
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT IERI 

0 VIZITĂ DE LUCRU ÎN CAPITALĂ
Au fost analizate noi măsuri menite să sporească eficiența activității întreprinderilor și
centralelor și, in ultimă instanță, creșterea venitului național și ridicarea nivelului de trai

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a conti
nuat, in cadrul unei vizite de lu
cru efectuată in cursul dimineții de 
joi, 10 februarie, șirul analizelor 
consacrate modalităților practice de 
traducere in viață a hotăririlor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. pri
vind sporirea eficienței întregii ac
tivități economice, felului in care 
se îndeplinesc in diferite ramuri și 
sectoare de activitate măsurile sta
bilite privind reducerea consumuri
lor de materii prime și materiale, 
aplicarea unor tehnologii și proce
dee moderne, introducerea rapidă 
a progresului tehnic in intreaga e- 
conomie. De data aceasta, secre
tarul general al partidului a exami
nat rezultatele obținute in micșora
rea consumurilor la producția de am
balaje, acțiune economică de o deo
sebită importanță in condițiile dez
voltării rapide a industriei și agricul
turii noastre, a desfacerilor de bu
nuri de consum către populație.

Au participat tovarășii Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
losif Uglar, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, precum și Mihai Marinescu 
și Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului.

La această nouă intilnire a 
secretarului general al partidului cu 
cadrele de conducere și specialiș
tii din organele centrale de sinteză 
au fost prezenți, de asemenea, mi
niștrii Neculai Agachi, Maxim 
Berghianu, Mihai! Florescu, Gheor
ghe Petrescu, Petre Blajovici, alți 
factori de răspundere din dome
niile care au făcut 
lizei.

Cadrul dialogului 
tat în această zi 
Nicolae Ceaușescu 
din nou Complexul expozițional din 
Piața Scîriteii. Intr-unui din pavi
lioanele sale sînt prezentate cu
prinzător, sistematizate pe principa
lele domenii, realizările obținute 
pînă în prezent în acțiunea de re
ducere a consumului de materiale 
pentru ambalaiele folosite in eco
nomia națională, însoțite de pro
punerile elaborate de colectivele 
de muncă din diferitele ramuri in
dustriale în scopul înfăptuirii în 
cele mai bune condițiuni a unora 
dintre sarcinile prioritare stabi
lite de Plenara din 2-3 noiembrie 
1976 a C.C. al P.C.R. și la_ consfă
tuirile 
P.C.R.
trecut.

Aria 
extins,

obiectul ana-

de lucru pur- 
de tovarășul 
l-a constituit

de lucru de la C.C. al 
din ultima parte a anului

tematică a dialogului s-a 
ca de altfel la fiecare din-

tie întâlnirile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le are în mod 
sistematic cu cadrele de conducere 
din economie și specialiștii, asupra 
unui cerc mult mai cuprinzător de 
probleme cu implicații largi in în
treaga industrie, in sporirea efici
enței activității întreprinderilor și 
centralelor, și, în ullimă instanță, 
în creșterea venitului național și 
ridicarea nivelului de trai al popu
larei.

în încheierea vizitei cadrele de 
conducere și specialiștii din minis
tere și celelalte organe centrale 
care au participat la acest nou 
dialog de lucru și-au exprimat sa
tisfacția lor pentru atenția pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o a- 
cordă sporirii eficienței și în acest 
domeniu de activitate, hotărîrea co
lectivelor de muncă din întreprin
deri, din aceste sectoare, de a în
făptui exemplar indicațiile date, de 
a acționa cu fermitate pentru înde
plinirea integrală a prevederilor 
cincinalului, afirmării revoluției teh- 
nico-științifice, pentru transpunerea 
în viață a obiectivelor stabilite de 
cel de-al Xl-lea Congres al parti
dului, de a-și spori contribuția Ia 
dezvoltarea economiei întregii țâri, 
la ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai și civilizație al po
porului.

Primii oaspeți la C. E. de la Sinaia

CAMPIONUL MONDIAL M. NEHMER
LOTUL R.D.G.SI ALTI 9 BOBERI IN

a sosit la 
aerului, una

după-amiază
București, pe calea 
din cele mai puternice delegații 
participante la campionatele euro
pene de bob de la Sinaia : repre
zentativa R. D. Germane. care 
poartă cu sine (după numai doi 
ani de activitate intensă pe pîrti- 
ile de bob) două titluri de cam
pioni olimpici (1976, Innsbruck) și 
unul de campion mondial (recent 
cucerit la St. Moritz). Lotul de 10 
boberi este condus de Rolf Lother, 
membru in prezidiul Federației de 
sanie și bob din R.D.G.

Pe aeroportul international Oto
peni am făcut cunoștință cu cele
brul pilot Meinhard Nelimer, cam
pion olimpic și mondial, o apari
ție de două ori neașteptată în eli
ta sporturilor de iarnă : în primul 
rind pentru că a copilărit în insu
la Riigen din Marea Baltică, de
parte deci de zonele montane si în 
al doilea rind, pentru că a fost 
întii atlet, aruncător de suliță' și

numai un accident la umăr l-a 
lit să-și schimbe specialitatea, 
legind... bobul ! Cunoaște bine 
pitaia țării noastre, unde a concu
rat ca atlet, prin 1968—69, dar cu
noaște la fel de bine și Carpații. 
întrucit a participat, în aceeași 
perioadă, la antrenamente atleti
ce pe stadionul de altitudine din

si- 
a- 

ca-

bobui campion continental de 
Sinaia, iar acum

în 
tineret chiar la ------- . — ------
promovat pilot (și-a făcut ucenicia 
la St. Moritz, ocupînd locul 11 la 
campionatul mondial de bob 2).

Lotul R.D.G. prezintă la Sinaia 
următoarele 5 boburi de două per
soane (urmînd ca antrenamentele 

selecția) : Meinhard

Simbătă și duminică ia Băile Harghita
FINALELE

CELE! DE A IX-a EDIȚII 
A „SĂNIUȚEI DE ARGINT"

Aruncă la coș Ileana Portik

de Baschet spectaculos și de marc tensiune
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la sosirea pe aeroportul Otopeni. 
Foto : Ion MIHAlCA

DE SPARTA PRAGA: 83-87
Un foarte frumos 

spectacol sportiv au 
oferit ieri seară, în 
sala Floreasca, echi
pele feminine de . 
baschet I.E.F.S. și 
Sparta Praga, care 
se întîlneau în meci- 
retur al sferturilor 
de finală ale C.C.E. 
Fazele rapide, frec
vența aruncărilor la 
coș, combativitatea 
manifestată perma
nent de ambele for
mații și captivanta 
evoluție a „ scorului 
au îneîntat publicul, 
care a aplaudat de
seori la „scenă des
chisă". Din păcate, 
studentele bucureș- 
tence au trebuit să 
părăsească terenul 
învinse, după' pre
lungiri, Sparta cîști- 
gînd cu 87—83 (38— 
30, 77—77).

îns-a menținut și poate că dacă 
trei ocazii consecutive mingea 
care s-a plimbat 
în coș, în loc să 
ar fi fost altul, 
ratări tocmai în 
dă h'otărîtoare s-au dovedit de
cisive, baschetbalistele de la 
Sparta recuperînd de fiecare da
tă și fructificînd.

Prin acest rezultat, I.E.F.S. 
și-a micșorat simțitor șansele de 
calificare în semifinale. In 
schimb, Sparta se poate consi-

pe inel intra 
iasă, rezultatul 
în plus, cîteva 
această perioa-

Poiana
te, dar 
cu amintirea singurei medalii ca- 
re-i mai lipsește in panoplia per
sonală : cea de campion european. 
In delegația R.D.G. există totuși și 
un campion european, tînărul Ro
land Ebersbach, anul trecut frînar

Brașov. Sinaia n-o cunoaș- 
speră să rămină de acolo

Nehmer — Raymund Bethge, Ber
nhard Germeshausen — Hans Jur
gen Gerhards, Horst Schonau — 
Harald Seifert, Horst Bernhard — 
Lutz Schellenberg, Roland 
sbach — Andreas Kirchner 
mele 4 perechi formînd și 
două echipaje de bob 4).

Finalele competiției republicane 
de masă pentru elevi (14—19 ani) 
„Săniuța-de argint", organizată de 
C.C. al U.T.C., Ministerul Educa
ției și Invățămîntului și C.N.E.F.S., 
sînt programate simbătă și du
minică la Băile Harghita (7 km 
distanță de Miercurea Ciuc). în
trecerea, acum la a IX-a ediție, 
va reuni echipajele campioane ale 
județelor (inclusiv cel al munici
piului 
urma 
gajat 
elevi

în 
Băile 
Ioc finalele se prezintă in condiții 
excelente.

Dorind să ofere un cadru cit 
mai plăcut finaliștilor la compe
tiție, organizatorii și factorii lo
cali au întocmit special pentru 
ei un program cultural-sportiv 
care cuprinde, printre . altele, de
monstrații de hochei pe gheață și 
patinaj, susținute de cele mai 
bune echipe școlare și elevi din 
Miercurea Ciuc și din comunele 
județului Harghita, o gală 
me sportive.

Competiția propriu-zisă 
cepe simbătă după-amiazâ 
trecerile manșei I, după ce dimi
neața toate echipajele vor avea 
prilejul să facă mai multe cobo- 
rîri de acomodare. Apoi, duminică 
dimineața (de la ora 8,30) finaliștii 
vor lua startul în manșa a Il-a. 
In jurul orei 14, festivitatea de 
premiere a echipajelor campioane.

București) desemnate in 
unor concursuri care au an- 

pe pirtii zeci de mii de 
și eleve.
același timp, pirtia de la 
Harghita pe care vor avea

de

va
cu

til

în- 
în-

Eber- 
(pri- 
cele Mîine, la Brașov

LA SINAIA, COBORIRI CRONOMETRATE
CUPA 16 FEBRUARIE •
LA LUPTE LIBERE

l'lilicrsill DE INSTRUIRE A RĂMAS
• Starea de automulțumire a creat premisele scăderii valorice 
trenorii trebuie să-și revizuiască concepția • Un amplu plan de 
menit să sporească considerabil contribuția clubului Dinamo la 

tarea atletismului românesc

• An- 
măsuri, 
dezvol-

Interviu cu col. COSMA LIJA, 
președintele clubului sportiv Dinamo București

El început
în urmă, chiar 

de la Miin- 
sînt multiple.

Continuind dezbaterea privind 
revitalizarea atletismului româ
nesc, sporirea potențialului său, 
căile de recucerire a pozițiilor 
deținute la J.O. (pină în 1972), 
am solicitat un interviu preșe
dintelui clubului sportiv Dinamo 
București, colonel COSMA LIȚĂ.

— Care sînt — după opinia 
dv. — cauzele regresului per
formanțelor atletismului nos
tru în arena olimpică ?

— Jocurile Olimpice de la 
Montreal au reliefat pregnant 
scăderea valorii 
atletismului ro
mânesc, locul mo
dest pe care se 
plasează rezulta
tele atleților noș
tri în raport cu 
cele mai bune 
performanțe pe 
plan internațio
nal. Cu toate a- 
cestea, regresul 
dată recentă, 
cu mulți ani 
înaintea J. O. 
chen. Cauzele
Rezultatele obținute în 1968, la 
J.O. de la Ciudad de Mexico 
(două medalii de aur și două de 
argint), au creat o stare de auto
mulțumire, care nu a fost sesi
zată la timp. Efectele ei au fost 
scăderea interesului pentru o 
continuă și exigentă selecție, 
pentru creșterea de noi valori 
care să asigure perspectiva. în
treaga atenție s-a concentrat — 
în mod cu totul greșit — asupra 
puținelor virfuri existente la ora 
aceea.

O deficiență mai veche s-a fă
cut evidentă și în această pe
rioadă. S-a vorbit extrem de 
mult despre atletism și ponde
rea sa, s-au întocmit planuri, 
s-au elaborat hotăriri, dar nu s-a 
acționat cu 
transpunerea lor 
cuantumul
foarte mic. Astfel de planuri nu 
au lipsit nici la clubul sportiv 
Dinamo, însă eficiența lor nu a 
corespuns cerințelor.

fermitate pentru 
în practică, 

realizărilor fiind

scade-O cauză importantă a 
rii valorii atletismului nostru de 
performanță o constituie nivelul 
nesatisfăcător al procesului in- 
structiv-educativ. Majoritatea an
trenorilor — și cei de la Dina
mo nu fac excepție — nu au în
țeles că atletismul cunoaște o 
evoluție fără precedent, că rit
mul creșterii performanțelor in
ternaționale este tot mai accen
tuat. Ei au rămas pe vechile po
ziții în ceea ce privește concep
ția despre antrenament, despre 

organizarea și 
conținutul știin
țific, deosebit de 
complex al pre
gătirii atleților 
de performanță. 
La clubul sportiv 
Dinamo Bucu
rești, climatul de 
muncă și idei no
vatoare în atle

tism nu corespunde decît în par
te exigențelor performanței de 
nivel internațional.

— Ce trebuie 
pentru redresarea 
Iui nostru, pentru 
din 1980 și la competițiile 
premergătoare să se obțină 
performanțe la nivelul condi
țiilor oferite, al exigențelor 
actuale ?

— în mod cert, măsurile vi
zează o mare arie, o problema
tică complexă. Multe dintre cele 
necesare progresului au fost în
fățișate de participanții la dez
baterea inițiată de ziarul „Spor
tul". Am să fiu — și în acest 
răspuns — concis, sintetizînd în 
trei direcții prioritare :

a) elaborarea unui plan 
măsuri — vizînd activitatea fe
derației, cluburilor, asociațiilor 
sportive și secțiilor de atletism — 
care să răspundă, în concepție, 
metode și mijloace de îndepli
nire, cerințelor Programului de 
dezvoltare a mișcării sportive

Hristache NAUM

întreprins 
atletismu- 

ca la J.O.

de

(Continuare în pag. a 2-a)

Prima repriză a fost favorabi
lă oaspetelor care, beneficiind de 
o superioritate netă , de talie (în 
teren s-au aflat permanent trei 
jucătoare înalte: Dousova 1,94, 
Klimeschova 1,90 și Kopecka 
1,83), au dominat panourile. în 
plus, jucătoarele „mici" au în
scris destul de precis de la semi- 
distanță și distanță. în partea a 
doua a întîlnirii, echipa I.E.F.S. 
a fost o revelație. Aplicînd cu 
convingere apărarea zonă-pre- 
sing, ele au izbutit numeroase 
intercepții, urmate de contra
atacuri prompte. Ca urmare a
bunei-evoluții, diferența s-a m;c- ' dera promovată: 
șorat’ treptat. Mai mult chiar, 
I.E.F.S1' a 're'trșM să conducă la 
un moment dat cu trei puncte: 
55—52 în min. 30. în continuare, 
deși bucureștencele nu au mai 
beneficiat de aportul singurei ju
cătoare înalte (Giurea — 1,90, 
eliminată pentru 5 greșeli perso
nale), întrecerea a fost deosebit 
de echilibrată, cu permanente 
răsturnări de scor. Duțu, Balai, 
Mihalik și Simionescu au luptat 
cu însuflețire și au făcut față 
deținătoarelor C.C.E:, incit la 
sfîrșitul celor 40 de minute ta
bela de scor indica egalitate: 
77—77. în prelungiri, echilibrul

Au înscris: Duțu 20, Balai 14, 
Mihalik 14, Giurea 14, Simio- 
nescu 13, Portik 8 (a mai jucat 
Basarabia) pentru I.E.F.S., res
pectiv Klimeschova 23, Kopecka 
17, Dousova 18, Tresnakova 9, 
Chmelikova 8, Kotrbata 4, Sil- 
hava 6, Hojsakova 2. Arbitrii 
S. Szecs (Ungaria) și M. Snopin- 
ski (Polonia) au condus cu auto
ritate, dar în unele faze din fi
nalul partidei au dezavantajat 
formația bucureșteană.

