 
Dănescu a adresat felicitări din 
partea Consiliului de conducere a 
Ministerului de Interne sportivi
lor și tehnicienilor, care au contri
buit la strălucitul bilanț din 1976. 
Vorbitorul a reamintit totodată că 
angajamentele clubului pentru J.O. 
de la Montreal nu au fost total 
îndeplinite, fapt care necesită mă
suri concrete de remediere a lip
surilor care s-au manifestat într-o 
serie de secții. „în primul rînd aș 
propune conducerii clubului să 
mărească numărul sportivilor no
minalizați pentru viitoarele J.O. Pe 
viitor, să ne cunoaștem mai bine 
partenerii de întrecere, să nu mai 
facem nici un rabat actelor de in
disciplină, comodității și superfi
cialității. Sînt convins — a arătat 
în încheiere vorbitorul — că în 
clubul Dinamo există suficiente 
forțe care să contribuie la o de
pășire a bilanțului realizat în 
1976, la o afirmare și mai puterni
că a sportului românesc în arena 
internațională".

Adrian VASILIU
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LIPSA „OMULUI DE GOL" 
Șl IMPLICAȚIILE El

Ani de zile, „bătrînul" Ciocan de 
la Gloria Bistrița a dominat 
grupul marcatorilor din eșalonul 
secund. Au mai fost, cîndva, Măr- 
culescu, pe vremea cînd juca la 
Pașcani, sau Bojin, la apariția lui 
la C.F.R. Timișoara, 'dar ei și-au 
pierdut mai Lîrziu aceste calități. 
Ca să ne mai amintim de un nu
me de golgeter din eșalonul secund 
ar trebui să răsfoim colecțiile de 
ziare. Și cum se întîmplă, din pă
cate, și în Divizia A — unde Dudu 
Georgescu este un caz de excepție 
— în Divizia B penuria „oameni
lor de gol" este, parcă, mai cro
nică decît în alți ani. Aducem în 
discuție acest aspect ■ pentru că e

Că divizionarele B nu dispun de 
unul sau de doi realizatori o mai 
confirmă și numărul marcatorilor 
din fiecare echipă. Cîteva exemple, 
și nu din grupul celor mai pro
ductive echipe, sînt edificatoare în 
acest sens. C.S.M. Suceava : 15 
goluri înscrise de către 8 jucători, 
Unirea Focșani 17—8, F.C. Brăila 
19—8, Șoimii Sibiu 16—10, Chimia 
Tr. Măgurele 19—9, „U“ CIuj-Na- 
poca 15—8, Minerul Cavnic 17—8, 
Victoria Călan 17—10, Armătura 
Zalău 22—8, Gloria Bistrița 29—11, 
Sticla Turda 17—10, C.F.R. Cluj- 
Napoca 16—11, Oltul Sf. Gheorghe 
19—9. Și la Petrolul sînt mulți mar
catori (10) chiar și la C.S.U. (9),

GOLGETERII DIVIZIEI B

NUMAI LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ?
(Urmare din pag. I)

cale, cum s-ar fi cuvenit, mai 
ales că cel în cauză, cum se pre
cizează, nu este la prima abate
re de acest fel. Solicită numai 
din partea forului superior o a- 
numită rezolvare, cum anume 
trebuie să procedeze în acest 
sens. Sigur, orele de educație fi
zică n-au avut de suferit inte
gral, uneori ele au fost suplinite 
de alți profesori, evident de alte 
specialități. N-a fost o soluție 
ideală, se înțelege, dar decît să-i

lipsești pe elevi de plăcerea de 
a face mișcare, tot a fost cevai 
Nu-i de neglijat nici amănuntul 
că la una din absențele anterioa
re ale profesorului Bucur, lec
țiile sale au fost predate de că
tre un reprezentant al Consiliu
lui județean al organizației pio
nierilor, prof. Mureșan. Omul 
venise în muncă de control dar, 
în situația întîlnită, n-a prege
tat ; a îmbrăcat treningul și pan
tofii de tenis...

Ne întrebăm : cum va fi privit 
de elevi (și de colegii săi, cei-

Părerile celui care Joacă In ambele roluri

CU OCTAVIAN IONESCO DESPRE 
MIJLOCAȘI ȘI VÎRFUBI DE ATAC

• SIMBAT* $| DUMI- 
NICĂ, pe o pîrtie special 
amenajata în vecinătatea 
băilor Harghita vor avea 
ioc finalele pe tară ale 
„Săniuței de argint" — 
acum la a iX-a ediție — 
rezervate elevilor (14—19 
anb), băieți și fete. Vor 
lua parte reprezentanți ai 
tuturor Județelor precum 
și ai municipiului Bucu
rești. Competiția este or
ganizată de Secția Sport- 
turișm și de pregătire 
pentru apărarea patriei a 
C C. al U.T.C. în colabo
rare cu C.N.E.F.S, și Mi
nisterul Educației și învă- 
tămîntului • „CUPA Ll- 
CEULUI% astfel este in-

PE SCURT
titulată competiția de bas
chet organizată cu par
ticiparea elevilor (12 echi
pe) și elevelor (30) de la 
Liceul ,,C.A. Rosetti" din 
Capitală. O întrecere sis
tem turneu programată pe 
toată . durata trimestrului 
II. (N. Tokacek, coresp.). 
A O FRUMOASA INIȚIA
TIVA a CJ.E.F.S. Galați 
și a Inspectoratului șco
lar Județean : cuprinde
rea a circa 30% dintre 
elevi în competiții de ge
nul diviziilor și campio
natelor municipale. Re
zultate bune au înregis

trat pînă acum școlile ge
nerale 2, 5, 19 și 28, Li
ceul nr. 2 și Liceul de 
căi ferate (T. Siriopol, 
coresp.) • PE PîRTIA din 
preajma hanului „Sîmbra 
oilor", aparținînd orașului 
Negrești-Oaș, județul Sa-tu 
Mare, au avut loc întreceri 
de schi și săniuțe. Pe pri
mele locuri : Lucian Că
prar (Grup. șc. Unio) și 
Ci la Dobay (Liceul nr. 1) 
la schi fond, Felix Bujor 
(Lie. „M. Eminescu") și 
Suzana Szabo (Lie. nr. 1) 
la slalom, Victor Arde
lean (Lie. Ind. nr. 1) și 
Carmen Tașnadi (Grup, 
șc. Unio) la săniuțe. (I. 
Toth, coresp.).

laiți profesori) Petru Bucur Ia 
revenirea în școală ? Cîtă încre
dere, cită seriozitate mai poate 
prezenta el ?

★
Județul Cluj oferă, așadar, e- 

xemple pozitive de profesori de e- 
ducație fizică care lucrind în școli 
din mediul rural realizează 
lucruri minunate. Bine ar fi ca 
exemplul unor asemenea profe
sori să fie un îndemn la o ac
tivitate responsabilă, la o mun
că pasionată și pentru ceilalți 
(chiar puțini fiind). Profesorii de 
educație fizică au datoria să im
pună nu numai prin competență 
și pregătire intelectuală, ci și 
prin ținută, prin tot ceea ce în
făptuiesc in procesul atit de 
complex al educației comuniste 
a tinerei generații, în sfera că
ruia activitățile sportive (por
nind de la orele de educație fi
zică, dar fără a se limita la ele) 
trebuie să ocupe un loc tot mai 
important.

