
Participare de cea mai inaltâ valoare la C.E. de bob 

CAMPIONII MONDIAL! S! OLIMPICI 
PREZENTI PE PISTA DE LA SINAIA!
• Meinhard Nehmer și Hans Hiltebrand in echipele R.D. Germane și Elveției • Cinci din cei șase piloți 
medaliați la C.M. de la Saint Moritz concurează In țara noastră • La starturile probelor se vor afla
42 de echipaje din 10 țări • Amănunte despre lucrările congresului F.I.B.T., relatate de prof.

Petre Focșeneanu,
Desfășurate în Elveția, la Saint 

Moritz (în zilele în care s-au 
disputat cursele echipajelor de 4 
din cadrul Campionatelor mon
diale), lucrările congresului 
F.I.B.T. (Federația internațională 
de bob și tobogganing) au avut 
o ordine de zi foarte încărcată, 
cu aspecte importante privind 
prezentul și viitorul acestui 
sport. Prof. PETRE FOCȘENEA
NU, vicepreședinte al F.I.B.T., 
ne-a relatat, într-o convorbire 
purtată Imediat după revenirea 
sa în țară că unul dintre prin
cipalele puncte ale lucrărilor a 
fost organizarea Campionatelor 
europene în țara noastră, la Si
naia, în zilele de 19—20 februa
rie (bob 2) și 
(bob 4).

— In primul

26—27 februarie

rind, a menționat

CONTINUĂ PRtGÂllUILE

BOBTRILOR NOȘTRI
Intr-o convorbire telefoni

că avută ieri cu prof. Ion 
Matei, antrenor federal pen
tru bob, am aflat cîteva a- 
mănunte interesante in legă
tură cu pregătirile ce le face 
lotul național român în ve
derea apropiatelor campio
nate europene. „Marți, vre
mea favorabilă a permis e- 
fectuarea a patru coboriri, 
pe întregul traseu", ne-a de
clarat prof. Matei. ~ 
ratura s-a 
intre orele 
s-a ridicat 
miază am 
de starturi pe' trasa ame
najată in apropierea vilei 
Movilița (n.r. : aici este ca
zat lotul român). In cursul 
zilei de miercuri va fi insta
lată stația de cronometraj 
electronic Omega, cu posturi 
la plecare, sosire și cu cinci 
posturi pentru timpii inter
mediari. Cind vor incepe 
coboririle cronometrate, vor 
putea fi făcute și evaluări 
asupra formei fiecărui echi
paj".

„Tempe- 
menținut scăzută 
8 și 10.30, apoi 
puțin. După a- 

efectuat repetări

tov. Focșeneanu, am informat pe 
membrii congresului F.I.B.T. că 
lucrările la pista din Sinaia sînt 
încheiate și că starea gheții per
mite începerea antrenamentelor 
și desfășurarea competiției euro
pene la datele stabilite inițial. 
In felul acesta1 au fost eliminate 
incertitudinile cu privire la res
pectarea programului, provocate 
de temperatura ridicată, înregis
trată la sfîrșitul lunii ianuarie.

— Conform uzanțelor, cu 
acest prilej au fost, credem,

TENIS
MASĂDE

PATRU TINERI

EVOLUEAZĂ LA POZNAN

BASCHETUL

de la co- 
a apropia

SPORTIVI DIN 59 DE ȚAR!
LA CAMPIONATELE

MONDIALE DE

După cum se anunță 
mitctul de organizare. 1 
tele campionate mondiale de tenis 
de masă de Ia Birmingham (26 
martie — 5 aprilie) vor participa 
sportivi din 59 de țări, printre 
care și România, ceea ce repre
zintă un record al competiției. La 
campionatele de la Sarajevo dis
putate cu patru ani in urmă, au 
luat parte concurenți din 52 de

baschet international în sala Floreasca

Cîteva exerciții din partea pregătitoare a antrenamentului efectuat 
ieri de echipa Rapid, in sala Floreasca. Foto : S. BAKCSY

RAPID C. S. TOULON

După virajul 
Deocamdată la 
europene.

cu toată viteza — în linie dreapta — spre sosire, 
antrenamente, săptămînă viitoare în cadrul campionatelor 

Foto : Dragoș NEAGU

Patru tineri înotători români, 
Irinel Pănulcscu, Cristine Seidl, 
M. Teodorescu și H. Rusovici vor 
lua parte, simbătă și duminică, la 
Poznan, la un concurs internațio
nal rezervat sportivilor născuți 
în 1964 (și mai tineri). De urmă
rit evoluția multiplei recordmane 
de copii, Irinel Pănulescu (12 ani), 
care a parcurs recent 400 m liber 
în 4:50,0.

participările Ia
ca

definitivate
Campionatele europene, 
număr și componența echipa
jelor. Vă rugăm să ne faceți 
precizări în acest sens.

— Spre bucuria celor care ur
măresc activitatea bobului (și a- 
fluența de spectatori prezenți de 
regulă la concursurile de la Si
naia demonstrează că ei sînt tot 
mai mulți), la Campionatele eu
ropene găzduite pentru prima 
dată de țara noastră vor fi pre
zenți cei mai buni boberi din lu
me, în frunte'cu actualii' dOțitiă- 
tori ai titlurilor mondiale și o- 
limpice, piloții Meinhard Nehmer 
(R. D. Germană) — campion

mondial la bob 4, dublu campion 
olimpic (Innsbruck — 1976) și 
Hans Hiltebrand (Elveția) — 
campion mondial la bob 2. Mai 
mult chiar, vor fi prezenți și 
trei din ceilalți patru medaliați 
la recentele campionate mondia
le, găzduite de pîrtia din stațiu
nea Saint Moritz, adică medalia
tul cu argint Fritz Liidi (Elveția) 
la bob 2, medaliații cu bronz 
Stephan Gaisraiter (R.(«F. Ger-, 
mania) la bob 2 și Jakob Resch 
(R, F1. Germania) la bob 4. Alte 

'''țări ''611’tradiția* perfortfiâh'țdlor' 
în bob vor fi reprezentate de 
cele mai bune echipaje, ca de 
pildă Italia (pilotul primului e- 
chipaj va fi Giorgio Alvera, fost 
campion al lumii) și Austria 
(Walter Della Karth).

— Constatăm că 
nele" de la Sinaia 
aproape repetare a
lelor", deoarece dintre meda-

Dumitru STĂNCULESCU

AMÎNAREA
CONCURSULUI

NAȚIONAL DE SCHI 
ALPIN PENTRU COPII

Federația de specialitate ne-a 
încunoștințat ieri că întrecerile 

^‘Concursului .republican,. schi 
alpin pentru copii, programat .ini
țial să se dispute în zilele de 12 

"iți 13 februarie, Vor avea IOC la 
19 și 20 februarie, la Miercurea 
Ciuc.

Cu meciul de azi (sala Flo
reasca, ora 17,45), disputat în 
compania formației C. S. Tou
lon, echipa feminină de baschet 
Rapid susține ultimul său joc 
în Capitală în sferturile de fi
nală ale Cupei „Liliana Ron- 
chetti", deoarece săptămînă vi
itoare urmează să evolueze la 
Moscova, în fața fruntașei gru
pei C, Spartak. învingătoare în 
deplasare (58—48), elevele antre
norului Sigismund Ferencz au 
prima șansă în întrecerea de 
azi, dar — după cum ne-a de
clarat într-o convorbire purtată 
la antrenamentul de ieri — el 
este convins că baschetbalistele 
touloneze vor da o replică de 
mare ambiție. Oaspetele au so
sit la București luni, iar ieri 
seară au efectuat un antrena
ment de acomodare în sala Flo
reasca. Un element inedit: vrînd 
parcă să imite echipele mascu
line, C. S. Toulon a inclus în 
formație o jucătoare din S.U.A., 
și anume pe internaționala 
Sybil

IN
4 i

turilor de finală ale Cupei cu
pelor. Lotul steliștilor a plecat 
din Capitală ieri, în următoarea

Plenara C. J. E. F. S. Suceava
Plenara C.J.E.F.S. Suceava — 

ale cărei lucrări s-au desfășurat 
cu cîteva zile în urmă — a fă
cut bilanțul unor realizări nota
bile obținute în anul 1976 în ac
tivitatea sportivă de masă și de 
performanță, precum și în dez
voltarea bazei materiale în acest 
județ. Informarea, prezentată de 
prim-vicepreședintele C.J.E.F.S., 
Constantin Scutaru, trecînd în 
revistă succesele dobîndite, a re
liefat și faptul că manifestarea 
unor deficiențe a fost posibilă 
datorită insuficientei colaborări 
a factorilor cu atribuții în ur
mărirea îndeplinirii sistematice 
a sarcinilor reieșite din planu
rile de muncă.

Sub conducerea nemijlocită a 
Biroului comitetului județean de 
partid, consiliul județean și cele 
orășenești pentru educație fizică, 
asociațiile sportive s-au preocu
pat de lărgirea sferei de cuprin
dere a populației în practicarea 
exercițiilor fizice. Urmărind că- 
lirea organismului copiilor de la 
o vîrstă cît mai fragedă, Inspec
toratul școlar județean a trecut 
Ia aplicarea cu strictețe a nor
melor privind verificarea și a- 
precierea gradului de pregătire 
fizică. S-a pus accentul, în mai 
mare măsură, pe extinderea or
ganizării lecțiilor de educație fi
zică în aer liber ; asociațiile 
sportive ale elevilor, îndrumate 
de organizațiile U.T.C. și de pio
nieri, au antrenat peste zece mii 
de școlari în întrecerile pe clase, 
inter-clase și între școli; s-au 
organizat peste 30 de centre de 
învățare a înotului, iar acum, în 
perioada de iarnă, funcționează 
35 de centre de învățare a schi
ului. în vacanța mare, cu pri
lejul celor peste 600 de acțiuni 
turistice rezervate elevilor, a- 
ceștia au participat — în cadrul 
„Asaltului Carpaților" — la mar
carea și remarcarea unor trasee 
în lungime de peste 1 850 km.

Consiliul județean al sindica
telor — datorită < preocupărilor 
întregului birou executiv — s-a 
înscris în bilanțul sportiv al anu
lui 1976 cu succese majore în 
atragerea angajaților, îndeosebi 
tineri, în practicarea unor forme 
simple, atractive și utile de e- 
xerciții fizice, printre care gim
nastica la locul de muncă, ex
cursii, întreceri în cadrul cam
pionatelor pe asociații etc.

în colaborare cu Comitetul ju
dețean al U.T.C., cu Uniunea ju
dețeană a cooperativelor agri-

cole de producție și cu unele 
C.A.P.-uri s-a reușit o îmbună
tățire a activității sportive de 
masă la sate.

Transpunînd în viață indica
țiile din documentele de partid, 
factorii cu atribuții din județul 
Suceava au inițiat — cu un deo
sebit succes — mai multe com
petiții de masă cu caracter spe
cific, pentru tineri și tinere din 
școli, întreprinderi și instituții, 
din mediul urban și rural. „Fes
tivalul sporturilor de iarnă", 
concursul cultural-sportiv „Pla
iuri bucovinene" cu ediții de 
vară și de iarnă, întrecerea 
.Fruntași în muncă și în sport", 

sportului sătesc" și altele 
manifestări care încep să 
tradiționale și la startul 
numai în anul 1976, au 

de

„J
„Cupa 
— sînt 
devină 
cărora, 
fost angrenați peste 45 000 
tineri.

Informarea, ca și cei care au 
luat cuvîntul, au scos în eviden
ță faptul că în activitatea spor
tivă de masă nu au fost nici pe 
departe epuizate toate posibili
tățile de care dispune județul. 
Deși sînt condiții, nu în toate 
unitățile se practică gimnastica 
la locul de muncă, iar gimnasti
ca de înviorare în școli și că
mine de elevi, gimnastica de în-

lon GAVRiLESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

anume pe
Blalock.
CUPA CUPELOR, STEAUA

'gSWi® j
Steaua joacă cu Forsf Birra par- 
tida retur din grafia B a sfer

„europe- 
vor fi o 
„mondia-

(Continuare în pag. a 4-a)

în pag. a 2-a

Rubrica noastră săptăminală

ECHILIBRUL VALORIC A CARACTERIZAT
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI-FOND

Recentele campionate naționale de schi-fond au fost foarte 
mate și disputate. Nota principală 
spectacol oferit prin participarea

Gheorghe Voicu (A.S.A. Brașov) 
campion național la 15 km

Simbătă, în Bucegi
- --------- -- ' ...........-.............

PRIMA CURSĂ BE COBORIRE 
A SEZONULUI DE SCHI

Atît de mult dorita zăpadă a 
îmbrăcat în mantie albă toate sta
țiunile. Poiana Brașov, Sinaia, Pre
deal și alte așezări montane sînt 
acoperite cu un substanțial strat 
de nea. Organizatorii competițiilor 
au luat grabnice măsuri pentru 
amenajarea pirtiilor. Dacă pină la 
această dată schiorii alpini nu s-au 
putut întrece decît în curse de 
slalom iată că, începînd din aceas
tă săptămînă, ei au posibilitatea 
să participe și la cea mai specta
culoasă probă, cea de coborire. 
Astfel — după cum ne-a informat 
antrenorul Nicolae Iovici — sim
bătă, în Bucegi, pe Valea lui

deCarp, va avea loc prima cursă 
coborire din actualul sezon, la care 
vor fi prezenți cei mal buni 
alpini din întreaga țară. La 
cursei de simbătă se' vor 
printre alții. Dan Cristea 
gătorul unei asemenea 
internaționale chiar săptămînă tre
cută, la Slavskoe — U.R.S.S.), loan 
Cavași, Alexandru Manta, Gheor
ghe Vulpe, Virgil Brenci, Constan
tin Văidcanu, Cornel Ncguțescu, 
Ion Tîrea și. revenind în actuali
tate, Dorin Munteanu. Primele an
trenamente, non-stop, au loc în- 
cepind de miercuri.

schiori 
startul 
alinia, 
(cîști- 

întreceri

ani-
a constituit-o gradul ridicat de 

tuturor biatloniștilor (la ultimele 
două probe), ceea ce a și atras 
un numeros public. A doua carac
teristică a acestor întreceri a fost 
apropierea valorică remarcată atit 
ia băieți, cit și la fete. De pildă, 
in proba de 15 km opt seniori au 
fost grupați în min. 55 și alți opt 
în min. 56. La fete, cinci senioare 
s-au clasat în min. 21 și alte șase 
în min. 22, ceea ce ne dă o idee 
despre captivanta luptă desfășurată 
de-a lungul traseelor. Campiona
tele au cristalizat părerea genera
lă asupra formei și gradului de 
pregătire a tuturor participanților, 
Acum putem spune că Gheorghe 
Gârniță, Gheorghe Voicu, Dumitru 
Drăghici, Gheorghe Kerezsi, Fran- 
cisk Foriko, Victor Fontana au a- 
juns la o bună formă sportivă și 
sînt capabili să preia sarcini de 
reprezentare internațională. între
cerile ne-au arătat însă și pe Cor
nel Potroanchen și pe Nicolae 
Cristoloveanu bolnavi (neputind 
face față solicitărilor), pe Nicolae 
Vește și Victor Dihoi neconectați 
la tensiunea concursului, pe Iosif 
Tamaș și Dumitru Răpeanu obo
siți, extenuați. Și la fete apropie
rea valorică este remarcabilă. Din
tre participante se remarcă Lucia 
Barabas și sora sa Adriana Boyte, 
Cornelia Mititelu și Iuliana Deme
ter, al căror start în actualul se
zon a fost cel de la... naționale. 
Remarcabile prin pregătire grupele 
juniorilor mici de Ia Școala spor
tivă Brașovia și de la Centrul de 
pregătire Fundata care, luînd parte 
la cursele senioarelor, s-au impus 
și la probele individuale și la șta
fete.