Dumitru STANCULESCU

*

Pentru a-j informa pe amatorii 
de bob care, îngrijorați de atmos
fera de primăvară din ultimele 
zile, ne-au întrebat telefonic des
pre starea pistei din Sinaia, vom 
menționa că joi dimineață tempe
ratura s-a menținut între minus 7 
grade (la ora 8, cînd au început 
antrenamentele) și minus 4 grade 
(ora 10,30, la Încheierea antrena
mentelor). în plus. InStitytUl me1 
teorologic 'anunță că starea timpu
lui va fi ' favorabilă practicării 'Bo
bului pe o perioadă îndelungată, 
ceea ce ne îndreptățește să sperăm 
că, din acest punct de vedere, 
Campionatele europene vor avea 
condiții bune de desfășurare. Sin
gura problemă a antrenamentelor 
de ieri a apărut după ora 9, cînd 
soarele „batea" virajele 5—6 și 
11—13. dar prelatele, puse imediat 
pentru protejare, au fost bineve
nite.

Referitor la antrenamentele pro- 
priu-zise, ele au avut loc conform 
planificării făcute de antrenorul 
federal I. Matei, antrenorii I. Fan- 
țuru (pentru piloți) și D. Focșenea-

nu (pentru împingători). Au fost 
efectuate cite două coborîri de 
către echipajele de 2 și alte două 
de echipajele de 4.

Montarea stațiilor de cronome
traj electronic Omega nefiind ter
minată, coborîrile de antrenament 
au fost cronometrate prin radio. 
Pină acum, cei mai buni timpi au 
^Mlloînr&?istțati de 
la bob 4. Panaitescu, Secui, 
Pașciț, .,^ -bob 2. ,,^îi-nbft(,ă-.otșiș 
duminică se vor desfășura coborî
rile cronometrate pentru selecția 
celor trei echipaje de 2 care vor 
reprezenta România la C.E. din 
19—20 februarie. Concomitent vor 
fi testate diferite formule de echi
paje 
lua
C.E. 
rie.

pentru boburile de 4 care vor 
parte la proba respectivă â 
în zilele de 26 și 27 februa-

începînd de mîine, Sala spor
turilor din Brașov găzduiește 
primul concurs de selecție la 
lupte libere al anului, dotat cu 
„Cupa 16 Februarie". Timp de 
două zile, cei mai buni tineri 
luptători de la acest stil (apro
ximativ 150) se vor strădui să 
intl’e- im "vederile Selecționerilor" 
pentru confruntările internațio- 
nA'KFVn’Eoâre. Ca și"'la greco-ro- 
mane, regulamentul limitează 
dreptul de participare a sporti
vilor pînă la vîrsta de 25 de ani, 
nefiind admiși nici componenții 
echipei olimpice participantă la 
J.O. de Ia Montreal. Concursul 
se desfășoară sistem eliminato
riu, în două reprize a cite trei 
minute.

in spiritul Programului adoptat

TURISM AGREMENT
Clabucetul din Predeal — leagan al schiu

lui — din nou in actualitate.
Foto ; Vasile BAGEAC

REALIZĂRI SUB NIVELUL POSIBILITĂȚILOR
• 68 000 dc Dcneiiciari ai unui „medicament" oicrit gratuit
• Pionierii au

nease- 
falnice

Județul Covasna, cu 
muitele lui frumuseți, cu 
păduri în apropierea cărora au 
fost durate frumoase stațiuni 
montane de odihnă și tratament, 
cu locuri de agrement în care, 
Ia tot pasul, țîșnesc din 
adîncuri izvoare cu ape mine
rale dătătoare de sănătate. Adă
ugind la 
nomice 
trate în 
imaginea
turistic de interes național 
cu atît mai mult pentru locui
torii acestor meleaguri — copii, 
tineret, oameni ai muncii. Dar, 
cum este valorificat acest bun 
de către organele cu atribuții în 
domeniul activității de educație 
fizică și sport ?

La comisia 
turism-alpinism 
C.J.E.F.S. aflăm
a trecut au fost organizate de 
către asociațiile . sportive din

acestea prefacerile eco- 
impresionante înregis- 
ultimii ani, vom avea 
unui adevărat tezaur

Și

județeană de 
din cadrul 

că în anul care

„descins" 52 de noi trasee pentru amatorii
de drumeție • Pînă cînd vor

in unde stațiuni
instituții, 

școlilor, în

in
râmînc amenajările sportive 
faza dc... proiecte ?

de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

ANALIZA CUPRINZĂTOARE,
MĂSURI EFICIENTE

PLENARA C.J.E.F.S. DÎMBOVIȚA

întreprinderi și 
către conducerile 
de 500 de acțiuni turistice la 
sfîrșit de săptămînă, la care au 
participat peste 68 000 de iubi
tori ai drumețiilor și mișcării 
în aer liber. Multe din aceste 
manifestări sportive au avut 
programe variate de activități 
și s-au bucurat de succes.

„Din păcate, însă — ne spune 
tovarășa Iulia Ferencz, preșe
dinta comisiei — în multe acți
uni participanții s-au rezumat Ia 
deplasarea cu trenul sau 
autocarul pînă la obiectivul pro
pus, Ia o masă bună, acolo, și- 
cam atît De vină pep^u acest

de 
jur

mod de a face turism 
desigur și organizatorii, 
mai puțin accent pe 
unor excursii pe jos sau cu bi
cicletele, la locuri istorice sau 
de agrement nu prea îndepăr
tate, deși există la noi nenumă
rate asemenea obiective“.

De mult succes s-au bucurat 
unele acțiuni turistice organi
zate de C.J.O.P., pentru pionieri 
și școlari, cum ar fi : „Pionieri 
pe cărările patriei", Turul ciclist

au fost, 
S-a pus 
inițierea

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. a 3-a) I

în toate județele țării 
nuă acțiunea de adoptare 
măsuri menite să ducă la apli
carea și transpunerea în viață a 
prevederilor Programului de dez
voltare a activității sportive pină 
în 1980, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Zilele trecute, în sala Casei de 
cultură a sindicatelor din Tirgo- 
viște — în prezența tovarășilor 
Florea Kistache, prim-secretar al 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R., și general locotenent Marin 
Dragnea, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport — a avut loc plenara 
C.J.E.F.S. Dîmbovița, la care au 
luat parte reprezentanți ai forului 
de specialitate județean, ai orga
nelor ' ........
cale, 
acest 
toare 
nori, 
directori de școli, primari ai comu
nelor județului. Darea de seamă a 
fost prezentată de prof. Paul Oiței, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Din cuprinzătoarea analiză 
activității de educație fizică 
sport desfășurată în anul 1976 în 
acest județ, au rezultat o serie 
de aspecte asupra cărora me
rită să stăruim, nu atît pentru a 
trasa parametrii actuali ai sportu
lui dîmbovițean, cit' mai ales pen
tru a-i contura posibilele dimen
siuni viitoare, cerute de Programul 
de dezvoltare pînă în 1980 aprobat 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. In perioada la care 
s-a referit darea de seamă pre
zentată plenarei, mișcarea sportivă 
dimbovițeană, sub îndrumarea di
rectă a organelor de partid și de 
stat locale și prin conlucrarea rod
nică a organizațiilor cu responsa
bilități, a înregistrat o continuă 
ascensiune, constituindu-se ca fac
tor activ al procesului educațional, 
al formării omului de tip nou. 
C.J.E.F.S. Dîmbovița, celelalte or
ganisme cu sarcini în domeniul 
educației fizice și sportului, urmînd 
indicațiile izvorite din documente
le de partid referitoare la' această 
activitate de larg interes și de 
mare utilitate socială, și-au sporit 
eforturile în direcțiile prioritare : 
cuprinderea unui număr din ce în 
ce mai mare de oameni ai muncii 
de toate vîrstele in practicarea

conti- 
a unor

a

și organizațiilor sportive lo- 
ai factorilor cu atribuții în 
domeniu, activiști din sec- 
de diverse profiluri, antre- 

profesori de educație, fizică,

a
Și

sistematică a exercițiului fizic, 
consolidarea și creșterea eficien
ței educației fizice in școală, adap
tarea acestei activități la cerințele 
producției, ridicarea nivelului ge
neral al performanțelor. In acest 
context, au fost reliefate rezultatele 
pozitive obținute în organizarea unor 
acțiuni turistice de amploare. De 
asemenea, în 7 unități productive se 
practică gimnastica la locul de mun
că. în 21 de internate școlare se or
ganizează gimnastica de înviorare, 
iar în majoritatea asociațiilor spor
tive și unităților școlare se desfă
șoară campionate interne la diverse 
discipline. A crescut numărul du
minicilor cultural-sportive (peste 800 
în anul 1976), al crosurilor de masă 
(peste 70 000 de participant), al 
acțiunilor cultural-sportive. Totoda
tă, activitatea de performanță a 
marcat progrese notabile in ceea 
ce privește dezvoltarea bazei sale 

' de masă, consolidarea și dezvol
tarea secțiilor din cluburi, asociații 
și școli sportive (fotbal, lupte, 
volei, baschet ec.), Îmbunătățirea 
procesului de instruire și educație, 
asigurarea bazei materiale necesa
re (merită evidențiată grija pentru 
amenajarea unor baze sportive ma
nifestată de conducerile asociațiilor 
Electrica și Cimentul Fieni, Flacăra 
Moreni, Chimia Găești, C.S. Tîrgo- 
viște etc.).

Apreciind la dimensiunea lor 
reală succesele, darea de seamă și 
cei ce au luat parte la discuții au 
dezbătut într-o notă de ascuțit 
spirit critic neîmplinirile din acti
vitatea de masă și de performanță, 
care vizează în primul rind, în 
ciuda unor indici generali superiori 
față de anii precedenți, aria încă 
redusă de cuprindere a oamenilor 
muncii în practicarea educației fi
zice și a sportului ; lipsa continui
tății ; trecerea greoaie a centrului 
de greutate la nivelul nucleelor de 
bază ale unităților (ateliere, secții, 
sectoare, clase) ; numărul scăzut 
de acțiuni și participanți la sate ; 
neglijarea pe alocuri a formelor 
larg accesibile de turism (drumeții, 
cicloturism etc.) de către multe 
asociații sportive ; numărul limitat 
de unități in care se practică — 
cu discontinuitate însă — gimnas-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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SPORT SINDICAL CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI
• Comentarii despre prezent fi perspectiva

BAZA ACTIVITĂȚILOR CU CARACTER DE MASA
Intre 31 ianuarie și 5 februarie 

s-a disputat la Cheb (Cehoslova
cia) un puternic turneu interna
țional de handbal rezervat echi
pelor naționale feminine. Clasa
mentul final este cunoscut: 
1. Iugoslavia, 2. Cehoslovacia, 3. 
ROMANIA, 4. Uniunea Sovietică. 
Cu o singură excepție, selecțio
nata noastră a realizat rezultate 
de natură să-i satisfacă pe spe
cialiști și pe admiratorii acestui 
sport. In grupa preliminară; 
România — Iugoslavia 17—17, 
România — R. D. Germană 
17—14, România — Cehoslovacia B 
22—17 ; în turneul final : Româ
nia — Cehoslovacia A 13—24 (!) 
și România — U.R.S.S. 23—22.

La revenirea selecționatei 
noastre de la Cheb, am avut o 
discuție cu antrenorul Valeriu 
Gogâltan, în cadrul căreia am 
primit informații privind evolu
ția noii noastre reprezentative. 
Mai întîi ne-a fost lămurit — în 
parte — eșecul fără precedent 
din partida cu prima selecționată 
a țării gazdă. Cehoslovacia a 
jucat excelent în acest meci. Fol- 
tynova și Korytarova — două 
realizatoare de clasă de la 9 m
— au depășit deseori sistemul 
nostru defensiv, încă insuficient 
experimentat pentru o apărare 
avansată. Echipa noastră se afla 
în scădere de formă la sfîrșitul 
turneului, oboseala meciurilor de 
campionat și a întîlnirilor din 
competiția de la Cheb spunîn- 
du-și cuvintul. Avînd o jucătoare 
accidentată (Boși) și alta bare se 
resimțea de pe urma unui acci
dent anterior (Iacob) și văzînd 
că echipa nu „merge11, antreno
rul Valeriu Gogâltan a introdus 
în teren rezervele, favorizînd 
mărirea decalajului. Desigur, e- 
xistă suficiente temeiuri să se 
socotească greșită orientarea sa, 
iar explicațiile acestei înfrîngeri
— chiar dacă adăugăm și forma 
extrem de slabă a portarului 
Viorica Ionică („de fapt, am ju
cat jn 6“ — ne spunea antreno
rul Valeriu Gogâltan) — insu
ficiente.

Analizînd comportarea sporti
velor, am aflat că Slmona Ar- 
ghir este în real progres în ceea 
ce privește eficiența, apropiin- 
du-se de randamentul din cam
pionat, că Georgeta Lăcustă con
firmă, că Sultana Iagăru șl La
risa Cazacu au jucat mai aproa
pe de ceea ce se așteaptă de la 
ele dar și că unele jucătoare se
lecționate în lot (antrenorul s-a 
ferit să dea nume...) nu cores
pund exigențelor echipei națio
nale. în ansamblul evoluției ei, 
reprezentativa României a arătat 
în acest turneu că are nevoie de 
mai multă forță în aruncările de 
la distanță, de o mai aprofunda
tă specializare pe posturile de 
extremă și că nu a rezolvat 
încă importanta problemă a pi- 
voților. De asemenea, este impe
rios necesar să se lucreze mâi 
mult pentru îmbunătățirea apă
rării, în special pentru un joc 
avansat, agresiv, cil responsabi
lități directe și decisive ale jucă
toarelor privind stricta marcare 
și anihilare a adversarului.

Vorbind despre competiție, an
trenorul echipei noastre repre
zentative a subliniat faptul că ea 
a marcat o creștere valorică față 
de întrecerea de la Katowice, 
grupînd mai multe echipe de va
lori sensibil egale. Iugoslavia și 
Cehoslovacia s-au prezentat cu

primele garnituri, Polonia cu o 
echipă complet remaniată după 
eșecul de la Katowice, R. D. 
Germană cu cîteva noutăți, prin
tre care și Petra Kahnt, U.R.S.S. 
cu o selecționată tinără, diferită 
însă de cea din întrecerile de la 
sfîrșitul anului trecut, iar Unga
ria cu un team din care au lip
sit handbalistele de la Vasas, 
angajate în C.C.E.

în continuarea evoluțiilor sale 
internaționale — încorporate în 
planul de pregătire 
pentru C.M. grupa 
din luna decembrie 
(R.F. Germania) — i 
nină de handbal 
pleacă duminică în 
parcursul a 8 zile, reprezentativa 
noastră va susține trei întâlniri 
cu selecționata țării gazdă. în 
încheierea sezonului indoor, e- 
chipa României va evolua la 
tradiționalul turneu de la Neu
brandenburg (R. D. Germană), 
programat între 9 și 13 martie.

Este, desigur, nevoie ca noua 
reprezentativă feminină de hand
bal a țării noastre să-și fixeze 
ca obiectiv primordial selectarea 
celor mai bune jucătoare —- 
în condițiile evoluției în compa
nia unor valori autentice — și 
omogenizarea echipei. Timpul nu 
așteaptă...