SI
*

BUCUREȘTI
|î organizează cu ocazia aniversărilor, căsătoriilor și a 
2? altor evenimente familiale și sociale, MESE FESTIVE în 

saloanele marilor sale restaurante: Athenee Palace, Am-
| basador, Lido, Cina, Nord, Bucur, Victoria, Parc, Modern, 
| Parcul Privighetorilor, Pădurea Băneasa, Pescăruș, Do- 
| robanți, Hanul Vlăsiei, Parc Herăstrău, Palas, Crama 
| Universal etc.
| Se asigură și servicii suplimentare : 
f — închirieri de autoturisme și autocare
| — ornarea meselor

— programări pentru fotograf
— rezervarea locurilor în hotelurile din

| pentru invitații din provincie.
Se facilitează : organizarea voiajelor

| excursii în cele mai pitorești zone ale țării.
| Pentru informații și perfectarea serviciilor
| rugăm să vă adresați la hotelul „P
f Piața Dorobanți nr. 1—3, sectorul 1, 
gî zilnic între orele 8—14.
I I

Ș' °

București,

de nuntâ,

dorite, vă
Dorobanți", parter, 

telefon 12.60.89,

însemnări

DOI DIRECTORI...
Doi directori de școli, pasionați 

ai sportului, prof. Vasile Răican 
(Liceul industrial nr. 16) și Victor 
Surdeanu (Școala generală nr. 175). 
l-am cunoscut la o festivitate de 
un fel deosebit, aceea care a mar
cat înființarea primului club cu 
specific de rugby din România, 
R. C. Grivița Roșie. Cu acest pri
lej le-am aflat și o dorință co
mună : „Vreau, din toată inima, 
să creăm în școala noastră pre
misele unui rugby de masă".

ldeea nu este nouă, ea a mai 
fost exprimată de zeci de ori. Și 
tot prin intermediul unor directori 
de școli. Acum există, desigur, un 
moment mult mai propice finali
zării ei.

Pentru cei doi directori din școli 
situate in sectorul 8 al Capitalei 
vocația sportivă a elevilor din in
stituțiile de invățămint pe care le 
conduc pare să însemne jocul cu 
balonul oval. Argumente: apro
pierea Parcului copilului, fief-ul 
rugbyului și apoi simpatia de care 
se bucură in rindul tineretului stu
dios jucătorii Griviței Roșii. Ciți 
dintre ei nu și-ar dori să iși facă 
apariția pe dreptunghiul cu gazon 
dintre buturile grivițene ?

lată, directorii celor două școli 
sint gata să le deschidă calea. Au 
inițiat campionate pe clase și ani 
de studii, se îngrijesc de amenaja
rea unor terenuri de rugby chiar 
în incinta școlilor, se interesează 
în mod direct de atragerea elevi
lor către această ramură sportivă.

Au apărut și roadele primelor 
contacte intre cele două școli și 
R. C. Grivița Roșie. Pe de o parte 
prin prof. Constantin Vasile, care 
valorificind inițiativa organizării 
campionatelor pe clase iși selec
tează jucători pentru Școala spor
tivă Locomotiva, pendinte de clu
bul de rugby grivițean, iar pe de 
altă parte prin prof. George Piș- 
talu, care iși formează și el ti
tularii grupelor de copii pe care le 
pregătește. Așteptăm, firește, și alte 
rezultate ale acestei frumoase ini
tiative.
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SERIA I : • 12 GOLURI : Toporan (Petrolul Ploiești) • 9 GOLURI : Mari
nescu (C.S.U. Galați) q 8 GOLURI : Dobre (Prahova Ploiești) s 7 GOLURI : 
Sjcliodi (Oltul Sf. Gheorghe), Stoica (Victoria Tecuci), Spiridon (Metalul Plo- 
penJ) 0 6 GOLURI : Si maci u (Petrolul Ploiești), Lascăr și Apetrei (Relonul 
Săvinești), Butunoiu și Mustață (Ceahlăul P. Neamț), Gh. Alexandru (Celu
loza Călărași), Alexe (Metalul Plopeni).

: GOLURI : Georgescu (Metalul București) *
LURI ; Paraschivescu (Steagul roșu Brașov) o 9 GOLURI : Voioilă 
Alexandria), Carabageac (Chimia Rm. Vilcea) • 8 GOLURI : C. .niwimw 
(Chiiimia Rm. Vilcea), Tătaru (C.S. Tîrgoviște), Frățilă II (Dinamo Skrtiinc) 
© 7 GOLURI : Da-ncki (Voința București) • 6 GOLURI : Barta Ies "" ’ 
Rm. Vilcea), Sava (C.S. Tîrgoviște), Preda (F.C.M. Giurgiu).

SERIA A III-A: e 10 GOLURI: Giuchici (U.M. Timișoara) « 9 GOLURI: 
Hațeganu (Olimpia Satu Mare), Moga (Gloria Bistrița) • 7 GOLURI : 
Ghițâ (Aurul Brad) q 6 GOLURI : Moldovan și Chivescu (F.C. Baia Mare).

10 GO- 
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vorba de a doua competiție a 
țării, în a cărei întrecere ar tre
bui să se formeze și să se afirme 
jucători care să promoveze apoi în 
prima divizie. Este, desigur, o 
realitate că s-au întărit apărările, 
că ele joacă acum mult mai 
grupat, că drumul spre poartă nu 
mai este atit de liber, dar golul 
rămîne singura exprimare a efi
cienței fotbalului practicat.

în turul campionatului Diviziei 
B au abundat rezultatele de 0—0 
și 1—0. Procentul de goluri mar
cate, pe meci, a fost destul de 
scăzut : 2.30 în seria I, 2,27 în se
ria a Il-a, 2,43 în seria a III-a. 
Iar dacă vom considera această 
medie pe echipă, procentele res
pective ar fi de 1,15, 1,13 și 1,21. 
Să nu uităm, însă, că aceste medii 
se datoresc în bună' parte unor 
înaintări productive cum sînt cele 
ale echipelor Petrolul — 38 de go
luri marcate. Olimpia Satu Mare
— 36 Chimia Rm. Vilcea — 34, 
U.M.T. — 31, C.S.U. Galați și Glo
ria Bistrița — 29, F.C.M. Giurgiu
— 27, Metalul Plopeni — 25, care 
au marcat-aproape 2â la sută din 
totalul golurilor înscrise de cele 54 
de divizionare B, pentru că, altfel, 
media golurilor de meci ar fi fost 
și mai mică. De remarcat că doar 
Petrolul, Olimpia și Chimia Rm. 
Vilcea au reușit să înscrie. în me
die, două sau mai mult de două 
goluri de meci. în rest, eficacita
te modestă sau cu totul sub ce
rințe.

Clasamentul golgeterilor la Di
vizia B este condus de Toporan 
(Petrolul), despre care se spune că 
este un jucător cu simțul porții. 
Ar mai fi de adăugat numele 
unora ca Marinescu (C.S.U. Galați), 
Giuchici (U.M.T.), Hațeganu (Olim
pia Satu Mare) și al mereu tînă- 
rului Georgescu (Metalul București
— care, la cei peste 30 de ani ai 
săi, rămîne nu numai un bun co
ordonator, dar și un util realiza
tor). Realizările tuturor sînt, însă, 
sub cerințe de vreme ce în seria 
a III-a, de pildă, Giuchici condu
ce doar cu zece goluri marcate.

dar aceste echipe, cum am văzut, 
ca și U.M.T. — cu 12 marcatori 
— au înscris multe goluri. Topo
ran și Marinescu rămîn principalii 
realizatori ai echipelor lor, fotba
liști care, cu siguranță, pot face 
față și Diviziei A ; dar nici ei nu 
mai sînt atît de tineri. însă res
tul ?

Iată un subiect vechi și mereu 
nerezolvat. Trec anii și de Ia cen
trele de copii și juniori nu se ridi
că ceea ce se așteaptă. Nu se caută 
și nu se formează fotbaliștii de 
care avem atita nevoie. Iată de ce 
nu trebuie să mire pe nimeni că 
antrenorii de la A.S.A. Tg. Mureș 
sau Corvinul Hunedoara, de pildă, 
se plingeau in această perioadă de 
pregătiri că nu găsesc „omul de 
gol", acel virf de atac de care au 
atita nevoie, că această nerezol- 
vare a soluției iși pune amprenta 
pe evoluțiile de ansamblu ale ce
lor două formații. Și nu este vorba 
de două exemple izolate !