Bineînțeles că rezultatele sporti
vilor reflectă în mare măsură 
munca antrenorilor. De aceea, se 
cuvine să-i amintim pe cei mai 
merituoși dintre ei : Gheorghe Ol- 
teanu și Ștefan Stăiculescu (Dina
mo). Constantin Enachc și Ion 
Cimpoia (AS. Armata), Constan
tin Mușat (C.S.U. Oradea), Ion Su- 
medrea (Tractorul), Nicolae Sume- 
drea (Șc. sp. Brașovia), Constantin 
Olteanu și Viciu Olteanu (Centrul 
Fundata), loan Dudu și Ion Arghi- 
ropol (Lie. de schi Predeal), Moi
se Crăciun (Steagul roșu Brașov).

Campionatele au constituit și o 
confruntare deschisă între compo
nență lotului și toți ceilalți schiori 
de la cluburi și asociații. In urma 
rezultatelor, a ierarhiei actuale este 
momentul să se decidă structura

loturilor pentru următoarele com
petiții internaționale de mare răs
pundere, cum sînt campionatele 
mondiale de biatlon (seniori și ti
neret) și campionatele balcanice. 
Este cazul ca echipele să fie deli
mitate și antrenamentele să cape
te pondere pentru probele și dis
tanțele la care vor fi nominalizați 
sportivii participanți.

In încheiere, o notă bună pen
tru munca arbitrilor care, în con
dițiile unui campionat improvizat 
într-o altă localitate decît cea o- 
bișnuită, au reușit să asigure în 
pea mai mare parte regularitatea 
desfășurării probelor.

4 Csikos 1,84
5 Andreescu 1,90

Chiraleu 1,70
Vintilă 1,71
Grue 1,70
Nicolau 1,73
Teodorescu 1,74

11 Iordache
12 Bosco
13 Cernat
Antrenor :

Ferencz

1.74
1.75
1,78

Arbitri : S.
Snopinski
F.I.B.A. : A.

1,86
1,74
1,87
1,80

4 Fedeli
5 Labbe
8 Martin
9 Isnard

10 Benriguian 1,75
12 Giordano 1,65
13 Mazel 1,80
14 Blalock 1,68
15 Hollville 1,76

Antrenor s 
H. Vela

(Ungaria) — M.
comisar

Szecs
(Polonia) ;

Klojcnik (Iugoslavia).
a\\\\\\\\\\\\\^

componență :
Cernat, Tarău, 
initru, Pîrșu, Zdrenghea, Mol
nar, Opșitaru. Arbitrii întîlnirii 
sînt R. Anheuser (R. F. Ger
mania) — J. Cruy (Belgia); co
misar F.I.B.A.: N. Fopovici (Iu
goslavia). Meciul va începe la 
ora 21 (ora locală). în tur, Steaua 
a cîștigat cu 88—85. în aceeași 
grupă are loc meciul A. S. Vil- 
leurbanne— Juventud Badalona.

Savu, Oczelak, 
Cîmpeanu, Du-

ROMANESC
SA SE SITUEZE LA NIVELUL
COMPETITIV INTERNATIONAL
Campionatele republicane de baschet s-au reluat într-un mo

ment de efervescență în activitatea acestui sport. Califica
rea, pentru prima dată în istoria baschetului din țara noas

tră, a trei echipe în sferturile de finală ale cupelor europene 
(I.E.F.S. în C.C.E., Steaua în „Cupa cupelor" și Rapid în Cupa 
„Liliana Ronchetti), victoriile obținute de Dinamo (în preliminariile 
C.C.E.), Steaua și I.E.F.S., asupra unor formații cu reputație în 
arena internațională (Sinudyne Bologna, Olympidkos Pireu, Forst 
Birra Cantu, Â. S. Villeurbanne, Wisla Cracovia) au creat emulație, 
oglindită în mod convingător și de creșterea numărului spectato
rilor la întrecerile cupelor europene, Baschetbaliștii și baschetba
listele echipelor noastre fruntașe s-au convins că ori de cîte ori au 
abordat meciurile cu deplină responsabilitate, cu hotărîrea de a 
lupta din răsputeri, au cucerit, nu numai victoria, ci și aprecierea 
și simpatia publicului.

Desigur, saccesele tfmirttte'W diic laTforrehizîtf’ c8'*ât». foit re
zolvate problemele majore ale baschetului, care continuă să fie 
tributar în ceea ce privește competitivitatea la nivelul marilor 
treceri internaționale oficiale, ca de pildă campionatele europene 
(ia ale căror ultime ediții băieții s-au clasat pe locul 11 iar fetele 
pe locul 9). Acum, însă, speranțele pentru realizarea obiectivelor 
echipelor naționale ale României au devenit parcă mai mari. 
Calificarea în grupa A a campionatului european masculin din 
acest an, recucerirea poziției fruntașe la campionatul european 
feminin din 1978, cîștigarea dreptului de a participa la Jocurile 
Olimpice de la Moscova, iată ce își propun reprezentativele țării 
noastre, ce dorim și noi alături de toți ceilalți iubitori ai basche
tului.

Îndeplinirea țelurilor solicită jucătorilor, antrenorilor, tuturor celor 
care vor progresul baschetului, un efort mai mare și mai fructuos 
decît pină acum. In acest sens, campionatele naționale pot și 
trebuie să traducă în fapt dorința manifestată de echipele divizio
nare A și de antrenorii lor de a contribui la crearea unor repre
zentative puternice, capabile să obțină succese chiar în condițiile 
rivalității tot mai aprige pentru locurile fruntașe in competițiile 
internaționale de amploare. Concret dorim să vedem în timpul 
întrecerii interne meciuri care să demonstreze aplicarea concepției 
moderne în baschet, adică agresivitate permanentă în apărare, 
tempo rapid in acțiunile ofensive, frecvență și precizie in arun
cările la coș, combativitate deosebită in lupta sub panouri. Un 
capitol de mare importanță este cel al comportării exemplare față 
de arbitri, adversari, antrenori și coechipieri, care trebuie să ca
racterizeze pe baschetbaliștii noștri, chiar și în momentele de 
dificultate, decisive, ale partidelor, cînd nervii sînt puși la grea 
încercare. O altă problemă însemnată este cea a pivoților. Este 
drept, numărul jucătorilor cu talie inaltâ a crescut dar valoarea 
lor este departe de aceea a pivoților de clasă. In această pri
vință, ca în general în procesul de selecție, instruire și educație, 
este de dorit ca secțiile de baschet ale cluburilor și asociațiilor 
sportive să devină mai eficiente, să se transforme efectiv în pepi
niere de juniori valoroși, candidați la Divizia A și apoi la lotul 
reprezentativ. Progrese s-au realizat, dovadă fiind numărul sporit 
al tinerilor care evoluează în divizionarele A, dar potențialul real 
este evident mai mare.

Reluarea campionatelor republicane, revederea cu baschetbaliștii 
și baschetbalistele celor mai bune formații din țară trebuie să con
firme încrederea și speranțele.

în-

Mihai BARĂ

Evenimentul central al sfîrșitului de săptămînă sportiv îl constituie campionatele republicane 
ale atleților seniori care se vor desfășura simbătă și duminică în sala „23 August" din Capitală. 
Imaginea alăturată surprinsă ieri de fotoreporterul nostru N. Dragoș chiar în sala care va găzdui 
întrecerile vă prezintă o secvență de la antrenamentul săritorilor în lungime Doina Spînu-Anton și 
Tudorel Vasile, pregătiți de antrenorul Nicolae Păcuraru. Săritura de la antrenament a Doinei 
a fost bună, dar important este cit vor măsura cele oficiale, din concurs. La fel și pentru Tu
dorel Vasile. Cei doi tineri săritori ne-au promis evoluții pe măsura talentului lor...
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Dmid „Cupa 16 Februarie** la lupte grcco-romanc

DACIADA11 MULTI TINERI SELECȚIONAȚI
9 9 9

ÎN LOTUL REPREZENTATIV

AL
PENTRU UN MARS

COMPETIȚIEI SPORTIVE NAȚIONALE
în 

marș 
naționale DACIADA, 
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport instituie un 
concurs public, deschis tutu
ror compozitorilor și poeților, 
membri ai Uniunilor de crea
ție, precum și compozitorilor 
amatori.

La crearea pieselor muzica
le se va avea în vedere fap
tul că activitatea sportivă este 
îndrăgită și practicată de 
mase largi, îndeosebi de ti
neret.

DACIADA, competiție spor
tivă cu caracter național, are 
ca scop cuprinderea întregu
lui tineret, elevi, studenți, mi
litari, a maselor largi de oa
meni ai muncii de la orașe și 
sate, în practicarea sistemati
că și organizată a exercițiilor 
fizice și sportului, în vederea 
dezvoltării armonioase fizice 
și morale, întăririi sănătății și 
călirii fizice, ridicării conti
nue a capacității de muncă și 
creație.

In același timp, competiția 
națională DACIADA va con
stitui un mijloc important de 
depistare a elementelor 
lentate, de îmbunătățire 
performanțelor sportive 
toate ramurile de sport, 
deosebi la cele olimpice.

Competiția sportivă DA
CIADA se organizează la toa
te ramurile de sport, separat 
pentru cele două domenii : 
sport de masă și sport de per
formanță— cu ediție de vară 
și de iarnă — constituind 
principala manifestare sporti-

vederea creării unui 
al competiției sportive 

Consi-

La sfîrșitul săptămînii 
ș-a disputat primul concurs 
lecție la lupte greco-romane, dotat 
cu „Cupa 16 Februarie". întrecerile 
au avut un caracter inedit, meciu
rile dispuțîndu-se după un sistem 
experimentat pentru prima oară la 
noi : timpul de luptă a fost scur
tat, limitîndu-se la humai 
prize a cite trei minute, 
este o nouă modificare 
F.I.L.A. intenționează să 
regulamentului său în scopul di
namizării luptei, pentru ca această 
disciplină sportivă să capete o mai 
mare spectaculozitate.

Vorbind despre concursul pro- 
priu-zis, trebuie să spunem că el 
a scos în evidență buna pregătire

trecute 
de se-

două re- 
Aceasta 
pe care 
o aducă

(L.C. Dacia Pitești), la 52 kg și Ion 
Draica (Farul Constanța), la 82 kg.

Lista tinerilor luptători remar
cați cu prilejul acestor întreceri 
este mult mai lungă : FI. Gheor- 
ghe (C.F.R. Timișoara), N. Horin- 
ceanu (Dinamo), I. Pruteanu 
(Steaua), M. Balaur (Nicolina Iași). 
Șt. Negrișan (Farul Constanța), N. 
Lupu (Gloria Buzău), D. Obrocea 
(Dinamo), N. Olteanu, V. Mihai, 
N. Vlad (Farul). I. Butucaru (S.C. 
Bacău), C. Mărgineanu (Electropu
tere Craiova), I. Răduțescu (Alu
miniu Slatina), S. Chircan (Stea
gul roșu Brașov), I. Savin (Dina
mo), V. Andrei (Progresul Buc.), 
N. Minea (Ranid) etc.

Ceea ce a surprins neplăcut

PE CÎND UN „PRODUS" 
AL SCOLII SPORTIVE DE ATLETISM 

ÎN ARENA OLIMPICĂ?

Și
nr.
cu

DE

ta- 
a 
la 

în-

vă din țara noastră care va 
cuprinde pe lingă întrecerile 
polisportive și ansambluri de 
masă.

Compozițiile muzicale reali
zate în formă definitivă prin 
colaborare directă între com
pozitori și poeți — muzică și 
text — purtînd un motto, vor 
fi trimise, în două exemplare, 
pînă Ia 1 aprilie 1977, pe a- 
dresa Consiliului Național 
pentru Educație Fizică 
Sport, str. Vasile Conta 
16, sector 1, București, 
mențiunea : „DACIADA 
PENTRU CONCURSUL 
CINTECE SPORTIVE".

Pentru cea mai valoroasă 
compoziție, apreciată că întru
nește toate calitățile pentru 
„MARȘUL DACIADEI", Con
siliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport va acorda, 
pe baza propunerilor făcute 
de un juriu format din re
prezentanți ai C.N.E.F.S., Uni
unii Compozitorilor și Uniunii 
Scriitorilor :

— un premiu unic în va
loare de 12 000 lei (muzică și 
text).

în afara lucrării premiate 
vor putea fi achiziționate 
unele piese muzicale conside
rate de valoare.

Juniorul N. Zamfir (Dacia Pitești) — învingătorul categoriei 52 kg — 
execută o centurare laterală în meciul cu FI. Avram (Carpați Sinaia)

7

„MARȘUL DACIADEI" din 
România va fi cîntat la toate 
concursurile competiției na
ționale DACIADA — ediția 
de vară și de iarnă — va fi 
difuzat și popularizat în rîn- 
dul maselor prin radio, tele
viziune și stațiile de amplifi
care de la bazele sportive.

și capacitatea de a obține perfor
mante viitoare ale mai multor ti
neri luptători, mulți dintre ei fiind 
incluși în lotul reprezentativ în ve
derea participării la diferite com
petiții internaționale din acest an. 
Regulamentul concursului interzi- 
cînd participarea sportivilor peste 
25 de ani, ca și a celor din lotul 
olimpic (1976), a dat posibilitatea 
unor tineri (majoritatea juniori) 
să se afirme, unii dintre ei reușind

S; chiar să încheie victorioși întrece- 
-J rea cu adversarii lor seniori. Din-

tre cei mai merituoși învingători se 
cuvin amintiți Constantin Scuturici 
(Dinamo), la 48 kg, Nicolae Zamfir

â ai • <

FIECARE EXCURSIE, 0 LECȚIE DE PATRIOTISM
9

AVANTÂJUL TERENULUI,
La Școala generală nr. 198 din 

Capitală pasiunea pentru sport în
cepe de la directorul acesteia, 
prof. Stelian Cucu, adept convins 
al drumețiilor,

— Din relatările unor cțidrp dș 
specialitate din școala dv, < am în
țeles, tovarășe director, că prin
tre activitățile sportive de masă 
cărora Ie acordați o atenție deo
sebită se numără și turismul. Că
rui fapt se datorește aceasta ?

— Motivele sînt multiple. Mai 
întîi, indicațiile din documentele 
de partid, în care se precizează 
că turismul este un mod ideal și 
la îndemîna oricui de a face miș
care, de a practica sportul în aer 
liber, pentru întărirea sănătății și 
călirea organismului. Este un mare 
adevăr. O practică îndelungată 
ne-a dovedit că turismul, excursiile 
cu elevii, avînd programe de ac
tivități instructive și cultural-edu
cative judicios întocmite, aduc o 
contribuție deosebită, nebănuit de 
mare la realizarea sarcinilor in- 
structiv-educative ale școlii. Ele 
ne oferă prilejul de a face multă 
mișcare cu copiii, dar și de a 
le preda adevărate lecții de edu
cație patriotică, de comportare 
demnă în mijlocul colectivității.

— Ciți elevi din școală sînt an
grenați in activitatea turistică ?

ECOURI LA...
„PĂSĂRI CĂLĂTOARE"

Din partea unui grup de munci
tori de la întreprinderea de postav 
din Buhuși, în numele cărora sem
nează Teodor Ținucă, am primit 
la redacție o scrisoare a cărei te
mă a fost sugerată de articolul in
titulat „Păsări călătoare", apărut 
la rubrica noastră cu două sâptă- 
mini în urmă. In cuprinsul scriso
rii, se deplînge practica unor clu
buri de a racola, prin diverse mij
loace, sportivi gata formați, pentru 
a căror pregătire se fac eforturi 
deosebite în unitățile în care în
cep performanța. Și, pentru exem
plificare, ni 
divizionarei 
bal, Textila 
fără cîteva 
componente 
tiv. Acestea au fost legitimate de 
Știința Bacău (este vorba de Ma
ria Vieru, Maria Stoleru, Florea 
Rita ș.a.).

.... Ia ora actuală, muncitorii în
treprinderii noastre nu mai au 
practic nici un fel de sport în ora
șul lor. Dacă la Buhuși se formase 
un nucleu foarte bine închegat la 
handbal feminin, iată-1 astăzi dă- 
rîmat datorită celor care vor nea
părat să aibă și ei echipă in A. 
Dar cu munca și roadele muncii 
altora".

