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„Cupa Poiana" la schi MECIUL FEMININ RAPID - DINAMO DOMINA

AZI Șl MilNE, IN SALA „23 AUGUST"

DOUA CURSE
SLALOM 

SPECIAL
SINAIA, 11 (prin telefon). Tra

diționala competiție a schiorilor 
alpini, organizată de C.J.E.F.S. Bra
șov și dotată cu „Cupa Poiana", 
a inceput vineri pe pirtiile din... 
Bucegi. Vremea a fost însă po
trivnică deoarece vineri dimineața 
o ploaie de vară și un vînt foar
te puternic au făcut ca telecabina 
dintre Cotele 1400 și 2000 să 
funcționeze. în această situație, 
ganizatorii au amînat proba 
coborîre și au înlocuit-o cu 
slalom special disputat între 
bana de la „Cota 1500", cu 
sirea sub hotelul „Alpin cota 1400". 
Deci, vineri la ora 14, cînd vre
mea s-a ameliorat a început con
cursul de slalom pe o zăpadă 
foarte grea. Prima manșă a avut 
48 de porți și a fost marcată de 
antrenorul Nicolae Iovici, iar a 
doua cu 50 porți a fost trasată de 
antrenorul Cornel Tăbăraș. între
cerea băieților a fost viu dispu
tată și a dat, din nou, cîștig de 
cauză unuia dintre cei mai in 
formă schiori de la această oră : 
Gheorghe Vulpe (Telefericul). La 
fete lupta pentru întîietate s-a dat 
intre Georgeta Băncilă — constan
tă și sigură în . această probă — 
și Mînodora Munteanu, care a 
greșit in prima coborîre, căzind 
tocmai pe locul trei in clasament. 
REZULTATE TEHNICE : slalom 
special, băieți : 1. Gheorghe Vulpe 
(Telefericul) 69,917, 2. Dan Frății ă 
(Dinamo) 71,463, 3. Nandor Csaba 
(C.S.U. Oradea) 71.964, 4. loan Bo- 
biț (Dinamo) 72,320, 5. Cornel Ne- 
guțescu (A.S.A.) 72,388, 6. Gheor
ghe Ioan (Dinamo) 72,458 ; fete : 
1. Georgeta Băncilă (Dinamo) 
81.628, 2. Nuți Degeratu. (Voința 
Sinaia) 86,491, 3. Minodora Mun
teanu (C.S.U. Oradea) 90,832,

Simbătă, dacă condițiile meteo
rologice vor permite, se va, desfă
șura proba de coborire.

Gh. IRIMINOIU-corcsp.

&

Georgeta 1 
« eștigat

A XV-a ETAPA A CAMPIONATELOR DE VOLEI
Campionatele Diviziei A de volei 

continuă, azi și miine, cu disputa
rea partidelor din etapa a XV-a. 
Această rundă se anunță interesan
tă, prin programarea unor meciuri 
care pot oferi spectacole 
listice de calitate.

In frunte se situează 
dintre echipele feminine 
Dinamo, care va avea loc azi, 
sala Floreasca, de la ora 18,30. Di- 
namovistele, aflate acum pe locul 
secund în clasament, dispun de 
capacitatea necesară de a evolua

voleiba-

întîlnirea
Rapid și 

în

care Helga Bogdan, Gabriela Popa, 
Mariana Ionescu, Irina Petculeț. 
In același timp, formația rapidistă, 
clasată pe locul patru, cu Eugenia 
Rebac, Constanța Bălășoiu, Florica 
Fugigi, Ioana Șiclovan, poate, la 
rîndul său, să dea o replică pu
ternică. Dealtfel, totdeauna această 
partidă, între vechi rivale, a re
ținut interesul iubitorilor voleiu
lui, cărora cele două echipe le-au 
oferit spectacole reușite. Arbitrii 
întîlnirii : I. Covaci (București) — 
Em. Ududec (Suceava).

Martha Szekely (Rapid.) va încerca să depășească blocajul echipei Dina
mo. (Fază din meciul disputat în turul campionatului)

competitoarelor) : Știința Bacău
(9) — Farul Constanța (7) ; C.S.U. 
Galați (6) — I.E.F.S. (5) ; C.S.M. 
Sibiu (12) — Ceahlăul P. Neamț 
(11) ; „U“ Craiova (3) — Maratex 
B. Mare (10) ; Penicilina Iași (1) 
— „U“ Timișoara (8).

în campionatul masculin va fi 
interesant de urmărit evoluția 
echipelor situate în partea a doua 
a clasamentului în încercarea lor 
de a acumula puncte care să le 
ferească de ultimele locuri, mai 
ales că o parte din ele susțin me-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Bu'icilă (Dinamo Brașov) 
t slalomul special din 
,,Cupa Poiana"

MflH

la un nivel superior, avînd în ve
dere că din lot fac parte o serie 
de jucătoare cunoscute, printre

în rest, în campionatul feminin 
se vor disputa întilnirile (între pa
ranteze, locurile in clasament ale

Piua la Campionatele europene de bob

PRIMELE RECORDURI
Snă§| ALE PISTEI DIN SINAIA

■ Parcurgerea pistei din Sinaia 
pentru prima dată cu bobul de 
4 a trecut oarecum neobservată, 
deși faptul a constituit un eve
niment. Afirmăm aceasta deoa
rece în țâra noastră ultimele 
curse cu bob 4 s-au desfășurat 
cu 18 ani în urmă, mai precis 
în luna februarie a anului 1959 
cînd echipajul C.C.A., pilotat de 
Heinrich Enea, a cucerit — 
pîrtia de la Poiana Brașov 
titlul de campion național.
Sinaia, ultima cursă de bob 4 
a avut loc în anul 1950 cînd, pe 
pîrtja veche, echipajul Steagul 
roșu Brașov, pilotat de regreta
tul Alexandru Budișteanu, și-a 
înscris numele în palmaresul 
campionilor.

Deci, după întreruperi atît de 
îndelungate, se poate spune că 
ziua de 9 februarie 1977 repre
zintă un moment însemnat în is
toria bobului românesc, deoarece 
în dimineața respectivă bobul

pe

La

România I, pilotat de Dragoș 
Panaitescu (echipieri Paul Nea- 

Ionescu, Gheorghe 
parcurs pentru pri- 
bobul de 4 pista 
Sinaia și a relan- 
Timpul realizat,

gu, Costel 
Lixandru), a 
ma dată cu 
betonată din 
sat proba. 
1:09,27 (cu plecare fără împin
gere), constituie linia de ple
care pentru viitoarele recorduri 
ale pîrtiei. La bob 2, recordul 
traseului a fost stabilit în acest 
an (cînd s-au și străbătut în 
întregime toți cei 1 500 m ai 
pistei) de echipajul România I 
— Dragoș Panaitescu — Gheor
ghe Lixandru — cu timpul 
1:09,47.

Intrînd în actualitate, trebuie 
să menționăm că ieri vremea ne
favorabilă din timpul dimine
ții (cînd a plouat) nu a permis 
echipajelor prezente la Sinaia 
(ale Belgiei, R. D. Germane și 
României) să efectueze coborîri 
de antrenament.