Octavian Ioncscu nu face parte 
din grupul jucătorilor care „au 
explodat" în generația lor, bătînd 
recordurile precocității în atinge
rea diferitelor trepte competițio- 
nale sau de selecționare. Octavian 
Ionescu reprezintă pe fotbalistul 
care a avansat mai puțin specta
culos, dar sigur, pe scara realizării 
sportive. Partea cea mal impor
tantă a carierii lui de performan
ță, aceea care atîrnă cel mai greu 
în judecățile de actualitate sau în 
cele posterioare îl găsește puternic 
plantat in grupul jucătorilor de 
bază ai Diviziei A, ii acordă, între 
jucătorii Sportului studențesc, o 
poziție respectată și apreciată. Pro
babil că tocmai urcarea cu sîrgu- 
ință, cu încredere și cu o mare 
energie a „peretelui" performanței 
i-a asigurat această stabilitate în 
comportările lui și îi conferă și 
stima coechipierilor. Dealtfel și 
discuțiile cu cei care îl cunosc de 
multă vreme confirmă părerea 
noastră. „Un sportiv cu o frumoasă 
conduită, luptind — indiferent de 
adversar, de situația scorului — cu 
dăruire pentru culorile clubului", 
iată cum îl caracterizează Jean 
Dobrescu, din conducerea clubului 
studențesc bucureștean, unul din
tre cei care l-au văzut crescînd 
pînă la atingerea treptei superioa
re de competiție în fotbalul nos
tru.

„Traseul" Iui, pînă la tricoul de 
titular de bază al Sportului stu
dențesc, pornește de la Rapid, 
urmînd apoi itinerariului : Steaua
— Universitatea Cluj — C.F.R. Cluj
— Rapid — C.F.R. Cluj-Napoca — 
Sportul studențesc. Octavian Iones
cu și-a petrecut anii, pitic și ju
nior, în echipele bucureștene Rapid
și Steaua, pentru ca la Cluj-Napo
ca, la „U“ sau Ia C.F.R., să încea
pă perioada maturizării ca jucător 
de performanță. Acum, la Sportul 
studențesc, el încearcă, așa cum ne 
mărturisea, .să realizeze o cit mai

prelungită perioadă de rămînere 
in grupul fruntașilor fotbalului 
nostru, punînd pentru aceasta în 
joc calitățile lui de concurent am
bițios, harnic, serios.

Că anii n-au trecut fără folos 
pentru sportivul de performanță 
Octavian Ionescu — cum ei nu 
s-au scurs fără reușite nici pe 
planul desăvirșirii profesionale — 
o dovedește și larga gamă de ro
luri pe care el le poate interpreta 
într-o echipă, condiție care începe 
să dovină „sine qua non" pentru 
orice jucător din prima categorie. 
Cînd Sportul studențesc a rămas 
fără virf de atac, prin accidenta
rea lui Mircea Sandu. ceea ce 
părea o improvizație în decizia an
trenorului Angelo Niculescu s-a a- 
rătat, în fapt, o soluție viabilă și 
fructuoasă, mijlocașul de atac in- 
tegrîndu-se rapid și cu efect în 
linia înaintării, amenințind poarta 
adversă nu numai prin foarte 
promptele lui dueluri cu apărăto
rul buturilor, dar devenind real
mente liderul atacului. Iată — deci. 
— un motiv spre a-1 întreba care 
dintre cele două roluri — de mijlo
caș sau de virf de atac — i s-a 
părut mai greu. Chestionam un 
perfect cunoscător al situației.

— Roate vă așteptați să răspund 
că e mai greu ca virf. Nu. Deși 
acolo ești marcat mai strict, deși 
lupta corp la corp e mai aspră, 
cred că mijlocașul modern, care 
este și un veritabil virf în multe 
faze, are un rol mai complex. Di
ficultatea misiunii vine și de la 
responsabilitatea construcției jocu
lui, cu care sint investiți cei din 
linia mediană.

Rămînînd la acest subiect com
parativ mijlocaș—virf de atac, l-am 
mai iscodit pe interlocutorul nos
tru cu întrebarea : ce fundași cen
trali îl anihilează mai ușor cînd 
joacă virf și, invers, ce adversar 
pe care trebuie să-l marcheze, ca 
mijlocaș, i se pare cel mai di
ficil ?

— Fundașul central cel mai in
comod e piteșteanul Olteanu, iar 
omul cel mai greu de ținut pe care 
l-am avut în grijă, dacă se poate 
spune așa, e Bălăci.

In fine, părerea lui Octavian Io
nescu, despre una dintre proble
mele fotbalului nostru, părere 
care conține, după opinia noastră, 
o reală constatare. întrebarea : 
cum se explică criza de vîrfuri 
de atac, puținătatea candidaturilor 
în loturile reprezentative pentru 
acest post ?

— Socotesc că absența unor va
lori în posturile de pe zonele late
rale ale terenului creează sau a- 
gravează criza centrilor atacanți. 
Acești din urmă jucători sint în 
funcție tocmai de coechipierii lor, 
de pe aripi. Ce-ar fi fost Fr&țilă 
sau Ene II fără Pîrcălab 2 Ce-ar 
fi Mflller fără Honess șl Dirnber- 
ger ?.
î , Eftimie IONESCU

M <.«>,' vț fii Ci.&k i

Constantin ALEXE

f.

Prodan (Metalul București), cu tricou de culoare închisă, reușește să egaleze în partida disputată duminică in 
Giulești cu Rapid. Dar feroviarii vor reveni in atac — după pauză — și vor termina învingători, cu scorul 
de 3—1. Foto : Dragoș NEAGU

REPROGRAMĂRI 

ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
ln urma înțelegerii intervenite 

între Jiul Petroșani și Universi
tatea Craiova, întîlnirea lor din 
cadrul „optimilor" Cupei Româ
niei se va disputa la București 
și nu la Drobeta Tr. Severin, 
cum hotărîse forul de speciali
tate. De asemenea, meciul C. S. 
Botoșani — F.C.M. Reșița, din 
cadrul aceleiași competiții, se va 
disputa la Buzău și nu la Cluj- 
Napoca.

PROGRAMUL MECIURILOR DE DI
VIZIA A DIN CAPITALA IN PRI

MELE ETAPE ALE RETURULUI

Iată cum se vor juca, în Capitală, 
meciurile primelor cinci etape ale 
returului campionatului Diviziei A. 
ETAPA A xvm-a (6 martie) : Di
namo — Politehnica Timișoara (sta
dionul Dinamo, ora 16) ; Sportul 
studențesc — Corvinul (stadionul Re
publicii, ora 11) ; ETAPA A XlX-a 
(9 martie) : Steaua — Universitatea 
Craiova (stadionul Steaua, ora 16) : 
Progresul — F.C. Constanța și Ra
pid — F.C. Argeș (cuplaj pe stadio
nul Republicii) ; ETAPA A XX-a 
(13 martie) : Progresul — Sportul 
studențesc și Steaua — Dinamo (cu
plaj pe stadionul „23 August") ; 
ETAPA A XXI-a (19 martie) : Ra
pid — U.T.A. și Sportul studențesc 
— F.C.M. Reșița (cuplaj pe stadionul 
Republicii) ; Dinamo — F.C.M. Ga
lați (stadionul Dinamo, ora 16) ; 
ETAPA A XXIl-a (27 martie) : Stea
ua — A.S.A. Tg. Mureș (stadionul 
Steaua, ora 11) și Progresul — Poli
tehnica Iași (stadionul Republicii, 
ora 16).

LA 13 FEBRUARIE 1977, O NOUA 
TRAGERE SPECIALA 

PRONOEXPRES
La această tragere se oferă par- 

ticipanților : autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S 100", excursii în 
străinătate precum și premii în 
bani — fixe și variabile.

Se vor efectua 5 extrageri re
partizate pe 3 faze. Vor fi extrase 
31 numere cîstigătoare.