în continuare, în scrisoare se a- 
rată că acțiunile de racolai au un 
efect descurajator pentru cei care 
lucrează în domeniul sportului și 
că acum „la noi, la Buhuși. acti
vitatea se rezumă la stringerea co
tizației pentru sport, și atît".

Firește, nu este unicul caz în 
care, cluburi sportive cu condiții 
materiale superioare se înfruptă 
din munca celor mai mici, fiind 
preocupate mai puțin de Întărirea 
pepinierei proprii și mai mult de... 
întinderea lațului pentru „captura
rea" unor „păsări călătoare", a u- 
nor sportivi lipsiți de afecțiune și ' 
respect față de culorile asociației 
în care cresc și se afirmă, spor
tivi pentru care atașamentul față 
de un colectiv sau altul depinde 
de avantajul care li se oferă... Dar 
numai aceste „păsări călătoare" 
sînt de condamnat ? Desigur, nu. 
Poate într-o măsură și mai mare, 
ademenitorii lor 1

Practic, toți elevii. Și iată 
cum. In programul de activități 
cultural-sportive este prevăzută o- 
bligațivitatea, pentru tpate clasele,. 
de a efectua, pe trimestru, cel pu- 

, , țin un tur al orașului București și 
o excursie dincolo dc linia de 
centură, la obiective economice și 
de interes turistic. Sînt excursii de 
o zi, cel mult două zile. In va
canțe organizăm, începînd de la 
clasa a V-a și excursii în circuit, 
de 7—10 zile, de fiecare dată pe 
un alt traseu. Astfel, la plecarea 
din școală, elevii pot 
văzut întreaga 
cu pasul cele 
giuni.

— Ați putea 
cîteva trasee și

— Desigur. In jurul Capitalei : 
Snagov, Mogoșoaia, Cernica, Bră- 
nești (unde au fost organizate a- 
tractive concursuri de orientare 
sportivă). Am fost, apoi, în zona 
subcarpatică a Moldovei, cu bază 
la Slănicul Moldovei. De aici am 
vizitat platforma industrială de pe 
Valea Trotușului, Humuleștiul, Ba
căul, Piatra Neamț, Pasul Oituz. 
Un lot 
în zona 
altul în Oltenia. In general, 
pleacă în grupe de cite 40 de 
elevi. Am însoțit numeroase loturi 
și am avut multe prilejuri de sa
tisfacție, ca pedagog, urmărind ac
tivitatea complexă și entuziastă 
care se desfășoară în timpul dru
mețiilor. Pot să vă spun că în
tregul succes al activității turis
tice depinde de modul cum este 
ea organizată, de pregătirea ca
drelor care o conduc.

— Vă rugăm, tovarășe 
să ne dați citeva exemple 
fesori care au contribuit, 
siunea lor. la succesele de care 
ne vorbiți.

— Sînt numeroși. Spre exemplu : 
Filofteia “ ‘ ‘ ’
Aurelian 
Ochiș...

DAR CALITATEA
SPECTACOLULUI ? »»r f

țară, 
mai

spune că au 
au străbătut 
pitorești re-

să 
locuri ?

ne precizați

de elevi a fost plecat 
_Cluj — Vatra Dornei, 

se

director, 
de pro- 
cu pa-

Voicu, Mihaela Marinescu, 
Dumitrescu, Viorica

Viorel TONCEANU

Cuplajul voleibalistic progra
mat acum cîtva timp în Galați 
a stîrnit o mare nedumerire în 
rîndul numeroșilor iubitori ai 
voleiului din acest oraș. Mai ales 
în rîndul celor care nu au putut 
să asiste la meciuri, deși s-au 
dus la sală cu această intenție. 
Nedumerirea lor a fost cu atît 
mai mare, cu cit în Galați exis
tă o sală a sporturilor care oferă 
condițiile cele mai bune pentru 
vizionarea spectacolelor sportive 
și locuri suficiente, în timp ce 
conducerea Clubului sportiv 
versitar se încăpățînează să 
grameze partidele de volei 
campionatul primei divizii 
sălița Facultății de educație fi
zică, lipsită de cele mai elemen
tare condiții : nu există spațiu 
suficient aici pentru jucători, dar- 
mite pentru public, iar aerisirea 
este de-a dreptul precară.

La cuplajul cu pricina a fost 
o aglomerație de nedescris,- mulți 
dintre spectatori renunțînd pînă 
la urmă să mai „guste", în aceas
tă conjunctură, spectacolul. Ciu
dat ni se pare faptul că, în ziua 
respectivă (30 ianuarie), în ma
rea și confortabila sală a spor
turilor nu fusese programat de
cît un meci de baschet din ca
drul diviziei școlarilor ! Condu
cătorii clubului studențesc gă
sesc însă de cuviință că numai 
in sălița proprie se creează o 
ambianță propice (n.r. — propice 
victoriei gazdelor ?). Din ce alte 
motive se pune embargo folosi
rii sălii sporturilor și asigurării 
unor vizionări în condiții civi
lizate ? (T. SIRIOPOL, coresp.).

uni- 
pro- 
din 

în

a fost absența reprezentanților 
unor centre care altă dată ne 
obișnuiseră cu rezultate bune 
în creșterea tinerilor luptă
tori; N-am văzut nici un 
sportiv de la Oradea, Reșița, Cluj- 
Napoca, Arad, Tulcea, Lugoj, lo
calități în care sportul luptelor are 
o veche și frumoasă tradiție. Ce se 
intimplă oare în secțiile din ora
șele respective ? Acolo nu există 
luptători care vor să se afirme 7 
Sau consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport nu sint inte
resate să aibă reprezentanți în lo
tul național al acestei importante 
discipline olimpice ? Apreciem că 
întrebărilor de față le vor da răs
punsul cel care au atribuții în do
meniul luptelor din centrele res
pective.

Revenind la întrecerile disputate 
în sala Dinamo din Capitală, ne 
simțim obligați să afirmăm că e- 
chilibrul valoric existent între ma
joritatea concurenților, ca și timpul 
redus de luptă au făcut ca întil- 
nirile să fie foarte dinamice, pro
cedeele spectaculoase de atac fiind 
prezente în majoritatea disputelor. 
Antrenorul emerit Ion Corneanu 
s-a declarat satisfăcut de nivelul 
concursului, de numărul mare de 
tineri care au realizat progrese în
semnate; 1 apreciind‘ că' luptele gre
co-romane din țâra noastră dispun 
de multe rezerve de-talente pentru 
a se putea menține și pe viitor în 
rindul fruntașelor pe plan mon
dial. în același timp, s-a constatat 
faptul că unii luptători foarte bine 
dotați fizic, deci capabili de per
formanțe apreciabile, s-au prezen
tat la „Cupa 16 Februarie" insufi
cient pregătiți, motiv pentru care 
n-au putut obține rezultatele scon
tate. In rindul acestora îi amintim 
pe M. Dumitru (A.S.A. Bacău), V. 
Gabor (Aluminiu Slatina), C. Măr- 
gineanu (Electroputere Craiova) 
etc., sportivi care n-au reușit să 
atingă în acest moment un grad 
adecvat de pregătire. Dar calen
darul competițional al federației 
de lupte — destul de bogat — le 
oferă și alte posibilități de verifi
care.

Mihai TRANCĂ

ACTUALITĂȚI

se prezintă situația 
A feminine de hand- 
Buhuși, care a rămas 
jucătoare valoroase, 

ale lotului reprezenta-

• PASIUNE. între 
handbalistele sibiene 
de mare perspectivă 
se află și Mioara Hof
fner de la Școala spor
tivă Sibiu In vîrstă 
de 16 ani, eleva Li
ceului real-umanist 
din Cisnădie, compo
nentă a lotului națio
nal de junioare parti
cipant la 
Prietenia", 
o pasiune exemplară 
pentru sportul îndră
git. Ca dovadă, ea a 
jucat în „Cupa de 
iarnă" (competiție lo
cală. de pregătire) în 
echipele ambelor școli 
sportive sibiene și, de 
asemenea, are drept 
de participare (și par
ticipă în baza dublei 
legitimări) la meciu
rile de campionat ale 
divizionarei B, C.S.M. 
„Deși locuiește la Cis
nădie, unde pe lingă 
învățătură se ocupă și 
de gospodărie și de în
grijirea celor doi frați 
mai mici (fiind orfa
nă de mamă). Mioara 
Hoffner vine cu regu
laritate la antrena
mente, se pregătește 
cu conștiinciozitate și 
este principala reali
zatoare în echipele de 
junioare și senioare" 
— ne spunea antreno
rul de la C.S.M . prof. 
Lucian Albu. Felici-

țări și ei, și profesoa
rei Lucretia Ocneanu, 
care o 
sportivă 
manță.
coresp.)

formează ca 
de perfor- 

(I. IONESCU.

sancționat cu mustra
re scrisă cu avertis
ment. Totodată. au 
fost luate și unele mă
suri de ordin admi
nistrativ...

„Turneul 
dovedește

• MĂSURA PEN
TRU măsura. Du
pă cum am informat 
la timpul cuvenit, vo
leibalistul Dan Gir- 
leanu de la Politehni
ca Timișoara a avut

ATITUDINI
un gest de totală ne- 
sportivitate în sala din 
Bacău, la meciul pe 
care echipa sa il sus
ținea cu 
părat pe 
arbitrilor 
set, el a 
în tavan 
teva lămpi de neon și 
provocind astfel între
ruperea meciului pen
tru degajarea terenu
lui de cioburi. Pentru 
acest gest, arbitrul 
l-a eliminat din joc. 
Printr-o scrisoare, 
conducerea clubului 
sportiv timișorean ne 
face cunoscut faptul 
că Gîrleanu, aflat la 
prima abatere, a fost

Viitorul. Su- 
o decizie a 
in final de 

șutat mingea 
spărgind cî-

• FAIR-PLAY RE
CIPROC. Reproducem 
din scrisoarea trimisă 
de conducerea clubu
lui sportiv „Universi
tatea" Iași, prin care 
sintem rugați să 
transmitem mulțumiri 
arbitrilor V. Sidca și 
P. Cîrligeanu pentru 
competența și autori
tatea dovedite în con
ducerea partidelor de 
handbal 
echipele 
ieșene în 
formațiilor 
Tg. Mureș și 
Odorhei : „Cu 
studentele au 
partida cu
Tg. Mureș intr-un fi
nal dramatic, după ce 
au avut două goluri 
avans, cei doi arbitri 
au ținut in mină un 
joc dificil și au fluie
rat fără menajamente, 
corect. In partida cu 
Voința Odorhei au a- 
vut, de asemenea, o 
prestație excelentă".

• Ce să mai adăugăm 
la aceste dovezi re
ciproce de fair-play ? 
Decît : tot așa, îna
inte !

susținute de 
Universității 

compania 
Mureșul 

Voința 
toate că 
pierdut 

Mureșul

Joi, la ora 18, se dispută, în 
sala Olimpia din Timișoara, par
tida retur (din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei campionilor 
europeni Ia handbal feminin) 
dintre UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA și RADNICKI BEL
GRAD. In meciul-tur, disputat 
la Belgrad, campioana Iugosla
viei a cîștigat cu 18—11.

Așadar, pentru ca Universita
tea Timișoara să se califice în 
semifinalele C.C.E. este nevoie 
să învingă la 8 goluri diferență 
sau numai la 7, cu condiția ca 
Radnicki să marcheze mai puțin 
de 11 goluri. Sarcină extrem de 
dificilă pentru echipa pregătită 
de Constantin Lache ! în primul 
rînd, Radnicki are în formație 
jucătoare de valoare internațio
nală recunoscută (Suprinovici, 
Leutar, Kitici ș.a.), apoi Univer
sitatea Timișoara nu reușește în 
ultimul timp să-și fructifice va
loarea, îndeosebi în atac. Dificil 
nu înseamnă însă și imposibil. 
Cu Niculina Sasu coordonatoare 
abilă și eficientă, cu interii (Doi
na Cojocaru, Darinca Marcov) în 
formă, cu jucătoarele de semi
cerc (Terezia Popa, Natașa Ve- 
zelici, Cristina Petrovich Nadire 
Luțaș) decise să facă totul și — 
mai ales — cu portarii (Cornelia

Steaua Gloria Arad 25-14
disputatdimineață s-a

Victoria din Ploiești me-
Marți 

în sala 
ciul restanță din etapa a XVII-a 
a Diviziei A de handbal mascu
lin dintre Steaua și Gloria Arad. 
Rezultat final : 25—14 (10—9).
Așa cum ne transmite corespon
dentul 
prima repriză — cînd Steaua a 
jucat fără Voina, 
Kicsid 
braț. La reluare, campioana — 
în formație completă — s-a de
tașat net. Au marcat: Drăgă- 
niță 11, Voina 3, Stockl 3, Kic
sid 2, Dan Petru 2, Birtalan 1, 
Roșu 1, Cehii 1 și Croitoru 1 — 
pentru Steaua, Burger 5, Schrag- 
ner 2, lenea 2, Kolleth 2, Buga- 
riu 2 și Ball 1 —pentru Gloria.

nostru O. Bălteanu, în

Birtalan și
meciul a fost echili-

Școala sportivă de atletism din 
București, creată în 1968, este 
cea mai veche unitate speciali
zată a acestui sport. în același 
timp ea este, prin numărul de 
elevi-atleți angrenați, ca și prin 
numărul cadrelor de specialitate 
care se ocupă de pregătirea lor 
(23), cea mai puternică unitate a 
atletismului nostru pentru ju
niori. Alături de Liceul dinCîm- 
pulung Muscel, școala de atle
tism . din București domină com
petițiile interne, în aer liber sau 
pe teren acoperit, rezervate ju
niorilor. Este normal să fie așa, 
altfel nu și-ar justifica existența.

O analiză sumară a bilanțului 
școlii în cei opt ani de la înfiin
țare apare în primă instanță 
spectaculos : 142 titluri cucerite 
la diferite campionate republi
cane, alte 400 locuri. pe podium 
și 1000 de atleți clasați între pri
mii opt concurenți. Au ieșit în 
această perioadă pe porțile școlii 
5 sportivi care, la absolvire sau 
în activitatea ulterioară la alte 
cluburi, au primit titlul de ma
estru al sportului : Elena Mîrza, 
Cristine Goșler, Niculina Ilie- 
Vasile, Mihaela Stoica-Dumitres- 
cu, Mihai Zară. Alți 34 s-au ri
dicat pînă la nivelul categoriei I 
de clasificare, unii dintre ei nu- 
mărîndu-se printre bunii specia
liști interni la cîteva probe : 
Marin Iordan, Gheorghe Crăciu- 
nescu, Antoaneta Iacob, Virgil 
Costache, George Dumitrescu etc.

Acest bilanț trebuie privit 
însă și din alt unghi. Eficiența 
Școlii sportive de atletism tre
buie calculată prin contribuția 
la formarea unor sportivi care 
să reprezinte atletismul româ
nesc în confruntările internațio
nale. Or, din acest punct de ve
dere, aprecierea se schimbă. 
Dacă unii dintre atleții citați 
mai sus au făcut parte, în di
ferite ocazii, din echipele repre
zentative de seniori și juniori în 
unele meciuri inter-țări, la Jocu
rile Balcanice sau chiar la „Cu
pa Europei", adueîndu-și contri
buții mai .mari sau mai mici la 
succesele echipelor, trebuie să 
subliniem că nici un elev (sau 
fost elev) al școlii de atletism nu 
a concurat la Jocurile Olimpice 
(Munchcn sau Montreal) sau la 
campionatele europene de se
niori (în aer liber sau in sală), 
ca să nu mai vorbim de obține
rea unei distincții Ia aceste 
competiții de maximă anvergură!