• Asaltul recordurilor de said • Dueluri interesante
la mal multe probe • In prima zi, șapte iinalc

Astăzi și miine în sala „23 
August" din Capitală se desfă
șoară campionatele naționale pe 
teren acoperit ale seniorilor, cel 
mai important concurs intern al 
sezonului atletic. Vom vedea în 
întrecere pe mulți dintre frun
tașii atletismului nostru, ceea 
ce ne face să credem că vom 
asista la obținerea unor rezul
tate de valoare, a unor perfor
manțe care să permită selecțio
nerilor alcătuirea unui lot cît 
mai numeros în vederea cam
pionatelor europene.

Din cele 12 probe care figu
rează pe programul campionate
lor, unele atrag în mod deosebit 
atenția datorită numelor înscri
se pe listele de participare : la 
triplusalt nu vor lipsi Carol 
Corbu, Bedros Bedrosian și A- 
drian Ghioroaie. La 60 m este 
greu de dat un răspuns între
bării : „Claudiu Șușelescu sau 
Toma Petrescu Foarte intere
santă se anunță proba de 60 
mg femei, unde Valeria Ștefă-

nescu își vede pentru 
prima dată amenințată 
în mod serios suprema
ția — de aproape un 
deceniu — de către 
Elena Mîrza. Săritura 
în lungime își va alege 
cîștigătoarea din trioul 
Doina Anton —■ Gina 
Panait — Alina Gheor
ghiu. In aceeași pro
bă la bărbați, șanse de 
victorie au patru sări
tori : Dumitru Iordache, 
Ștefan Lăzărescu, Vir
gil Costache și Tudorel 
Vasile. Cornelia Popa 
și Niculina Vasile pro
mit un duel pasionant 
Ia săritura în înălțime. 
Echilibrate, fără învin
gători previzibili, par a 
fi „înălțimea" băieților 
și săritura cu prăjina.

Există și probe cu 
favoriți clari: Veronica
Buia (60 m), Erwin Sebestien 
(60 mg) și Gheorghe Crăciunes- 
cu (greutate) nu pot pierde, în 
mod normal, titlurile. De la ei, 
ca dealtfel de la toate vedetele 
noastre, așteptăm performanțe 
cît mai bune. ,

Astăzi (de la ora 16) yom cu

Dumitru

Azi, la Palatul sporturilor și culturii

Iordache, unul din favoriții probei 
de săritură in lungime.

prăjină, 
înălțime 
(F) și

noaște învingătorii Ia; 
60 mg (F), 60 m (B), 
(B), triplusalt, lungime 
greutate (F). Duminică diminea
ța (de la ora 9.30) vor avea 
celelalte finale: 60 mg (B), 
m (F), înălțime (F), lungime 
si greutate (B).

loc
60

(B)

TRAGEREA LA SORȚI A 
ECHIPELOR PARTICIPANTE
LA C.M. DE HANDBAL-JUNIOARE

Jocurile reprezentativelor României
Primul campionat mondial 

pentru junioare se va desfă
șura — așa cum am anunțat — 
între 18 și 25 martie, în Româ
nia. Posibilitate utilă nu numai 
pentru a consemna prima ierar
hie a junioarelor,, ci și pentru a 
prospecta viitorul handbalului 
feminin mondial.

Comisia de organizare, al că
rei președinte este tov. Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., 
a desfășurat o intensă activitate 
de pregătire, de creare a unor 
condiții optime pentru competi
toare. Astăzi, la ora 11, în salo
nul oficial al Palatului sportu
rilor și culturii, organizatorii — 
în prezența delegaților F.I.H., 
loan Kunst-Ghermănescu și Lu
cian Grigorescu — vor 
la tragerea la sorți a 
preliminare. Vor intra 
pentru a fi distribuite 
grupe, bilete cu numele selecțio
natelor Austriei, Cehoslovaciei, 
Republicii Populare Congo, Da
nemarcei, Franței, Republicii De
mocrate Germane, “ 
derale Germania, 
slaviei, Norvegiei, 
niei, României,
U.R.S.S. întrecerile grupelor pre
liminare vor fi găzduite de Pa
latul sporturilor și culturii (două 
serii), Sala sporturilor din Bra
șov (o serie) și sala Victoria 
Ploiești (o serie). Disputele din 
grupele semifinale vor avea loc 
la București și Ploiești, iar 
nalele la București (locurile 1—8) 
și Ploiești (9—15).

F.I.H. a comunicat și lista ar
bitrilor care vor oficia la C.M. 
de handbal junioare : Spasov — 
Terzijski (Bulgaria), Gronholm — 
Tuomincn (Finlanda), 
Ham — Houtbrakcn 
Căpățînă — Iamandi 
Cojocaru — Purică 
Marin — Șerban 
Radvani — Grebenișan 
nia), Lundin — Nilsson (Suedia) 
și Korec — Sladky 
slovacia).

Van dem
(Olanda), 

(România), 
(România), 
(România), 

(Româ-

(Ceho-

RECORDURILE

60 m
60 mg 
înălțime 
lungime 
prăjină 
triplusalt 
greutate

co m
60 mg 
înălțime 
lungime 
greutate

REPUBLICANE PE TEREN ACOPERIT

MASCULIN

Dorel Cristudor 
Erwin Sebestien 
Șerban loan 
Carol Corbu 
Dinu Piștalu 
Carol Corbu 
Marin Iordan

9.03.1974
9.03.1975 

23.02.1974 
13.02.1972 
28.02.1971 
12.02.1972
1.02.1975

FEMININ

Veronica Buia
Valeria Ștefănescu
Cornelia Popa
Viorica Viscopoleanu
Mihaela Loghin

29.01.1977
10.03.1973
28.02.1974
14.03.1970
31.01.1976

proceda 
grupelor 

în urnă, 
în cele 4

Republicii Fe- 
Indiei, Iugo- 
Olandei, Polo- 

Ungariei și

din

fi-

ÎNTÎLNIRE CU GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ
RAID-ANCHETĂ ÎN CAPITALĂ

© „LA ÎNCEPUT NU CREDEAM IN ACESTE EXERCIȚII. ACUM 
INSA SÎNT CONVINSĂ CĂ-MI ALUNGĂ OBOSEALA- • MAI 
MULTĂ CONȘTIINCIOZITATE, CU 14-15 ANI IN URMĂ I • 
INSTRUCTORI VOLUNTARI IN AȘTEPTAREA „RECICLĂRII" 
• MAI SÎNT ȘEFI DE SECȚIE CARE NU SINT CONVINȘI DE 
EFICIENTA EXERCIȚIULUI FIZIC • COLABORARE FRUC
TUOASĂ ÎNTRE O MARE ÎNTREPRINDERE INDUSTRIALA 

Șl I.E.F.S.
La mijloc de săptămînă, reporteri ai ziarului nostru au între

prins un raid într-o serie de întreprinderi ale Capitalei. Tema, din 
nou, gimnastica la locul de muncă — mijloc de sănătate și pîrghie 
importantă a creșterii eficienței în producție. In raidul nostru 
bucureștean, am întîlnit multe „lumini", dar și unele „umbre" care 
sperăm că vor dispare pînă la raidurile viitoare.