La Academia 
aceste zile 
U.G.S.R. - 
președinților 
ile sportive 
mulțl ani în organizarea acțiunilor sportive de masă, 
au acumulat o experiență bogată. Cu prilejul unui 
dialog purtat cu ei, le-am solicitat detalii privitoare 
la modul de organizare ............ ’

„Ștefan Gheorghiu" se desfășoară, în 
din inițiativa Consiliului Central al 
curs de perfecționare a cunoștințelor 
secretarilor care activează în asociați- 

sindicale. Unii dintre aceștia, lucrînd de

un
Și

a CAMPIONATULUI ASOCIA-

urmează, 
interlocu-

FINALELE CAMPIONATElOR

LA JUDO
La Arad se vor reuni mîine și 

duminică cei mai buni judoka ju
niori, in număr de peste 250. care 
iși vor disputa întîietatea la cea 
dg. a Vl-a ediție a finalelor cam
pionatelor naționale. întrecerile, 
atît la juniori najei,. _<jî,t și la cei 
riîari, se vor desfășura, după noi!T 
reglementări _ privind categoriile 
de greutate, ‘șapte în loc de cinci. 
Concursul se desfășoară non-stop. 
Simbătă se întrec juniorii mici, 
iar duminică cei mari. Cei mai 
mulți finaliști provin de la Școala 
sportivă Unirea Iași, Școala spor
tivă nr. 1 București, Școala spor
tivă Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dcj, Olimpia București și Rapid 
Arad, care au dominat disputele 
la cele șase „zone11, care au pre
cedat finalele.

l

discuția noastrâ s-a pus accentul pe atrage- 
startul competițiilor a tinerilor din ateliere,

ȚIEI. In 
rea la 
secții, sectoare, din grupele sindicale, ACEASTA FIIND 
O CALE SIGURA DE OBIȘNUIRE A OAMENILOR CU 
PRACTICAREA CU CONTINUITATE A EXERCIȚIILOR 
FIZICE Șl SPORTULUI Șl, IN ULTIMA INSTANȚA, DE 
ELIMINARE A FORMALISMULUI, A TENDINȚELOR DE 
UMFLARE A CIFRELOR RAPORTATE.

s și testare 
valorică B, 

a acestui an 
echipa femi- 
a României 
Franța. Pe

H. N.

LA MASA ROTUNDA
A SPECIALIȘTILOR DIN POLO

Ideea organizării unui curs de 
reciclare a 
din polo-ul 
început de 
justificare, 
impunea o 
asupra problemelor de tehnică, 
tactică și metodică avînd ca 
punct de plecare bogatele învă
țăminte trase după ultimul 
turneu olimpic. In același timp, 
numeroasele modificări ale regu
lamentului, intrate în vigoare 
de la 1 februarie, impun o op
tică nouă în pregătirea echipe
lor și îndeosebi în orientarea 
lor tactică.

Spre deosebire de alte cursuri 
de perfecționare organizate de 
către federația de specialitate, 
cel diri acest an stîrnește un 
deosebit interes prin varietatea 
temelor expuSe, prin exemplifi
cările practice care au loc 
fiecare zi la piscina Floreasca. 
în .centrul atenției au stat două 

'expuneri. ' în prima. ' Anștol

tuturor specialiștilor 
românesc acum, la 

an, a avut o dublă ■ 
Pe de o parte, se 
discuție mai largă

în

"’■mțescu. ’’^antrenor al lotului 
.„^eprezentetiy- și dr. Fon Drăgan, 

directorul Centrului do medicină 
sportivă, au împărtășit partici- 
panților bogatele lor observații 
culese la Montreal, pe care le-au 
însoțit cu imaginile unui film 
tehnicolor realizat de firma 
„Speedo11 la turneul olimpic. La 
fel de interesantă s-a dovedit și 
expunerea arbitrului internațio
nal Cornel Mărculescu privind 
modificările regulamentului, cu

PROCESUL DE INSTRUIRE A RĂMAS 
ÎN URMA EXIGENTELOR

(Urmare din pag. I)

pînă în 1980, aprobat de Comi
tetul Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

b) aplicarea întocmai a măsu
rilor stabilite, efectuarea îndru
mării și controlului în mod sis
tematic, la toate nivelele și, în 
mod deosebit, la cluburile și 
asociațiile sportive care primesc 
condiții materiale și cadre de 
specialitate pentru depistarea, 
selecția și formarea talentelor de 
excepție.

c) o activitate susținută, des
fășurată pe multiple planuri, 
pentru a dezvolta în rîndurile 
tineretului interesul față de 
practicarea atletismului de per
formanță, a pasiunii pentru mun
că fără preget, singura capabilă 
să ăsigure creșterea valorii, atin
gerea celor mai înalți parametri.

— Ce-și propune clubul 
sportiv Dinamo București 
pentru a contribui direct Ia 
revitalizarea atletismului ro
mânesc de performanță, la 
rcclștigarea pozițiilor pierdute 
la Montreal ?

— Situația atletismului ne fră- 
mîntă de multă vreme. Vom 
lupta cu toate puterile noastre 
pentru a contribui efectiv și efi
cient la relansarea acestui sport 
în arena olimpică. în primul 
rînd, vom aplica cu fermitate 
prevederile planului de măsuri 
aprobat de plenara clubului. în 
acest plan sînt prevăzute, prin
tre altele : lărgirea bazei de de
pistare și selecție a elementelor 
cu calități de excepție ; îmbună
tățirea colaborării cu școlile și 
liceele patronate de clubul spor
tiv Dinamo București, cu Școala 
sportivă de atletism și școala 
sportivă Viitorul ; organizarea 
„Dinamoviadelor" de atletism în 
așa fel îneît ele să cuprindă un 
număr sporit de cadre și mili
tari în termen și să ne ofere posi
bilitatea de a selecta elemente 
de perspectivă ; organizarea unei 
acțiuni noi, de a cărei eficiență 
slntem convinși : „Dinamoviada" 
pentru elevii din București și 
din alte localități, la care să par
ticipe școlarii nelegitimați : îm
bunătățirea radicală a procesu
lui instructiv-educativ, în con
formitate cu linia metodică a 
federației de specialitate; întă
rirea ordinei și disciplinei, a spi
ritului de responsabilitate în ca 
drul secției.

Clubul sportiv Dinamo, club cu 
mare pondere în activitatea spor
tivă de performanță a țării 
noastre și — îndeosebi — în 
realizarea succeselor olimpice, 
poate și trebuie să contribuie 
mai activ, mai eficient, la dez
voltarea atletismului. Măsurile 
preconizate, reieșite din discuția 
cu președintele clubului, pot a- 
sigura un sprijin real, continuu, 
atletismului românesc. Cadrele 
de specialiști de Ia Dinamo, spor
tivii înșiși trebuie să simtă o 
responsabilitate crescută, hotărî- 
rea de a adera conștient la un 
volum de muncă sporit, la o 
viață sportivă fără reproș. Di
namo a dat și dă țării sportivi 
de renume în lume. Așteptăm cu 
încredere să-și spună și mai apă
sat cuvintul în atletism, discipli
nă cu pondere neegalată in are
na olimpică, cu tradiție in miș
carea sportivă românească, de 
a cărei frumusețe și utilitate nu 
se mai îndoiește nimeni.

accent pe implicațiile lor în jo
cul modern. El a făcut și o serie 
de demonstrații practice în 
spiritul noilor hotărîri, arbitrînd 
în fiecare după-amiază meciu- 
rile-test dintre selecționatele de 
seniori și tineret ale

Dintre 
zentate 
zile, au 
punerea 
privind 
vățarea 
torilor pentru acest post, ca și 
referatul prezentat de antreno
rul' emerit Constantin Vasiliu 
prezentînd modelul de pregătire 
a unei echipe pentru un joc- 
derby.

Cu un interes firesc au fost 
urmărite zilnic partidele mai 
sus amintite, desfășurate după 
prevederile noului regulament. 
Desigur, încă nu este momen
tul unor aprecieri amănunțite 
despre ceea ce va însemna jocul 
de polo în noua sa viziune. In 
orice caz însă, cîteva constatări 
P5-3U reținut atenția.

Prin scurtarea duratei unei 
acțiuni ofensive la numai 35 de 
secunde, numărul atacurilor va 
crește cu cel puțin 50 la sută, 
în noul sistem, participarea tu
turor jucătorilor la ofensivă de
vine cvasiobligatorie. Va crește 
în mod cert spectaculozitatea în
trecerilor, iar în ritmul mult 
mai viu de derulare a fazelor 
nu vor mai rezista decît jucă- 
torii-înotători dotați în egală 
măsura cu viteză și rezistență. 
O altă constatare interesantă : o 
partidă (patru reprize) nu se va 
mai întinde de acum înainte pe 
mai mult de 32—-35 de minute. 
Așa numitele „momente moar
te" (cînd mingea nu era în joc) 
vor dispărea aproape total. Mai 
mult, chiar și atunci cînd o 
minge șutată iese în afara ba
zinului, arbitrul de poartă (care 
are permanent la dispoziție un 
balon), într-un fel, ca la hochei, 
va da posibilitate echipei res
pective de a relua jocul fără 
cea mai mică întîrziere.

Dar, să așteptăm și primele 
meciuri oficiale...

țării.
teme pre- 
în aceste 

atenția ex-

multiplele 
cursanților 
mai atras 
lui Teodor Angelescu 
selecția portarilor, in
și perfecționarea jucă-

- a. v.

Pe micul ecran
[ Duminică 13 februarie, |
■ ora 15: „Drumul spre glo- 1 
J rie“, un film realizat de te- I 
> leviziunea britanică despre | 
! ultima ediție a C.M. de fot- '
■ bal (partea I). ;
! Marți 15 februarie, ora i 
1 18,25 : Handbal masculin : j 
! Dinamo — Steaua (der- i
■ byul campionatului național), ]
1 transmisie directă de la Iași i 
[ (repriza a II-a). |

ANALIZĂ
(Urmare din pag. I)

tica la locul de muncă ; nerespec- 
tarea unor indicații precise referi
toare la practicarea gimnasticii 
zilnice in unitățile școlare (Liceul 
pedagogic, Liceul economic și 
Grupul școlar I.U.P. Tîrgoviște, 
Grupul școlar chimie Găești, Grupul 
industrial Fieni, școlile din Cobia, 
Cătunu...) și a altor acțiuni (școli
le din Băleni,' Uliești Nucet, Un
gureni, Suța Seacă. Liceul pedago
gic Tîrgoviște) ; activitățile redu
se din căminele de nefamiliști, 
insuficienta propagandă pentru fo
loasele sportului in întărirea sănă
tății și capacității de efort ; negli
jarea activității in rindul fetelor, 
mai ales in unitățile in care nu
mărul lor este preponderent (între
prinderile Trainica și Textila Pu
cioasa, Romlux Tîrgoviște, Frigero 
Găești etc.) ; numărul limitat de 
secții și sportivi de performanță 
valoroși, deficiență datorată muncii 
nesatisfăcătoare a cadrelor de spe
cialitate pentru depistarea talente
lor. carențelor manifestate în pro
cesul de pregătire la toate nivelele, 
volumului redus de lucru, neglijării 
aspectelor privitoare la problemele 
refacerii după efort, asistenței și 
controlului medical, unor minusuri 
in munca de educare a sportivilor, 
precum și unor neajunsuri gene
rate de o bază materială incă nesa
tisfăcătoare.

Redăm, în cele ce 
cîteva dintre opiniile 
torilor noștri.

Ioan TOMESCU — președinte
le asociației sportive de la În
treprinderea de reparații auto 
Cîmpina : „Activez în mișcarea 
sportivă sindicală din anul 1961, 
fapt care mi-a permis nu numai 
să acumulez o experiență utilă 
in organizarea acțiunilor sporti
ve de masă dar și să constat că 
oamenii răspund chemărilor 
noastre numai atunci cînd se 
conving singuri că venim în în- 
tîmpinarea dorințelor lor și îi 
ajutăm să-și fortifice organismul. 
Instituind campionatul asociați
ei, i-am invitat pe tinerii din 
secțiile tapițerie și instalații e- 
lectrice de bord să ne spună ce 
discipline preferă. Numai după 
ce am aflat că doresc fotbal, te
nis de masă, șah și concursuri 
de orientare sportivă, am defini
tivat calendarul asociației. Tre
buie să spun că acesta se bucură 
de sprijin din partea conducerii 
întreprinderii, a comitetului sin
dicatului și organizației U.T.C. 
Am reușit, în 1976, să atragem 
Ia întreceri peste 1 000 de tineri. 
Poate am fi reușit mai mult da
că am fi găsit sprijin din partea 
Consiliului orășenesc Cîmpina 
pentru educație fizică și sport 
în privința bazei materiale. Des
pre ce este vorba ? Am solicitat
— așa cum este, de fapt, regle
mentat prin hotărîri de partid
— să ni se permită acces gratuit 
pe cele două stadioane, noi ofe
rind toate garanțiile că nu vom 
deteriora nimic. Dar, deși aces-

tea stau multe »re pe zi nefo
losite în sezonul de vară, au la
căte mari la poartă, tovarășii de 
la C.O.E.F.S. supărîndu-se, chiar, 
pe noi că am îndrăznit să soli
cităm sprijin în atragerea tine
rilor pe stadioane11.

Ionel SIMION — președintele 
asociației sportive „Marina" a 
Șantierelor navale din Brăila: 
„Calendarul competiționa) al a- 
nului 1976 a cuprins, în afara 
manifestărilor campionatului a-

Drăgănești-Olt: „Sîntem o aso
ciație înființată la începutul a- 
nului 1976 și, deci, nu voi putea 
spune prea multe lucruri. Pre
cizez doar că noi, pînă ne vom 
consolida ca asociație, nu avem 
veleități de mari campioni și, 
deci, nu am trimis anul trecut 
nici un reprezentant la etapele 
orășenești și la etapa județeană 
a vreunei competiții, Dar,'la ni
velul unității noastre avem un 
campionat al asociației bine pus

Opinii oprimate de președinți și secretari
ai asociațiilor sportive sindicale

sociației, și participarea la unele 
cupe pe ramuri de sport. Tre
buie, însă, să precizez că, din 
dorința de a face o muncă se
rioasă, am hotărît ca etapa pe a- 
sociație să se țină toamna tîrzlu. 
In felul acesta — chiar dacă u- 
neori acțiunile s-au prelungit 
peste termenele stabilite inițial 
— am oferit fiecărei secții și ate
lier posibilitatea să-și desemneze 
campionii la fotbal, șah, volei, 
atletism și tenis de cîmp. De un 
sprijin eficient ne-au fost res
ponsabilii sportivi din grupele 
sindicale. Cu puține excepții, a- 
ceștia sînt foști sportivi și dato
rită muncii lor am reușit ca în 
fiecare secție să asistăm, de fapt, 
la un adevărat... campionat !“.

Tiberiu ENE — secretarul aso
ciației sportive „Textila" din

la punct și mă’ bucur să constat 
și din experiența altor colegi că 
ne aflăm pe o cale bună. La 
noi întrecerile de volei, handbal 
și tenis de masă se desfășoară 
la nivelul grupelor sindicale și 
între grupe. Cînd spun aceasta 
am în vedere faptul că, excep- 
tîndu-i pe foarte puțini tineri, 
aproape toți componenții grupe
lor au fost angrenați în întreceri. 
Ridic și o altă problemă, chiar 
dacă mă abat de la tema dis
cuției. Noi, cu destule eforturi, 
reușim totuși să încasăm de la 
toți membrii cotizațiile pentru 
asociația sportivă. Nu știu însă 
potrivit căror reglementări sîn- 
tem obligați ca în fiecare lună 
să transferăm o parte din bani, 
asociației „Oltul11. De fapt știu 
de ce : pentru că aceasta are o

echipă de fotbal lipsită de valoa
re, care activează în campionatul 
județean. Pînă acum am „spri
jinit11 această formație — ai că
rei componenți nu prea știu ce-i 
munca — cu suma de peste 
12 000 de lei. Oare nu se poate 
pune stavilă unor asemenea a- 
buzuri ?“.

Constantin IZAC — secretarul 
asociației sportive a Trustului de 
construcții industriale Constanța: 
„Deși angajați! noștri nu sînt 
prea tineri, media de vîrstă de
pășind 30 de ani, activitățile 
sportive sînt foarte apreciate. 
Dacă în anul 1976 am încasat co
tizațiile de la toți cei peste 4000 
de membri, aceasta a fost în 
primul rînd urmarea faptului că 
am reușit să le oferim condiții 
de practicare a sportului. Să fiu 
sincer, la inceput îi chemam pe 
oameni la stadion fără intenția 
organizării unor întreceri cu mi
ză. Apoi am văzut că ei singuri 
doresc să se întreacă în cadrul 
unui campionat. Așa a luat fi
ință campionatul asociației la 
șapte discipline și pot afirma că 
în afara acestei manifestări nici 
nu am putea vorbi de vreo acti
vitate sportivă. In cadrul fiecă
rei secții și atelier există un res
ponsabil sportiv, acesta fiind a- 
jutat de membrii consiliului aso
ciației11.