PENTRU A SE OFERI PARTI- 
CIPANȚILOR ȘANSE SPORITE, 
LA ACEASTA TRAGERE CÎȘTI- 
GURILE SUPLIMENTARE ATRI
BUITE LA CELE 2 EXTRAGERI 
ALE FAZEI A II-A VOR FI SU
PORTATE DIN FONDUL SPECI-

JOCURI AMICALE DE VERIFICARE
JIUL PETROȘANI — POLITEH

NICA TIMIȘOARA 4—1 (2—1).
Cei aproximativ 3 000 de soeota- 
tori prezenți în tribunele stadionu
lui din Petroșani au urmărit o 
partidă destul de interesantă, cu 
5 goluri spectaculoase. Timișorenii 
au deschis scorul prin Floareș 
(min. 12), după care formația din 
Petroșani s-a impus mareînd de 
patru ori : Dumitrache (min. 40 
și 67), Bucureseu (min. 43), Au
gustin (min. 80). Iată formațiile 
folosite : JIUL : Homan (Cavai)
— Rusu, Bâtlin, Ciupitu, Deleanu
— Stoica, Augustin, Sălăjan — 
Bucureseu, Dumitrache, Stoichiță 
(Covaci). POLITEHNICA : Catona 
(Bathori I) — Nadu, Păltinișan, 
Mehedințu (Lața). Maier — Co- 
valcic, Istrătescu, Vișan — Anghel 
(Dembrovschi), Floareș (Șerbă- 
noiu), Mioc (Petrescu). (A. SLĂBII
— coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — U- 
NIREA TRICOLOR BRĂILA 2—1 
(1—0). Golurile au fost înscrise de 
Mnșat (din penalty). Pitiș și, res
pectiv, Catrina. Mîine, Celuloza va 
juca, tot la Călărași, cu diviziona
ra A Sportul studențesc. (N. CON- 
STANTINESCU — coresp.)

ȘTIINTA PETROȘANI — DA
CIA ORAȘTIE 0-1 (0—0). Singu
rul gol al meciului a fost marcat 
de Macovei. (S. BăLOI — coresp.)

C.F.R. PAȘCANI. TREI JOCURI 
LA VATRA DORNEI. în timpul 
pregătirilor pe care le-a efectuat 
la Vatra Dornei, C.F.R. Pașcani a 
susținut si trei jocuri amicale : 
0—1 cu Sticla Turda, 4—3 cu Dor
na Vatra Dornei și 2—1 cu Meta
lul Botoșani. (C. ENEA — coresp.)

AVINTUL GHEORGHIENI — 
A.S.A TG. MUREȘ 1—1 (0-0).
Partidă echilibrată. Ambele echi
pe au irosit nenumărate ocazii de 
gol. Au marcat : Marton (min. 89), 
respectiv Both II (min. 55). A.S.A. 
TG. MUREȘ : Vunvulea — Gligo- 
re, Unchiaș, Ispir (SzSlosi), Onu- 
tan (Kerteși) — Varodi, Naghi 
(Both II), Pîslaru — Marton (Ru
ja), Fazekaș, Hajnal. (C. MAL- 
NAȘI — coresp.).

CHIMIA MĂRAȘEȘTI — GLO
RIA BUZĂU 2—2 (0—1). Au mar
cat : Radu (min. 3) și Ghercan 
(min. 85), respectiv Sima (min. 50 
și 55. (M. BENONE — coresp.).

ȘC. SP. BAIA MARE — MI
NERUL BAIA SPRIE 1—5 (1—3). 
Au marcat: Mikloș, respectiv 
Rodnic (2), Lazăr, Popovici și 
Menhard. (V. SASĂRANU, co
resp.)

U.M. TIMIȘOARA — MINE
RUL ANINA 1—1 (1—0). Au 
marcat: Roman (min. 32), res
pectiv Schiopu (min. 52). în min. 
70 Mușat (U.M.T?.) a ratat o lo
vitură de la 11 m. (St. MAR- 
TON-coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — 
VOINȚA CĂREI 8—0 (6—0). Li
derul seriei a 3-a a Diviziei B 
și-a surclasat partenera de între
cere, evoluînd bine pe durata în
tregii partide. Au marcat: Both 
(min. 20 din penalty, min. 28 și 
31), Helvei (min. 7 și 21), Hațe
ganu (min. 13), Smarandachc 
(min. 58), Kaizer (min. 65). Săt
mărenii au utilizat următoarea 
formație: Pusztai — Mureșan,
Matei, Smarandache, Bocșa —

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AL AL SISTEMULUI PRONO
EXPRES.

Reamintim că se acordă premii 
și pentru variantele cu numai 3 
numere cîștigătoare din cele 8 de 
la extragerea a 5-a — specială.

Precizăm că numai biletele de 
15 lei participă la toate extragerile.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 2 FEBRUARIE 
1977. EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 
1 variantă — autoturism „Dacia 
1300“ ; cat. 2 : 2,15 variante a 
28.760 lei; cat. 3 : 10,95 a 5.647 lei;

cat. 4 : 31,80 a 1.944 lei ; cat. 5 :
125,25 a 494 lei ; cat. 6 : 4.179,65 a
40 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
260.179 lei. EXTRAGEREA a II-a : 
Cat. A : 1 variantă 10% — auto
turism „Dacia 1300” ; cat. B : 9,45 
a 8.303 lei ; cat. C : 50.45 a 1.555 
lei ; cat. D : 2.069,10 a 60 lei ; cat. 
E : 89,95 a 200 lei ; cat. F : 2.318,50 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA A: 
79.602 lei. Autoturismele „DACIA 
1300“ au revenit participanților 
Grigore Stanciu din localitatea 
Ghimbav-Brașov și Eugeniu Geor
gescu din Giurgiu.

Marcu, Both, Kaizer — Helvei, 
Hațeganu, Bathori II. Au mai 
jucat: Reș, Goia, Berețchi și Po
pa. (Z. COVACI-coresp.)

DACIA UNIREA BRĂILA — 
AZOTUL SLOBOZIA 2—1 (1—1). 
Golurile au fost înscrise de Co- 
concea (min. 30) și Mircioiu 
(min. 80), respectiv Ionescu (min. 
23). (I. BALTAG-coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 
3—2 (0—1). Partidă echilibrată, 
cu multe faze de poartă. Goluri
le au fost marcate de Boța (min. 
57 și 89), Pintilie (min. 71), res
pectiv Ungureanu (min. 44) și 
Palea (min. 84). (P. GIORNOIU
— coresp.)

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
— F.C. BRĂILA 2—0 (2—0). Go
lurile au fost înscrise de Mus
tață (min. 21) și Rusu (min. 42). 
(R. TOMA-coresp.)

OLTUL SF. GHEORGHE — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—0 
(1—0). Unicul gol al meciului a 
fost marcat de Bokor în min. 8, 
din penalty. (Gh. BRIOTĂ-co- 
resp.)

PETROLUL PLOIEȘTI — C.S. 
TÎRGOVIȘTE 3—0 (1—0). Jocul 
a plăcut celor aproximativ 8 000 
de spectatori prezenți în tribu
nele stadionului Petrolul. Golu
rile echipei antrenate de Valen
tin Stănescu au fost marcate de 
Fl. Dumitrescu (min. 33) și State 
(min. 53 și 67). Cele două echipe 
au folosit următoarele formații: 
PETROLUL: Mîrzea— Constan
tin II, So tir, Negoiță, Butufei — 
Angelescu, Pisau, Simaciu — M. 
Florian, FI. Dumitrescu, Manoia- 
che. C.S. TÎRGOVIȘTE: Stan — 
Gheorghe, Alexandru, Sava, Is- 
trate — Tănase, Kallo II, Furni
că — Neagu, Tătaru, Rus. Au 
mai jucat: Constantin I, Pantea, 
Toporan și State (Petrolul), Grea
ca, Vintilă, Pietroiu și Isaia (C. 
S. Tîrgoviște). (A. CRISTEA-co- 
resp.)