„ORA EXACTĂ** Șl EXERCIȚIILE ÎMPOTRIVA OBOSELII Ora 10 fix. în secția a 15-a a Întreprinderii de confecții și tricotaje 
București se execută programul de gimnastică la locul de muncă 

Foto : D. NEAGU

PROGRAMUL 
INTERNAȚIONAL 

INDOOR

Sezonul internațional 
programează numeroase 
ceri internaționale. In afara cu
pelor europene și a campiona
telor mondiale (grupa valorică B 
— seniori, junioare, tineret), se 
dispută și un mare număr de 
întreceri amicale. Reprezentati
vele României sînt și ele anga
jate pe multiple planuri.

Astfel, echipa noastră de fi
ner» susține o dublă întilnire cu 
formația similară a Ceho
slovaciei. Partidele sînt progra
mate la 21 martie, în sala Vic
toria din Ploiești și la 23 mar
tie, în Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală. Aceeași for
mație întreprinde între 6 și 10 
apriiie un turneu în Franța, ur
mînd ca între 11 și 19 aprilie, 

a 
mascu- 

Goteborg (Sue-

indoor 
între-

ARBITRAJUL
Șl PERFORMANȚA

să participe la prima ediție 
campionatului mondial 
lin de tineret la 
dia).

Reprezentativa 
României pleacă 
ța pentru a susține trei jocuri 
cu formația țării gazdă. Parti
dele vor avea loc la 15 februa
rie, la Valence, 17 februarie, la 
Echirolles și 20 februarie 
Mantes. Formația pregătită 
antrenorul Valeriu Gogâltan va 
urmări în acest turneu verifi
carea unor jucătoare tinere, o- 
mogenizarea lotului.

de senioare a 
miine în Fran

la 
de

(Continuare în pag. a 4-a)

PATINATORI ROMÂNI
LA „CUPA PRIETENIA"

Spațioasă hală a secției a 15-a 
de la întreprinderea de confec
ții și tricotaje. Lumină fluores
centă. Sute de femei. De ce am 
ales secția a 15-a și nu alta ? 
Tudor Conțu, secretarul asocia
ției Confecția ne spusese : „Aici 
procesul de producție este axat 
pe diferite articole sportive, mult 
apreciate atit pe piața internă, 
cit și peste hotare". în timp ce 
miini îndemînatice și agile lu
crează cu spor la treninguri, tri
couri și alte produse de sport, se 
aud cunoscutele semnale ale orei 
exacte, după care crainica a- 
nunță „A fost ora zece". în a- 
cest moment imensa sală devine 
6... mare de zîmbete. La coman
da Valeriei Lungu, Marcelei 
Apetrei, Elenei Florescu, Elenei 
Ciobanu și a altor instructoare, 
pînă atunci harnice muncitoare, 
colegele lor încep programul de 
exerciții fizice de natură să le 
compenseze eforturile depuse. 
După cele 5—6 minute de gim
nastică, am încercat să probăm 
eficacitatea ei.

— Cum vă simțiți ? ne-am a- 
dresat mai multor muncitoare.

„La început nu am prea cre- 
■nt in această treabă, mai ales 
că, la volumul meu, îmi venea 
și greu să execut mișcările. 
Acum insă, sint convinsă că mie,

care lucrez mai mult in picioare, 
aceste exerciții parcă îmi alungă 
oboseala. Mă simt altfel după 
ele și randamentul este altul" 
(Ioana Nicola, 48 de ani) ; „Lu- 
crind pe loc și într-o anumită 
poziție, aceste exerciții de gim
nastică au darul să mă relaxeze 
după patru ore de muncă. Dacă 
cineva ar dori să le suspende, 
oricum m-aș opri din activitate 
cîteva minute pentru înviorarea 
organismului" (Elena Băniță, 40 
de ani). Și cum marea majori
tate a lucrătoarelor sînt fete 
sub 20 de ani, iată opinia foar
te tinerei muncitoare, Miorița 
Nicolae : „E firesc să facem a- 
ceste exerciții care ne ajută să 
reluăm munca intr-un ritm alert. 
Eu m-am obișnuit din cursul 
școlii cu exercițiile fizice și nu 
concep omul zilelor noastre fără 
a face mișcare, mai ales in orele 
libere, practicind sporturile pre
ferate".

DE LA 2300
Asociația sportivă Grivița 

Roșie, de pe lingă întreprinderea 
mecanică de material rulant și 
întreprinderea de utilaj chimic 
Grivița Roșie, este o unitate 
sportivă fruntașă, cu nu mai 
puțin de 5 258 de membri coti-

Prin urmare, gimnastica la lo
cul de muncă este favorita celor 
peste 600 de muncitoare care 
lucrează aici în două schimburi 
(după-amiază se exersează la 
ora 18), a șefului secției a 15-a, 
Valter Diaconiță, și a membrilor 
altor secții de producție. Ca a- 
tare, factorii responsabili au al
cătuit — după cum ne-a spus 
la plecare tovarășa Gherghina 
Ionescu, președinta comitetului 
sindical — un plan pentru extin
derea gimnasticii la locul de 
muncă, urmînd a fi angrenate în 
această acțiune încă 6 000 de 
muncitoare. în secțiile a 3-a, a 
5-a și a 6-a se fac preparati
vele necesare, iar rețeaua de ra- 
dioficare va fi reamenajată în 
așa fel ca prin intermediul ei 
programul de gimnastică să se 
execute simultan în toate sec
toarele.

LA... 364!
zanți, cuprinși în 118 grupe sin
dicale.

în urmă cu 14—15 ani, vizi- 
tînd atelierele unde funcționea
ză astăzi cele două întreprinderi 
am avut plăcuta surpriză să în- 
tîlnim în cadrul acțiunii „gim

nastica la locul de muncă" un 
număr de peste 2 300 de adepți 
ai acestei utile îndeletniciri. Or, 
era de așteptat ca astăzi, după 
atîția ani, numărul practicanți- 
lor gimnasticii la locul de mun
că, la cele două întreprinderi de 
pe calea Griviței, să fie și mai 
mare. Așa speram. Realitatea ?... 
în prezent gimnastica la locul 
de muncă, la întreprinderile 
mai sus-amintite este practicată 
doar de 364 de angajați (202 la 
atelierul tîmplărie, 82 la atelie
rul tapițerie și 80 la secția seu- 
lărie). în rest...

Gheorghe Ion, secretarul aso
ciației sportive Grivița Roșie, un 
om inimos, pe care-1 cunoaștem 
de mult, a ținut să ne declare : 
„După cum știți, gimnastica Ia 
locul de muncă a fost, în urmă 
cu ani, una dintre frumoasele 
noastre reușite. Că astăzi stăm 
prost in această privință este,

Raid realizat de : Ion CUPEN, 
Traian IOANIȚESCU, Mircea M. 
IONESCU, Gheorghe ȘTEFĂNESCU 
și Radu TIMOFTE,

Un grup de patinatori români, 
din care vor face parte Laura 
Daradics, Eva Molnar, Dezideriu 
Jenei, Zoltan Adorian și alți ti
neri viteziști, va participa la ac
tuala ediție a „Cupei Prietenia", 
întrecerile vor avea loc pe pista 
din Ulan-Bator între 17 și 21 fe
bruarie.