Vitalie DUMITRIU — secre
tarul asociației sportive „Relo- 
nul“ Săvinești: „Atît campiona
tul asociației, cît și „Cupa chi
mistului11 au ca punct de plecare 
grupa sindicală. Calendarul în
tocmit de noi pentru anul aces
ta prevede sarcini precise pentru 
fiecare grupă. Dar sarcinile nu 
au fost stabilite arbitrar, ci în 
funcție de solicitările responsa
bilului sportiv. Astfel că la ni
velul întreprinderii mai mult de 
jumătate din numărul angajați- 
lor practică o disciplină11.

Sondaj de opinii realizat de 
Ion GAVRILESCU

LOTUL DE JUNIORI LA HOCHEI
w

ÎN PLINĂ PREGĂTIRE PENTRU „EUROPENE", GRUPA A
ajutat de mai tînărul său coleg 
Alexandru Kalamar și de 
dicul Anton Biro.

Majoritatea pregătirii se 
face pe gheața patinoarului

Bremerhaven 
din acest an 
european de 
la care par-

între 1 și 10 aprilie, în ora
șul vest-german 
va avea loc ediția 
a campionatului 
juniori, grupa A,

.,w.^

hocheiști români vor întîlni Ia 
26 și 27 februarie selecționata 
similară a R. D. Germane la 
Dresda, după care în zilele de 
10, 12 și 13 martie, la Miercurea 
Ciuc va avea loc o nouă veri
ficare publică a lotului nostru 
de juniori, în compania forma
ției Bulgariei.
programului de jocuri, pentru 
aitetein^ețBÎO și 21 martie, la 
Poiana Brașov este prevăzută o 
dublă-•rșiodificilă confruntare cu 
formația de categorie secundă 
din Cehoslovacia, Strojarne 
Martin.

i

In încheierea

0 PRIVIRE CÎT

Fază din 
trecut in 
lecționata

meciul final al grupei B a C.E. de juniori, disputată anul 
țara noastră. Ciștigînd atunci meciul cu Iugoslavia (6—2), se- 
Romăniei a promovat în grupa A. In fotografie, un atac al 

echipei noastre la poarta iugoslavului Pretnar.
selecționata țării noas-ticipă și

tre. în vederea acestei impor
tante dispute internaționale, lo
tul reprezentativ se află de mai 
mult timp într-o intensă pregă
tire sub conducerea antrenoru
lui emerit Mihai Flamaropol,

tificial din Miercurea Ciuc, adică 
acolo unde s-au desfășurat și 
pînă acum antrenamentele. Tot 
acolo se vor disputa în zilele 
de 16, 18 și 19 februarie par
tidele cu echipa de juniori a 
Ungariei. în continuare, tinerii

UN TEST EDIFICATOR PENTRU HOCMEIȘTII NOȘTRI:

SPARTACHIADA ARMATELOR PRIETENE
sfîr- 
mai

După cum am anunțat, la 
șitul acestei săptămîni, în 
multe localități din Cehoslovacia 
va avea loc o nouă ediție a Spar- 
tachiadei Armatelor Prietene. Din 
delegația țării noastre va face 
parte și o combinată a cluburi
lor Steaua-Dinamo, de fapt aproa
pe în întregime echipa reprezen
tativă, ceea ce explică prezența, 
alături de antrenorul Zoltan Czaka 
de la Steaua, și a antrenorului fe
deral prof. Ștefan Ionescu.

Miercuri seara, la unul din ul
timele antrenamente, acesta ne-a 
spus : „Turneul de hochei din 
cadrul Spartachiadei Armatelor 
Prietene este foarte bine venit

pentru noi. La Liberec, unde 
avea loc turneul de hochei,

va 
vom 

întflni formații puternice. Vă pot 
spune și adversarii, precum și or
dinea meciurilor. Iată cum vom 
juca : în 12 februarie cu Dukla 
Jihlava, in 13 februarie cu Ț.S.K.A. 
Moscova și în 15 februarie cu 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname din 
Bulgaria. Este un program dificil, 
dar care — repet — va constitui 
un excelent mijloc de verificare 
pentru hocheiștii noștri fruntași, 
care în luna aprilie vor fi pre
zent! la startul grupei A a C.M.“. 

Astă-seară lotul va părăsi Ca
pitala, plecînd spre Liberec.

CUPRINZĂTOARE, MĂSURI
Luînd cuvintul în plenară, ge

neral locotenent Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S., 
primat satisfacția față de felul 
cum au decurs lucrările sub
liniind îndeosebi atmosfera de exi
gență și responsabilitate care a 
insoțit dezbaterile, angajamentul și 
hotărîrea activiștilor din mișcarea 
sportivă dîmbovițeană de a acționa 
neabătut pentru traducerea în viață 
a sarcinilor, dar insistînd — tot
odată — și asupra unor neajunsuri. 
„Este necesar — a spus președin
tele C.N.E.F.S. — să se acorde mai 
multă atenție educației fizice și 
sportului de 
mare utilitate pentru 
întregii populații, să se creeze o 
viziune nouă asupra exercițiului 
fizic și mișcării. Aceasta presupu
ne Întreprinderea unor acțiuni mai 
eficiente atit în domeniul propa
gandei cit și in cel al organizării 
competițiilor și al mobilizării oa
menilor muncii de toate vîrstele, 
inclusiv a femeilor și a tineretului 
din localitățile rurale, unde orga
nizațiile U.T.C. pot să-și aducă o 
contribuție sporită, alături de Con
siliile comunale pentru educație 
fizică șl sport, care urmează să 
ia ființă. Se impune, de asemenea, 
o creștere a aportului cadrelor di
dactice din toate unitățile școlare, 
incepind cu clasele I—IV, la selec
ția, depistarea, formarea tinerilor 
și îndrumarea lor spre sportul de

și-a ex-

masă, activității de 
sănătatea

performanță, o intensificare a mun
cii tehnicienilor din secții pentru 
ridicarea la cote înalte a rezulta
telor. Aceste deziderate nu se pot 
împlini fără mărirea intensității și 
volumului de muncă, fără o pre
ocupare constantă pentru depista
rea tinerilor cu aptitudini, fără 

. disciplină fermă, seriozitate în pre
gătire. pasiune, modestie și dăruire 
— condiții esențiale in obținerea 
rezultatelor de excepție —, fără o 
participare largă a cadrelor didac
tice la formarea sportivilor de per
spectivă, fără o așezare pe baze 
științifice a procesului de pregăti
re, printr-o conlucrare fructuoasă 
între tehnicieni, cercetători, medici 
și sportivi...11.

Luînd cuvintul în încheiere, tov. 
Florea Ristache, prlm-secretar al 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R., a relevat însemnătatea ple
narei pentru mișcarea sportivă a 
acestui județ. „Sînt convins — a 
spus printre altele vorbitorul — că 
toți cei prezenți au Înțeles cu 
responsabilitate și maturitate poli
tică importanța educației fizice și 
sportului ca parte componentă a 
educației comuniste, a Programului 
de dezvoltare a României elaborat 
de Congresul al XI-lea al P.C.R.. 
a activității de formare a omului 
nou, multilateral pregătit... Plenara 
este chemată să adopte cu toată 
energia măsuri pentru introducerea 
ordinei și disciplinei, a unei acti-

EFICIENTE
vități responsabile, măsurabile in 
toate unitățile noastre, indiferent 
de categoria lor, în toate localită
țile, pentru că numai în felul a- 
cesta vom putea aplica in viață 
programul pe care ni-1 propunem 
azi și care nu este altceva decît o 
parte a programului de făurire a 
omului nou". Făcind o paralelă 
între transformările impresionante 
pe tărîm economic și social-cultural 
și activitatea sportivă a județului, 
vorbitorul a arătat că plenara tre
buie să constituie un moment de 
cotitură în mișcarea sportivă dim- 
bovițeană care se cere ridicată la 
nivel corespunzător, pornind de la 
necesitatea cuprinderii unui număr 
sporit de oameni ai muncii în 
practicarea sistematică a exercițiu
lui fizic, de la înlăturarea tendin
țelor de superficialitate și îngă
duință, și ajungind la crearea con
dițiilor materiale pentru dezvolta
rea sportului de performanță, la 
obligația morală a cadrelor tehni
ce și a celorlalți specialiști dim- 
bevițeni de a contribui efectiv la 
întărirea loturilor naționale și o- 
limpice cu sportivi bine pregătiți, 
de valoare ridicată, care să repre
zinte cu cinste culorile patriei.

★
în funcția de președinte al 

C.J.E.F.S. Dîmbovița a fost desem
nat tov. Tiberiu Varga, secretar al 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R.

...Rămăsesem — rugbyul fi
ind o lungă poveste care-și 
permite și cea mai scurtă și 
cea mai riguroasă pauză, ter
menul acesta cred că nu e 
deplasat — rămăsesem deci 
în „Turneul celor 5“ la elo
giul lui Gibson, după Țara 
Galilor — Irlanda 25—9. Ce-a 
spus „bătrinul" după meciul 
acela în care fuseseră fulge
rați în vreo cinci minute — 
merită reținut pentru întreg 
„serialul" : „Credeți-mă, ga
lezii sînt încă foarte buni și 
era timpul ca meciul să se 
încheie, fiindcă în alura asta 
ne mai înscriau un eseu pe 
minut..." De partea cealaltă, 
J. Dawes, antrenorul galez, 
„făcea pe nebunu’" 
făcea, cu succes i 
să se arate calm 
ora aceea în care 
scorul zicea că-i | 
0—6 și jocul nu 
mergea: „chiar la 
pauză, n-am fost ■ 
îngrijorat. Aștep
tam liniștit ca e- 
chipa să înceapă 
să joace"... Bun. ' 
Simbătă, am aș
teptat 80 de mi
nute ca echipa lui 
Dawes să încea- I 
pă să joace.

Pentru a nu mă 
teorii, să precizez că am vă
zut primul meci din viața 
mea în care galezii’nu au în
scris nici un eseu ! Cînd Fen
wick, la prima ieșire în te
renul francez, a marcat pe
nalizarea și a făcut 3—0, l-am 
văzut clar făcind cu ochiul, 
satisfăcut, coechipierilor săi. 
Toată tactica lor se închidea 
în acea ochiadă: îi vom 
„minți" pe francezi, așa, stăm 
în apărare și ieșim frumos cu 
lovituri de picior și penali
tăți. Fouroux însă știa asta 
și declara agenției France- 
Presse înainte de meci: „Pen
tru a evita loviturile lor de 
picior, trebuie să jucăm tot 
timpul în terenul galez". Așa 
a și fost — cum a vrut Four
oux și cum „a făcut cu o- 
chiul" Fenwick.

Din aceste două tactici a 
ieșit — după părerea mea — 
cel mai sărăcăcios meci Fran
ța — Țara Galilor din cite 
am văzut. Nimic măreț, pa
tetic, memorabil — un joc 
posac, încordat, tare, „la re
zultat", criticat nu o dată și 
de francezi și de galezi cînd 
îl vedeau la alții, pe vre
muri... Francezii au cîștigat 
pe merit dar prea laborios, 
fără mare strălucire, fără pa
naș, cum le place să spună în 
orgoliul lor. Multe idei au fost 
ratate, multe pase s-au sfîrșit 
strîmb, Romeu nu mi s-a pă-

și se pre- 
ce-i drept, 

fața de

AGENDA ACTIVITĂȚII INTERNE
• In aceste zile va începe la 

Miercurea Ciuc campionatul Diviziei 
B. și-au anunțat participarea 7 e- 
chlpe, împărțite în două serii, ast
fel : seria I : Școlarul București, Șc. 
sportivă Gheorghieni, Șc. sportivă 
Miercurea Ciuc ; seria a Il-a : Co
merțul Tg. Secuiesc, Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc și Metalul Rădăuți.

a Deoarece în timp ce loturile re
prezentative au o bogată activitate 
de pregătire șl de Jocuri de verifi
care ceilalți jucători se află în inac
tivitate, forul nostru de specialitate 
a decis disputarea „Cupei Primăve
rii", competiție prevăzută de altfel 
in calendar. La întrecere vor lua 
parte cele 10 echipe din ambele gru
pe valorice . ale Diviziei A, împăr
țite în două serii. Turul va avea loc 
între 21 și 27 februarie la Ploiești, 
iar returul între 5 și.. 13 martie la 
Poiana Brașov.

Rubrică realizată de 
Călin ANTONESCU

MII 1MIIȚMS1
rut deloc faimos iar Fouroux 
n-a avut permanent claritatea 
lui diabolică, aceea cu care o 
singură dată a întors, printr-o 
pasă, toată apărarea gale- 
zilor.

Comparațiile în sport, mai 
ales în acela bazat pe clasa
mente, sînt întotdeauna peri
culoase — nu mă voi avinta, 
deci, într-acolo, dar nici nu 
mă pot opri să judec meciul 
„au sommet" al „Turneului 
celor 5“ din unghiul nostru 
de vedere. Ca atare, cu sau 
fără comparații, cred că n-am 
fi deloc în afara „discuției" și 
chiar că am „discuta" perti
nent, valabil și „la obiect". 
Mai dificil ne-ar fi cu învin
șii de simbătă, fie vorba în
tre noi... Galezii au prins o 
zi proastă

pierde în

la care au dreptul 
toți campionii, dar 
niciodată 
căutarea 
Probabil 
mai 
fost, 
cezii 
să fie nici 
siguri de superio
ritatea lor. Iar din 
punctul nostru de 
vedere, ambii „ti
tani" nu sînt in
vincibili sau — ca 
că „fac pe nebu-

sînt 
dar 
nu

cei in 
gloriei, 

că nu 
ce au 

fran- 
trebuie 
o clipă

să nu pară 
nu’“ — ambii ne oferă condi
ții ca să le facem zile grele, 
foarte grele.

Problema e ca să nu înțe
legem cumva — prompți cum 
sîntem în a lua partea co
modă a rezultatelor sportive 
— că în „Turneul celor 5“ s-a 
trecut la o apărare d-aia fer
mă și urită... „O zi" în care 
galezii și irlandezii nu da" 
nimic și un 
cu 4—0 (!!!) 
îndemne la 
nii“ ar juca, 
dată. Să nu 
și de-aici la fandaxie. Să-i lă 
săm pe dumnealor să joace 
cum vor, „înnebuniți" de re
zultat, iar noi să ne vedem 
de Jocul nostru ofensiv. Să 
vină vremea ca noi să le spu
nem că „ce joacă ei nu e rug
by"... Ba chiar să vină vre
mea aceea, cît mai repede, ca 
adversarii, văzîndu-ne într-o 
zi mai slabă, să-și șoptească, 
în barbă, răi și cu satisfacție, 
ca noi, azi, 
jos", „românii 
de campioni, 
bili..."

E poate unul 
elogii pe care o ambiție ma
re, frumoasă și îndreptățit:':, 
îl aduce, fair-play, forței su
perioare.

meci se cîștig:' 
ar putea să ne 
ideea că „tite- 
azi, ca noi altă 
cădem „la ide"'

privindu-i „de 
ăștia, cit sînt 
nu-s invincl-

din supremele

BELPHEGOR



SPORTUL - vineri 11 februarie 1977 - PAGI

perne mehedinții: „CRED CĂ POLITEHNICA 
TIMISOARA VA JUCA IN TOAMNĂ 

ÎNTR-O COMPETIȚIE EUROPEANĂ"

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI A

REALIZĂRI TURISTICE 
SUB NIVELUL POSIBILITĂȚILOR

(Urmare din pag. 1)

al județului, ampla acțiune sub 
genericul „Asaltul Carpaților", 
„întîlnirile drumeților covfis- 
nenl" (pe vîrfurile cîtorva ma
sive muntoase) și altele. De 
notat că în cadrul „Asaltului 
Carpaților" tineretul școlar a 
marcat, în anul trecut, peste 
20 000 de semne turistice și a 
deschis 52 de trasee noi pen
tru amatorii de drumeție.