AURUL BRAD — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 2—4 (1—0). Joc 
cu multe faze de poartă și șase 
goluri foarte frumoase marcate 
de Golda (min 28 și 51) respec
tiv Mureșan (min. 47), Țegean 
(min, 61), Vatafu (min. 71) și Po
pa (min. 80). (Al. JURCĂ-coresp.)
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PERFORMANȚE DE VALOARE IN CONCURSUL
DE ÎNOT DE LA AMERSFOORT

CONCURSUL 
INTERNATIONAL 

DE SABIE 
DE LA PLOVDIV

Carmen Bunaciu — locul 5 la 100 m spate
concursului interna-, întrecerile

țional de înot de la Amersfoort 
(Olanda), care a reunit sportivi 
de deosebită valoare (recordmani 
ai lumii, ai continentului și me- 
daliați olimpici) din 27 de țări, 
s-au încheiat. Un rezultat meri
toriu a obținut înotătoarea noas
tră Carmen 
șl în finala 
spate. Cursa
Antje Stille 
românca clasîndu-se pe locul 5 
cu 67,88 sec, înaintea canadien- 
cei Cheryl Gibson, câștigătoare 
în ziua precedentă a cursei de 
200 m spate. Rezultate tehnice : 
200 m liber (f) : Jill Sterkel 
(S.U.A.) 2:06,86 : 400 m mixt (b): 
B. Sawchuk (Canada) 4:39,08 ; 
400 m mixt (f) : Nancy Garapick 
(Canada) 4:57,42 ; 200 m delfin 
(f) : C. Gibson (Canada) 2:18,73 ;

Bunaciu, calificată 
probei de 100 m 
a fost cîștigată de 
(R.D.G.) în 65,12,

100 m bras (b) : P. Lang (R.F.G.) 
67,36 ; 100 m bras (f) : U. Bog
danova (U.R.S.S.) 1:14,20 ; 100 m 
spate
65,12 ; 
garia) 
landa) 
(Can.) 
(România) 67,88 ; 100 m spate 
(b) : M. Rolko (Cehoslovacia) 
60.59.

(f) : Antje Stille (R.D.G.) 
Gabrielle Verraszto (Un- 
66,03 ; Diane Edelijn (O- 
66.19; Nancy Garapick 

66,38 ; Carmen Bunaciu

Concursul internațional de sabie 
de la Plovdiv, desfășurat la sfir- 
șitul săptămînii trecute, s-a înche
iat cu victoria echipei R.S.S. Bie
loruse, cea care a terminat învin
gătoare și la precedenta confrun
tare internațională a sabrerilor, de 
la Moscovai România a prezentat 
lotul secund (M. Mustață, M. 
Frunză, I. Oancea D. Mancaș, D. 
Marin). Iată clasamentul : 1. R.S.S. 
Bielorusă, 2. Bulgaria I, 3. R.D.G., 
4. Polonia, 5. România II, 6. Bul
garia II, 7. Cuba, 8. Bulgaria ju
niori, 9. Plovdiv.

VOLtIBALISTIl BAIMAHfNI IN TIJIINFIJI Of IA SCHWERIN
7 (Agerpres). —

mas-

A FOST RELUAT

BERLIN,
Competiția internațională 
culină de volei desfășurată la 
Schwerin (R.D. Germană) a fost 
cîștigată de echipa locală S. C. 
Traktor — 6 puncte, urmată de 
formațiile Slavia Sofia — 5 p,

Explorări Baia Mare — 4 p și 
S. C. Leipzig — 3 p.

In ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : S.C. Traktor Schwerin — 
Explorări Baia Mare 3—2 (6, 12, 
—11, —5, 8) ; Slavia Sofia — 
S.C. Leipzig 3—2 (14, 15, —11, 
—15, 13).

CAMPIONATUL

DE RUGBY AL EUROPEI
După cum se știe, duminică, 

la Grenoble, echipa de rugby a 
Franței a susținut o nouă par
tidă — prima din acest an — 
în cadrul campionatului Europei, 
întîlnind XV-le Italiei. Sîntem 
în măsură să dăm cîteva amă
nunte privind acest meci. Ast
fel, cei 3000 de spectatori au a- 
sistat la o întîlnire echilibrată, 
primele puncte fiind reușite de 
gazde abia în min. 36 prin cen
trul Mazas (1. p.). Două minute 
mai tîrziu, francezii izbutesc un 
atac închegat care se încheie 
printr-o încercare (Guilbert). în 
ultimul minut al primei reprize, 
„uvertura" oaspeților, Ponzi, re
duce din scor printr-o lovitură 
de pedeapsă : 7—3. în partea a 
doua a meciului nu se întîmplă 
nimic deosebit pînă în penulti
mul minut al întîlnirii, cînd 
mijlocașul la deschidere al fran
cezilor, Servien, izbutește un 
„drop". Din formația gazdă au 
ieșit în evidență internaționalii 
A : Guilbert, Gasparotto, Dospi
ta!, Decrae, din înaintare, pre
cum și Mazas, Dubertrand, Po- 
rical din linia de treisferturi; 
de la italieni : fundașul Cali- 
giuri, Ponzi și Bonetti, căpitanul 
„squadrei azzurra".

Viitoarea partidă din C.E. se 
va disputa Ia 3 aprilie la Casa
blanca și va opune formațiile 
Marocului și Franței. Reamintim 
că echipa 
de jucat 
lona (24 
București

țării noastre mai are 
cu Spania, Ia Barce- 

aprilie) și Italia la 
(1 mai).

FIȘIER

• •

REZULTATE SPECTACULOASE
ÎN „INDOOR“-UL ATLETIC

In timp ce I.A.A.F. devine, cu 
noile afilieri, cea mai largă fe
derație internațională (150 de 
țări), atleții se află în plin se
zon post-olimpic, în sală (Eu
ropa, America de Nord) sau în 
aer liber (Australia, Noua Zee- 
landă).

Ultimele zile au adus cîteva 
rezultate spectaculoase, chiar noi 
recorduri mondiale. La un inter
val de trei zile, cehoslovaca He
lena Flbingerova a corectat de 
două ori recordul lumii la arun
carea greutății: 21,58 m la Os
trava și 21,66 m la Budapesta, 
deținînd la această oră recordu
rile lumii și pe teren acoperit 
și în aer liber (22,01 m, fiind 
singura aruncătoare care a de
pășit fantastica graniță). Tot în 
Europa, doi atleți sovietici au 
reușit 2,27 m la înălțime : Alek
sandr Grigoriev (care începuse 
sezonul cu 2,26 m) și Stanislav 
Molotilov (o revelație), adăugind 
un centimetru recordului conti
nental de sală. Cu cei doi, nu
mărul specialiștilor care au sărit 
2,25 m sau mai mult a ajuns 
la 20 !

De dincolo de Ocean, record
manul mondial Dwight Stones a 
răspuns — după cîteva con
cursuri modeste și 2—3 infrin
ged — cu o cifră asemănătoare, 
urmată apoi de un 2,28 m și o 
ratare la 2,31 m. Nu a concurat, 
deocamdată, campionul olimpic

PATINAJ ARTISTIC

ANETT POTZSCH (R.D.G.)

Greu poate fi găsită o pro
gresie în performanțe mai con
stantă ca la Anett Potzsch, 
proaspăta campioană europeană 
de patinaj artistic. Copilul din 
Karl-Marx-Stadt, care la 5 ani 
începea învățatul alunecării pe 
gheață, a ajuns repede, la virsta 
de 12 ani, concurentă la cam
pionatele continentului. Iată

suita ei de rezultate, obținute 
de atunci in campionatele Eu
ropei : 1973 — locul 14, 1974 — 
locul 7, 1975 — locul 3, 1976 — 
locul 2 și in tfirșit 1977 — locul 
1. Să adăugăm la acest frumos 
palmares că, in 1976, Anett a 
mai ocupat locul 4 la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la 
brucic fi la campionatele 
diale de la Goteborg. Ea 
— ca elevă a antrenoarei 
Muller — se consideră o - 
și a celebrei patinatoare
R. D. Germană : Gabi Seyfert, 
de la care a moștenit dinamis
mul și curajul în abordarea fi
gurilor grele, ca și o ușoară 
tentă umoristică in programul 
exercițiilor libere. Cu trei sări
turi triple, Anett Pdtzsch conso
lidează buhele note de la figu
rile obligatorii și din programul 
scurt. Născută la 3 septembrie 
1960, eleva de liceu Pdtzsch are 
deci 16 ani și se anunță de pe 
acum drept una dintre cele mai 
tinere candidate la titlul de 
campioană mondială, in prime
le zile ale lunii martie, la 
Tokio.