=5

Printre factorii externi care influențează deosebit de activ 
performanța în marea majoritate a disciplinelor și probelor 
sportive arbitrajul are, după părerea noastră, acțiunea cea 

mai complexă. Chemat inițial să vegheze la respectarea întocmai 
de către competitori a regulilor întrecerii (cum ar fi, de exemplu, 
la fotbal, box, hochei, lupte, handbal sau baschet), în plus, la 
unele ramuri sportive (probele atletice, haltere ș.a.) să măsoare 
exact în timp, greutate sau în spațiu performanțele și să stabi
lească ierarhia valorică intr-un concurs, iar in alte ramuri (cum 
este scrima) să decidă pe învingător, arbitrajul și-a extins pe ne
simțite sfera de acțiune. El nu se mai mărginește să vegheze la 
respectarea normelor de etică și echitate, misiune care i-a de
terminat apariția în arena sportivă. Integrîndu-se intim, cu timpul, 
în angrenajul complicat al competiției, de neconceput fără pre
zența sa, arbitrajul a ajuns să influențeze tot mai puternic, mai 
ales in jocuri, evoluția concurenților, nu numai într-o partidă sau 
alta ci, cel mai adesea, în întreaga lor activitate. Această influ
ență poate fi pozitivă sau negativă, după cum arbitrajul este de 
calitate sau, dimpotrivă, departe de cerințele evoluției unei ra
muri sau alteia.

Spectatorul, sesizînd cum e și firesc, îndeobște latura etică 
a arbitrajului, spune (ca și cronicarul limitat de spațiul cronicii) 
că arbitrajul a fost corect sau nu, înțelegîndu-se prin aceasta 
obiectiv sau favorizant pentru una din părți. Dar specialistul, 
antrenorul și elevii săi cer arbitrului să fie sensibil la progresul 
neîncetat al ramurii de sport respective și, în spiritul regulamentu
lui, să o ajute. Pentru a ilustra acest lucru, care ne-a și îndemnat 
să scriem rîndurile de față, vom lua cîteva exemple. în box, de 
pildă, s-a reproșat arbitrilor noștri că nu îngăduie lupta de aproa
pe. Intr-adevăr, o asemenea manieră de arbitraj, care spera să 
evite accidentările și boxul „nespectaculos" a determinat pe pugi- 
liști — mai ales pe cei tineri — să renunțe la abordarea acestei 
forme de luptă deosebit de eficace. Sub asistența unui arbitraj pe 
nedrept numit „mai larg", în competițiile internaționale, boxerii 
noștri au fost derutați, cu toate consecințele ce au decurs de 
aici. Am putea lua un exemplu din hocheiul pe gheață, în care 
ani de zile „bodicek"-ul, procedeu absolut regulamentar și de 
largă circulație, a fost tratat de arbitrii noștri ca o brutalitate. 
Și dacă ne gîndim că de la o vreme acest procedeu a fost admis 
și în atac, e ușor de înțeles că jocul „delicat" al hocheiștilor 
noștri nu avea să le aducă nimic bun.

Am putea adinei investigația noastră și în alte sporturi, ca 
rugbyul și fotbalul (cu jocul atletic sau manevrele tactice) sau 
ca handbalul (sancționarea excesivă, continuă, a jocului bărbătesc, 
aspru, dar în limitele acceptate de regulament și larg practicat 
în lume).

Sîntem 
sporturile, 
toare, cu 
cativ. Considerăm că și arbitrii ar trebui cuprinși într-o asemenea 
acțiune de împrospătare (și verificare I) a cunoștințelor, de adu
cere „la zi" cu unele elemente, pentru a asigura încadrarea lor, 
în marele efort de dezvoltare a unor sporturi în care am obținut 
performanțe valoroase sau în care rezultatele se lasă încă aștep
tate. De asemenea, este imperios necesar ca arbitrii să nu se 
mărginească la studiul care le-a asigurat ecusonul, ci să se țină 
la curent cu tot ce e nou în ramura respectivă, citind și partici- 
pind, ei înșiși, la antrenamentele sportivilor.

în plină perioadă de reciclare a antrenorilor din toate 
pentru a-i pune de acord cu o linie metodică direc- 
ultimele noutăți din domeniul procesului instructiv-edu-

PLENARELE C.J.E.F.S., PRILEJ DE AMPLE 
DEZBATERI ALE ACTIVITĂȚII SPORTIVE

(Continuare în pagi a 3-a)

Continuînd analizele și dezbate
rea sub toate aspectele a activității 
sportive desfășurate în județe, pre
cum și măsurile care se impun 
pentru îmbunătățirea rezultatelor, 
plenarele C.J.E.F.S., care au avut 
Ioc în ultimele zile, au constituit 
momente semnificative, hotărîtoare 
pentru trecerea la aplicarea în 
practică a prevederilor Programu
lui de dezvoltare pînă in 1980, a 
activității de educație fizică și 
sport, program aprobat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. La plenare — la care au 
fost invitați să ia parte in afara 
activului organelor județene de 
specialitate, numeroși tehnicieni, 
profesori de educație fizică, antre
nori, sportivi fruntași, reprezen
tanți ai organizațiilor locale și cen
trale cu atribuții în acest domeniu 
— au asistat tovarăși cu munci de

răspundere în organele de partid 
și de stat locale și în Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport : TIMIȘ : Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., general 
locotenent Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S. ; CONSTAN
TA : Ion Vîlsan, secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., Constantin Mîndreanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. membru al Biroului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. ; VASLUI : 
Ion Smidt, secretar al Comitetului 
județean Vaslui al P.C.R., lovită 
Popa, membru al Biroului Execu
tiv al C.N.E.F.S. ; COVASNA: 
Ferdinand Nagy, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R., general locotenent Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S.; 
DOLJ 5 Mihai Burcheșin, secretar

al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S.; BOTOȘANI: Gheorghe 
Ghinea, secretar al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R., Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S. ș 
SUCEAVA: Valerian Găină, se
cretar al Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., Miron Olteanu, 
secretar al C.N.E.F.S. ; DÎMBOVI
ȚA : Florea Ristache, prim-secre
tar al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R., general locote
nent Marin Dragnea. președintele 
C.N.E.F.S.; ILFOV : Victor Negrea, 
șef de sector la Comitetul jude
țean Ilfov al P.C.R., Ioviță Popa, 
membru al Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. ? SIBIU : Vasile Bărbu- 
leț, secretar al Comitetului județ 
țean Sibiu al P.C.R., Miron Olteaț 
nu, secretar al C.N.E.F.S,
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Snortul

AM IUBIT PREA MULT

Va începe altul...

MINUTUL 89

— Cum explici neobișnuita ta 
longevitate sportivă ?

frumos, mai plin de bucurii, se 
încheie.