„Rezultatele puteau fi și mai 
bune — apreciază prof. Nicolae 
Demeter, inspector cu probleme 
de sport la Inspectoratul școlar 
județean — dacă profesorii de 
educație fizică ar fi fost mai 
mult sprijiniți în această acti
vitate de către conducerile unor 
școli, de către alți profesori, în
deosebi de geografie și istorie".

Stăm de vorbă cu șeful cate
drei de educație fizică de la 
școala generală nr. 7 din Sfîntu 
Gheorghe, prof. Acațiu Fejer, un 
neobosit animator al activității 
sportive în general și al turis
mului în special. Numeroase 
serii de elevi au făcut, sub con
ducerea prof. Acațiu Fejer, 
turul județului pe biciclete, au 
participat la adevărate expediții 
în țară și în străinătate. „Avem 
valoroase obiective turistice în 
județ — ne spune interlocuto
rul — dacă este să amintim 
doar o seamă de stațiuni ca: 
Băile Șugaș, Covasna, Balva- 
nyos, Malnaș Băi, Vîlcele. In- 
torsura Buzăului și multe

altele. în excursiile cicloturistice 
organizate cu elevii le-am vizi
tat pe aproape toate. Ceea ce 
se poate spune este că multe 
din ele nu dispun de amenajări 
sportive și nici nu se face re
marcată o preocupare în acest 
sens din partea organelor în 
sarcina cărora cad aceste ame
najări".

Este adevărat, în ultima vre
me s-au obținut unele rezul
tate în domeniul amenajărilor 
sportive în stațiuni și locuri de 
agrement (printre cele mai va
loroase situîndu-se amenajările 
de la Comandău), dar cum poate 
fi explicată tergiversarea reali
zării unor terenuri de sport la 
Băile Șugaș și Vîlcele, stațiuni 
aflate doar la 7 km de Sfîntu 
Gheorghe ? Printr-o Hotărîre a 
Consiliului popular județean, 
amenajarea unor baze sportive 
în stațiunile de odihnă și locu
rile de agrement intră în atri
buțiile O.J.T. Se prevede ca 
pînă în 1980 acțiunea să fie în
cheiată. Lucrările demarează, 
însă, greu.

în planul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1977—1978 în 
județul Covasna, de curînd a- 
doptat, se subliniază că turismul 
trebuie să devină una din for
mele importante de angrenare 
a maselor la practicarea miș
cării în aer liber. Acest lucru va 
fi posibil, însă, numai printr-o 
mai bună colaborare între fac
torii cu atribuții în acest do
meniu.

LA PAS, PRIN BUCUREȘTI...

Petre Mehedinții, purtătorul 
banderolei de căpitan al echipei 
Politehnica Timișoara, intră în 
al șaselea an de activitate la clu
bul care l-a consacrat. „Este un 
jucător exemplar — sublinia an
trenorul Petrică Rădulescu — un 
om de bază al echipei noastre, 
care știe să-și mobilizeze coechi
pierii, atrăgîndu-și prin compor
tarea lui stima și respectul tutu
ror. Mehedințu este jucătorul pe 
care te poți bizui oricind".

în afara stadionului, sportivul 
timișorean se bucură de frumoa
se aprecieri și pe plan profesio
nal, la locul lui de muncă în 
calitate de inginer electromeca
nic la Trustul județean I.A.S. 
Mereu în pas cu viața, el nu 
s-a mulțumit numai cu diploma 
de inginer. Din toamna anului 
trecut urmează și cursurile fără 
frecvență ale Institutului de ști
ințe economice.

— Cum reușești să îmbini 
activitatea sportivă de perfor
manță cu obligațiile profesio
nale ?

— Totul depinde de modul în 
care știi să-ți organizezi timpul. 
M-am obișnuit să-mi alcătuiesc 
un program, pe ore, pe care, de 
cînd mă știu, îl respect cu stric
tețe. Cu puțină ambiție, poți fi, 
în același timp, corespunzător și 
la locul de muncă și pe terenul 
de sport.

— După mai bine de o lună 
de la reluarea antrenamente
lor, ce ne poți spune despre 
perspectivele din retur ale Po
litehnicii Timișoara ?

— Programul încărcat, de o 
.intensă solicitare, pe care l-am 
traversat pînă acum, ne-a arătat 
că avem resurse pentru a face 
față efortului cerut. Cu mai mul
tă receptivitate — din partea tu
turor — la recomandările an
trenorilor, am convingerea că e- 
chipa noastră va face, în primă
vară, un salt calitativ important, 
reflectat prin jocuri de frumoa
să ținută spectaculară, care să 
ne aducă — la sfîrșitul campio
natului — satisfacția ocupării u- 
nui loc pe măsura valorii lotului 
nostru, a condițiilor de care ne

bucurăm. în concluzie, am con
vingerea că, la toamnă, Politeh
nica Timișoara va debuta într-o 
cupă europeană,

— Care consideri că ar fi 
deficiențele de pînă acum în 
jocul echipei și cum vezi re
medierea lor ?

— în primul rînd trebuie so
luționată problema vîrfului de a- 
tac. în toamnă s-au făcut dese 
încercări pe acest post, care au 
dat numai parțial satisfacție. Mă 
refer Ia experiențele cu Șerbă- 
noiu, Cotec, Istrătescu și Nucă. 
Acum trebuie să ne oprim asu

pra unui jucător care să întru
nească, în mai mare măsură, ca
litățile vîrfului de atac eficace, 
în concordanță și cu ideea de joc 
a echipei noastre. în altă ordine 
de idei, consider că un bun cîș- 
tigat al nostru, care va trebui să 
fie menținut, este antrenamentul 
în condiții specifice de joc.

— Principala ta dorință pe 
plan fotbalistic ?

— Să mă pregătesc cît mai 
bine la echipa mea de club, pen
tru o eventuală selecționare în 
lotul reprezentativ. Să-mi fie ier
tată lipsa de modestie, dar nu 
mă pot mulțumi numai cu cele 
trei selecționări de pînă acum în 
lotul B al țării.

Gheorghe NERTEA

Turismul se întoarce, tot mai 
mult, la forma practicată inițial, 
adică la drumeție. Aceasta da
torită unor impulsuri personale, 
dar și recomandărilor irietli’cullii. 
Incontestabil, mersul pe jos este 
un „medicament". Cînd nu dis
punem de timp pentru deplasări 
mai îndelungate să nu uităm că 
în fiecare loca'itate există obiec
tive turistice pe care le putem 
vizita, în plimbări pe jos, cîști- 
g.nd, astfel, de două ori : ÎNTĂ
RIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ÎMBO
GĂȚIREA ORIZONTULUI DE 
CUNOȘTINȚE. Cs poate vedea 
drumețul plecat la pas, prin 
București ? Ne răspunde Ovidiu 
Steian, secretar al Comisiei cen
trale de turism din F.R.T.A.

„Bucureștiul dispune de peste 
150 de obiective turistice repre
zentative, la care se adaugă 
parcurile, stadioanele și sălile de 
sport, pădurile și salba de lacuri 
din jurul Capitalei, locuri de a- 
grement și drumeții. Pe lingă 
unele din acestea trecem adesea, 
dar, din păcate, nu ne oprim să

BREVIAR
• ARHITECTURA Mi).. .-LUI. 

Sub acest generic, revista „Arhitec
tura" dezbate în ultimul său nu
măr probleme privind determinarea 
și fundamentarea necesarului în 
echiparea stațiunilor de sporturi 
de iarnă ; funcțiunea de cazare in 
stațiunile montane ; programe de 
arhitectură de salvare a munților ; 
amenajarea și întreținerea pîrtiilor 
de schi ; satul de vacanță și satul 
turistic — modalități distincte de 
petrecere a timpului liber ; soluții 
arh tectonice adoptate și realizate 
în Foiana Brașov și Predeal.

e STAȚIUNEA DUK.AU. în ju
de ,ul Neamț, o nouă stațiune mon
tană intră in circuitul celor exis
tente. Este vorba de complexul 
Durau, aflat intr-un cadru natural 
deosebit de pitoresc la poalele 
Ceahlăului. O parte din construc
țiile ridicate aici, intr-un stil ar
hitectonic specific zonei, au și fost 
date în folosință. Se află în curs 
de amenajare două pirtii de schi 
și terenuri de sport, care-i vor in
vita pe vizitatori la mișcare în ae- 
rui ozonat al munților...

e PREOCUPARE INSUFICIEN
TA. într-o recentă analiză a acti
vității sportive ce se des Ușoară 
în județul Teleorman a fost men
ționat faptul că organizațiile sin
dicale din întreprinderi nu tac su
ficiente eforturi pentru a cuprin
de în turismul de masă cît mai 
mulți participant^. Numai 1.2% fe
mei și circa 15% bărbați din to
talul angajați’or. antrenați în ac
țiuni turistice, iată procente cu 
totul nesatisfăcătoare in acest do
meniu. Ceva mai mult, o serie de 
acțiuni turistice sint lipsite de ele
mente educative (cunoașterea zo
nelor vizitate, a unei legături mai 
Strînse cu oamenii muncii și fap
tele lor de viață etc.) trădind ca- 
carterul formal al acestor activi
tăți.

• TURIȘTII MATEMATICIENI. 
Facultatea de matematică a Uni
versității clujene, situată pe locul 
I în competiția inter-facultăți (res
ponsabilă lector univ. Carmen 
Tertea) se face remarcată și prin 
organizarea unor reușite acțiuni 
turistice în zonele cele mai pito
rești ale județului. Cu acest prilej 
sint organizate, cu regularitate, și 
concursuri și competiții la discipli
nele cele mai îndrăgite de stu- 
denți (volei, șah, atletism, cros).

le admirăm frumusețea și valoa
rea. Mergeți pe jos prin Bucu- 
t,Ăști?'o'{frtlțli-vlă și vizitați muzeele 
și grădinile și vă veți simți re- 
c6nf3'ftâti."lâită cîteva1 dintre nu
meroasele obiective, aflate la tot 
pasul : Palatul Primăriei munici
piului București (1907), Palatul 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni (1897) Casa Scriitorilor 
„Mihai Sadoveanu" (1887), Casa 
Centrală a Armatei (1912), Bufe
tul de la șosea (1894), Palatul 
Marii Adunări Naționale (1907), 
Mitropolia (1857), bisericile : 
Bucur (sec XVII), Colței (1702), 
Domnească (1551), Crețulescu 
(1722), Stavropoleos (1724), mă
năstirile : Antim (1714), Mihai 
Vodă (1591), Cernica (1915), Vă
cărești (1722), Muzeul de istorie 
a R.S. România și Muzeul de 
istorie a municipiului București, 
Muzeul de istorie a Partidului, 
a mișcării muncitorești și demo
cratice din România, muzeul 
Curtea Veche, muzeul de istorie 
naturală „Grigore Antipa", mu
zeul Satului, muzeul Militar 
Central și alte multe muzee de 
artă sau memoriale, monumen
tul Eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pen
tru socialism (1963), Arcul de 
Triumf (1936), statuia Aviatori
lor (1935), monumentu.1 ostașilor 
geniști „Leul", statuile și bustu- 
rile unor însemnate personalități, 
Sala Palatului R. S. România 
(1959), Teatrul Național (1970). 
Palatul sporturilor și culturii 
(1974), grădina Cișmigiu, grădina 
Botanică, parcurile Herăstrău, 
Tineretului ș.a.“.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• GORNIK ZABRZE JOACA rești â unui număr mare de dele- 

AZI LA BUCUREȘTI. Astăzi, de ■" gați ai secțiilor de fotbal din ca
la ora 15,30, stadionul Steaua va 
găzdui partida amicală internațio
nală dintre campioana țării. Steaua, 
și cunoscuta formație poloneză 
Gornik Zabrze, care a jucat miercuri 
la Ploiești, cu Petrolul. Meciul va 
fi condus de brigada de 
bucureșteni C. Dinulescu — 
șoga, N. Georgescu.

arbitri
I. Ro-

• A.S.A. TG. MUREȘ, PRO
GRAM INTENS DE JOCURI AMI
CALE. După ce, duminică, va evo
lua la Orăștie, echipa antrenată 
de Tiberiu Bone se va deplasa la 
Bistrița unde, la 16 februarie, va 
întilni pe divizionara B Gloria 
(returul, la 23 februarie, acasă). 
Urmează ca, la 18 februarie. A.Ș.A. 
să joace la Tg. Mureș cu campioa
na Poloniei, Stahl Mielec. In pro
gramul echipei mureșene figurează 
și o dublă întîlnire cu F.C. Șoimii 
Sibiu (20 februarie — acasă. 27 
februarie — deplasare).

• DINAMO SLATINA va juca 
duminică cu F.C. Baia Mare, iar 
trei zile mai tîrziu- va întilni pe 
Electroputere Craiova ; la 20 fe
bruarie, formația din Slatina va 
juca cu Chimia Rm. Vilcea. Nou
tăți în lot : Mincu și Enache — ju
niori din pepiniera proprie. (D. 
MIHAIL — eoresp.)

• ÎN legătură cu viza 
LEGITIMAȚIILOR JUCĂTORI
LOR. Operațiunea, după cum se 
știe, a fost declanșată la 16 ianua
rie și urmează să fie încheiată la 
sfirșitul acestei luni. Federația de 
specialitate face cunoscut, insă, că 
planificarea făcută pe județe — în 
scopul evitării deplasării la Bucu-

drul cluburilor și asociațiilor spor
tive — este încălcată de unele con
silii sportive județene, ai căror 
delegați nu respectă zilele de viză. 
F.R.F. atrage atenția asupra res
pectării cu rigurozitate a indica
țiilor privind acordarea vizei legi
timațiilor pe anul 1977, cit și asu
pra faptului de a se atașa obliga
toriu la carnetele trimise și cite 2 
fotografii recente, tip legitimație. 
Orice întîrziere sau neîndeplinire a 
unora dintre indicațiile transmise, 
atrage după sine neacordarea vizei 
pe anul 1977.

/OCT//?/ D£
CELULOZA CĂLĂRAȘI — 

SPORTUL STUDENȚESC 1—2 
(0—2). Aproximativ 5000 de 
spectatori au asistat, pe o vre
me neprielnică, la o partidă a- 
tractivă, care a avut două peri
oade distincte. în prima repriză, 
divizionara A Sportul studențesc 
a evoluat bine și azreușit să în
scrie de două ori, prin Munteanu 
(min. 26) și Grosu (min. 35). în 
partea a doua a meciului, gazde
le au jucat de la egal la egal 
cu partenerii de întrecere, și-au 
creat cîteva bune ocazii de a 
marca, dintre care au reușit să 
fructifice numai una, prin Ba- 
sarab (min. 87). Sportul studen
țesc a aliniat următoarea for-

ODIHNĂ-TRATAMENT-CURĂ BALNEARĂ

prin

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI
ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri

Stațiunile : Sinaia, Călimănești, Căciulata, Predeal, 
Geoagiu 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 Ia tratament 
variază între 31 și 52 lei.

— In renumitele stațiuni Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, 
Călimănești, 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. Bâlcescu 35, Bd. Republicii nr. 4 și 68 
au program zilnic între 8-20, sîmbăta 9-13.