Inns- 
mon- 
însăfi 
Jutta 

urna- 
din

ATLETISM

FLORENȚA MIHAI A ClSTIGAT
J

FINALĂ DE LA PORT CHESTER
NEW YORK, 7. — în 

continuarea participării 
sale la actuala ediție a 
circuitului internațional 
feminin de tenis dotat cu 
trofeul „Virginia Slims", 
jucătoarea româncă Flo
rența Mihai a obținut un 
frumos succes, cîștigind 
duminică finala turneului 
desfășurat la Port Chester 
(în apropiere de New 
York). în ultima partidă 
susținută, Florența Mihai 
a invins-o pe valoroasa 
jucătoare americană Bet
sy Nagelsen, cu scorul de 
6—4, 3—6, 6—4.

în vîrstă de 21 de ani, 
componentă a clubului 
Dinamo București, Flo
rența Mihai își înscrie 
astfel în palmares un 
succes de prestigiu, cîș- 
tigînd pentru prima oară 
un concurs în S.U.A. în 
urma acestei victorii, ea 
s-a calificat în prima 
grupă a circuitului „Vir
ginia Slims", care re
unește pe cele mai bune 
jucătoare de tenis din 
lume.

Comentînd turneul de 
la Port Chester, 
ile internaționale 
să subliniază că 
victorie confirmă 
siunea tinerei jucătoare din 
nia, ascensiune începută încă din 
sezonul trecut, cînd s-a numărat

agetiți- 
de pre- 
această 
ascen-

Romd-

• Numeroși candidați la săritura 
In înălțime • Wszola trece la

seJacek 
spune 
saltul, 
16 metri. Să fi simțit Wszola că 
în „proba cangurilor" concurența 
este mai mică ?

Puține vești și despre rezulta
tele atleților din R. D. Germană, 
de unde se anunță însă retrage
rea unui masiv lot de perfor
meri : după Renate Stecher, 
și-au anunțat retragerea din ac
tivitatea competițională foștii 
campioni europeni Jorg Dreh- 
mel, Dieter Fromm și Hartmuth 
Briesenick. De la Praga aflăm 
însă că Ludvik Danek, campion 
olimpic la aruncarea discului în 
1972, va continua pînă la cam
pionatele europene de anul viitor 
pe care le va găzdui „orașul de 
aur“. Danek a împlinit nu de 
mult 40 de ani...

Pentru că am amintit de arun
carea discului, nu a trecut, de
sigur, neobservat faptul că ac
tualul campion olimpic al pro
bei, Mac Wilkins, domină circu-

Wszola, despre care 
că cochetează cu... tripiu- 
unde ar fi reușit peste

triplusalt ? • Campionul dis
cobolilor întrece aruncătorii

de greutate I

53,8. Este, probabil, unul din ul
timele recorduri pe distanțele în 
yarzi, întrucît se știe că de la 
1 mai nu vor mai fi omologate 
decît recorduri pe distanțe me
trice (exceptînd mila). în rest, 
puține lucruri interesante, duelul 
Saneev — Butts la triplusalt 
desfășurîndu-se în zona perfor
manțelor din această iarnă ale 
atletului român Bedrosian..,

La Antipozi, polonezii Szewin
ska și Malinowski obțin victorie 
după victorie, dar cifrele lor la 
400 m și 3000 m obstacole sînt 
„de vacanță". La primul concurs 
în S.U.A., Irena a fost întrecută 
net de Bryant la 500 m. La fel 
cele ale lui Hasely Crawford 
(Trinidad), campionul olimpic al 
„sutei". Un 3:38,0 la 1500 m al 
lui John Walker nu spune, poa
te, prea mult, dar pentru John

Irlandezul Eamoinn 
pe Filbert Bayi in

Coghlan, recordmanul european al milei, îl întrece 
ultima cursă desfășurată la Madison Square Garden 

Telefoto : A. P. — AGERPRES

proba de.„ a-

NU MAI CÎȘTIGĂ COBORÎRILE?
Lider In „Cupa Mondială": Ingemar Stenmark

Specialiștii schiului alpin sînt 
întrutotul de acord : una din cele 
mai mari performanțe în probele 
de coborîre este cea care onorează 
palmaresul campionului olimpic, 
austriacul Franz Klammer. în 
ultimul timp, mai precis <lin 22 
decembrie 1973. acest as al schi
ului mondial a ciștigat 29 de curse, 
dintre care ultimele 10 — consecu
tiv ! Intr-adevăr, din 10 ianuarie 
1976, cind a terminat invingător 
pe dificila pirtie Lauberhorn din 
pitoreasca stațiune Wengen (El
veția) și pînă la sfîrșitul lui ia
nuarie 1977 cînd la Morzine- 
Avoriaz, in Franța, a terminat in 
două curse consecutive, pe locul 
4, Franz Klammer nu a cunoscut 
infringerea, ciștigind 
de coborirc la care 
printre care și pe 
Jocurile Olimpice de

Firește că dubla 
de la Morzine—Avoriaz a stirnit 
vii discuții. Cu atit mai mult, cu 
cit în prima coborire, cea din ziua 
de 30 ianuarie, victoria a revenit 
unui alt mare „coborîtor", elveția
nul Bernhard Russi, care deși cam
pion olimpic la Sapporo (1972) și 
campion mondial la Val Gardena 
(1970), nu mai ciștigase o cursă 
de aproape 4 ani.

Cu alte cuvinte coborîrile de la 
Morzine-Avoriaz au însemnat nu 
numai primele înfringeri ale lui 
Klammer, ci și prima victorie a 
Iui Bernhard Russi după exact 
1458 de zile (precizia statisticie
nilor schiului este similară cu a- 
ceea a celor din atletism !). Acea
stă dublă semnificație a stirnit o 
suită de întrebări. Aflat pe locul 
secund in clasamentul „Cupei 
Mondiale", Franz Klammer și-a 
văzut anulate șansele de a ocupa 
prima treaptă a podiumului ?

s-au întrebat unii specialiști. A 
răspuns însuși Klammer : „Șansele 
mele 
duse.
după 
mark,

in Cupa Mondială slnt re- 
Principalul favorit . este, 

opinia mea, Ingemar Sten- 
mai multilateral decit mine".

toate cursele 
a luat parte, 
aceea de la 
la Innsbruck, 
sa înfrîngere

VI8NA (Agerpres) — Timpul 
prielnic o permis desfășurarea 
probei masau.ine de slalom spe
cial de la St. Anton (Austria). 
Victoria a revenit suedezului In- 
gemar Stenmark. L-au urmat 
Klaus Heidegger (Austria) $i 

htenstein).
acestor rezultate, si- 
clasamentul „Cupei 

este următoarea : in- 
1. Ingemar Stenmark 
- 174 p ; 2. Franz 

‘ - 155 p ; 3.
(Austria) —

revenit
Stenmark.

Heidegger
Paul Frommelt (Lieci

în urma 
tuația în 
Mondiale" 
dividuai : 
(Suedia) 
Klammer (Austria) 
Klaus Hei'degger ______
151 p : 4. Gustavo Thoeni (lltalia)
— 108 P ; 5. Bernhard Russi (iEi- 
vețio) — 107 p ; 6. Piero Gros 
(Italwa) —' 101 puncte ; pe na
țiuni (masculin plus feminin) ; 1. 
Austria — 1 324 p ; 2. Elveția — 
839 p ; 3. Italia — 468 p ; 
R.F Germania — 273 p ; 
Liechtenstein — 270 p ; 6. Franța
— 270 p.

4.
5.