DEZIDERIU VARGA

Interlocutorul nostru este posesorul 
unei impresionante „cărți de vizită", 
poate una dintre cele mai ample din 
mișcarea noastră sportivă. Maestrul 

emerit al sportului, Dezideriu Varga (Steaua) a îmbrăcat tricoul 
reprezentativei de hochei a țării de 237 de ori, de-a lungul a 19 
sezoane, timp în care a cucerit 12 titluri de campion al României. 
A debutat în selecționata națională în 1958 (a început hocheiul la 
Miercurea Ciuc, în 1955, cu antrenorul S. Covaci), odată cu inau
gurarea patinoarului artificial „23 August". Debut de bun augur, 
pentru că în 1961 a fost prezent pentru prima oară la campionatul 
mondial, iar în continuare a participat la 14 ediții ale C.M. și la 
4 ediții ale J.O. de iarnă. \

Căsătorit, tatăl unui băiat 
(Adrian — 6 ani), Dezideriu 
Varga, la aproape 38 de ani (s-a 
născut ta 14 mai 1939, la 
Miercurea Ciuc) se antrenează 
încă intens pentru a se putea 
alinia, cu echipa României, la 
startul grupei A a campionatului 
mondial de anul acesta. Așa 
l-am găsit, în plin antrenament. 
Așa a început scurta noastră 
convorbire, la mantinelă.

— Am iubit prea mult hoche
iul pentru ca să-l înșel. Am dus 
și duc 0 viață extrem de cum
pătată. Kxcfesele, de orice natu
ră, sînt fatale unui sportiv de 
perforffianță. Spun acest lucru 
în temeiul unei lungi 
țe, Ia sfîfșitul carierei

experien- 
mele.

— Sigur că va începe ajtul. 
Și pentru că am iubit atît de 
mult acest sport, pot să vă a- 
nunț că m-arn hotărît să nu mă 
despart de el. Din toamna aces
tui an mă voi dedica profesiei 
de antrenor. M-am pregătit în 
acest sens, terminînd cu bine 
cursurile școlii de specialitate. în 
prezent sînt antrenor de cate
goria a Il-a, așa că din sezonul 
viitor voi fi prezent printre 
copii pentru a-i instrui. Va fi o 
mare bucurie pentru mine să 
pot pregăti cadrele de mîine ale 
hocheiului nostru și nu este ex
clus ca peste cîțiva ani să fiu, 
din nou, alături de componenții 
echipei reprezentative, prin ele
vii mei. bineînțeles.

- Deci, se apropie sfirșitul ?

— Oricît de greu mi-ar Veni, 
răspunsul este, totuși, afirmativ, 
în ciirînd voi abandona activi
tatea competiționâlă. Un capitol 
din viața mea, pOate cel mai

— AI vorbit de bucurii viitoa
re. Care a fost satisfacția cea 
mai mare din bogata ta carieră?

Note de lectură I

— Răspund 
tigarea grupei

cut și promovarea echipei Ro
mâniei pentru acest sezon în pri
mul eșalon valoric al campiona
tului lumii. Tocmai pentru că 
am participat la această victorie, 
am ținut să mai joc un an, să 
trăiesc și eu bucuria de a evo
lua alături de elita hocheiului 
mondial.

Discuția noastră s-a oprit aici. 
Antrenamentul era în plină des
fășurare și Dezideriu Varga nu 
putea lipsi prea mult.

De fapt, cum a spus cu alt pri
lej, de la antrenament el n-a 
lipsit niciodată...

i

Călin ANTONESCU

CĂTRE UN FRAGED JUNIOR

TUDOR GEORGE

Atuncea - sigur I - tu vei merita 
Spre slavo Alor-Tâi și slava Ta I

Iubește sportu-acesta temerar. 
Dacă ți*i drog să te ovinți'nainte I 
Să qi 0 țintâ-n viață

Ca pe Anteu, țarina să te-alinte : 
Să-ți dea puteri și sprijin - la amar I 
Căderile s-anime zboru-ți, iar !
Și-n cinstea olar tăi, să lupți fierbinte I

Atunci putea-vei toga să-ți instauri, 
Purtînd - suprem — coroana ta de lauri I

Atuncea fî-vei Om, cu-adevârat : 
Cu dreptul

de-a placa
și-a fi placat I

- ține minte 1 — 
Neirosindu-ți clipele-n zadar I

6

SPORTURI
IN CAREU

ORIZONTAL ; 1. A provoca. — Po
loneză. 2. Cal înapoiat. — începător.
3. O întîlnire între... două vocale. —
Legătura dintre om șl taur. 4. înain
taș central... și virf I — Mese ală
turate I — Loc de plecare (pi.). 5. 
As al tenisului românesc. — Antre
nată. 6. Rezervă. — în ritm I 7. La 
corp l — Privește ! — Teren pentru 
înot. 8. Doi din spate ! — Un fel de 
S.O.S. I 9. Centru. — se mișcă greu. 
10. Știie scurtă ! — Repetare (înv.) 
— Hăire. 11. Vin. — Cal de bătaie 
al boxerilor. . — - -
12. Aranjament 
taș. 13. Poartă 
în interior.

VERTICAL : 
puternici l — ____ .. __ „„
vorbă (reg.) — invitare. 3. U.T.A. în 
trecut. — Curse I — Doina îi place.
4. Pași... de gimnastică. — Corbul 
are cuvîntul. 5. Perne I — Teren ni
sipos. 6. Parcurs ca-n carte. — Di
mensiuni ! 7. Dă repetare — Primele 
trei... manșe ! — AS I 8. Perioada 
de început a lui Ponova ! — Tub 
gol l — Albaneză... de frunte. 9. 
Conjugare în urma efortului. — Con
ducător craiovean. — Primele două 
la cantotaj ! 10. Totalitatea celor se
lecționați. — Serviciul din mină. 11.

Vin. ___ __ ____
— Final de turnuri ! 
inițial ! — Club frun- 
llberă. — Deschideri...

1. Sport... lingă cel
Spade I 2. A sta de

Șl DESPRE LIPIȚANI• ••■> i
Situată intre artă și sport, „școala de echitație spaniolă” ră- 

mîne una din marile atracții turistice ale Vienei. Călător pe me
leaguri austriece, muzicologul George Sbârcea, cunoscut și pentru 
„simpatiile" sale sportive, nu a ocolit acest subiect în peregrinările 
prin capitala austriacă, oferindu-ne cîteva pagini (din care am 
reținut fragmentul de mai jos) deosebit de interesante în volumul 
„Ceasurile de zi și de noapte ale Austriei", dealtfel un jurnal de 
călătorie cu fermecătoare notații despre țara lui Strauss și a val
sului, dar și a unor mari sportivi.

„O comisie alege, an de an, 
exemplarele cele mai reușite, 
spre a fi expediate la Viena, 
unde sînt transformate în bale
rini. după îndelungi exerciții 
severe și răbdătoare.

Fiecare cal este încredințat 
unui dresor experimentat, care 
se fixează asupra lui cu în
treaga sa atenție... E lung dru
mul de la cel dinții exercițiu, 
constind timp de mai multe 
luni din plimbarea disciplinată 
de-a lungul zidurilor manejului, 
pină la evoluțiile coregrafice 
de mai tîrziu. Ele se obțin prin 
reacția subtilă a calului la cele 
mai fine apăsări de picior, 
Schimbări de poziția miinii și a 
brațelor călărețului, deplasarea 
centrului greutății sale corpo
rale. După cum calul 
învață, dresorul îl laudă, 
recompensează sau îl 
tează, ca pe un copil 
primei școli. Mai tîrziu. relația 
dintre om și animal se transformă 
într-o strînsă legătură de prie
tenie... Figurile, atît de utile 
odinioară, au devenit azi o sa
vantă coregrafie ecvestră. Ea 
culminează în superba capriolă, 
salt executat prin ridicarea si
multană a celor patru copite în 
aer. Calul se preface atunci, 
timp de o secundă sau două, 
într-o albă săgeată orizontală 
în văzduh, în muta încremenire 
a spectatorilor... Finalul orică-

ascultă și 
‘ îl
admones- 
de vîrsta

rei producții este apariția în 
careu a cailor, fără călăreții 
lor, minați doar de Marele 
ghid. La plescăiturile sale 
ușoare sau la pocnetele din de
gete, se supun toți ca unul Sin
gur, executînd pași delicați și 
piruete complicate.