Este adevărat, la încheierea 
vîrstei junioratului elevii-atleți 
părăsesc școala, iar afirmarea pe 
plan intehaționaț lav 18—lft^ani 
este dificilă; tocmai de aceea am 
urmărit fteul carierei, celor., mai 
buhe produse’ ale'" școlii "după 
absolvire. Or, nici după 4—5 
ani de activitate la alte cluburi 
— aproape în exclusivitate din 
București — nu putem găsi în 
rîndul celor citați (pe care îi so
cotim drept cei mai reprezenta
tivi) valori de prim rang la e- 
șalonul internațional.

S-ar putea spune că aceasta 
nu constituie în primul rînd 
vina profesorilor școlii. Cu foarte 
puține excepții, pînă în toamna 
trecută transferul aducea și 
schimbarea antrenorului. Lipsa 
de colaborare între antrenorul 
care preia și cel care predă 
poate constitui o explicație a u- 
nor plafonări, regrese sau chiar

dispariții. Trecerea de Ia junio
rat la seniorat a constituit un 
moment de grele pierderi pentru 
atletismul nostru, chiar a unor 
talente de „24 de carate". Nu 
știm însă dacă argumentul re
zistă de această dată, pentru că 
nu cunoaștem vreun caz în care 
un talent deosebit crescut la 
Școala sportivă de atletism — 
și astăzi oricine își poate da 
seama dacă la 18—19 ani un 
sportiv este talentat, dacă pro
dusul ,.e de calitate sau nu — 
să se fi pierdut sau să fi fost 
„stricat" de un alt antrenor.

In cei opt ani de activitate, de 
la școala de atletism au fost

transferați 160 de sportivi. Din
tre aceștia mai sînt în activitate 
doar 36. Aceste cifre nu pot să 
ne mulțumească, cum nu îi pot 
mulțumi, credem, nici pe profe
sorii a căror muncă este ilus
trată de cifrele de mai sus. Ele 
pun într-o altă lumină bilanțul 
școlii. Un calcul sumar este edi
ficator. Acceptînd o medie de 
20 de profesori în cadrul cate
drei în fiecare an — numărul a 
fost mai mic uneori, alteori a 
depășit cifra medie — și rapor- 
tind-o la numărul sportivilor 
transferați (160), ar însemna că 
în cei opt ani fiecare profesor 
a „lansat" în fiecare an... cîte 
un singur atlet ! Și, după cum 
s-a putut vedea, nu de cea mai 
înaltă valoare ! Dacă aceasta este 
„producția" celei mai mari uni
tăți specializate în activitatea cu 
juniorii (și aritmetica nu poate 
fi contrazisă...) ce pretenții mai 
putem avea de la asociațiile și 
secțiile mici, din' Capitală sau

din provincie, încadrate cu o 
normă sau două ? Și, totuși, în 
alte părți, în secții mai puțin 
puternice s-au format valori au
tentice, fruntași ai atletismului 
nostru, nume cunoscute în arena 
internațională. Ajungem, în ulti
mă instanță la pasiune, la stilul 
și metodele de muncă, la capa
citate profesională...

★
în toamna trecută au absolvit 

școala o serie de atleți cotați 
printre cei mai buni juniori ai 
țării : Niculina Ilie-Vasile, Mi
haela Stoica-Dumitrescu, George 
Dumitrescu, Virgil Costache. Ma
joritatea au rămas, datorită în
țelegerii clubului la care s-au 
transferat (Dinamo) în pregătirea 
profesorilor care i-au descoperit 
și format. Ii vom vedea in Viitor 
concurînd și afirmîndu-se la 
J.O., la campionatele europene 
sau la alte competiții de an
vergură pe ei sau pe ceilalți 
fruntași de acum ai școlii (Mar
cel Bogdan, Sorin Tirichiță 
etc.) ?

începînd cu tanul școlar 1976— 
1977 școala sportivă de atletism 
s-a reorganizat pe catedre de 
specialitate pe probe, cărora le 
revine sarcina de a dirija se
lecția și pregătirea în diferite 
specialități. Am vrea să credem 
că școala de atletism s-a matu
rizat. Majoritatea profesorilor 
de aici — tineri și foarte tineri 
— au crescut și s-au format 
profesional odată cu școala. Este 
momentul ca roadele experienței 
acumulate, a capacității lor, să 
se exprime nu numai în obține
rea unor locuri fruntașe la în
trecerile interne ale juniorilor, ci 
în creșterea unor elemente ta
lentate, valoroase, de care atle
tismul românesc are imperioasă 
nevoie. Atunci vom putea spune 
că școala sportivă de atletism, 
principalul rezervor, unitatea de 
bază a acestui sport, iși atinge 
pe deplin menirea.

Vladimir MORARU

SiiTibătă și duminică,1 campionatele de sală ale seniorilor

ATLEȚII FRUNTAȘI 
Șl DATORIILE LOR

DIN HANDBAL
Iepure, Lidia Stan) în „zi mare", 
timișorencele pot să depășească 
și acest handicap cvasiinsur- 
montabil. Handicap pe care și 
l-au creat la Belgrad, cînd au 
marcat mult prea puține goluri 
pentru o echipă de asemenea 
valoare și pretenții.

Meciul Universitatea Timișoa
ra — Radnicki Belgrad va fi ar
bitrat de cuplul cehoslovac 
Sladky — Korec.

Clasamentul Diviziei A (m)
1. STEAUA 17 17 0 0 391-271 34
2. Dinamo Buc. 17 15 1 1 333-225 31
3. H.C. Minaur 17 9 1 7 352-320 19
4. Dinamo Bv. 17 8 2 7 309-291 18
5. Știința Bacâu 17 7 2 8 259-266 16
6. Poli Timiș. 17 7 2 8 271-280 16
7. Relonul 17 6 2 9 283-307 14
8. ,,U" București 17 4 5 8 211-247 13
9. »,U“ Cj.-Napoca 17 5 2 10 275-310 12

10. Gloria Arad 17 5 2 10 279-321 12
11. C.S.U. Galați 17 5 1 11 233-302 11
12. C.S.M. Borzești 17 4 0 13 282-338 8

Sîm bătăuși dumitticăfeaalamgMru 
August" din, București' va fi, ca 
de- obiceiiMîazda cei ei- mai im-to? 
portante competiții interne a se
zonului atletic de sală — Cam
pionatele republicane ale senio
rilor. Intr-un sezon scurt — și, 
s-o spunem, destul de sărac —, 
„naționalele" reprezintă primul 
punct de interes major pe a- 
genda competițională a actua
lului „indoor". Celelalte două 
sînt „Cupa de Cristal", tradițio
nalul concurs internațional (pro
gramat tot la București, la 25— 
26 februarie), și campionatele 
europene (Barcelona, 12—13 
martie).

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
atletismul nostru va lua, prac
tic, startul în noul ciclu olim
pic. Responsabilitățile sînt mai 
mari, la fel pretențiile și aș
teptările iubitorilor acestui sport, 
cărora atleții fruntași le-au ră
mas datori în ultimul timp. E- 
xistă însă premise care ne fac 
să credem că s-a pornit... cu 
dreptul.

Să notăm în primul rînd ini
țiativa federației de a acorda 
drept de participare la campio
natele țării doar atleților care 
au trecut probele de control 
pe grupe de probe în „sesiu
nile" stabilite de F.R.A. Trece
rea probelor de control a în
semnat o verificare (Ia nivel 
centralizat) a pregătirii efectua
te în perioada de iarnă și, ală
turată obligativității obișnuite 
de îndeplinire a standardurilor 
de participare, are menirea să 
asigure un nivel calitativ supe
rior campionatelor țării.

Cîteva rezultate interesante 
realizate în probele de control, 
unele performanțe reușite la 
campionatele municipale sau în 
concursul internațional de la 
Budapesta, ne îndreptățesc să 
așteptăm obținerea unor cifre 
spectaculoase. Pentru cei care 
vizează participarea la campio

natele continentului ele ar re- 
prezenta convertirea standardu
rilor fixate de FJl.A; Iată-le : 
masculin : 60 m — 6,5/60 mg — 
7,8, lungime — 7,85 m, înălțime 
— 2,18 m, triplusalt 16,60 m, 
prăjină — 5,30 m, greutate — 
19,20 m ; feminin : 60 m — 7,1, 
60 mg — 8,2, lungime — 6,40 m, 
înălțime — 1,87 m, greutate — 
18,80 m. (Nu am trecut probele 
de la 400 m în sus, care nu se 
aleargă în țară).

Mulți dintre fruntașii noștri 
nu au concurat încă în acest 
sezon. Campionatele naționale 
reprezintă pentru ei primul — 
și poate ultimul! — test în ve
derea europenelor, pentru că 
este greu de crezut că în cele 
două săptămîni care vor urma 
pînă Ia „Cupa de Cristal" se 
pot schimba (îmbunătăți) multe 
lucruri. Sperăm deci într-o abor
dare serioasă, responsabilă, a 
campionatelor de sîmbătă și du
minică. Nădăjduim că prima în- 
tîlnire importantă cu elita at
letismului românesc ne va a- 
duce satisfacțiile dorite. Și, re
petăm, datorate !

VI. M.
★

Cîteva amănunte privind re
centa participare a unor atleți 
români în concursul de Ia Bu
dapesta. La triplusalt, printre 
învinșii lui Bedrosian se nu
mără doi săritori cu reZOltate 
peste 16,50 m în sezonul trecut: 
Biskupskî (Polonia) 16,14 m la 
Budapesta și Hegedus (Iugosla
via) 16,13 m. La 200 m, Claudiu 
Suselescu l-a întrecut pe renu
mitul sprinter polonez Zenon 
Nowosz (21,79 — 21,82).

în proba de 1 500 m cîștiga- 
tă de Skowronek (Polonia) în 
3:44,4, Gheorghe Ghipu s-a cla
sat pe locul 5 cu 3:47,3, iar 
Petre Lupan a ocupat locul 8 
cu 3:48,7. Pe aceeași poziție s-a 
situat Nicolae Voicu la 3 000 m 
cu timpul de 8:19,4.

CONDIȚIILE EXISTENTE PERMIT 0 AFIRMARE $1 MAI VIGUROASĂ
(Urmare din pag I)

treținere pentru femei — deși 
sînt forme simple de atragere a 
oamenilor în practicarea exerci
țiilor fizice — sînt neglijate. S-a 
criticat, totodată, faptul că se 
manifestă încă tendința ca la 
fazele județene ale unor între
ceri de masă să fie chemați par- 
ticipanți, cîteodată în număr 
destul de mare, numai „pentru 
a face prezență", negiijîndu-se 
latura cu adevărat eficientă, a- 
ceea a mutării centrului de greu
tate al tuturor manifestărilor 
sportive de masă la nivelul cla
selor, anilor de studii, grupelor 
sindicale, atelierelor, secțiilor, 
sectoarelor.

Un bilanț satisfăcător a pre
zentat informarea în ceea ce pri
vește activitatea sportivă de per
formanță. Un număr de 12 spor
tivi au obținut, în 1976, titluri 
de campioni naționali, alți 4 de
venind recordmani republicani ; 
echipa de lupte greco-romane a 
C.S.M. Suceava, a promovat în 
prima divizie a tării, iar echi

pele de volei și rugby ale ace
luiași club au șanse de a promo
va în Divizia A. S-a subliniat, 
totuși, pe bună dreptate că „va
loarea performanțelor sportivilor 
din județ se află sub nivelul 
condițiilor materiale create". A- 
cestea — condițiile materiale — 
au crescut vizibil în anul 1976 : 
s-a dat în folosință patinoarul 
artificial din Suceava, iar sta
dionului Municipal i s-au adus 
serioase îmbunătățiri ; stadionu
lui din Vatra Dornei, celor din 
Gura Humorului și din Cîmpu- 
lung le-au fost atașate fie tri
bune noi, fie anexe necesare 
procesului de instruire.

Referindu-se la bilanțul bogat 
în realizări al anului 1976, tova
rășul Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., a mulțumit Comitetu
lui județean Suceava al P.C.R. 
pentru sprijinul acordat mișcă
rii sportive, pentru îndrumarea 
permanentă de care aceasta s-a 
bucurat în toate acțiunile între
prinse. Vorbitorul a subliniat, 
totodată, că față de resursele 
materiale si umane de care dis

pune această parte a țării, se 
așteaptă ca în viitor contribuția 
județului Suceava să fie mai 
substanțială, atît în privința 
sportului de performanță, cît și 
în atragerea unui număr mai 
mare de oameni ai muncii la 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului.

Concluziile plenarei au fost 
expuse de tovarășul Valerian 
Găină, secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R. Vor
bitorul a subliniat succesele în
registrate în mișcarea sportivă, 
dar a precizat că acestea trebuie 
considerate doar ca o bază de 
pornire în îndeplinirea sarcini
lor mult mai mari și mai com
plexe. „Planul aprobat de Biroul 
comitetului județean de partid 
— a arătat vorbitorul — trebuie 
acum defalcat pe fiecare acti
vist, pe fiecare asociație sporti
vă. Condițiile materiale și uma
ne de care dispunem ne îngă
duie să ne afirmăm in continua
re atit în sportul de masă, cit și 
în cel de performanță de cel mai 
ridicat nivel".
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IN DISCUȚIE PREGĂTIREA Șl JOCUL

EFICACITATEA-CONSECINȚA 
MOBILITĂȚII SPORITE

OBLIGAȚIILE PROMOVĂRII

Un număr destul de mare de 
spectatori au asistat la meciu
rile de verificare desfășurate la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
Capitală și în provincie. Semn 
că nu mai e mult pînă la des
chiderea sezonului competițional 
de primăvară. Alături de aceș
tia, în tribune, au putut fi vă- 
zuți și o serie de specialiști ai 
fotbalului nostru, antrenori fede
rali, tehnicieni ai consiliilor ju
dețene și municipale, care-și no
tează (sperăm, în folosul unei 
cooperări constructive, de pro
funzime, cu antrenorii diviziona
relor A, B și C), în carnetele 
lor, diverse aspecte, 
negative, ridicate de 
jocuri. Ceea ce nu e 
tindu-ne de recenta 
a antrenorilor, de la 
prilejul căreia au fost puse la 
punct unele probleme cu carac
ter teoretic, s-au dat indicații 
și s-au trasat sarcini de reme
diere a lipsurilor.

Urmărind mai multe asemenea 
partide de verificare (în care au 
evoluat cinci divizionare A — 
Dinamo, Politehnica Iași, Spor
tul studențesc, F. C. Argeș, Ra
pid — și o divizionară B, Tehno- 
metal), am înregistrat o recepti
vitate sporită a jucătorilor la 
ceea ce li se spune mai clar și 
mai răspicat, în ultima vreme, 
de cătite antrenorii lor cu privire 
la trăsăturile jocului actual, com
petitiv.

Astfel, în privința jocului fără 
minge, a demarcajului (caracte
ristic# principală, care formează 
obiectul rîndurilor de față), se 
observă la echipele noastre o îm
bunătățire ; în sensul că — in 
faza de atac — jucătorii renun
ță, din ce în ce mai mult, la po
zițiile statice, „ureînd" în spri
jinul coechipierului purtător tem
porar al mingii, în ajutorul în
tregii echipe, aflată in ofensivă. 
Precum „funcția creează orga
nul", mișcarea mai amplă în te
ren a creat și ea pe jucătorul 
polivalent. într-adevăr, faptul că, 
în cadrul planului tactic al e- 
chipei, fundașii și mijlocașii ac
ționează mai frecvent pe zone 
lărgite — produeîndu-se mult 
recomandata interferență a lini
ilor — se reflectă și pe lista ce
lor care au înscris golurile în 
aceste ultime meciuri de verifi
care. Au marcat în aceste parti
de fundașii G, Sandu (Dinamo), 
Pop (Rapid) și Șerbănică (Poli
tehnica Iași), precum și compo
nenți ai liniilor mediane: Al. 
Moldovan (Dinamo), M. Stelian 
(Rapid), Dragnea (F- C. Constan
ța),' Broșovschi și Bedea (U.T.A.), 
Porțile — 2 și Bora (F.C.M. Reși
ța), Cir stea și lovănescu (F. C. 
Argeș), Stoica (Steaua), Angeles- 
cu _ 2 și Economy, (Corvinul 
Hunedoara). Portik și Angelescu,

pozitive și 
respectivele 
rău, amin- 
consfătuire 
Snagov, cu

de pildă, au înscris cîte două 
goluri într-un singur joc.