S-a încheiat perioada de dominare 
a lui Klammer în probele de co- 
borire ? — a sunat o altă între
bare. Cel mai avizat răspuns tot 
de la Klammer a venit : „în pri
ma coborîre, infringerea s-a dato
rat unei inexactități tehnice, iar 
in cea 
pentru 
formă.

însă,
în curînd adevăratul răspuns al 
lui Franz Klammer trebuie 
vină pe pistele de concurs.

Roche — Case. în 
North Little Rock 
Sandy Mayer — 
6—2, 6—4. La Day- 

J. Borowiak — B.

tn slalomul special de la St. 
Anton, suedezul Ingemar Sten
mark și-a arătat din nou va
loarea. Prin victoria obținută, 
el și-a consolidat poziția de 
lider tn „Cupa Mondială* 
Telefoto : A.P. — AGERPRES

în pauza dintre doua campionate

printre semifinalistele campionate
lor internaționale de tenis ale Ita
liei și Franței.

în finala probei de dublu, cu
plul Betsy Nagelsen (S.U.A.) — 
Iris Riedl (R. F. Germania) a dis
pus cu 6—2, 3—6, 7—5 de perechea 
Candy Reynolds (S.U.A.) — Raquel 
Giscafre (Argentina).
• Tom Okker a cîștigat turneul 

de la Richmond (Virginia), învin- 
gind în finală cu 3—6, 6—3, 6—4 
pe Vitas Gerulaitis. Proba de du
blu a revenit cuplului Okker — 
Fibak, învingător cu 6—4, 6—4 a- 
supra perechii 
finala de la 
(Arkansas) : 
Haroon Rahim 
ton (Ohio) : 
Mottram 6—3, 6—3.

• In finala turneului feminin de 
la Seattle (Washington), Chris Evert 
a dispus de Martina Navratilova cu 
6—2, 6—4.

de a doua cursă am pierdut 
că probabil mi-am ieșit din 
N-am nici o scuză.,.“
nu încape nici o îndoială,

DANEMARCA: ULTIMA ETAPĂ A DECIS 
CAMPIOANA Șl ECHIPELE CARE AU RETROGRADAT

La sfîrșitul lunii decembrie 
s-a încheiat campionatul de fot
bal al Danemarcei — ediția 
1976, deoarece și în această țară, 
din cauza climei mai aspre, pe
rioada competițională este pro
gramată după sistemul turul — 
primăvara, returul — toamna.

Se poate spune că ultima edi
ție a campionatului a fost ex
trem de echilibrată și de pasio
nantă. Abia ultima etapă a de
cis care dintre cele 3 pretenden
te Ia titlu va cuceri primul loc 
și tot această rundă a desemnat 
cele 3 formații care au retrogra
dat în liga secundă. Noua cam
pioană nu este o formație necu
noscută, deoarece Boldklub 1903 
Copenhaga a mai cucerit titlul 
de 2 ori în ultimii 10 ani 
(1969 șl 1970), chiar dacă acum 
valoarea campioanei—ț cum spu
nea președintele clubului, Bent 
E. Larsen — nu mai are o carte 
de vizită atît de apreciată ca

acum cițîva ani. Este și firesc, 
pentru 
pierdut 
cători !
poate 
crescut 
nouă de jucători tineri, care au 
reușit pînă la urmă să triumfe. 
Secretul ? Disciplina, pregătirea 
fizică și dorința de a învinge".

în general, valoarea jocurilor 
nu s-a ridicat la nivelul așteptă
rilor. Principala cauză o consti
tuie 
spre alte cluburi din străinătate. 
Nici în privința disciplinei pe 
teren a unor jucători nu se pot 
aduce elogii. „Au fost jocuri în 
care sportivitatea a lăsat de do
rit — scrie ziaristul danez Erwin 
Runge din Copenhaga — ca de 
pildă, Ia meciul dintre Esbjerg 
și Koge, cînd au fost eliminați 
nu mai puțin de 5 jucători

Trei echipe au retrogradat 
după o luptă dramatică (Fremad

că in ultimii ani am 
nu mai puțin de 15 ju- 
Totuși, clubul nostru se 
mîndri cu faptul că a 
și a lansat o generație

exodul mare de jucători

CAMPIONATE IN CURS DE DESFĂȘURARE

spectatorilor a fost 
cu excepția ultimei 
din cauza timpului 
cele 8 meciuri au

Amager, Vanloese I.F. și Naest- 
ved I.F.), locul lor fiind luat de 
noile promovate, care au mai 
jucat în prima ligă (Fredrik- 
shavn, Aarhus G.F. și Boldklub 
Odense).

Numărul 
mulțumitor, 
etape, cînd 
nefavorabil
fost urmărite doar de 21000 de 
spectatori.

Iată clasamentul final t
1. Boldklub 1903 Copenhaga 

40 p ; 2. Frem Copenhaga 39 p; 
3. K. B. Copenhaga 39 p ; 4. 
Aalborg B.K. 37 p ; 5. Odense 
B.K. 36 p ; 6. Vejle B.K. 35 p ; 
7. Holbaech B.K. 35 p; 8. B. 1901 
Nykobing 32 p ; 9. Kogc B.K. 
30 p ; 10. Kastrup B.K. 26 p ; 11. 
Esbjerg B.K. 25 p ; 12. Randers 
Freja 24 p ; 13. B. 1893 Copen
haga 23 p ; 14. Naestved I.F. 
21 p ; 15. Fremad Amager 21 p ; 
16. Vanloese I.F. 17 p.

35—12
34— 17
35— 16
23—24

j
gat la Braga cu 1—0. Alte rezulta
te : Academico — Boavista 3—1 ; 
Porto — Leixoes 4—0 ; Varzim 
Setubal 2—1. ~

1. Sporting
2. Benfica
3. Porto
4. Boavista

ITALIA. După terminarea turu
lui (etapa 15). clasamentul oficial 
al echipelor de pe primele poziții 
se prezintă
1. Torino
2. Juventus

astfel :
15 10 5 0 26— 7 25
15 12 1 2 24—10 25

Primele clasate :
2
3
2
3

17
17
17
17

13
12
10

8

2
2
5
6

itul american în 
runcare a greutății, întrecînd net 
pe recordmanul mondial Barișni- 
kov, pe fostul recordman Albrit
ton (care deține, totuși, cel mai 
bun rezultat al anului: 21,50 m)i 
pe Feuerbach etc. Wilkins a sta
bilit și un record mondial — ne
oficial — în proba sa, aruneînd 
discul, în sală, la 62,52 m ! Tot 
în circuitul american notăm su
premația lui Steve Riddick în 
probele de sprint și apariția u- 
nui nou star în probele de gar
duri, Deddy Cooper (7,64 la 
60 mg, record mondial). Un alt 
record mondial a fost stabilit la 
440 yarzi de Rosalyn Bryant (a 
5-a la 400 m la Montreal) cu

acest rezultat reprezintă depăși
rea unei perioade foarte dificile. 
Operat de apendicită în octom
brie, sîcîit de tendinita apărută 
în iarna trecută, Walker părea 
pierdut pentru atletism. în pri
mul concurs al sezonului a aler
gat o milă în... 4:15,9 și 800 m 
în 1:54,9, ziarele mareînd eveni
mentul cu titluri de genul „O 
fată ar fi alergat mai bine !“. 
Două curse de 1500 m, în 3:42,7 
și 3:39,8, și acum acest 3:38,0 ne 
fac să credem că el a depășit 
criza și că, poate la vară, în 
turneul european va reuși, to
tuși, să doboare granița celor 
3:30,0...

(etapa 21). F.C. BrugesBELGIA . „
— lideră autoritară — își confirmă 
revenirea de formă. După ce du
minica trecută dispusese cu 3—0 în 
deplasare de Moiembeek. acum a 
învins cu 4—0 pe F.C. Liege ! Alte 
rezultate : Beerschot— R.W.D. Mo
iembeek 2—2 ; 
terslag 4—2 ;
Cercle Bruges 
sate :
1. Bruges
2. Anderlecht
3. R.W.D. Mol.