Ar fi greu de imaginat spec
tacolul acesta fără dialogul ce 
se urzește, timp de mulți ani. 
între om și cal. în atmosfera 
claustrată a manejului sau în 
cursul plimbărilor, reconfortan
te pentru ; 
boltiri de 
Vieneză.

Dresajul 
erudiția cu 
formînd un 
toare, astfel că o reprezentație 
de echitație la Viena dă o idee 
despre 
reverii 
nirii“.

ambii, pe aleile cu 
crengi din Pădurea
lipițanilor îmbină 

elevația lirică, trans- 
mamifer în zbură-

materializarea poeticelor 
de odinioară ale orne

ALTE APARIȚII
• N. Covaci : Săriturile în 

gimnastică ; 135 pag. ; 5 lei ;
• C. Crișan : Memorial in

vers ; 150 pag. ; 7,50 lei ;
• * * * Atletismul peste ho

tare ; traducere din limba rusă; 
419 pag. ; 14 lei ;

• L. Boioșăneanu, Șt. Ne
grea : Drumețind prin Munții 
Banatului; ed. a II-a; 234 pag.: 
17.50 lei.

Povești vinătorești

UN TROFEU DE PREȚ
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DE MÎINE, LA IAȘI, UN NOU TURNEU
AL DIVIZIEI A LA

Mîine va începe 
dintre cele mai atractive turnee 
ale Diviziei A la handbal mas
culin. Și aceasta nu numai pen
tru că în acest turneu, c'ire 
grupează etapele a XX-a, XXI-a 
și a XXII-a, este cuprins și me
ciul de mare interes și de veche 
tradiție în handbalul nostru 
masculin, cel dintre fruntașele 
clasamentului, Steaua și Dina
mo București. Am socotit turne
ul ieșean ca atare și pentru că 
în cele trei etape sînt progra
mate și alte partide echilibrate. 
Astfel mîine au loc meciurile 
H. C. Minaur Baia Mare — Po
litehnica Timișoara și Știința 
Bacău — Steaua. De asemenea, 
în celelalte două etape sînt pro
gramate jocurile Politehnica Ti
mișoara — Dinamo București, 
Steaua — H. C. Minaur Baia 
Mare (luni), Știința Bacău —

la Iași unul
HANDBAL MASCULIN

Dinamo Brașov și Steaua — Di
namo București (marți).

în mod cert atenția tuturor 
se concentrează asupra atestui 
mare meci în care se întîlnesc 
cele mai bune formații mascu
line din țara noastră. In pre
zent, situația în clasament se 
prezintă astfel : Steaua — 34 
puncte și Dinamo București 31 
puncte. Ambele echipe sînt net 
detașate de restul participante
lor, următoarea clasată, H. C. 
Minaur Baia Mare avînd 19 
puncte! Confruntarea de la Iași, 
se anunță, așadar, decisivă în 
lupta pentru titlul de campi
oană, pe care-1 deține în pre
zent Steaua. Avem convingerea 
că echipele noastre fruntașe nu 
ne vor dezminți așteptările, ofe
rind un joc de ridicată valoare 
tehnică, cu toate atributele spec
taculare ale handbalului modern.

V

ÎNTÎLNIRE AMICALĂ DE TENIS
ROMÂNIA - UNGARIA (juniori)

vederea participării reprezen-In 
tativelor noastre de juniori la eta
pele de zonă ale campionatului 
european de tenis pe teren acope
rit — întreceri ce se vor desfășura 
la sfirșitul acestei luni Și în pri
mele zile din martie — a fost 
programată la București o întîlnire 
amicală cu echipe din Ungaria. 
Competiția a început vineri dimi
neață in sala „23 August". între
cerile se dispută pe trei categorii 
de virstă : 15—16, 17—18 și 19—20 
de ani. Iată echipele celor două 
țări, în ordinea categoriilor 
virstă. ROMANIA : A. Mîrza, 
Dinicu, S. Niculescu. Ed. Pană, 
Niță și L. Bucur ; UNGARIA : 
Sarreti, I. Gulyas, Z. Kuharsky, 
Rhein, L. Zsiga și K. Banhidi.

de 
V. 
FI. 
G. 
G. 
Se

dispută 
piu și 
fiecărei

în primul meci s-au 
Mirza și G. Sarreti, în 
tegoriei celei mai mici 
După ce primele două ____  __
fost echilibrate, fiecare jucător ad- 
judeclndu-și cîte unul, cel decisiv 
a dat cîștig de cauză sportivului 
nostru care, jucînd fără greșeală, 
s-a impus categoric, pierzînd doar 
un ghem. Rezultat final : A. Mirza 
— G. Sarreti 6—3. 3—6, 6—1. în 
schimb, cel de-al doilea jucător 
român, V. Dinicu, a cedat cu 6—7, 
1—6 în fața lui I. Gulyas. Com
petiția continuă simbătă de la ora 
8,30. (I. GV.)

cîte două meciuri de sim- 
unul de dublu 
echipe.

în cadrul

întilnit A. 
cadrul ca
de virstă. 
seturi au

BflSPU
. VASILE MINULESCU, BUCUREȘTI. „Deși 

•int pensionar, am urmărit cu adevăra
tă pasiune, citeva seri la rind, campio
natele europene de patinaj artistic. Am 
" ‘ * evo-

Uwe 
decit

rămas pur și simplu fermwat de 
luția perechii Manuela Boer — 
Bewerzdorf, deși ei nu s-«u clasat

tor admirabili patinatori. A? putea, prin 
dv, sâ aflu adresa lor î. Cum so nu ? 
Le puteți scrie pe adresa : Eîskunstlauf 
Verband der D.D.R., Stofkower Strasse, 
Berlin 1055, R.D. Germano.

realizat din lovitură de la 11 metri, ci 
din acțiune.

VASILE I. TIPA, TODIRE$T| ți ALE
XANDRU DUMITRU, CONSTANTA. Fireș
te, a fost greu de ales un fotbalist bun 
în adevărata accepțiune a cuvîntului și, 
mal ales pe „cel mai bun fotbalist" al 
unui an care nu prea ne,-a adus satis
facții în activitatea fotbalistică. Potrivit 
părerilor exprimate de redactorii de 
specialitate ai ziarului nostru, „cel mai 
bun fotbalist al anului 1976" a fost de
semnat Dudu Georgescu (Dinamo), lider 
detașat în clasamentul golgeterilor.