Sînt doar primele semne, îm
bucurătoare, ale unei acțiuni pe 
care o dorim — în continuare — 
și mai temeinică și mai cuprin
zătoare. Pentru că, de pildă, du
minică în timpul jocului Sportul 
studențesc — F. C. Argeș, antre
norul echipei bucureștene, An
gelo Niculescu, ne spunea : „Pri- 
viți-i pe mijlocașii mei, Chihaia 
și Marica, cum asistă la fază, 
după ce au dat drumul la min
ge. Si doar acum cîteva minute, 
in pauză, le-am reamintit să fie 
mai activi în teren, să participe 
la acțiunile ofensive, dindu-le e- 
xemplu pe arădenii Domide și 
Broșovschi, al căror joc dublu, 
de mijlocași-atacanți, a creat, cu 
ani în urmă, un model".

Un model pe care, firește, l-am 
dori de o asemenea manieră pus 
la punct la antrenamente ți re
petat la jocurile de verificare, 
îneît să se înrădăcineze și în 
jocurile oficiale ale campionatu
lui.

Gheorghe NICOLAESCU

Partidele de verificare urmă
resc, în primul rînd, să contri
buie la omogenizarea formațiilor, 
după ce s-a efectuat alegerea 
celui mai bun „unsprezece". 
Mulți dintre antrenori preferă, 
însă, să realizeze o mai îndelun
gată trecere în revistă a jucă
torilor, să-i vadă în mai multe 
rînduri la lucru, în așa fel îneît 
să existe deplina convingere că 
jucătorii care vor intra în for
mația primei întîlniri oficiale a 
sezonului sînt cu adevărat cei 
mai buni. Observăm, însă, în ac
tualul sezon (și situațiile se în
registrează mai pronunțat ca în 
alte perioade asemănătoare) ten
dința antrenorilor (deocamdată 
la cei din Divizia A) de a „răs
coli" prin grupurile de tineri sau 
foarte tineri jucători, majorita
tea încă juniori, și de a folosi 
cu o mai mare insistență — în 
jocurile pregătitoare — aceste 
talente.

Parcurgînd formațiile utilizate 
în partidele de verificare, găsim 
multe nume noi sau unele care 
au apărut extrem de rar în 
toamna trecută în formațiile di
vizionare A. Vunvulea, Kerteși, 
Ruja (A.S.A. Tg. Mureș), Vancea. 
Ticleanu (Univ. Craiova), M. Mi-

hai] (Sportul studențesc), Nițu 
(F.C. Argeș), Tararache (F. C. 
Constanța), Dumitrache II (Di
namo), Cernescu, Șerbănică, Bu- 
cu (Politehnica Iași), Popa, A. Io- 
nescu (Steaua), Agachi, Antohi 
(S.C. Bacău), etc. ar intra in ca
tegoria aceasta a „încercărilor de 
iarnă" care, cine știe, pot fur
niza titulari inediți în primele 
meciuri din sezonul oficial. Si
gur că mai apar și unele situații 
favorizante la anumite cluburi 
unde absențele ivite prin acci
dentări 
unor 
zentativ creează „pîrtii" 
foarte tinerii

Oin activitatea centrelor

de copii și juniori

11 dintre jucătorii
este unul din puținele 

care, de multă vreme,

*

A FI COORDONATOR ÎN ECHIPĂ
Conducătorul de joc sau ju

cătorul coordonator reprezintă o 
funcție majoră destinată să con
tribuie la rezolvarea unor sar
cini colective complexe, în prin
cipal pe planul organizării ac
țiunilor ofensive. Activitatea sa 
în teren presupune un mare vo
lum de muncă, dar și discernă- 
mînt în ceea ce privește inter
venția directă și participarea la 
desfășurarea diferitelor momente 
ale întrecerii. Aceasta, în ideea 
unei raționale dozări a efortului 
și, în același timp, pentru asigu
rarea unei mai mari lucidități 
în construcția jocului. Teoretic, 
așa se prezintă situația. In prac
tică însă... Așa, de pildă, în for
mația Dinamo, în partida susți
nută de această echipă sîmbăta 
trecută cu Politehnica Iași, A. 
Moldovan — jucător cu un re
marcabil registru tehnico-tactic 
— încercînd uneori să facă totul, 
s-a risipit în lucruri neesențiale, 
s-a complicat inutil, complicînd 
implicit jocul, ori de cîte ori a 
încercat să-și suprapună activi
tatea peste aceea a lui Dinu sau 
chiar a fundașilor centrali, Ghi- 
ță și Dobrău, în fazele de atac 1 
în același rol, în formația ieșea
nă, Simionaș, n-a optat nici el 
întotdeauna pentru soluțiile tac
tice cele mai simple, fapt da
torită căruia aportul său la fi
nalizarea acțiunilor a fost mai 
redus. Atît Simionaș, cit și A. 
Moldovan s-au complăcut, nu o 
dată, în postura „cărătorului de

mingi", încetinind ritmul desfă
șurării acțiunilor, fără a evita, 
totuși, în acest fel, un consum 
suplimentar de efort.

Inserînd o astfel de observație, 
acum in perioada meciurilor de 
verificare și de omogenizare, am 
ținut să reamintim că, a fi co
ordonator în cadrul unei echipe, 
nu înseamnă deloc a monopo
liza jocul și a-l complica. Dim
potrivă, noțiunea de jucător-co- 
ordonator presupune creativitate, 
simplitate și cursivitate.

M. IONESCU

sau prin selecționarea 
jucători în Iotul repre- 

....... pentru 
fotbaliști dornici 

de afirmare. Dar este, evidentă 
atitudinea tehnicienilor de ia e- 
chipeie din primul eșalon de a 
da tot creditul elementelor 
nere.

Subliniind această pozitivă 
titudine a antrenorilor, vrem 
reamintim foarte tinerilor fot
baliști că intrarea lor intr-un 
meci sau mai multe ale primei 
echipe sau chiar apariția lor pe 
prima scenă a fotbalului, în 
jocuri oficiale, nu le dă dreptul 
la blazare sau ingîmtare. Facem 
această observație, gîndindu-ne 
la destul de trista constatare că, 
la recentele partide ale juniori
lor noștri cu echîpa Turciei (in 
care s-au înregistrat cele mai 
severe înfrîngcri ale reprezenta
tivei noastre în fața acestor par
teneri), unii dintre cei mai slabi 
componenți ai Iotului au fost 
tocmai juniorii care au pe umeri 
„galoanele" de jucători de Divi
zia A. Coincidența trebuie să 
dea mult de gîndit celor in cau
ză. Or. dacă tocmai cei mai ex
perimentați dintre selecționații 
lotului de juniori, cei care au 
participat de acum Ia întrecerile 
primei divizii nu dau randamen
tul scontat, ce să mai spunem 
de juniorii care nu dispun de 
asemenea recomandări ?

ti-

a- 
să

Eftimie IONESCU

*

CRlNGAȘU IN FAȚA UNUI NOU START

din actualul lot provin din pepiniera clubului

ViRSTA SI CONSACRAREA
»

simți foarte aproape tricoul repre- 
z~-itativei și acum ajungi aproape 
ui anonim, nu-ți vine ușor. 
Dur mă simt încă tinăr și, in 
sfirșit, matur, zic eu. și tocmai 
de aceea trebuie să-mi iau revanșa. 
Șansa mea a fost ca la C.F.R. Ti
mișoara să dau peste un antrenor 
foarte bun,
avut și are încă încredere în mine. 
Pentru dinsul și pentru fostul meu 
antrenor de la Petrolul, nea Ilie 
Oană, trebuie să revin puternic în 
fotbalul nostru.

ș — Să știț că la mulți jucători
„am 

joc ca niciodată, 
voi ajunge chiar

Ion Ionescu, care a

am auzit leit-motivul acesta : 
să ............
va fi anul meu,
in națională"...

— Am să fiu

revin, am să

IN ARENA INTERNAȚIONALA»

Rapid 
cluburi 
se străduiește — și reușește — 
să formeze jucători de valoare. 
Foarte mulți considerau că după 
ce echipa care a cîștigat cam
pionatul în 1966—67 va ieși din 
arenă, Rapidul nu va mai rezista 
nici măcar un an în Divizia A. 
Dar această echipă din anii 
'64—'68 (Răducanu, Lupescu, 
Dan C.. Motroc, Greavu, Dinu, 
Jamaischi, Năsturescu, Dumitriu 
II, Ion Ionescu, Codreanu), s-a 
destrămat intre timp și iată că 
Rapid n-a dispărut in anonima
tul eșaloanelor inferioare.

un an și jumătate în urmă 
din juniorat — și absența

mai 
ieșit 
celui plecat nu s-a resimțit. S-ar 
mai putea continua și cu alte 
exemple. Ne oprim, totuși, la a- 
cestea, ele argumentînd suficient 
ideea că Rapid — poate, mai 
mult decît oricare alt club din 
țară — s-a regenerat mereu 
PRIN FORȚELE SALE PRO
PRII, deși (trebuie să recunoaș
tem) 
mai 
s-au 
ivite

perioade 
Acestea nu 

însă, unei crize 
echipei, ci unor 

de ordin organizatoric, 
care (iarăși trebuie să

a avut și unele 
zbuciumate, 
datorat, 
în lotul 

probleme 
capitol la

tineri jucătoriAntrenorul Ion Motroc îi prezintă pe 
ai feroviarilor bucureștcni : Caragca, 
Constantinescu

Marin Stelian, 
plus cei plecați ] 
buri divizionare, 
cei mai buni.

Am făcut toate aceste conside
rații pentru a evidenția de fapt 
un singur lucru : productivitatea 
centrului de copii și juniori al 
clubului, munca unor oameni ca 
Ioan Costea, Ion Mihăilescu. 
Constantin Socec, Nicolae Cris- 
tescu, antrenori care iubesc Ra
pidul, care nu l-au... trădat ni- 
ciodată, care au căutat și caută 
neobosit talente pe care să le 
formeze într-o anumită „scoală", 
specifică Rapidului, așa cum 
dmeolo de Dîmbovița procedează 
Progresul, cum în celălalt capăt 
al orașului 
vreme mai 
Leon Lazăr 
cîtva timp, 
loan Costea 
trul de copii și juniori al Rapi
dului i-a angajat pe Ilie Greavu 
și Teofil Codreanu, doi dintre 
foștii componenți ai echipei 
campioane. Ne-ar plăcea să cre
dem că vor deveni și ei neobo
siți căutători de talente, că se 
vor îndrăgosti de meseria aceas
ta grea, poate cea mai grea in 
fotbal.

Dar nu 
sublinia 
clubului 
năsescu) va trebui să facă toate 
eforturile posibile pentru a 
CREA CONDIȚII CORESPUN
ZĂTOARE CENTRULUI DE 
COPII ȘI JUNIORI, IZVORUL 
PERMANENTEI TINEREȚI A 
RAPIDULUI, echipa atît de 
mult îndrăgită pe stadioanele 
țării.

Niță și David, 
pe la alte clu-i 

cîțiva dintre

reușea (în ultima 
puțin) Metalul lui 

și Paul PopMcu. De 
antrenorul emerit 

este pensionar. Cen-

putem încheia fără a 
că noua conducere a 
(președinte — FI. Tă-

Fiecare ramură sportivă 
anumite limite ale vîrstei 
sacrării în arena mondială. în 
intenția de a oferi un „barome
tru" care să arate tendința vîrs- 
telor, am abordat un studiu lon
gitudinal asupra a peste 40 000 
de sportivi din 125 de țări, 
care au participat în cei 80 
de ani la edițiile Jocurilor 
Olimpice moderne. După pă
rerile statistico-matematicienilor 
se pot surprinde unele aspecte 
care se fenomenalizează cu aju
torul mărimilor medii. Astfel, 
noi am luat vîrsta ca monodi- 
mensiune a modelării biologice.

Din consultarea tabelelor de 
mai jos, care prezintă mediile 
vîrsteior cronologice ale tuturor

are 
con-

Den litote %

toni) 1896 
1964 1968 1972 1976

16 G,3O 0,58 0,62 0,64
17 u 88 0,99 0,95 0,98
18 \90 2,17 2,15 2,10
19 3 05 3,40 3,20 3,18
20 5,30 5,43 5,50 5,22
21 6,98 8,55 7 80 7,75
22 8.52 8,39 8.25 3,30
23 8 67 8,24 8,28 8,52
24 8 C9 8,57 8.62 9,25
25 7,83 8,58 8,22 9,31
26 6,95 7.40 7,20 8,15
27 5 41 5,10 5,15 5,50
28 4,74 5,48 5,20 5,40
29 4 68 4,52 4,32 4,18
30 3 76 3,98 3,18 3,20

turile olimpice se practică de că
tre persoane maturizate biologic. 
Două sporturi fac excepție de 
la această regulă, respectiv 
înotul și gimnastica feminină. 
Aceste două specializări sînt 
compatibile cu eforturi intense 
și performanțe superioare încă 
înaintea senioratului. iar cifrele 
din -tabel demonstrează încă ten
dința scăderii vîrstei. La cele
lalte sporturi olimpice — 
mici excepții — mediile 
vîrstă sînt, în general, pe 
palier comun, iar campionii 
olimpici se găsesc în apropierea 
(plus-minus) mediei masei de 
sportivi. Desigur, printre spor
tivii participant! se află și va
lori extreme, fie prea tineri, fie 
prea vîrstnici. De exemplu în 
handbal, de la 17 la 38 de ani. 
Aceștia, puțini la număr, nu pot 
crea legi, ci doar întăresc regu
la. Dar, măsura în care elemen
tul tînăr poate manifesta 
dință de concentrare 
vîrstele adolescenței ne-o 
coeficientul de densitate.
tilizat același procedeu compa
rativ, însă raportarea am făcut-o 
la categoriile de vîrstă domi
nante (16—30 ani). Jocurile O- 
limpice de la Montreal au înre
gistrat o creștere a procentului 
celor situați între 23—28 de ani. 
Spațiul nu ne îngăduie să sec
ționăm mai mult pledoaria pen-

cu 
de 
un

o ten- 
către 

spune 
Am u-

Nr. 
crt.

5
6.
7
8.
4.

2.
3.
4

18
19.
20

:o. 
’1.
12. 
U 
’4

15.
re.
17

1.