ETAPA A 18-a (duminică, 6 martie)
Constanța : Fotbal club - Steaua (0-1)
Bacău : Sport club - U.T.A. (0-0)
București : Dinamo - Politehnica Tim. (1-3)
Petroșani : Jiul - F.C.M. Galați (1-0)
Craiova : Universitatea - Progresul (5-1)
Pitești : F. C. Argeș - A.S.A. Tg. Mureș (0-2)
București : Sportul stud. — Corvinul (1-0)
Reșița : F.C.M. - Politehnica lași (1-1
Oradea F. C. Bihor - Rapid (0-2)

ETAPA A 19-a (miercuri, 9 martie)
Tg. Mureș : A.S.A. - S. C. Bacău (0-1)
București : Steaua - Univ. Craiova (2-0)
lași : Politehnica - Sportul stud. (1-3)
București : Progresul - F. C. Constanța (0-0)
Hunedoara : Corvinul - Jiul (1-1)
Arad : U.T.A. . - Dinamo (0-7)
București : Rapid - F. C. Argeș (0-D
Timișoara : Politehnica - F. C. Bihor (0-1)
Galați : F.C.M. - F.C.M. Reșița (1-4)

ETAPA A 20-a (duminică, 13 martie)
Reșița : F.C.M. - Corvinul (1—6)
București : Progresul - Sportul stud. (0-4)
Tg. Mureș : A.S.A. - F. C. Bihor (0-D
București : Steaua - Dinamo (2-5)
Galați : F.C.M. - S. C. Bacău (0-5)
Petroșani : Jiul - Rapid (0-3)
Craiova : Universitatea - Politehnica Tim. (0-1)
Arad : U.T.A. - F. C. Constanța (0-3)
Pitești : F. C. Argeș - Politehnica lași (0-2)

ETAPA A 21-a (sîmbătă, 19 martie)
București : Rapid — U.T.A. (0-D
lași : Politehnica — Univ. Craiova (0-1)
Hunedoara : Corvinul - Steaua (0-3)
Timișoara : Politehnica - A.S.A. Tg. Mureș (1-3)
Oradea : F. C. Bihor — Jiul (1-2)
București : □inamo F.C.M. Galați (2-0)
Constanța : Fotbal club — F. C. Argeș (0-2)
București : Sportul stud. F.C.M. Reșița (0-2)
Bacău : Sport club Progresul (2-4)

ETAPA A 22-a (duminică, 27 martie)
Pitești : F. C. Argeș — Politehnica Tim. (2-2)
Hunedoara :: Corvinul — S. C. Bacău (0-0)
Galați : F.C.M. — Rapid (2-3)
Reșița : F.C.M. - Jiul (0-1)
București : Steaua - A.S.A. Tg. Mure; (0-2)
Craiova : Universitatea - Sportul stud. (1-1)
București : Progresul - Politehnica lași (1-0)
Oradea : F. C. Bihor - U.T.A. (1-2)
Constanța : Fotbal club - Dinamo (0-4)

ETAPA A 23-a (sîmbătă, 2 aprilie)
București : Sportul stud. - F. C. Bihor (3-0)
București : Rapid - Dinamo (1-3)
lași : Politehnica - Politehnica Tim. (1-2)
Tg. Mureș : A.S.A. - Corvinul (0-1)
Craiova : Universitatea — F.C.M. Reșița (2-3)
București : Progresul - Steaua (1-1)
Bacău : Sport club — F. C. Constanța (1-2)
Petroșani : Jiul - F. C. Argeș (0-2)
Arad : U.T.A. - F.C.M. Galați (1-1)

ETAPA A 24-a (duminică, 10 aprilie)
Galați : F.C.M. - F. C. Argeș (0-1)
Petroșani : Jiul - U.T.A. (2-3)
Tg. Mureș : A.S.A. - Progresul (1-0)
Timișoara : Politehnica - Sportul stud. (0-1)
București : Dinamo — Corvinul (2-0)
Bacău : Sport club - Politehnica lași (0-3)
Reșița : F.C.M. - Steaua (1-3)
București : Rapid - Univ. Craiova (0-3)
Constanța : Fotbal club - F. C. Bihor (1-2)

ETAPA A 25-a (sîmbătă, 23 aprilie)
București : Progresul Jiul ’< (1-0)
Hunedoara : Corvinul — Univ. Craiova (0-2)
lași : Politehnica - Rapid (1-0)
Oradea : F. C. Bihor - F.C.M. Galați (3-3)
București : Sportul stud. - F. C. Constanța (0-0)
Reșița : F.C.M. - A.S.A. Tg. Mureș (0-1)
Pitești : F. C. Argeș - Dinamo (1-4)
Arad : U.T.A. - Politehnica Tim. (1-2)
București : Steaua — S. C. Bacău (1-2)

ETAPA A 26-a (duminică, 1 mai)
Craiova : Universitatea — F. C. Constanța (0-4)
București : Dinamo - Sportul stud. (3-2)
Bacău ; Sport club - F. C. Argeș (1-D
Tg. Mureș : A.S.A. - Jiul (0-2)

VERIFICARE
mație : Răducanu — Tănăsescu, 
Cazan, Olteanu, Manea — Mun
teanu, Chihaia, O. Ionescu — 
Marian, Grosu, Marica (au mai 
jucat: Bunea, Niță, Cățoi, Cassai, 
Vlad și Petreanu). Duminică, 
Celuloza va întîlni pe Metalul 
București. (N. Constantinescu — 
eoresp.).

„CUPA SILVIU PLOEȘTEA- 
NU“, ETAPA A II-A. Miercuri 
s-au disputat meciurile etapei a 
doua a tradiționalei competiții 
dotată cu „Cupa Silviu Ploeș- 
teanu". Iată rezultatele înregis
trate : Nitramonia Făgăraș — 
Steagul roșu 0—0 și I. T. Bra
șov — Carpați Brașov 0—2 
(0—1), în seria I ; Tractorul — 
I.C.I.M. Brașov 6—1 (4—1), Me- 
trom — Chimia Orașul Victoria 
0—1 (0—0) și Utilajul Făgăraș — 
Torpedo Zărnești 1—o (0—0), în 
seria a Il-a. Pe primul loc în 
clasamentele celor două serii se 
află Steagul roșu (3 p.) și, res
pectiv, Chimia Orașul Victoria 
(4 p.). Meciurile etapei a III-a 
sînt programate în ziua de 16 
februarie. (C. Gruia — eoresp.).

Ș. N. OLTENIȚA — UNIREA 
TRICOLOR BUCUREȘTI 3—4 
(0—3). Formația bucureșteană, 
una din fruntașele seriei a V-a 
a Diviziei C, a jucat bine, în
deosebi în prima repriză. Golu
rile au fost marcate de Stama- 
nichi (2) și Dima, pentru local
nici, Ene (2), Catrina și Ionescu, 
pentru bucureșteni. în zilele ur
mătoare, Unirea Tricolor va 
susține meciuri amicale . cu 
F.C.M. Giurgiu și Metalul Bucu
rești.

ETAPA A 33-a (duminică, 19 iunie)

Arad ; U.T.A. - Progresul (2-2)
lași : Politehnica - F.C.M. Galați (0-1)
Hunedoara ; Corvinul - F. C. Bihor (1-D
București : Steaua - Rapid (0-2)
Timișoara : Politehnica - F.C.M. Reșița (0-1)

ETAPA A 27-a (duminică, 15 mai)
București s Dinamo - A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
Craiova : Universitatea - S. C. Bacău (2-1)
Oradea : F. C. Bihor - Steaua (1-2)
București: Rapid - Politehnica Tim, (1-3)
Constanța : Fotbal club - Politehnica lași (0-3)
Petroșani : Jiul - Sportul stud. (0-0)
Reșița : F.C.M. - U.T.A. (0-1)
București : Progresul - F. C. Argeș (3-3)
Galați : F.C.M. - Corvinul (0-1)

ETAPA A 28-a (duminică, 22 mai)
Petroșani ; Jiul - Politehnica lași (2-1)
București: Steaua — F.C.M. Galați (1-D
Timișoara : Politehnica — Progresul (2-0)
Oradea : F. C. Bihor - Univ. Craiova (1-D
Tg. Mureș: A.S.A. — Rapid (0-2)
Pitești: F. C. Argeș - Corvinul (1-1)
Constanța : Fotbal club - F.C.M. Reșița (0-2)
Bacău : Sport club - Dinamo (1-2)
București: Sportul stud. - U.T.A. (0-2)

ETAPA A 29-a (duminică, 29 mai)
București : Sportul stud. - Steaua (0-1)
Reșița : F.C.M. - F. C. Argeș (1-2)
Arad : U.T.A. — Univ. Craiova (1-3)
București : Rapid - Progresul (3-3)
Galați : F.C.M. - Politehnica Tim. (0-3)
Bacău : Sport club - Jiul (0-2)
București : Dinamo - F. C. Bihor (0-3)
Hunedoara : Corvinul — F. C. Constanța (1-4)
lași : Politehnica - A.S.A. Tg. Mureș (0-1)

ETAPA A 30-a (duminică, 5 iunie)
lași : Politehnica - F. C. Bihor (0-0)
București : Progresul — F.C.M. Reșița (1-4)
Timișoara : Politehnica - Corvinul (0-1)
Tg. Mureș : A.S.A. - U.T.A. (1-2)
București : Rapid - S. C. Bacău (0-3)
Pitești : F. C. Argeș - Steaua (1-6)
Petroșani : Jiul — F. C. Constanța (1-4)
Craiova : Universitatea — Dinamo (1-2)
Galați : F.C.M. - Sportul stud. (0-3)

ETAPA A 31-a (miercuri, 8 iunie)
Reșița : F.C.M. - Rapid (1-D
Constanța : Fotbal club - Politehnica Tim. (0-D
București : Sportul stud. - A.S.A. Tg. Mureș (0-1)
Oradea : F. C. Bihor — S. C. Bacău (2-2)
Craiova : Universitatea - F.C.M. Galați (1-D
București : Dinamo - Politehnica lași (0-0)
Pitești : F. C. Argeș - U.T.A. (1-3)
Hunedoara : Corvinul - Progresul (0-2)
București : Steaua - Jiul (1-2)

ETAPA A 32-a (duminică, 12 iunie)
Tg. Mureș : A.S.A. - Univ. Craiova (1-DBucurești : Dinamo — Progresul (1-2)
Bacău : Sport club — F.C.M. Reșița (1-2)
București ; Sportul stud. — Rapid (1-1)
Oradea : F. C. Bihor — F. C. Argeș (3-3)
lași : Politehnica - Steaua (1-2)
Arad : U.T.A. - Corvinul (1-D
Timișoara : Politehnica - Jiul (0-4)
Galați : F.C.M. - F. C. Constanța (0-2)

București : Progresul w F.C.M. Galați (2-3)
lași : Politehnica — U.T.A. (3-3)
București: Rapid — Corvinul (0-2)
Petroșani : Jiul — Dinamo (1-3)
Tg. Mureș : A.S.A. — F. C. Constanța (0-1)
Pitești : F. C. Argeș — Univ. Craiova (1-3)
București : Steaua i-' Politehnica Tim. (1-2)
Bacău : Sport club - Sportul stud. (0-1)
Reșița : F.C.M. - F. C. Bihor (0-3)

ETAPA A 34-a (duminică, 26 iunie)
Hunedoara : Corvinul - Politehnica lași (0-4)
Galați : F.C.M. A.S.A. Tg. Mureș (1-4)
Oradea : F. C. Bihor — Progresul (1-2)
Timișoara : Politehnica — S. C. Bacău (0-1)
București : Sportul stud. - F. C. Argeș (0-2)
Constanța : Fotbal club — Rapid (1-3)
Craiova : Universitatea - Jiul (0-1)
București : Dinamo - F.C.M. Reșița (1-1)
Arad : U.T.A. - Steaua (0-5)

• Intre paranteze, rezultatele din tur

ITINERAR DIVIZIONAR B

STICLA TURDA ÎNCEARCĂ 
SĂ DEPĂȘEASCĂ ANONIMATUL
După două săptămini de pregă

tiri efectuate la Vatra Dornei, 
luni, divizionara B Sticla Turda 
a revenit acasă, unde iși continuă 
pregătirile sub conducerea antre
norilor N. Sabaslău și D. Ursu. 
Prilej pentru o discuție cu tov. 
Aurel Negreanu, președintele sec
ției de fotbal.

„Pregătirile s-au efectuat con
form noilor cerințe, ne-a spus in
terlocutorul nostru, în perioada 
de la Vatra Dornei echipa susți- 
nînd și patru partide de verificare 
(2—0 și 3—1 cu Minerul V. Dor
nei, 1—0 cu C.F.R. Pașcani si 4—0 
cu Metalul Botoșani), care au 
arătat lucruri bune, mai ales în 
privința randamentului liniei de 
atac. Vor urma alte teste, între 
care și un meci cu Spartacus Elore 
Bekescsaba, la 18 februarie".

— După cum știm, Sticla a 
terminat turul cu dificultate, 
pe locul 13. Nu este prea puțin?

— Desigur. De altfel, obiectivul 
nostru este acela de a încheia 
campionatul în prima jumătate a 
clasamentului. Avem o echipă tî- 
nără, neexperimentată, dar adeptă 
a unui joc deschis. îmi susțin 
afirmația cu cele 4 puncte cîști- 
gate în deplasare.

— Ce noutăți oferă lotul ?
— După satisfacerea stagiului 

militar, au revenit acasă Năsă- 
leanu și Sipoș și au mai fost 
promovați Gherman (Soda Ocna

Mureș) și Crișan (Textila Sebeș), 
toți tineri. Avem, în general, un 
Iot tinăr.

— Cu o singură excepție, 
probabil, Solomon, cel care a 
jucat, cu ani în urmă, la „U“ 
Cluj-Napoca și la Oradea, in 
Divizia A.

— Da. Solomon a pornit pe 39 
de ani, dar este unul dintre ju
cătorii de bază. în tur a jucat 
foarte bine, iar la pregătiri a fost 
un exemplu. De altfel, antrenorul 
Zeană, de la Minerul V. Dornei, 
l-a dat exemplu jucătorilor săi. 
Solomon, controlorul de calitate 
de la Fabrica de sticlă, este azi 
un cu totul alt om și sportiv față 
de cel pe care îl cunoșteați.

— Ce vizează echipa dv. 
■ pentru viitorul apropiat ?
— Dispunind de condiții mate

riale bune, datorită, mai ales, spri
jinului primit din partea conduce
rii fabricii, această echipă, care fu
sese, cindva. părăsită de către cei 
care so arătaseră mari suporteri 
cînd a ciștigat „Cupa României", 
încearcă să revitalizeze fotbalul 
din Turda, să reînnoade frumoase
le tradiții și să reediteze rezulta
tele de altă dată. Și poate nu 
peste multă vreme va ridica iar 
jucători buni; cum a fost, de oll- 
dă, portarul Vasile Suciu,

Constantin ALEXE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Astăzi și miine vă mai puteți 

procura bilete pentru TRAGEREA 
SPECIALA PRONOEXPRES DE 
DUMINICA 13 FEBRUARIE 1977

Și dv. vă veți putea număra 
printre marii cîștigători ai acestei 
trageri dacă veți juca

Puteți cîștiga : AUTOTURIS
ME, NUMEROASE PREMII ÎN 
BANI — FIXE SI VARIABILE, 
EXCURSII ÎN U.R.S.S., TURUL 
CEHOSLOVACIEI, PARIS — VA
LEA LOIREI, TURCIA și TURUL 
ROMÂNIEI.

Posibilitățile dv. de cîștig cresc 
dacă participați cu bilete de 15 
lei varianta simplă.

Șansele dv. vor spori, de ase- 
mena, și prin faptul că la această

tragere premiile atribuite celor 2 
extrageri ale fazei a Il-a sint 
suportate din fondul special al 
sistemului Pronoexpres.

NU UITAȚI : MAI MULTE BI
LETE JUCATE, MAI MULTE 
ȘANSE DE CÎȘTIG 1

★
Tragerea Loto de astăzi va fi 

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

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

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 4 FEBRUARIE 1977

EXTRAGEREA I: Categoria 1 : 
1 variantă 50% autoturism „Dacia 
1300“ și 2 variante 10% a 14.000

lei ; cat. 2 : 2,55 a 21.884 lei ; cat. 
3 : 15,40 a 3.624 lei ; cat. 4 : 44,45 
a 1.255 lei ; cat. 5 : 109,90 a 508 lei; 
cat. 6 : 312,05 a 179 lei.