RADU SAVA, BUCUREȘTI. 1. Baschet
balistul Costel Cernat (Steaua) este so
țul bcschetbalistei Stela Cernot (Rapid). 
2. Din momentul cînd o echipa a acu
mulat 10 greșeli personale, orice nou 
fault comis de un jucâter al echipei res

pective va fi sancționat cu 2 aruncări 
[ibere. O 
menită să

NICOLAE NEGRU, TG. JIU. O repriză,
I durează 40 de minute. Arbi- 

ioe 
ae-

la rugby
trul nu
decît în 
cidentâfî

AUREL _____ _____ ... _______ .....
foairte simple : la executarea unei lovi
turi de Io 11 metri, daca mingea a fost 
respinsa de portar, ea poate fi reluată 
d« oricare jucător, inclusiv de cel care a 
executat lovitura. Golul înscris în ase

menea condiții nu trebuie considerat ca

poate prelungi timpul de 
cazurile cînd s-au prădus 
și j’oeul a fost întrerupt.

BERCE, GALATI. Lucrurile

provedere a regulamentului 
dinamizeze $i mai mult jocul.

oețiunUe de atac si, dimpo- 
recurg

încurajînd _ ___ ...
trivă, deseurajînd echipele care 
area mult la faulturi.

Tnceput de februarie. Lună blin- 
dă, cu zăpadă puțină și cu abia 
o urmă de ger. Dar vulpile ignoră 
mersul vremii și nuntesc strict 
după calendar. Știam că la vremea 
asta poți intilni la cimpie, dar mai 
ales in regiuni de dealuri, cortegii 
de nuntă vulpească : o vulpe după 
care aleargă nebuni, doi sau trei 
vulpoi...

Și am plecat trei amici spre un 
asemenea loc. Trenul ne-a lăsat, 
in zori, intr-o haltă, in care n-a 
mai coborit nimeni in afară de 
noi. Fiindcă eu cunoșteam cit de 
cit locurile, am fost ales, pe loc, 
organizatorul zilei de vinătoare. 
Mi-am luat rolul in serios și, după 
ce am călcat mai bine de vreo doi 
kilometri, le-am expus „planul de 
bătaie" : eu merg drept inainte 
spre pădurea din față ; pornesc 
peste un sfert de oră ; voi mergeți 
unul spre stingă și altul spre 
dreapta timp de un sfert de oră 
după care schimbați unghiul de 
marș cu 90 de grade — direcția 
pădurea. Vă opriți din loc in loc 
șt „chemați", apoi așteptați cel 
puțin zece minute după fiecare 
chemare ; nu vă grăbiți să tra
geți ; apăsați pe trăgaci numai 
cînd vulpea s-a apropiat la 35—40 
de metri; nu chemați decit de 
două-trei ori din același loc... In- 
tilnirea la cantonul silvic de din
colo de pădure, la orele 12...

Cu aceasta „instructajul" era 
încheiat. Am plecat. Am rămas pe 
loc un sfert de oră, cu gindul la 
felul in care știu ei să „cheme" 
vulpile și șansele de a le înșela. 
Amicul N. imită foarte bine, numai

din gură, finitul șoarecelui, iar B. 
se folosește binișor de o sticlă goală 
pe care trece, apăsat, un dop de 
plută, cam cu același rezultat, in 
ceea ce privește sunetul. Eu am o 
„chemătoare" din material plastic 
cu care imit ușor vaietul iepure
lui rănit...

A primit o observație. — Ultimii clasați la „grea" 1 — 
Scor alb. 12. Bust fără cap ! — Cupă. 13. Simpatizată 
— Apariție bruscă.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Președin
tele F.I.F.A. consideră posibilă o even
tuală înălțare a porților de fotbal :

MARCEL RUSESCU, maestru al sportului
Dezlegarea jocului precedent, intitulat : „SPORT Șl 

DESTINDERE11. Orizontal : 1. Fotbal — Marco. 2. Aviator 
— Salt 3. Marș — Patina. 4. IL — 
Clasament. 5. L — Ghețuri — CR. 
6. Ilie — Anula — E. 7. ierta — Eșa
lon. 8. CL — Cot — Rula. 9. Static 
— Cina. 10. TO — Educa — Eco. 11. 
Oros — Popicar. 12. Pic — Vas 
Bara.

Pentru-aceastâ „înălțare" 
— Perspectivă, in prezent — 
Fotbaliștii, mi se pare.
Fac de mult... antrenament I

C. VASILE, CIMPULUNG MOLDOVE
NESC. 1 ’
o organizat printre cititori 
privind cunoașterea regulamentului 
oului de fotbal. Dv. propuneți să 
organizăm asemenea concursuri, 
reflecta în acest sens. Ne gîndîm 
dacă n-ar fi mai utilă organizarea ___
concurs referitor Ia cunoașterea regula
mentului de către... jucători I 2. Recor
dul mondial oficial ia 100 m liber este 

49,99 și aparține lui Jim Montgomery. 
Performanta lui Jonty Skinner (49,44) n-a 
fost omologată pină în prezent. Ne în
trebați unde se va opri recordul mon
dial de înot la 100 m liber ? Este o 
întrebare care a fost pusă mereu cînd 
s-a realizat un nou record mondiar, la 
notație, la atletism etc ? După opinia... 
computerelor, la Moscova se va înota 
100 m liber în 48 secunde I

In urmă cu ani, ziarul nostru 
concursuri 

Ie
rnai 

Vom 
inso 
unui

Ilustrații : N. CLAUDIU

GENIU
PRECOCE
Doi ani și nouă 

luni, 70 de centime
tri înălțime, 13 kilo
grame de farmec și 
geniu — aceasta este 
micuța Pamfila Wat’ 
son, a cărei inteli
gență precoce stupe- 
fiază psihologii ame
ricani. La 18 luni cu
noștea peste 400 
cuvinte și putea 
descifreze un text 
ziar. Ea merge de 
acum la școală 
dă săptămînal 
„show" la televiziu- 

' ne recitind Uterele 
alfabetului și citind 

cronica rezervată co- 
piilor. Joacă șah, bi
liard

Cu privire la vi
itorul ei se fac tot 
soiul de proiecte, nu
mai că micuțul feno
men rămîne inflexi
bil în păreri: „Vreau

și ping-pong.

★
A trecut un sfert de oră și am 

pornit. La marginea pădurii am 
emis citeva vaiete de iepure rănit. 
Am așteptat citeva minute, dar nu 
s-a intimplat nimic. Am mai căl
cat, transpirind bine (pe aici ză
pada era mare), citeva sute de 
metri și am chemat iarăși. N-au 
trecut nici cinci minute și am Vă
zut, fluturind pe deasupra tufelor, 
o coadă roșcată, frumoasă. A apă
rut curind și silueta cumetrei. 
Pășea repede și mărunt, cu botul 
mirosind urmele de pe zăpada 
proaspătă. Ca s-o opresc și, in a- 
celași timp, să-i acord o oarecare 
șansă, am slobozit un „pst !“. Vul
pea s-a oprit, m-a văzut, dar a 
sărit prea tîrziu ; un glonțișor de 
5,6 mm a oprit-o pentru totdea
una... Avea o blană roșie ca focul, 
cu spicul roz.