Discipline

Porției panii Cîțtigători

1896
1964

1968 T972 1976 1896 
1964

1968 1972 1976

Atletism (m) 25,3 25,5 26,4 26,2 24,9 26,6 25,7 25,6
25,6(f) 21,0 25,8 24,2 24,8 23,6 24,5 25,1

Baschet 24,7 24,8 24,5 24,6
24,5

24,3
23,0

23,2 25,8 23,8
Box 
Caiac-Canoe

22,7 23,3 24,0 21,9 23,2 23,5

(m) 26.5
25.6

25,6 25,8 25,2 27,2 23,7 25,2 22,1
(f) 23,9 24,1 24,3 30.1 24,3 24,1 23,7

Canotaj 24,7 24.4 25,0 25,5 24,3 23,6 25,0 24,6
Călărie 36,2 35,8 32,8 32,2 36,4 38,6 32,2 32.4
Ciclism 23,9

25,0
23,2 23,7 23,4

24 7
22,6
25,2

23,0 24,5 24,3
Fotbal 23,9 24,3 24,7 25,6 25,8
Gimnast, (m) 27,5 24,4 24,4 24,0 26,9 24,6 25,5 25,8

17,2(f) 23,6 20,9 20,7
27,3

20,0 25,6 22.7
26.8

18,0
Haltere 27,3 26,7 27, J 26,4 29,1 26,6
Handbal — — 25,9 26,0 — — 27,3 28,0
Hochei 27,0 25,3 25,5

26,3
25,8 25,2 26,1 28,7 28,1

Lupte 26,6 25,3 26,4 25,5 25,7 27,3 25,0
înot (m) 21,0 20,7 21,0 20,9 24,5 20,4 21,0 20,5

16,7(f) 19,3 18,2
26,8

17,0 16,8 19,2
27,4

18,0 16,8
Pentatlon 27,6 26,3 28,1 28,7 34,0 27,7
Polo 26,0 24,3 25,0 24,8 27,0 25,4 26,6 25,7
Scrimâ (m) 31,7 27,6 26,6 26,7 31,8 27,1 24,5 25.4

(f) 28,1 26,7 26,8 25,8 25,6 25,4 25,0 24,8
Tir 37.5 34,0 34,0 34,4 34,2 32,5 33,3 33,1
Volei 25,8 25,2 24,4 26,0 26,1 26,5 25,5 26,8
Yachting 34,1 32,4 31,7 31,5 32,5 V.4 33,1 32,8

participanților la J.O. din 1896 
(Atena) pînă în 1964 (Tokio), 
comparate cu cele din 1968 
(Mexico), 1972 (Miinchen) și 1976 
(Montreal), precum și mediile 
cîștigătorilor pe fiecare ramu
ră sportivă, constatăm că spor-

în iarna lui '70 mergea cu echipa 
olimpică la Antipozi și mulți cre
deau că mijlocașul robust al Pe
trolului, Decu Cringașu, își va pu
ne candidatura la echipa naționa
lă. Iluziile s-au risipit, însă, repe
de. Alte speranțe s-au născut odată, 
cu transferul la „Poli" Timișoara 
și trecerea în linia fundașilor cen
trali. Decu Cringașu a ratat, însă, 
și acest nou start. Un accident, 
ieșirea din formă, o neînțelegere 
în cadrul colectivului, fiecare din
tre aceste cauze și toate la un loc 
l-au trimis în divizia secundă. Din 
vara trecută, antrenorii lui „Poli" 
l-au împrumutat la C.F.R. Timi
șoara și lumea a început să-1 uite.

— Am înțeles că e un serios 
alarmă. După ce n-am 
opt luni din cauza ac- 
din octombrie ’75, cei 

au început să-și piardă 
în mine. Cred că am 

care am sperat să

semnal de 
jucat vreo 
cidentului 
mai mulfi 
încrederea 
fost singurul 
mai revin. Și poate singurul care 
speră să-și ia revanșa in primul 
rind asupra lui însuși.

— Vrei să spui că la 25 de ani 
încerci să... pornești în căutarea 
timpului pierdut ? !...

— Cind la nici 17 ani joci tn 
prima divizie, și încă la o echipă 
cu nume cum era Petrolul, cind

sincer și am să 
vă spun că și eu sint printre cei 
care n-au renunțat la iluzia na
ționalei. Dacă vreți, și pentru că 
Lupescu a debutat in prima repre
zentativă la o vîrstă cind unii iți 
recomandă să te retragi.

— Ce zici de C.F.R., ce zici de 
„Poli" ?...

— Dau un răspuns pentru am
bele întrebări : cred că la sfirșitul 
campionatului viitor Timișoara va 
avea două echipe în Divizia A, 
dacă la C.F.R. va fi tot antrenorul 
de astăzi. Va fi foarte greu, atunci, 
pentru mine să mă impart cu su
fletul și cu rațiunea in trei. Pen
tru că actualei formații ii datorez 
șansa care mi-a dat-o de a lua un 
nou start, pentru că pe „Poli" 
vreau să o reciștig, iar cit privește 
prima dragoste...

— Așadar, Petrolul ! 
turul său de excepție, 
înfrîngere ?...

— Am auzit pe unii 
performanța s-ar datora lipsei ad
versarilor. Că seria I ar fi cea mai 
slabi. Eu nu cred asta. Adversarii 
și seria ii faci tu. Grei sau ușori 
Cred că Petrolul a reușit excelen
ta sa toamnă datorită priceperii 
conducerii. Și mă gindesc la Mir
cea Dridea, președintele clubului, 
om de fotbal competent, și la an
trenorul Valentin Stâne seu. Ceea 
ce nu înseamnă că jucătorii nu au 
și ei mari merite. In Divizia A 
vor trebui, însă, să confirme.

Cum explici 
fără nici o

spunind că

Mircea M IONESCU

mai mult, a reușit să aducă pe 
prima scenă a fotbalului nostru 
alți jucători de valoare, care au 
îmbrăcat mai apoi și tricourile 
reprezentativelor țării. Cind Ion 
Ionescu s-a retras din activita
tea competițională, locul lui a 
fost luat de Neagu, jucător for
mat la Rapid Cînd au plecat 
Lupescu și Dan Coe, cuplul fun
dașilor centrali l-au format Gri- 
goraș și FI. Marin, ambii desco- 
periți și crescuți de Rapid. Cînd 
Codreanu — extrema cărăuș — 
a devenit antrenor, a apărut 
Manea, „produs" al clubului de 
lîngă Podul Grant. Și, de-a lun
gul anilor, Rapid a continuat să 
piardă jucători, dar și să for
meze alții în locul celor plecați 
sau retrași din cauza vîrstei. 
După Dumitru au venit în 
„U“-le giuleștenilbr măi întîi 
Rîșniță, apoi Petcu. A plecat FI. 
Marin, a apărut Pirvu — cu nu-

șase dintre cei mai
Cruce. Petcu. Teleșpan, Popa și 

Foto : Dragoș NEAGU

recunoaștem cu obiectivitate) 
clubul n-a prea strălucit nicio
dată.

Rapidul anului 1977 se prezin
tă, poate, cu cel mai tînăr lot 
din întreaga sa istorie. Are trei 
jucători care n-au 
ani (Grigoraș, 
5 care abia în acest an vor de
păși granița celor 21 de primă
veri (Ioniță, Pirvu, A. Dumitru, 
Teleșpan, Constantinescu) și alți 
3 care au abia 20 de ani (Cruce, 
Popa, Petcu). în sfirșit, vine la 
rînd o a patra promoție, a celor 
mai tineri — Zalupca, lordache. 
Caragea — juniori încă. Dintre 
toți aceștia, doar doi nu provin 
din „grădina" Rapidului : Teleș
pan și A. Dumitru 1 Iar din în
tregul lot actual al feroviarilor 
bucureșteni, 14 SÎNT JUCĂTORI 
FORMAȚI DE RAPID ÎN ULTI
MII ZECE ANI, celor enumerați 
mai sus aiiăugîndu-li-se Neagu,

Laurențiu DUMITRESCU

împlinit 23
Rișniță, Manea), ACTUALITĂȚI

• AZI, LA PLOIEȘTI, PE
TROLUL — GORNIK ZABRZE. 
Stadionul Petrolul găzduiește 
azi, cu începere de la ora 15, o 
atractivă partidă internațională. 
Este vorba de întîlnirea F.C, Pe
trolul — Gornik Zabrze, cunos
cută formație poloneză, care își 
începe cu acest prilej turneul 
în țara noastră.

F.

MECIURI AMICALE INTERNAȚIONALE
UNIVERSITATEA CRAIOVA — VIDIN 5-0 [2-0]
Ieri după-amiază, echipa craio- 

veană și-a făcut prima apariție 
publică din acest an în fata pro
priilor suporteri. Peste 13 000 de 
spectatori au urmărit, pe stadionul 
Tineretului, evoluția ei în compa
nia liderului seriei de nord a di
viziei B din Bulgaria, Vidin. Jucă
torii craioveni s-au impus cu ușu
rință, obținînd victoria cu scorul 
de 5—0 (2—0). Tn afara celor cinci

Recolta Stiloul a
llorc Spartahus nekescsaba

1-3 (0 0)
după-amiază, la Salonta, 
locală din campionatul 

C. Recolta, a jucat cu e-

Marțî 
formația 
Diviziei 
chipa Elore Spartakus Bekescsaba 
(locul 6 în campionatul Ungariei), 
de care a fost întrecută cu 3—1 
(0—0). Meciul a fost frumos, viu 
disputat. Au marcat : Stoica (min. 
70) pentru gazde, respectiv Kole- 
sănszki (min. 48 și 71) și Vovăr 
(min. 82).

Fr. DARVASI — coresp.

C. BIHOR EVOLUEA
ZĂ ÎN UNGARIA. Formația o- 
rădeană va disputa astăzi după- 
amiază un nou joc do verifi
care' cu caracter international. 
Ea va evolua la Debrețin, în 
compania echipei ungare D.V.S.C. 
(liga a doua), care, cu cîtva 
timp în urmă, a fost învinsă 
Oradea cu 1—0.

la

goluri, gazdele și-au creat nu
meroase alte ocazii favorabile, tri- 
mițind o dată mingea in bară 
(prin Beldeanu). Au inscris : Do- 
nosc (min. 20 și 42). Cămătaru 
(min. 49 și 75) și Crișan (min. 73).

în această partidă amicală, con
dusă de arbitrul craiovean R. Șer- 
ban, Universitatea a aliniat urmă
toarea formație : Purcaru — Ne- 
grilă, Deselnicu, Ștefănescu, Ber- 
neanu — Donose, Beldeanu — Cri
șan, Cirțu, Oblemenco, Cămătaru. 
In repriza secundă au mai jucat : 
Purima, Ticleanu si Geolgău.

• JOC INTERNAȚIONAL 
LA TIMIȘOARA. Divizionara 
Politehnica Timișoara se află 
ea, astăzi, în fața unui test mai 
important : întîlnirea cu forma
ția Elore Spartakus Bekescsaba, 
care va avea loc pe stadionul 
„1 Mai", cu începere de la ora 
15,30.

ȘI
A
Și

Șt. GURGUI — coresp.

ALTE PLECĂRI
PESTE

au plecat 
echipele

IN TURNEE
HOTARE

Ieri 
hotare 
S. C. Bacău. Piteștenii vor dis
puta trei jocuri în Grecia, la 
invitația clubului Panachaiki. 
S. C. Bacău are în program un 
turneu de patru meciuri în Is
rael, în perioada 9—22 februa-

în turnee peste 
F. C. Argeș și

• ÎNTÎLNIRI AMICALE ALE 
ALTOR DIVIZIONARE A. în 
continuarea programului de pre
gătire a sezonului oficial de pri
măvară, celelalte divizionare A 
vor susține și ele astăzi partide 
amicale, 
cestea :

Rapid 
(stadion

Sibiu : 
Reșița ;

Tîrgoviște: C. S. — Steaua; 
Alexandria : Unirea — Jiul.

Iată cîteva dintre a-

— F C. Baia Mare 
Giulești, ora 15,30);
F. C. Șoimii — F.C.M.

Prof. CORNELIU RĂDUȚ
Centrul de cercetări

C.N.E.F.S.

tru adevărata vîrstă a olimpici
lor, de aceea lăsăm graiul sem
nificativ al cifrelor să dovedeas
că.

ODIHNA - TRATAMENT - CURĂ BALNEARĂ

prin

9

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI
44

56

1 (13 rezultate) : 
un autoturism

Categorla 
riantă 10% 
cia 1 300“

Categoria 
variante a

Categoria 
variante a 2.078 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
Iei.

Autoturismul „Dacia 1 300“ 
obținut de participantul 
ȘTEFAN, din Buzău.

FOND GENERAL
GURI : 1.296.005 lei.

FAZA I:
Extragerea I : 29
56 75 86 69 55 
Extragerea a Il-a

22 41 67 66 36 40 48 7 
FAZA a II-a :

HȚ ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI

Stațiunile : Sinaia, Călimânești, Căciulata, Predeal, 
Gioagiu Băi, Poiana Brașov, Sovata, Herculane, Govora, 
Slănic Moldova, Borsec, Tușnad, Pucioasa și Mamaia — au 
locuri rezervate pentru dv.

— Serii de 12 zile la odihnă cu prețuri cuprinse între 
303 și 504 lei.

- In funcție de confort prețul unei zile la tratament 
variază între 31 și 52 lei.

- In renumitele stațiuni Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, 
Călimânești, Căciulata, Sovata, Slănic Moldova etc. pot fi 
petrecute cîteva zile de relaxare la prețuri convenabile ; 
cazarea de la 22,50 la 37,50 lei, masă între 30 și 45 lei.

Filialele de turism din Cal. Griviței nr. 140 (parter hotel 
Dunărea), Bd. N. Bălcescu 35, Bd. Republicii nr. 4 și 68 
au program zilnic între 8—20, sîmbăta 9—13.

• JOI 10 FEBRUARIE, la ora 
18, va avea loc o ședință a Co
misiei de disciplină, în cadrul că
reia vor fi luate în discuție o se
rie de probleme privind atît me
ciurile din turul campionatului, cit 
și cele ce se vor desfășura în re
tur. Printre membrii Comisiei de 
disciplină se numără acum și fos
tul arbitru internațional Andrei 
Rădulescu.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA

DIN 8 FEBRUARIE

83

Extragerea a III-a : 84 76 73
45 10

Extragerea a IV-a : 50 39 70
79 68

Extragerea a V-a : 22 26 6

la această
62 41 30.

Plata cîștigurilor de 
tragere se va face astfel : în mu
nicipiul București de la 22 fe
bruarie pină la 8 aprilie 1977 ; în 
țară, de la 26 februarie pină la 
8 aprilie 1977 ; prin mandate poș
tale începînd cu data de 26 fe
bruarie 1977.

DE

25 235

46 14

LOTO
1977 :

CÎȘTI-

TRAGERE SPECIALA

PRONOEXPRES
13 HBRUARIl 1977

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 FEBRUA

RIE 1977 :

1 va-
„Da-

2 (12 rezultate)
20.973 lei
3 (11 rezultate) : 93,10

: 6,15

37.486

a fost 
ION

Se atribuie ciștiguri în autotu
risme, bani și excursii în străină
tate.

Se vpr efectua 5 extrageri, re
partizate pe 3 faze. Vor fi extrase 
în total 31 numere cîștigătoare.

Pentru a vă spori șansele de 
cîștig, jucali bilete de 15 Iei va
rianta simplă și bilete completate 
cu o variantă combinată sau una 
combinație „cap de pod" calculată 
cu 15 lei varianta simplă compo
nentă, valabile Ia toate cele 5 ex
trageri.

Procurați-vă din timp biletele cu 
numerele dv. preferate !

NU UITAȚI : NUMAI CINE 
JOACA, POATE CtȘTIGA !

★
Tragerea Pronoexpres de astăzi 

va fi transmisă de studiourile 
noastre de televiziune la ora 17,50.

Rezultatele vor fi transmise și 
la radio în cursul serii.



TENIS TINERESC 
PE COASTA CARAIBILOR
Juniorii

de Florida și Costa Rica
noștri A. Dîrzu și FI. Segărceanu s-au intors 

la turneele din
Ucenicia în tenis durează ani

îndelungați. „Copiii-minune" sînt 
apariții rare în sportul cu ra
cheta, iar adevărații campioni se 
formează după un prelungit sta
diu de pregătire. Iată de ce, în 
ultimii ani, s-au multiplicat 
competițiile internaționale rezer
vate juniorilor. Printre acestea, 
de un prestigiu deosebit se 
bucură seria de turnee cunoscu
te sub numele de „Circuitul Ca
raibilor", care se dispută în fie
care an în orașe din Florida și 
țări din zona Americii Centrale. 
Cele mai importante fiind „O- 
range Bowl" (probă individuală) 
și „Sunshene Cup" (pe echipe). 
Amîndouă considerate veritabile 
campionate 
lor rachete.

La ediția 
diționalelor 
tat și reprezentanții tenisului ro
mânesc.
Andrei Dîrzu 
ceanu, 
lentați tenismani juniori ai ță
rii noastre, 
luat la 
nat un 
gătirii. 
lor au 
altele Je aflăm acum, chiar de 
la cei doi călători întorși de din
colo de Ocean.