REPORT CATEGORIA I ; 87.502 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria A: 1 variantă 25% autoturism 
„Dacia 1300“ și 3 variante 10% a 
28.000 lei ; cat. B : 2 variante a 
22.091 lei ; cat. C : 13,35 a 3.309 
lei ; cat. D : 22,25 a 1.986 lei ; 
cat. E: 91,20 a 484 lei ; cat. F : 
149,75 a 295 lei ; cat. X : 2.223,30 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 25.155 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
fost obținute de TATIANA DU
MITRA MANOLE din comuna M. 
Kogălniceanu — Constanța la ca
tegoria 1 și ILIE ODAGIU din 
Craiova la categoria A.
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In C. C. E. la handbal feminin
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TIMIȘOARA, 10 (prin telefon), 
întîlnirea-retur dintre Universi
tatea Timișoara și Radnicki Bel
grad, contînd pentru sferturile 
de finală ale Cupei campionilor 
europeni la handbal feminin, 
disputată joi seara în sala Olim
pia în prezența a aproape 4000 
de spectatori, a adus multă in
satisfacție iubitorilor handbalului 
din orașul de pe malurile Begăi. 
Studentele localnice n-au reușit 
nici acasă să întreacă pe cam
pioana Iugoslaviei. Meciul Uni
versitatea Timișoara — Radnicki 
Belgrad s-a încheiat cu scorul de 
10—12 (4—5).

Dominate de trac, jucătoarele 
pregătite de antrenorul Constan
tin Lache au greșit mult la în-

TURNEUL DE TENIS 
DE LA CHICAGO

Virginia Ruzici învinsă la luptă

ceputul jocului, au șutat de 4 ori 
în bară în primele trei minute, 
au dat 4 pase afară în atac și 
n-au știut nici măcar să profite 
de superioritatea numerică a- 
tunci cînd din echipa adversă 
era eliminată o jucătoare pe 2 
sau chiar 5 minute. Apărarea a- 
vansată a belgrădencelor (4+2, 
cu Kitici și Leutar în față) le-a 
incomodat evident.

Radnicki, stăpînâ pe sine, a- 
vînd atu-ul victoriei detașate din 
partida-tur (18—11) a acționat 
calm, dîrz (uneori prea dîrz...) și 
a condus cu 3—0 din primele 
minute, asigurîndu-și un avantaj 
care s-a dovedit insurmontabil 
pentru timișorence.

Au înscris : Cojocaru 3, Luțaș 
3, Popa 2, Sasu 1 și Petrovici 1
— pentru Universitatea Timișoa
ra, Kitici 5, Suprinovici 3, Leu
tar 2, Bukurov 1 și
— pentru Radnicki 
arbitrat C. Sladky 
(Cehoslovacia).

Radnicki Belgrad 
pentru semifinalele 
pionilor europeni.

Stefanovici 1
Belgrad. Au 
și J. Korec

s-a calificat 
Cupei cam-

de Rosemary Casals
YORK, 10. — în proba

Petre ARCAN-coresp.

NEW
de simplu a turneului interna
țional feminin de tenis de la 
Chicago, la care participă frun
tașele circuitului „Virginia 
Slims", jucătoarele românce au 
fost învinse. Virginia Ruzici a 
pierdut, la luptă, partida cu cu
noscuta jucătoare americană Ro
semary Casals, la scorul de 7—6, 
3—6, 4—6 ; iar Florența Mihai a 
cedat în fața compatrioatei aces
teia, Kristien Shaw cu 4—6, 4—6. 
într-o altă partidă, tînăra jucă
toare sovietică Natașa Cimîreva 
a dispus de campioana franceză 
Franțoise Durr cu 5—7, 7—6,
7—5. Alte rezultate : Chris Evert 
— Linda Mottram 6—4, 6—1 ;
Julie Anthony — Joane Russel 
7—5, 6—2 ; Betty Stove — Janet 
Newberry 5—7, 7—5, 6—2.

★
în cadrul turneului inter

național de la Ciudad de Mexico 
Jan Kodes l-a învins cu 6—4, 3—6, 
7—6 pe Robert Chavez, Ken Rose
wall l-a eliminat cu 6—4 6—0 pe 
Tom Okker, iar Vitas Gerulaitis 
l-a întrecut cu 6—2, 6—7, 7—5 
pe Tony Roche. Okker și Roche au 
declarat că s-au resimțit din cau
za altitudinii capitalei mexicane, 
iar Gerulaitis a spus că din același 
motiv și-a schimbat jocul, prefe
rind să stea mai mult la fileu.

AU ÎNCEPUT

CAMPIONATELE
lordului Killanin, președintele €.1.0. -MONDIALE

DE TIR CU ARCUL

NICI UN MOTIV DE PESIMISM 
PENTRU J.O. DE IARNĂ 1980

MELBOURNE, 10
La Canberra

(Agerpres). 
au început 

campionatele mondiale de tir 
cu arcul. După prima zi de 
concurs, în proba masculină con
duce sportivul italian Leandro 
Denardi, cu 594 p., urmat de a- 
mericanul Rodney Baston — 
585 p și japonezul Takashi Ka- 
mei — 573 p. în mod surprin
zător, campionul olimpic Darrell 
Pace (S.U.A.) ocupă locul 18, cu 
544 p. în clasamentul competi
ției feminine, pe primul Ioc se 
află poloneza Jadwiga Wiiejto 
— 605 p, secundată de Luann 
Ryon (S.U.A.) — 597 p.

o declarație a
DUBLIN, 10 (Agerpres). — 

Președintele Comitetului Inter
național Olimpic, lordul Killa- 
nin a declarat că nu sînt pro
bleme deosebite în legătură cu 
organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1980 de la Lake 
Placid (S.U.A.). El a adăugat că 
nici Marc Hodler, președintele 
Federației Internaționale 
Schi, nu este îngrijorat.

„O delegație din Lake Placid 
a venit să mă viziteze 
blin — a spus Killanin 
interviu. Marc Hodler 
el de față și a reieșit 
există nici un motiv 
mism în 
de iarnă

Hodler 
vizită la

Săritura in înălțime la răscruce
r

FLOP SAU
„Flop“-ul inventat 

bury este penultima 
în tehnica probelor 
ma, pirueta lui Barișnikov Ia a- 
runcarea greutății, nu a făcut încă 
prozeliți). Acceptat și răspindit 
foarte repede în lumea întreagă, 
el și-a asigurat „partea leului" in 
disputa cu procedeul clasic, sări
tura cu rostogolire ventrală. Afir
mația este valabilă in primul rind 
in ceea ce privește numărul sări
toarelor și săritorilor de valoare 
internațională. Ultimul exemplu 
ni-1 oferă J.O. de la Montreal, 
unde „flop“-ul a fost majoritar în 
proporție categorică.

Din 1968, cînd a apărut Fosbury, 
20 de săritori au reușit performan
te de 2,25 m sau mai înalte. Din
tre aceștia. 12 utilizează procedeul 
americanului : 2,32 m Dwight
Stones (S.U.A.), 2,29 m Jacek
Wszola (Polonia), 2,28 m Bill Jan- 
kunis (S.U.A.), 2,27 m Tom Woods 
(S.U.A.), Aleksandr Grigoriev și 
Stanislav Molotilov (U.R.S.S.), 
2,26 m Mike Winsor (S.U.A.), Greg

de Dick Fos- 
mare noutate 
atletice (ulti-

de

legătură cu 
din 1980“.
a făcut de 
Lake Placid,

la Du- 
într-un 
era și 
că nu 

de pesi- 
Jocurile

curînd o 
iar ulte-

rior au apărut în unele ziare 
știri potrivit cărora el ar fi a- 
firmat că mica stațiune pentru 
sporturi de igrnă de lîngă fron
tiera canadiană nu se pregătește 
prea intens și că nu va fi nici
odată gata la timp pentru 
Jocuri.

„Hodler m-a asigurat, însă, că 
nu a făcut niciodată o astfel de 
afirmație — a spus Killanin. 
Activitatea de amenajare a pîr- 
ti'lor de schi de la Lake Placid 
urmează să înceapă efectiv în 
aprilie. Comitetul de organizare 
de acolo are un plan de 
strucții și amenajări bine 
bilit. Este posibil ca Lake 
cid să aibă unele probleme 
logice, dar 
un motiv pentru 
schimbarea locului de disputare 
a Olimpiadei albe din

nu văd
a

Annemarie Proll-Moser a devenit din nou campioană a Austriei în proba 
de coborire

PE PIRTIILE
CAMPIONATELE AUSTRIEI...

DE SCHI

con- 
sta- 
Fla- 
eco-

în acesta 
vorbi de

1980“.

ROSTOGOLIRE
Joy (Canada), 2,25 m Jesper Toe- 
ring (Danemarca), Kestutis Șapka 
(U.R.S.S.), Bill Forget (Canada), 
James Barrineau (S.U.A.). Dintre 
ei, doar Șapka și Toering nu au 
concurat în ultimul sezon (și s-au 
retras, probabil, din 
competițională).

Dintre „ventraliști" 
2,25 m sau mai mult : 
Matzdorf (S.U.A.) și 
(R.P. Chineză), 2,28 m 
mei (U.R.S.S., in 1963), 
Paul Poaniewa (Franța) și Serghei 
Seniukov (U.R.S.S.), 2,25 m Iuri
Tarmak (U.R.S.S.), Serghei Buda- 
lov (U.R.S.S.) și Claude Ferragne

activitatea

au reușit
2,29 m Pat 
Ni Cih-cin 

Valeri Bru-
2,26 m

VENTRALA ?
MOTOCICLIȘTII GHEȚII 

LA EINDHOVEN

folosesc acest procedeu. (Iolanda 
Balaș, prima care a depășit 1,90 m, 
utiliza foarfeca-dublă). In fruntea 
lor se află Cornelia Popa, cu 
1,93 m. Urmează : 1,92 m Ulrike 
Meyfarth (R.F.G.), 1,91 m 
gitte Holzapfel (R.F.G.) și 
Simeoni (Italia), 1,90 m
Șliahto (U.R.S.S.) și Joni Huntley 
(S.U.A.). Lista „ventralei" cuprin
de pe : 1,96 m Rosemarie Acker
mann (R.D.G.), 1,94 m Iordanka 
Blagoeva (Bulgaria), 1,93 m Ilona 
Gusenbauer (Austria), 1,92 m Vir
ginia Ioan, Maria Mracnova (Ce
hoslovacia), 1,91 m Milada Karba- 
nova (Cehoslovacia), 1,90 m

Bri-
Sara 

Tatiana

Concursul internațional de mo- 
tociclism pe gheață disputat în 
localitatea olandeză Eindhoven 
s-a încheiat cu victoria sportivu
lui sovietic Aleksei Suhanov, care 
a totalizat 14 puncte. L-au ur
mat în clasament Kudrna (Ceho
slovacia) — 13 puncte, Kostunin 
(U.R.S.S.) — 11 puncte și Oswald 
(R. F. Germania) — 10 puncte.

Cunoscuta schioară Annemarie 
PrBîl'-Moser, de c;nci ori cîștigă- 
toare a „Cupei Mondiale", a ter
minat învingătoare în proba de 
coborîre din cadrul campionate
lor Austriei, care se desfășoară 
la Bad Kleinkirchheim. Anne
marie Proll-Moser a realizat pe 
o pîrtie în lungime de 2300 ni 
(diferență de nivel 670 m) timpul 
de 1:33,61, fiind urmată de Bri
gitte Habersatter-Totschnig — 
1:34,98 și Nicola Spiess — 1:36,02.

...Șl ALE ELVEȚIEI
în stațiunea Les Diablerets se 

desfășoară în prezent campiona
tele Elveției. Pentru a treia oară 
consecutiv, titlul de campioană 
în proba feminină de slalom spe
cial a fost cucerit de Lise-Marie 
Morerod. Pe locul secund s-a 
situat Bernadette Zurbriggen, în 
timp ce Marie-Therese Nadig, 
una dintre favoritele cursei, a 
ocupat locul 4.

„CUPA U.R.S.S." 
LA SCHI FOND

în cadrul „Cupei U.R.S.S." Ia 
schi-fcnd, competiție care se des
fășoară la Bakuriani, campioana 
mondială Galina Kulakova a cîș
tigat proba de 5 km cu timpul 
de 16:26,2. Pe locurile următoare 
s-au clasat Zinaida Amosova — 
16:30,4 și campioana olimpică 
Raisa Smetanina — 16:45,8.

BIATLONUL 
DE LA SMOKOVEC

Proba de 20 km din cadrul 
concursului de biatlon desfășurat 
la Smokovec (Cehoslovacia) a 
revenit lui Harold Eichorn (R.D. 
Germană) cu timpul de lhl7:34,0. 
Pe locul 2 s-a clasat schiorul 
cehoslovac Antonin Kriz — 
lh20:17,0.

PROGRAMUL BOXERULUI
TEOFILO STEVENSON

FLORIN GHEORGHIU IN PLUTONUL FRUNTAȘ LA MALAGA
te : Garcia — Piasetsky 1—0 ;
Bellon — Castro 1—0 ; Byrne — 
Robatsch și Tatai — Ruiz remize, 

în clasament conduc Gheorghiu 
(România), Byrne (S.UiA.), Tatai 
(Italia), Bellon și Garcia (ambii 
Spania), cu cîte 2'/a puncte, ur
mați de Christiansen (S.U.A.) — 
2 p (1). Victor Ciocâltea (Româ
nia), Piasetsky (Canada) și Medi
na (Spania)

MADRID, 10 (Agerpres). Tur
neul internațional de șah de la 
Malaga a continuat cu runda a 
patra, în care marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu l-a învins 
în 40 de mutări pe cubanezul 
Roman Hernandez. Victor Ciocâl- 
tea a remizat cu șahistul spaniol 
Antonio Medina, iar Mircea Pavlov 
a întrerupt partida cu americanul 
Larry Christiansen. Alte rezulta-

PENTRU J. 0.
havana 10 (Agerpres). — Cam

pionul mondial și olimpic de box 
la categoria grea, cubanezul Teofilo 
Stevenson, a declarat într-un recent 
interviu că planul său de pregătire 
pentru Jocurile Olimpice de la Mos- 
ova cuprinde trei momente princi

pale : participarea la Spartachiada 
armatelor prietene ce va avea loc 
in toamna acestui an in Cuba, cam
pionatele mondiale de box amator 
de la Belgrad din anul 1978 și Jocu
rile Panamericane, programate în 
anul 1979 la San Juan (Porto Rico).

IN PRELIMINARIILE C. MNUME NOI IN ECHIPA SPANIEI

NOUA PASIUNEGIMNASTICA

MECIURILE DE VERIFICARE ALE ECHIPEI POLONIEI

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
R. P. D. Coreeană

Pe stadioanele din Phenian, 
sportivii pot fi întîlniți la toate 
orele zilei. O bună parte dintre 
ei nu mai sînt chiar tineri, de
oarece una din principalele pre
ocupări este atragerea către 
sportul de masă a oamenilor 
muncii de diferite vîrste. în ul
timul timp, s-au desfășurat mai 
cu seamă crosuri pe diferite tra
see, deschise tuturor categoriilor' 
de participanți. S-a întreținut 
astfel o frumoasă tradiție spor- 

cea a alergării pe traseu

R. P. Mongolă

variat care pe meleagurile core
ene se bucură de faimă și popu
laritate, existînd chiar o veche 
convingere, după care acest sim
plu exercițiu fizic întreține să
nătatea și voia bună.

Alături de cros, în ultimii ani 
s-au dezvoltat fotbalul, tenisul 
de masă, voleiul și, mai de cu
rînd, baschetul, ramuri sportive 
care au adus succese de presti
giu R.P.D. 
turi li s-a 
dar la o

au 
săli
pe 
de

Coreene. Acestor spor- 
adăugat, nu de mult, 
înaltă cotă de popu
laritate — gimnasti
ca. în diferite mari 
orașe ale țării și mai 
ales la Phenian, 
fost amenajate 
de gimnastică 
lîngă instituțiile
învățămînt, precum 
și la toate palatele 
pionierilor. Un prim 
lot de copii și de 
tineri, cuprinzînd e- 
lemente de perspec
tivă între 7 și 14 
ani, a fost încredin
țat antrenorului Ian- 
Se-Von (în fotogra
fie) care, împreună 
cu asistenții săi, vor 
pregăti primii per
formeri coreeni în 
dificilul sport al gra
ției și preciziei.