Anderlecht — Win- 
Standard Liăge — 
3—1. Primele cla-

SPANIA (etapa 21). Lupta din
tre Atletico Madrid și C.F. Barce
lona continuă. Prima a cîștigat du
minică cu 5—1 meciul cu Real So- 
ciedad (locul 4), in timp ce C.F. 
Barcelona a dispus cu 2—1 de Ma
laga. Alte rezultate : Atletico Bil
bao — Salamanca 2—0 ; Valencia 
— Elche 1—0 ; Hercules — Real 
Madrid 0—1. Primele
1. C.F. Barcelona 21 13
2. Atlet. Madrid 21 12
3. ValenciaSTANISLAV MOLOTILOV (U.R.S.S.)

Stanislav Molotilov este unul 
din surprinzătorii recordmani 
europeni ai acestui inceput de 
sezon de sală. La 24 ianuarie, 
la Minsk, la cîteva minute după 
ce compatriotul său Aleksandr 
Grigoriev reușea 2,27 m la să
ritura in înălțime, imbunătățin- 
du-și recordul continental cu 1 
cm, Molotilov îl imita, și nu
mele său nu poate fi găsit pe 
listele săritorilor care trecuseră 
2,20 m în ultimele două se
zoane.

Pentru a nu-l considera to
tuși complet necunoscut, trebuie 
să ne întoarcem la jumătatea 
lui 1974. Atunci, la 19 ani, la 
un concurs desfășurat la Siena, 
Molotilov i-a ținut piept re
cordmanului mondial D. Stones, 
sărind 2,21 m. Sovieticul a ra
tat de puțin la 2,26 m, cifră 
care ar fi întrecut cu 1 cm re
cordul mondial de juniori al lui 
Valeri Brumei (acesta este, 
dealtfel, singurul record pe care 
îl mai deține Valeri!). Amina-

rea a fost lungă — aproape doi 
ani și jumătate, dar iată-l a- 
cum celebru tocmai cind lumea 
începuse să-l uite. Nu a împli
nit 22 de ani, este militar, sare 
„flop“ și este pregătit de A. 
Degtiarev.

ATLETISM • în ziua a doua a 
concursului pe teren acoperit la 
Los Angeles sprinterul american 
Steve Riddick a terminat învingă
tor în cursa de 60 y cu timpul de 
6.0. Pe locurile următoare s-au 
situat coechipierul său Steve Wil
liams — 6,1 și jamaicanul Don 
Quarrie — 6,2. în proba de sări
tură cu prăjina, victoria a reve
nit americanului Mike Tully — 
5,33 m, urmat de finlandezul Antti 
Kalliomaki — 5,33 m și polonezul 
Wojciech Buciarski — 5.18 m. Cu 
un rezultat bun s-a încheiat 
proba de triplusalt, cîștigată de 
Milan Tiff (S.U.A.), cu 16,73 m. 
Alte rezultate : 60 y.g — Deddy 
Cooper (S.U.A.) 7.0 ; 1 000 y —
Mike Boit (Kenya) 2:08,0 ; 2 mile 
— Rod Dixon (Noua Zeelandă) 
8:40,4 ; 1 000 m (f) — Francie
Larrieu (S.U.A.) 2:46,3.

AUTO • „Cursa de 24 de ore" 
de la Daytona Beach (Florida) a

și

VI. M.

21 14 4
21 11 6
21 11 6

3 46-20 32
4 49-27 28
4 32-21 28

PORTUGALIA
ting și Benfica continuă 
toriilor. Sporting a dispus cu 3—2 
de Guimaraes, iar Benfica a cîști-

(etapa 17). Spor- 
seria vic- franța

Nice 1—4 !;
5—2 ; Lille

20 10

clasate :
4
5
5

4 49-19
4 37-19
5 37-27

30
29
25

(etapa 24)
Bastia — St. Germain
— Lens 0—1 ; Angers

Nancy

Iugoslavul Bjekovici, unul dintre 
cei mai buni atacanți ai echipei 
O.G.C. Nice, din campionatul 

Franței.

y

fost cîștigată de echipajul ameri
can John Greaves — Hurley Hay
wood — Dave Helmick (pe „Pors
che Carrera"), care a parcurs 
4 208,500 km cu o medie orară de 
173,900 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele conduse de 
italianul Marino Finotto și francezul

(10—9), formația locală Ystad. 
Prima partidă, disputată cu o săp- 
tămînă în urmă Ia Moscova, se 
încheiase cu scorul de 26—19 în 
favoarea formației Ț.S.K.A. Mos
cova. în cadrul aceleiași competiții, 
la Bratislava s-a disputat meciul 
retur dintre echipa locală Ruda

TELEX •
Bob Wollek — ambii pe „Porsche- 
Turbo“. Prezent la startul cursei, 
cunoscutul actor american Paul 
Newman (pe „Ferrari-Daytona") a 
ocupat locul cinci.

HANDBAL • Echipa Ț.S.K.A. 
Moscova s-a calificat în semifina
lele Cupei campionilor europeni la 
masculin. în meci retur pentru 
sferturile de finală ale competiției, 
handbaliștii sovietici au învins la 
Stockholm, cu scorul de 20—14

L
Hvezda și formația daneză KFUM 
Fredericia, contînd pentru sfertu
rile de finală. Handbaliștii danezi 
au obținut victoria cu scorul de 
25—23 (18—12) și s-au calificat 
pentru semifinale. în primul joc, 
desfășurat la Copenhaga, formația 
KFUM Fredericia cîștigase cu sco
rul de 25—17. La Wroclaw, V.f.L. 
Gummersbach a întrecut echipa 
locală Slask cu 23—20 (12—7). în
vingătoare și în primul meci cu

16—14, formația vest-germană s-a 
calificat în semifinale.

SCHI • Concursul internațio
nal de sărituri cu schiurile desfă
șurat pe trambulina de la Liberec 
(Cehoslovacia) s-a încheiat cu vic
toria sportivului cehoslovac Leo 
Skoda, cu 247,3 p (sărituri de 
87,5 m și 85 m). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatrioții 
săi Ivo Feliks — 233,2 p, Franti
sek Novak — 231,4 p și finlande
zul Jouko Toermanen — 229,4 p. 
La competiție au participat 61 de 
schiori din cinci țări. • Proba de 
20 km fond din cadrul „Cupei 
U.R.S.S." la biatlon, competiție 
care se desfășoară la Bakuriani, 
a fost cîștigată de campionul o- 
iimpic Nikolai Kruglov, cu timpul 
de 1 h 15:30 (4 min. penalizare). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Aleksandr Rastokin — 1 h 16:42 
(1) și Vladimir Sokolov — 1 h 
17:19 (3).

— Nantes 2—2 ; Sochaux 
Etienne 4—0 ! ; Rennes — 
ciennes 0—2; Nimes — Reims 1 
Marsilia — Laval 2—1 ;
Bordeaux 1—0 ; '
3—2. Primele
1. Nantes
2. Lyon

St.
Valen- 

•1; 
Lyon —z.—x , xjjuu — 

Troyes — Metz 
clasate :

24 14 6 4 
24 12 8 4
★

ÎN PRELIMINARIILE C.M. (zo
na Africii), la Nairobi : Kenya — 
R.A. Egipt 0—0. (Returul la 27 fe
bruarie, lai Cairo).

MECIURI AMICALE. La Monte
video : Uruguay — Austria Salz
burg 1—1 (0—0) ! Au marcat : Hal
der (min. 61) pentru oaspeți și 
Morena (min. 62) pentru gazde. La 
Lucea (Italia) : Finlanda — Lucea 
3—0 (2—0). La Bandung (Indone
zia) : Persiba — Selecționata divi
zionară iugoslavă 0—5 (0—3). La 
Bogota (Columbia) : Millionarios — 
Brazilia 0—2 (0—2). Au marcat :
Zico (min. 10) și Roberto (min. 
44). La 20 februarie, in prelimina
riile C.M., - -
Bogota cu selecționata Columbiei.

50—29 34
40—26 32

Brazilia va juca la
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