— Am inceput să jucăm la 13 
decembrie, pe terenurile de la

mondiale ale

din acest an 
întreceri au

tinere-

a tra- 
debu-

Au făcut deplasarea 
și Florin Segăr- 

doi dintre cei mai ta-

Pentru ei, startul
Miami Beach a însem- 
important „test" al pre- 
Cîteva dintre rezultatele 
apărut în ziarul nostru,

1971
1972
1973
1974
1975 
1974 |

PALMARES
„Orange Bowl" 19711—76 

C. Barazzutti (Italia)
B. Borg (Suedia)
B. Martin (S.U.A.) 

Martin (S.U.A.)
F. Luna (Spania)
J. McEnroe (S.U.A.)

B.

în Florida, la Naples și West 
Palm Beach. Fără rezultate deo
sebite. Ei s-au remarcat însă 
din nou la cel de-al patrulea 
turneu, desfășurat Ia San Jose 
(Costa Rica). Aci, formația 
României se califică în semifi
nalele competiției „Copa del 
Cafe", după o victorie cu 2—1 
în fața Suediei (Dîrzu — Hyers- 
quist 1—6, 4—6 ; Segărceanu — 
Abrahamsson 1—6, 6—4, 6—4 ; 
Dîrzu, Segărceanu—Hyersquist,
Abrahamsson 7—6, 2—6, 6—1). 
Apoi, pierdem la favoriții între
cerii, tenismanii din R.F. Ger
mania, cu 0—2 (Dîrzu—Popp 4—6, 
0—6 ; Segărceanu—Maurer 0—6, 
6—7). Au urmat probele indi
viduale, 
vîntul lui

pentru care dăm cu- 
. Florin Segărceanu :

Am obținut două victorii 
scor : 6—2, C>- 
costaricanul 

Quesada, a doua Ia 
nul Wolfgang Popp, 
principalii favoriți.

Ia același 
nia la

1. Pri- 
Olman 

vest-germa- 
unu! dintre 

elimi-

Andrei Dîrzu și Florin Segărceanu 
în zile de ianuarie.

la Country-Club din Costa Rica, 
Foto : ROA — „La Nacion"

nat Robert Venter (3—6, 2—6), 
finalist al turneului. Ciștigător 
a fost Andreas Maurer. Cred că 
aci, in Costa Rica, am jucat cel 
mai bine.

încheierea 
oceanice a 
români s-a 
S.U.A., la New York. Ei au luat 
parte la un stagiu de pregătire 
și schimb de experiență cu ju
cătorii de la „Kennedy High 
School", unul din cele mai cu- 
__ ___________ “ nâWyprkiză. 

dați cu zgura..rapidă șt căWuife,. . .SecyeîJ^, iul mal pytiț prețioa- 
22222, d2 “2*2 ?«-’■' --1'- *n m«ă, țhacumularea crem'oi cunoș

tințe și perfecționare.
La urmă, cîteva scurte notații 

de portret. Andrei Dîrzu (18 ani) 
este membru al clubului Pro
gresul, elev al multiplului fost 
campion național de simplu și 
dublu, „Cucu" Schmidt. Iar Flo
rin Segărceanu (16 ani) a cres
cut și s-a format la Dinamo, 
sub privirea părintească — la 
propriu și la figurat — a antre
norului Aurel Segărceanu, cel 
care și-a cîștigat și pînă acum 
merite în promovarea tinerelor 
rachete.

Flamingo Park din Miami, în 
turneul pe echipe — ne spune 
Dîrzu. Pierdem la Israel cu 2—0, 
dar apoi învingem la același 
scor echipele Norvegiei și Uru- 
guayului, calificîndu-ne astfel în 
finala competiției de consolare 
dotată cu trofeul ,,Smuthers- 
Bowl". Aveam ca adversari pe 
tenismanii din Trinidad-Tobago 
și păream favoriți, dar... Soarta 
jocului s-a întors împotriva 
noastră și am cedat cu 1—2. 
Poate că »nu" eram încă aronlatfisblfosiute colegii 

mare, de peste 30 de grade. In 
meciurile următoare am jucat 
mai bine. în „Orange Bowl", 
Florin a trecut două tururi, în- 
vingînd pe americanul Barry 
Wadeli (6—2, 7—5) și italianul 
Fabrizio 
Pierde în 
ter (3—6, 
american, 
juniorilor 
tur în plus. După ce înving pe 
canadianul William Cowan (6—2, 
6—0) și englezul Chris Bradman 
(7—6, 6—1) am ca adversar pe 
favoritul nr. 2 al turneului, ar- 
gentincanul Fernando Fontana. 
Spre surprinderea tuturor, reu
șesc să cîștig, la mare luptă, 
cu 4—6, 6—4, 6—4. Am pierdut 
ano’ la americanul Robert Vânt 
Hoff (3—6, 6—7), semifinalist ai 
turneului.

Vom completa cele spuse de 
interlocutorul nostru, precizînd 
că la întrecerile de la Miami 
Beach au luat parte tenismani 
din toate cele șase continente, 
pe un tablou cu 128 și, respec
tiv, 64 de participant. Murgia, 
învingătorul lui FI. Segărceanu, 
a cîștigat anul trecut turneele 
de juniori de la Milano și Paris. 
La dublu, perechea jucătorilor 
noștri s-a calificat în „primele 
16“. cedînd la cîștigătorii turne
ului, americanii Larry Gottfried 
— John McEnroe (3—6, 3—6).

Itinerarul tenismanilor români 
a continuat cu alte două escale

Murgia (6—3, 6—3). 
„optimi", la Tom Fos- 
4—6), un alt jucător 
Eu, jucînd la turneul 
mari, am trecut un

Tenismanii clujeni 
in Polonia

O selecționată a tenismanilor 
juniori din Cluj-Napoca partici
pă în această săptămînă la con
cursul internațional 
wice (Polonia). Au 
sarea V. Tudor, R. 
Răzvan și Mirela 
conducerea antrenorului 
Rado.

de la Kato- 
făcut depla- 
Hărnuțiu, V. 
Mircea, sub 

Gh.

călătoriei trans- 
celor doi juniori 
făcut pe teritoriul

Radu VOIA

Simbăfă și duminică, la Konigssee

TREI ȘAHIȘTI ROMANI

de la Malaga
iar Mircea Pavlov 
partida cu Manuel 

Alte rezultate :

turneuluiPrimele rezultate ale
LA „COSTA DEL SOL“

La Malaga se desfășoară în 
aceste zile cea de-a 17-a ediție 
a tradiționalului turneu interna
țional de șah „Costa del Sol“, la 
care participă 14 mari maeștri 
și maeștri internaționali, printre 
care și șahiștii români Florin 
Gheorghiu, Victor Ciocâltea și 
Mircea Pavlov.

în runda a doua, marele ma
estru Florin Gheorghiu a remi
zat cu Cari Robatsch (Austria), 
Victor Ciocâltea a pierdut Ia Ta-

tai (Italia), 
a întrerupt 
Ruiz (Spania). 
Piasetsky (Canada) — Hernan
dez (Cuba) 1—0 ; Christiansen 
(S.U.A.) — Garcia (Spania) 1—0; 
Bellon (Spania) — Medina (Spa
nia) 1—0 ; Byrne (S.U.A.) — 
Castro (Columbia) ‘A—V2- în
prima rundă, Gheorghiu a re
mizat cu Ciocâltea, rezultat con
semnat și în partida Pavlov — 
Tatai.

Pregătiri pentru J. O. 1980

CENTRUL PRINCIPAL DE PRESĂ

MOSCOVA (Agerpres). — A- 
proximativ 3000 de ziariști și 
400—500 fotoreporteri vor folosi 
serviciile Centrului principal de 
presă al Olimpiadei, a declarat 
Igor Vinogradski, directorul In
stitutului de cercetări științifice 
din Moscova pentru 
obiectivelor culturale, 
tru se va construi pe 
Zubovski, în centura 
a Moscovei.

în proiectarea Centrului prin
cipal de presă se urmărește cre
area maximului de confort pen
tru activitatea ziariștilor. După 
terminarea Jocurilor, complexul 
va fi transferat agenției de pre
să „Novosti" și Uniunii ziariști
lor din U.R.S.S.

Centrul principal 
Olimpiadei nu este 
te dintr-un sistem 
servicii de presă. Pe toate are
nele sportive vor fi create sub- 
centre de presă, iar comentato
rii de radio și televiziune vor

centru de presă

CAMPION A TELE EUROPENE

Sîmbătă și duminică, la Ko
nigssee (R.F.G.), se dispută cam
pionatele europene de sanie Re
zervate celor trei categorii: in
dividual masculin și feminin, 
precum și proba de dublu. O 
săptămînă mai tîrziu, la Igls 
(Austria), au loc campionatele 
mondiale. Competițiile progra
mate în cursul acestei luni dau 
Federației internaționale de sa
nie (F.I.L.) prilejul unui frumos 
jubileu : 20 de ani de existență 
autonomă (anul 1957 mareînd 
actul său de naștere). Astfel, am 
fi tentați să considerăm că sa
nia este un , sport relativ tînăr, 
de vreme ce și primele C.M. au 
avut ca dată anul 1955, iar pri
ma prezență la Jocurile Olim
pice s-a petrecut în anul 1964. 
Și, totuși, sania poseda încă din 
1897 o pîrtie cu viraje taluzate 
în Elveția, iar sub forma skele- 
tonului figurase în programul 
J.O. din 1928 și 1948. De fapt, 
Federația internațională de bob 
și tobogganing (F.I.B.T.), care 
luase ființă în 1923, cuprindea 
în rîndurile sale și sania („to
bogganing" semnificînd sania, 
slceletonul și tobogganul cana
dian).

Unele probleme care frămîntă ■ 
lumea săniei sînt comune și bo-

bului. Printre 
cea mai importantă : 
lărgirea numărului 
membrilor activi a- 
filiați, o condiție 
sine-qua-non a rămî- 
nerii în familia o- 
limpică. Soluția uti
lizării unei singure 
pîrtii pentru activi
tatea competițională 
în sanie și bob a 
fost salvatoare în 
ideea lărgirii accesi
bilității ambelor 
sporturi, deși, poate, 
bobul 
nu se 
largul

în 
unor căi comune de 
impulsionare a 
niei și bobului, 
trecut a avut 
la Innsbruck 
greș „Interrobo", 
de cooperare în domeniul spor
tului pe plan mondial. Ne face 
plăcere să amintim că propune
rile României, prezentate cu 
acel prilej, au avut un puternic 
ecou, dovedind o dată în plus 
rolul său activ în 
națională, pentru 
ideii de cooperare 
dezvoltării sportului

de 4 persoane 
mai simte în 
său.

scopul găsirii Hans Rinn șt Norbert Hahn (R. D. Germană), 
campioni olimpici ai probei de, dublu, vor 

ataca ți titlul continental la Konigsseesa-
anul

loc
primul con- 
un exemplu

COMTINIH
ATLETIC AMERICAN

proiectarea 
Acest cen- 
bulevardul 
de parcuri

de presă al 
decît o par- 
ramificat de

dispune de un 
separat.

Ziariștii care 
„Hotelul presei" 
semenea, un centru de telecomu
nicații și încăperi de lucru. A- 
cest sistem ramificat de infor
mare în masă va fi conectat la 
sistemul automat al Olimpiadei. 
Ziariștii vor putea folosi nu nu
mai materialele operative cu
rente, ci și cele mai diferite da
te aflate în memoria „creierului 
electronic".

La Centrul principal de presă 
se va afla conducerea întregului 
serviciu de presă al Olimpiadei. 
Sala pentru conferințe de presă, 
cu o capacitate de 350 locuri, va 
fi prevăzută cu un sistem de 
traducere simultană în 6 limbi 
și cu cabine pentru radio și te- 
lecomentatori, precum și studio
uri speciale pentru > transmisii 
tele. în 6 săli spațioase vor fi 
instalate mese cu mașini de 
scris, telefoane, televizoare. Ală
turi, un grup informațional.

vor fi cazați Ia 
vor avea, de a- CONCURSURI

DE SCHI
Proba feminină de slalom•

uriaș desfășurată la Waltensburg 
(Elveția) a fost cîștigată de 
schioara elvețiană Lise-Marie 
Morerod, urmată de coechipiera 
sa Bernadette Zurbriggen și de 
austriaca Ingrid Eberle.

• Concursul de pe trambulina 
mare de la Liberec (Cehoslova
cia) a fost cîștigat de Dietrich 
Kampf (R.D.G.) cu 257,6 p (să
rituri de 103,5 m și 103 m). Cla
sat pe locul 3, campionul ce
hoslovac Leo Skoda a realizat o 
săritură record de 115 m. După 
disputarea a două concursuri, în 
clasamentul general conduce Leo 
Skoda cu 502,5 p, urmat de fin
landezul Jouko Toermanen cu 
484,7 p.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DL TENIS DL MASA ALE R.D. GERMANE
Rezultatele juniorilor noștri

La campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R.D. Ger
mane, reprezentativa noastră de 
juniori a obținut următoarele . 
rezultate : simplu feminin"— Ga
briela Kadar — Braun (R.D.G.) 
3-2, - Straiiss (R’.fl.G.) 3—2 șîn 
Csik (Ungaria) 1—3 ; Marina 
Ghe — Kaiser (R.D.G.) 3—0 și
2— 3 cu Schneider (R.D.G.) ; pro
ba a fost cîștigată de Olah (Un
garia) ; simplu masculin : Eugen 
Borca — Stockel (R.D.G.) 0—3 ; 
Iosif Bohm — Suckert (R.D.G.)
3— 0, — Muhlfeld (R.D.G.) 3—0
și 0—3 cu Raue (R.D.G.) ; Simi- - 
on Crișan — Lenz (R.D.G.) 3—1, 
— Făhnrich (R.D.G.) 3—0 și 0—3 
cu Takăcs (Ungaria) ; pe primul 
loc, Kreisz (Ungaria) ; dublu fe
minin : Ghe, Kadar — Schroder, 
Stockel (R.D.G.) 0—3 ; pe primul 
loc, Olah — Csik (Ungaria) ;

dublu masculin : Crișan, I. Bohm 
— Willmann, Lassmann (R.D.G.) 
3—0, — Kasva, Klimkoski (Ce
hoslovacia, Polonia) 3—2 și 1—3, 
în sferturile de finală,’ cu Kreisz, 
Raue ^Ungaria, R.D.G.) ; Borca, 
RibancTov (Bulgaria) Reschke, 
Thiel (R.D.G.) 2—3 ; locul I — 
Raue, Kreisz (R.D.G., Ungaria) ; 
dublu mixt ; Borca, 
Schneider, Schneider 
1—3, iar Crișan, Ghe 
rich, Berger (R.D.G.) 3—0 și 1—3 
cu Ovcarik, Smidova (Cehoslova-

Kadar —
(R.D.G.)

— Făhn-

cia) ; locul I a revenit dublului 
Frank, Olah (Ungaria).

în sfîrșit, în probele pe echipe, 
la feminips^^ânj^™^.^^,, 
Germană 11’3—2 și înfringeri cu 

tigată de echipa Ungariei. La 
masculin, România — Bulgaria 
5—3, — R.D.G. I 5—3 și 0—5 cu 
Cehoslovacia ; primul loc a re
venit echipei Ungariei, cu un 
surprinzător 5—0 asupra Ceho
slovaciei.

PARTICIPARE DE VALOARE LA C. E. DE BOB
(Urmare din pag. 1)

liați nu lipsește decît Erich 
Schărer (Elveția), vicecam- 
pion mondial la bob 4. Se 
poate spune deci că, la debu
tul său într-o competiție ofi
cială, pista din Sinaia va fi 
onorată cu cele mai mari va
lori ale bobului mondial.

— Desigur, și aceasta este în 
egală măsură o cinste și o obli
gație a federației noastre, cu 
sprijinul ei de nădejde, sinăienii, 
să asigure condiții organizatorice 
optime. în acest scop, se fac e- 
forturi serioase pentru ca toate 
cele 42 de echipaje (24 la bob 
2, 18 la bob 4), reprezentînd 10 
țări (Austria, Belgia, Cehoslova
cia, Elveția, Franța, R. D. Ger
mană, — — - 
Spania 
bilități 
cusur.