Dwight Stones totuși! — cel mai puternic argument in favoarea 
„flop“-ului

(Canada). Brumei, Ni Cih-cin, 
Matzdorf și Tarmak nu mai prac
tică atletismul.

Se poate constata, deci, o su
perioritate a „flop“-ului și la ni
velul cel mai înalt. Pină și at- 
leții sovietici, susținători aj „ven
tralei", par să fi acceptat flop-ul, 
Grigoriev și Molotilov fiind dove
zile cele mai recente și 
dente. Ei speră totuși în 
unui nou Brumei, care 
fi... Valeri Iatcenko (2,22 
ani și jumătate 1).

Situația este oarecum 
la femei. Inițial, flopul a găsit 
o mai mare adeziune la săritoare. 
Iată însă că lista atletelor care 
au reușit 1,90 m sau mai mult 
(16) cuprinde doar 6 săritoare care

mai evi- 
aparitia 

ar putea 
m la 17
curioasă

Schmidt (R.D.G.). Galina Filatova 
(U.R.S.S.), Vera Bradacova 

'slovacia).
Superioritatea este de 

dată de partea rostogolirii 
le, chiar dacă Gusenbauer și 
Schmidt nu mai sar, iar Filatova 
are peste 30 de ani. Ackerman 
domină plutonul cu autoritatea lui 
Balaș sau Brumei, la vremea lor.

în fața probei stau acum două 
cifre spectaculoase : 2,35 m la băr
bați și 2 metri la femei. Așadar, 
din nou întrebarea pusă de atîtea 
ori în ultimii ani : „flop" sau
„rostogolire ventrală" ? (Sau, cine 
știe, poate un alt procedeu pe 
care încă nu-1 cunoaștem !)

Vladimir MORARU

Cupele europene la bascliet

(Ceho-

această 
ventra-

TRADIȚIA CURSELOR DE CAI
tradiții 

mongol, 
situează

LA CANTU, FORST BIRRA STEAUA 99-77

Pregătindu-se pentru prelimina
riile C.M., echipa Spaniei a început 
seria partidelor .;-r amicale. Jucind , 
miercuri la Dublin, Spania a în
vins reprezentativa Irlandei cu 1—0 
(1—0). prin golul marcat de Sat- 
ruslegui (min. 10).

Formația lui Kubala a evoluat 
bine în prima repriză. în general, 
antrenorul federal a menținut în 
echipă jucătorii cunoscuți, dar au 
apărut și citeva nume noi : Ramos 
și Olmo de la C.F. Barcelona, 
Cortabarria și Idigoras de la Real 
Sociedad. Iată formația spaniolă a- 
liniată la Dublin (între paranteze, 
numele clubului) : Miguel Angel 
(Real Madrid) — Capon (Atletico 
Madrid), Cortabarria (Real Socie
dad), Migueli (C.F. Barcelona), Ca
macho (Real Madrid) — Villar (A- 
tletico Bilbao). Pirri (Real Madrid), 
Asensi (C.F. Barcelona) — Satrus-

tegui (Real Sociedad). Xjuinl (Gi<= 
jon), Rojo (Atletico Bilbao). în re
priza secundă, în locul lui < Corta
barria a intrat Olmo (C.F. Barce
lona), Quini a fost înlocuit de 
Idigoras (Real Sociedad) și Pirri 
a fost schimbat cu Ramos (C.F. 
Barcelona). Ziarele spaniole remar
că îndeosebi jocul lui Migue) 
Angel. Pirri și Camacho.

ew&w W’mttfninarînir 
C.,ecbipeje . Venezuelei și 
Uruguayului au terminat Ja ega
litate : 1—1 (0—1). Fotbaliștii
din Uruguay au deschis scorul 
în min. 6 prin Oliveira, gazdele 
obținînd egalarea prin golul 
marcat de Flores (min. 83).

în aceste zile, lotul polonez se 
află în Iugoslavia, în orașele 
Mostar și Sarajevo, unde se vor 
organiza turnee internaționale, 
la care, în afară de reprezentan
tele orașelor gazdă, participă și 
Ujpesti Dozsa din Ungaria. Apoi.

SURPPllĂ PE WENDLEY: ANGLIA - OLANDA 0-2!
Peste 90 000 de spectatori au 

urmărit meciul amical dintre 
selecționatele Angliei și Olandei, 
încheiat cu rezultatul de 2—0 
(2—0) în favoarea formației o- 
landeze. în comentariul său pe 
marginea acestei partide, agenția 
„France Presse" scrie, 
altele : „Miercuri seara, 
dionul «Wembley» din 
echipa Olandei a oferit 
de fotbal partenerilor 
Fotbaliștii olandezi au cîștigat cu 
2—0, dar superioritatea lor a 
fost mai evidentă și foarte ușor 
scorul final putea fi dublu". în 
afara lui Jan Peters, autorul ce
lor două goluri (în min. 29 și 36), 
comentatorul sportiv al agenției

printre 
pe sta- 
Londra, 
o lecție 
de joc.

citate mai evidențiază, dintre ju
cătorii olandezi, pe cunoscutul 
internațional Johann Cruyff, ale 
cărui subtilități tehnice au deru
tat de numeroase ori apărarea 
gazdelor. De altfel, Cruyff a con
tribuit prin combinațiile sale la 
înscrierea celor două goluri. Tată 
formațiile aliniate :

ANGLIA : Clemence 
ment, Wattson, Doyle, 
Greenwood, Maddeley, 
— T. Francis, Bowles,

OLANDA : Schrîjvers — Suur- 
bier, Rijsbergen, Krol, 
kamp — Neeskens, Jan 
Van de Keerkhof 
Cruyff, Rensenbrink.

— Cle- 
Beatie — 
Brooking 
Keegan.

Horen- 
Peters, 
Repp,

echipa 
Grecia,
Panathinaikos. La 23 martie ea 
va juca în compania unei echine 
de peste hotare, iar la 6 aprilie 
va evolua la București în com
pania selecționatei țării noastre, 
în continuare, la 13 aprilie, Po
lonia va juca la Budapesta, cu 
reprezentativa Ungariei, după 
care urmează un alt meci amical 
cu Irlanda (24 aprilie, la Dublin).

Campionatul polonez se reia la 
27 februarie și se va încheia la 
25 mai, după care reprezentati
va țării va efectua un turneu in 
America de Sud. în primul meci, 
la 29 mai, ea va evolua Ia Bue
nos Aires împotriva selecționatei 
Argentinei.

Toate aceste întîlniri fac parte 
din programul de pregătire al 
selecționatei poloneze în vederea 
partidelor din preliminariile C.M.

Poloniei se va deplasa în 
unde va întîlni formația

Joao Uavclanfic: ..FOTBALUL»»1

Printre frumoasele 
sportive ale poporului 
Ia Ioc de frunte se 
cursele de cai, care se bucură de 
o mare popularitate în rîndurile 
oamenilor muncii din orașele și 
satele Mongoliei populare. Aceste 
curse de cai, așteptate cu un 
enorm interes, au loc cu precă
dere în timpul sărbătorilor Anu
lui Nou mongol, adică în lunile 
ianuarie și februarie. Cursele de
butează cu întreceri rezervate ti
nerilor între 7 și 12 ani și au 
loc, într-o primă etapă, în fie
care raion (somon) și apoi în fie
care regiune (aimak), sfîrșind cu 
spectaculoase dispute pe plan na
țional.

Participanții, tineri și vîrstnici, 
sînt frumos îmbrăcați. Ei poartă 
tradiționale costume de călărie 
mongole, vestoanele fiind împo
dobite cu fireturi și alte cusături 
specifice. Un rol important în 
compoziția echipamentului îl joa
că cizmele, ușoare și cu măies
trie lucrate.

Toate aceste lucruri se înscriu 
în frumoasele tradiții ale po
porului mongol, în istoria căruia 
creșterea cailor este una din cele 
mai vechi îndeletniciri. în fa
buloasele sale povești, Marco 
Polo amintea că, o dată pe an,

la o mare sărbătoare se întîlneau 
cei mai buni crescători de cai 
mongoli într-o vale renumită, 
unde cu acest prilej se aflau la 
un loc cîte 10—12 000 de super
be exemplare cabaline.

Miercuri seara, Intr-un meci 
desfășurat la Cantu în cadrul sfer
turilor de finală (grupa B) ale 
Cupei cupelor la baschet masculin, 
echipa locală Forst Birra a între
cut formația Steaua București cu 
99—77 (54—43). în aceeași grupă, 
Juventud Badalona a realizat o 
surprinzătoare victorie în deplasa
re, la Lyon, unde a dispus de A.S. 
Villeurbanne 
84—84). 
echipei 
califica 
fie să

să piardă la Badalona 
șapte puncte și apoi 
partida cu A.S. Villeurbanne 
Lyon).

la cel mult 
să ciștige

cu 96—95 (45—45, 
Rezultatul este defavorabil 
Steaua care, pentru a se 
în semifinale, va trebui 
învingă la Badalona, fie

Alte rezultate : Cupa cupelor, 
grupa A : Radnicki Belgrad — 
Spartak Leningrad 85—80 (42—43), 
Cinzano Milano — Slavia Praga 
105—63 (59—28) ; Cupa „Liliana 
Ronchetti", grupa B : Industro- 
montaj Zagreb — Lokomotiv Sofia 
51—65 (23—36) ; grupa D : B.A. 
Ălost (Belgia) — Minior Pernik 
80—100 (33—47).

im ape in i.oc binemeritat

IA OLIMPIADA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Aseară la Moscova 

in Cupa Campionilor Europeni, 
baschetbaliștii de la T.S.K.A. Mos
cova au învins cu scorul de 113—UI 
(49—60) formația Real Madrid.

CICLISM • Cea de-a 12-a edi
ție a Turului Cubei se va desfă
șura între 13 și 27 februarie și 
va reuni echipe din U.R.S.S., Po
lonia, Venezuela. Columbia, Ceho
slovacia și alte țări. Formația Cubei 
va avea în frunte pe valorosul 
tier Aldo Arencibia, campion 
Jocurilor panamericane.

ru- 
al

s-aHANDBAL • La Bratislava 
disputat meciul retur dintre echipa 
locală Start și formația S.C. Leip
zig, contind pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la feminin. Handbalistele 
din R.D. Germană au cîștigat cu 
scorul de 13—9 (4—5) și s-au cali
ficat pentru semifinalele competi
ției. în primul joc, formația din

Leipzig obținuse victoria cu scorul 
de 17—14.

ȘAH • în turneul internațional 
de la Ciudad de Mexico, după 8 
runde conduce marele maestru cu
banez Guillermo Garcia cu 6 punc
te, secundat de compatriotul său 
Eldis Cobo — 5‘/2 p și John Hoggart 
(S.U.A.) — 5 p. în runda a 8-a 
Garcia a cîștigat la Villareal, Cobo 
l-a învins pe Winter, iar 
a remizat cu Matera.

Hoggart

demon- 
Orange 
l-a în-

TENIS • într-o partidă 
strativă disputată la West 
(New Jersey), Bjorn Borg 
vins cu 6—4, 7—6 pe Rod Laver. 
• în turul II la Miami (Florida), 
J. Solomon l-a întrecut cu 6—3, 

pe J. Hrebec, iar L. 
dispus cu 6—2. 6—3 de 
• Rezultate înregistrate 
de la Springfield (Mas-

4—6, 6—3 
Alvarez a 
P. Dupre 
în turneul

Olandezul Jan Peters (in dreapta, căzut pe gazon) înscrie primul gol 
în poarta apărată de Clemence (in stingă). Fază din meciul amical 

desfășurat miercuri seara pe Wembley : Anglia — Olanda 0—2 !
Telefoto : A. P. — AGERPRES

sachusetts) : Taroczy
3—6,
7—6,
1—6,
6—3,
0—6,
6—3,

Hardie 6—1.
6—3 ; Mottram — Fishback 

6—3 ; Hewitt — V. Amritraj 
6—1, 7—6 ; Fleming — Waltke
4—6. 7—6 ; Vilas — Dibley 
6—4, 6—2 ; Rahim — Gebert 
3—6, 7—5.

TENIS DE MASA • La Port
smouth (Anglia) s-au intilnit in
tr-un meci contind pentru „Cupa 
ligii europene" selecționatele mixte 
ale Angliei și Ungariei. Sportivii 
maghiari au terminat învingători 
cu 4—3. Iată principalele rezultate 
înregistrate : Gergely — Neale 2—1 
(—15, 14. 15) ; Douglas — Jonyer 
2—0 (14. 15) ; Judith Magos — 
Carole Knight 2—0 (18, 9); Douglas
— Gergely 2—0 (10, 15) ; Jonyer
— Neale 2—1 (—19, 21, 17). în cla
samentul competiției conduce, neîn
vinsă, echipa Ungariei, cu 6 victo
rii, urmată de formația U.R.S.S. — 
4 victorii (un meci mai puțin dis
putat).

ALTE INTILNIRI AMICALE
LA LIMA, echipa Perului a 

dispus de cea a Ungariei cu 
3—2 (2—1), prin golurile mar
cate de Velasquez 
Punctele formației 
fost realizate de 
Nagy.

LA LONDRA, 
United a învins, pe teren pro
priu, cu 2—1 (2—0)
portugheză Benfica 
Au marcat Steve 
Macari, respectiv

ECHIPA F. C. 
evoluat la Sofia 
formației locale 
care a fost 
(2—1).

REPREZENTATIVA Austriei 
jucînd în Italia cu reprezenta-

(2) și Soții, 
maghiare au
Tdrdcsik și

Manchester

formația 
Lisabona. 

Copell și Lou 
Chalana. 
Magdeburg a 
în compania 

Akademik, de 
învinsă cu 4—2

tiva orașului Lucca a cîștigat cu 
5—0 (1—0). Golurile au fost 
marcate de Sachner (2). Pirkner. 
Eister și Prohaska.

ÎN PARTIDA inaugurală a 
turneului de juniori de la Via- 
reggio : Dukla Praga — Napoli 
1—1 (1—1).

Președintele F.I.F.A. Joao Ha- 
velange a subliniat într-o decla
rație făcută recent că fotbalul 
rămîne unul dintre jocurile de 
atracție ale Olimpiadelor de va
ră. Convingerile sale in această 
direcție au fost întărite de tur
neul olimpic de fotbal de la 
Montreal, unde acest sport s-a 
bucurat de un succes incontesta
bil, din toate punctele de ve
dere.

Iată ce declară președintele 
F.I.F.A. : „De pe acum există un 
interes mare pentru turneul de 
fotbal din cadrul Jocurilor Olim
pice din 19SO de la Moscova. Da
tele și informațiile primite de 
mine sînt in măsură să mă con
vingă că turneul de la viitoarea 
Olimpiadă va întrece din toate 
punctele de vedere succesele de 
pină acum. Climatul și atmosfe
ra în care se vor desfășura a- 
ceste meciuri constituie un plus 
de siguranță pentru succesul 
scontat, avînd în vedere compe
tența și obiectivitatea iubitorilor 
de fotbal din U.R.S.S.".

ACORD PENTRU TELEVIZAREA „MUNDIALULUI ’78*^
în urma 

încheiat la 
cu F.I.F.A., 
zată a C.M. 
de Organizația ibero-americană 
de televiziune, Uniunea euro
peană de radiodifuziune și Or
ganizația internațională de ra-

unui acord 
Ciudad de 
retransmisia televi- 
1978 va fi asigurată

recenf 
Mexic-

dio și televiziune. O <>?‘etate 
de stat argentiniană, denumită 
„Argentina ’78—T.V.“, se va o- 
cupa de buna transmisie a me
ciurilor prevăzute a avea Ioc la 
Buenos Aires, Rosario, Mendoza, 
Mar del Plata și Cordoba.