— Ce ne 
în legătură 
europene de la Sinaia ?

— Cu această ocazie a fost 
stabilit juriul. Iată-1: Marcel 
Leclef (Belgia) — președinte,

R. F. Germania, Italia, 
și România) să aibă posi- 
tehnice de concurs fără

mai puteți spune 
cu Campionatele

Max Angs (Elveția), Fritz Gru
ber (Austria), Paul Popa (pre
ședintele Clubului sportiv oră
șenesc Sinaia) și interlocutorul 
dumneavoastră. Alte amănunte : 
cronometrajul electronic va fi a- 
sigurat de firma Omega ; primii 
oaspeți — boberii din R. D. Ger
mană — sosesc joi, ceilalți pînă 
duminică seară ; antrenamentele 
oficiale încep luni dimineață; 
oaspeții vor fi cazați Ia noul 
hotel Sinaia, inaugurat chiar a- 
nul acesta.

— O ultimă solicitare : care 
au fost celelalte hotăriri luate 
în cadrul congresului F.I.B.T.?

— Cea mai însemnată : stabi
lirea gazdelor viitoarelor cam
pionate : mondialele : Lake Pla
cid în 1978, Konigssee în 1979, 
Lake Placid în 1980, cînd vor a- 
vea loc și Jocurile Olimpice; 
europenele : 1978 la Igls. în sfîr
șit, să nu omit că modificările 
regulamentului tehnic vor fi fă
cute de o comisie specială în 
vara acestui an și că din 1978 
regulamentul va rămîne ne
schimbat pînă după Jocurile 
Olimpice din 1980.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs de sală 

Ia Moscova : înălțime (f) — Larisa 
Kuzelenkova 1,86 m ; înălțime (m) 
Molotilov 2,18 m ; 60 m (f) — Lud
mila Storojkova 7,2 (cel mai bun 
rezultat european al sezonului) ; 
greutate (f) — Svetlana Kracevska 
19,09 m. e Etiopianul Marius Yfter 
a cîștigat proba de maraton redus 
(21,659 km) de la San Juan (Porto 
Rico) în 1 h 02:56 • întrecerea de 
cros pe echipe de la Palencia 
(Spania) a fost cîștigată de Sporting 
Lisabona, urmată de Edducacion 
Dascanso (Spania). Au participat 
echipe din 18 țări. La individual, 
victoria a revenit portughezului 
Carlos Lopez, care, a parcurs 9,500 
km în 30:03,06. urmat de spanio
lul Mariano Haro — 30:10,02 și 
francezul Boxberger — 30:21.0.

meci-revanșă (masculin) : Islanda
Germania 10—8 (6—5). în 

gazdele ciștigaseră cu
— R.F. 
primul joc 
18—14.

• La Dona di Piave 
meci amical al echipe- 

Olanda

HANDBAL • La Budapesta, se
lecționata masculină a Ungariei a 
întrecut cu 24—17 (14—8) formația 
R.D. Germane • La Reykjavik, în

RUGBY
(Italia), in 
lor de tineret : Italia 
24—6 (16—3).

TENIS • In partida inaugurală 
a turneului de la Miami (Florida), 
Raul Ramirez l-a învins cu 6—3, 
6—1 pe Dan Guerry • Primele re
zultate din turneul de la Spring
field (Massachusetts) : V. Amritraj 
— C. Hagey 7—6, 6—2 ; B. Ta- 
roezy — J. Feaver 6—3, 6—7, 6—4; 
G. Hardie — N. Saviano 2—6, 6—4. 
6—0 • Finală la Wellington (Noua 
Zeelandă) : B. Fairlie — D. Collings 
6—3, 4—6, 7—5 • în clasamentul 
Marelui Premiu F.I.L.T. conduce 
R. Tanner cu 283 p, urmat de G. 
Vilas 275 p, J. Alexander 137 p, 
K. Rosewall 115 p, B. Gottfried 
110 p, T. Roche 100 p, D. Stockton

92 p, R. Case 85 p, V. Amaya 
75 p. P. Dent 68 p • Primele 
partide în turneul feminin de la 
Chicago, contind pentru circuitul 
„Virginia Slims" : Margaret Court
— Linky Boshoff 3—6, 6—1. 7—5 ; 
Julie Anthony — Bunny Bruning 
6—4. 6—3 ; Renata 
Jane Stratton 6—1. 
Newberry — Wendy 
6—4.

TENIS DE MASA
tele internaționale ale Țării Gali
lor s-au încheiat la Cardiff. în 
finale : simplu (m) : Lieck (R.F.G.)
— Douglas (Anglia) 3—2 ; simplu
(f) : Judit Magos — Beatrix Kishâzi 
(Ungaria) 3—0 ; dublu (m) : Dou
glas, Neale (Anglia) — Lieck, Stell- 
wag (R.F.G.) 3—0 ; dublu (f) : Lin
da Howard, Carole Knight (An
glia) — Beatrix Kishâzi (Ungaria), 
Wiebke......................... * ‘
dublu _  ,
Douglas (Anglia) — Judit Magos,
Gergely '~i -

Tomanova —
6—1 ; Janet 
Overton 6—3,

• Campiona-

Hendriksen (R.F.G.) 3—1 ; 
mixt : Linda Howard,

(Ungaria) 3—2.

viața inter- 
promovarea 
în folosul 

în lume.

PRIMELE COBORIRI 
DE ANTRENAMENT

în cursul zilei de ieri, la Ko
nigsee, au avut loc cîteva cobo- 
rîri de antrenament. Cel mai bun 
timp a fost realizat de concu
renta vest-germană Elisabeth 
Demleitner, medaliată cu bronz 
Ia ultima ediție a J.O. de iarnă 
de la Innsbruck. Ea a fost cro
nometrată în 50,15 sec. pe dis
tanța de 1100 m. Concurenții 
din R. D. Germană, campio
nii olimpici Margit Schumann 
și Detlef Giinlher, au obținut 
51,0 și respectiv 53,24.

NEW YORK, 
Circuitul atletic 
a continuat cu 
rat la Albuquerque (New Mexico), 
in cadrul căruia sprinterul ameri- 
can Steve Riddick a cîștigat două 
probe : 50 y — 5,3 și 60 y — 6,0. 
în cursa de o milă sportivul ke- 
nyan Wilson Wagiwa. cronometrat 
in 4:02,0, l-a întrecut pe record
manul tanzanian Filbert Bayi — 
4:03,3. în proba de săritură în înăl
țime. americanul Dwight Stones, 
deținătorul recordului mondial, a 
fost învins în mod surprinzător de 
mai tînărul său coechipier Tom 
Woods. Ambii atleți au obținut a- 
celași rezultat : 2,18 m.

Alte rezultate : masculin : 60 y 
g — Willie Davenport 7,1 ; 2 mile
— Shuleiman Nyambui (Tanzania)
— 8:43,3 ; greutate — Al Feuer
bach 20,48 m ; triplusalt — James 
Butts 16,56 m ; feminin : 60 y —■ 
Renaye Bowen 6,8 ; 440 y — Ro
salyn Bryant 55,0.

Scrisoare din Bulgaria

8 (Agerpres). —. 
„indoor" din S.U.A. 
concursul desfășu-

CLUBURILE SPORTIVE DE CARTIER
ACTIVEAZĂ CU SUCCES

Printre numeroasele inițiative 
care au fost luate în vederea în
deplinirii sarcinii trasată cu pri
vire la dezvoltarea educației fi
zice de masă, a sportului de per
formanță și a turismului în rîn- 
dul oamenilor muncii din Bul
garia, se numără și înființarea 
cluburilor sportive de cartier. 
PripneJ& cjypuri âu.. luat naștere 
în urmă cu doi ani cu BȘu ex- 
perjmențal, -dar elfr>s‘-att-'aîir—- 
mat fepedeJrși numârul'Țor' a în
ceput să crească rapid în ora
șele și satele mai mari. Azi ele 
acționează în condiții noi, de 
creștere necontenită a rolului so
cial al educației fizice și a spor
tului în educarea comunistă a ti
neretului.

CAMPIONATUL DE HOCHEI AL CEHOSLOVACIEI,
OPA DERBYUL JIHLAVA - KLADNO

Fază din meciul Dukla Jihlava — SONP Kladno, în care portarul 
Termer de la Kladno, protejat de fundașul Cermak (nr. 5), rezolvă 

cu succes un atac advers, condus de Cernik.

Cu cîteva zile în urmă, ama
torii de hochei pe gheață din 
Cehoslovacia (la fel de numeroși, 
poate, ca partizanii jocului cu 
balonul rotund) au trăit un mare 
eveniment. în cursul etapei a 
29-a a campionatului țării, în 
orașul Jihlava s-a disputat un 
palpitant derby, în' care s-au în
fruntat puternica formație locală 
Dukla, lideră a clasamentului cu 
48 de puncte (2—2 în deplasare, 
la Ostrava, cu o rundă înainte), 
și principala sa adversară în 
lupta pentru titlu, SONP Kladno 
cu 43 p (6—2 pe teren propriu, 
cu Slovan Bratislava, cu o etapă 
înainte).

Meciul a fost extrem de dispu
tat timp de două reprize, cele 
două formații fruntașe ale ho
cheiului cehoslovac arătîndu-se 
egale pe planul forței de joc. 
Victoria a revenit, însă, șurprin-

zător cu 5—2 (4—1, 1—1, 0—0), 
hocheiștilor din Kladno, care au 
avut un start mai bun, impunîn- 
du-se în prima repriză cînd 
„forța lor de șoc", linia de atac 
condusă de Milan Novy (26 de 
ani, unul din cele mai valoroase 
„produse" ale hocheiului ceho
slovac) a realizat o sfiită de 
spectaculoase șarje, cîteva din 
ele încheiate cu goluri. Și ast
fel, lupta pentru primul loc a 
devenit mai pasionantă : după 29 
de etape Dukla Jihlava a rămas 
cu 48 p, în timp ce SONP Klad
no a acumulat 45 p avind acum 
mai mult șanse să ajungă din 
urmă lidera.

Cu toate că meciul a fost te
levizat în direct, în tribunele 
patinoarului din Jihlava au fost 
prezenți, unul lîngă celălalt, și 
cei doi antrenori 
tivei cehoslovace,

praghez Karel Gut 
cant slovac Jan 
fost satisfăcuți de 
rătorilor de la Dukla Jihlava. In 
ciuda faptului că formația a 
pierdut meciul, s-au remarcat 
totuși tînărul portar Kralik (21 
de ani), precum și fundașii 
Suchy (absent din lot la ultimele 
jocuri internaționale), Chalupa, 
Ujvary, Adamek și Horacek, ul
timii trei făcînd parte în acest 
sezon din echipa de tineret și 
fiind acum în vederile antreno
rilor primei garnituri. Din echi
pa SONP Kladno a impresionat 
linia de atac compusă din No
vak, Novy și Bauer, ultimul 
fiind un nume mai nou. De a- 
semenea, s-au evidențiat interna
ționalii Kaberle și Pospisil, 
alcătuind o bună pereche 
fundași.

Ce altceva este interesant 
hocheiul cehoslovac ? Să ___
notăm că poziția de lider a lui 
Milan Novy în clasamentul gol- 
geterilor cu 55 p (36 goluri și 
19 pase decisive) este amenințată 
de Vincent Lukac (41 p) de la 
VSS Kosice, care 
productivă linie 
Imrich Lukac și 
Este vorba de o 
din trei frați ! In 
tim amănunt interesant;
Brno, fostă nu de mult una din 
formațiile fruntașe ale campio
natului, echipa celebrului portar 
Dzurilla și a fundașului Mahac, 
se află pe penultimul loc, serios 
amenințată cu retrogradarea.

și fostul ata- 
Starsi. Ei au 
evoluția apă-

ei 
de

în 
mai

alcătuiește o 
de atac cu 
Jozef Lukac ! 
linie compusă 
sfîrșit un ul- 

Zetor

ai reprezenta- 
fostul fundaș

HOCHEIȘTII DIN KOLN SINT LIDERI 
ÎN CAMPIONATUL R. F. G.

A luat sfirșit prima parte a cam
pionatului de hochei pe gheață al 
R F. Germania, care de vineri pro
gramează runda finală. Primele 
șase echipe clasate își vor disputa 
titlul de campioană. Pină acum, in

clasamentului se află E. V.fruntea ___  _ ________
Koln cu 53 puncte, urmată de Kre
feld — 50 p și Diisseldorf — 44 p. 
Formații cunoscute, cum sint Ries- 
sersee — 32 p și S. V. Fiissen — 
26 p, se află în zona retrogradării.
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Principalele sarcini ale clubu
rilor sportive de cartier constau 
în crearea unei organizații co
respunzătoare de răspîndire a 
exercițiilor fizice și a sportului în 
rîndul populației, de angrenare 
a diferite grupe pe vîrste și pro
fesii în practicarea sistematică a 
unor sporturi și a turismului, în 
funcțiecde speeificul f fiziologic^ 
profesional și de etate al oame-

■ ; -ailor din .cartier...ș.
Realizarea cu succes a obiec

tivelor de mai siis depinde în 
mare măsură de colaborarea 
dintre organizațiile de tineret, 
Uniunii Bulgare de Cultură Fi
zică și Sport și cele ale Frontu
lui Patriei. Acestora le revine 
sarcina de mare importanță ca 
prin munca voluntară a cetățeni- 

- lor să se construiască în cartiere 
baze sportive simple, precum și 
să se folosească cit mai rațional 
și din plin cele existente.

Pînă în prezent în întreaga 
țară au fost înființate 212 clu
buri de cartier, rezultate foarte 
bune obținîndu-se în orașele So
fia, Plovdiv și Sumen. Astfel în 
cursul anului trecut clubul spor
tiv din cartierul „Emil Manov" 
din capitală a organizat campio
nate la 8 discipline sportive pen
tru 4 grupe de vîrstă.

Pentru a veni în sprijinul bu
nei desfășurări a activității clu
burilor sportive de cartier și 
sporirii numărului lor, s-a hotă- 
rît ca consiliile județene ale 
Uniunii Bulgare de Cultură Fi
zică și Sport, precum și asocia
țiile sportive să fie obligate a 
pune la dispoziția cetățenilor o 
parte a bazei lor materiale, să le 
asigure instructori și arbitri.

Cluburile sportive de cartier 
și-au dovedit utilitatea și nu e- 
xistă îndoială că pe viitor un 
număr tot mai mare de tineri și 
oameni ai muncii se vor căli fi
zic în cadrul lor, iar sportul va 
pătrunde mai intens în viața lor.

TOMA HRISTOV

LAUREAȚII PREMIULUI
JAMES SULLIVAN"rr

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
Tradiționalul premiu „James 
Sullivan", care se acordă anual 
celui mai bun sportiv din S.U.A., 
a fost atribuit pe anul 1976 at
letului Bruce Jenner, campion 
olimpic în proba de decatlon la 
'Montreal. Pe locurile următoare 
au fost clasați cunoscutul înotă
tor John Naber și campioana de 
patinaj artistic Dorothy Hamill.

TURNEE INTERNAȚIONALE LA FOTBAL
Echipa Iugoslaviei cîșUgft in Guatemala,
cea a Ungariei învinsă in Ecuador

ECHIPA IUGOSLAVIEI, ju- 
cînd la Ciudad de Guatemala cu 
formația Comunicaciones, a câș
tigat cu 2—0 (1—0). Au marcat 
Filipovici (min. 14) și Bogdan 
(min. 55).

SELECȚIONATA UNGARIEI, 
aflată în turneu în America de 
Sud, a jucat la Quito cu for
mația Nacional (campioana Ecua

dorului) de care a fost învinsă 
cu 1—0 (1—0), prin golul mar
cat de Correa, în min. 20. în 
deschidere : Ferrocarril Oeste 
(Argentina) — Universitario 
Quito (Ecuador) 1—0 (0—0).

ÎN TURNEUL de la Djakarta : 
Atletico Mineiro (Brazilia) — 
Legia Varșovia 0—0.
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