Era amiaza cind ne-am revăzut, 
toți trei, la cantonul silvic. Eram 
roșii in obraz și osteniți. Culcasem 
pe puțin cite 10 km prin zăpadă. 
N. era și mai ostenit fiindcă adu
sese in spinare două vulpi. $i B. 
adusese o vulpe, dar cum a ajuns 
la canton m-a apostrofat : „Bre, 
vinătoarea asta cere condiție fizi
că, nu glumă ! Să umbli atiția ki
lometri prin asemenea zăpadă, 
nu-i joacă !“

— Bine .' Faci antrenament vreo 
două săptămini și apoi venim ia
răși... — ii răspund.

— A, nu ! Venim și duminica 
viitoare, protestează el. Un trofeu 
de preț ca ăsta e cea mai gro
zavă carte de vizită pentru un 
vînător. Și cind l-o vedea nevas- 
tă-mea, nu numai că n-o să 
mai bosumfle auzind că plec 
vinătoare și o las singură, ci o 
mă întrebe ea : „cind mai pleci 
vinătoare ?“

Da, „se poartă" vulpe, m-am du
mirit și m-am întristat ; și tro
feele vinătorești sint apreciate în 
raport cu moda ?

ILIE CARCIU

ze 
la 
să 
la

AFORISME
• în viață, ca și în sport, nu este 

totul să ai succes. Mal este nevo
ie ca acesta să fie obținut cinstit. 
Nu este oare curios faptul că un 
maratonist, într-0 singură cursă, 
aleargă mai mult ca unii sportivi 
intr-un an întreg ? 
învingători nu sînt doar 
care trec primii linia de 
Există în întrecere o altă 
rie, Intrinsecă, invizibilă, 
puțin palpabilă, dar de o 
superioară.
Jocurile Olimpice nu se 
naște nici în Egipt, nici în _____
Era firesc ca patria lui Fidlas. Es- 
chil, Sofocle, “ 
și Pericles să 
pismului.
Ideal ar fi ca 
sportiv să fie

aceia 
sosire, 
victo- 

mai 
esență
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I
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I
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puteau 
Roma.

Euriplde, Democrit 
fie și patria olim-

inima unui mare 
mare și la figurat.

DORIN ALMĂȘAN

să devin gimnastă ca Nadia Comăneci 1

I 
I

„CUPA 16 FEBRUARIE"
Andrei Dirzu și losif Kerekes își 

vor disputa finala „Cupei 16 Fe
bruarie", ale cărei întreceri iau 
sfîrșit astăzi în sala Steaua. Ju
cînd la o bună valoare, tînărul A. 
Dirzu a scos din luptă, pe rind, 
adversari redutabili ca O. Vîlcio- 
iu (6—3. 6—0), M. Mîrza (6—1.7—5) 
și M. Rusu (6—4, 6—0). Ultimul, 
învins într-o semifinală care n-a 
ținut, practic, decit un singur set. 
Pe cealaltă parte de tablou s-a im
pus „veteranul" brașovean I. Ke
rekes, din nou în bună formă. El 
a dispus în ultimele două partide 
de T. Frunză (6—4, 6-4) și C. Po- 
povici (2—6. 6—3, 7—5).

In proba de simplu feminin, două 
rezultate de reținut : Valeria Ba-

laj — Simona Nunweiller 0—6, 6—4, 
6—4 ; Maria Romanov — Elena 
Trifu 6—4, 7—5. în semifinale, Va
leria Bala) joacă împotriva Adria
nei Karaiosifoglu, iar surorile Lu
cia și Maria Romanov, între ele. 
S-a disputat finala de dublu fe
mei : Nunweiller, Trifu — Balaj, 
Chiriac 6—4, 6—2. (RD. V.)

Pe ulsta de la Tușnad

CUPA TRACTORUL"

Divizia A ia baschet feminin
ClTEVA MECIURI 

IMPORTANTE
deCampionatele republicane 

baschet continuă cu etapa a doua 
a turului secund. In întrecerea 
feminină, etapa — completă — 
programează cîteva întîlniri de 
interes deosebit, cu urmări im
portante în viitoarea configura
ție a clasamentului. Ne referim 
la meciurile „U“ Cluj-Napoca 
— Politehnica București, C.S.U. 
Galați — Voința București și 
Mobila Satu Mare — Universi
tatea Timișoara.

Progrâmul jocurilor (între pa
ranteze, rezultatele anterioare) : 
Voința Brașov — Rapid (64—80, 
68—72), Crișul — I.E.F.S. (60— 
79, 58—90), Sănătatea — Olim
pia (56—87, 55—89), „U“ Cluj- 
Napoca — Politehnica (49—65, 
74—72), C.S.U. Galați — Voința 
București (77—60, 52—64), Mobi
la — Universitatea (81—82, 
56—76).

în disputa masculină, au loc 
doar două meciuri : Steaua — 
Rapid (98—57, 87—65, 81—56) în 
grupa 1—6 ; Dinamo Oradea — 
C.S.U. Galați (81—72, 61—82.
72—69) în grupa 7—12.

LA PATINAJ VITEZA
Prih eforturile sportivilor și 

antrenorilor, gheața 
Ciucaș din Tușnad a fost, în 
bună măsură, curățată de Ză
padă și astfel, în cursul zilei de 
joi s-au desfășurat, pe o pistă 
acceptabilă, întrecerile primei 
ediții a „Cupei Tractorul" la pa
tinaj viteză. Iată învingătorii în 
cele două probe rezervate senio
rilor și juniorilor; 500 m se
niori 
niori I — L. Lazăr 48,1 ; juniori 
H '
seniori — V. Sotirescu 
juniori I 
juniori II 
(toți acești patinatori 
clubplui Tractorul Brașov).

CLASAMENTELE GENERA
LE : seniori — 1. V. Sotirescu 
(Tractorul Brașov) 97,167 p, 
2. A. Erdely (Tractorul Brașov) 
105,667, 3. M. Morocoj (Agrono
mia Cluj-Napoca) 117,667 ; ju
niori I — 1. L. Lazăr (Tractorul 
Brașov) 104,533, 2. I. Opincaru 
(Tractorul Brașov) 106.733, 3. 
C. Toth (C.S.M. Cluj-Napoca) 
108,600 ; juniori II — 1. Z. Ado
rian (Tractorul Brașov) 105,367, 
2. T. Faraoneanu (Tractorul Bra
șov) 106,733, 3. I. 
mia Cluj-Napoca) 
SAMENTUL PE 
Tractorul Brașov 
nomia Cluj-Napoca 17 
C.S.M. Cluj-Napoca 15 p.

Lacului

V. Sotirescu 47,1; ju-

T. Faraoneanu 48,8: 1500 m 
2:33,2;

I. Opincaru 2:47,3; 
■ Z. Adorian 2:48,5 

aparțin

Pîrv (Agrono- 
108,200. CLA- 
ECHIPE: 1.

36 p, 2. Agro- 
p. 3.

T

PRIMII CAMPIONI Al SCHIORILOR JUNIORI
BAIA MARE, 11 (prin telefon). 

Concurențll și arbitrii au înfruntat 
rigorile vremii pe excelenta pîrtie 
de la Mogoșa cu prilejul campiona
telor republicane de schi alpin pen
tru juniori. După 12 ore de ploaie, 
traseul a devenit extrem de dificil, 
datorită zăpezii grele, moi, la care 
s-a adăugat lipsa (aproape) totală de 
vizibilitate. în această situație lupta 
schiorilor juniori a devenit și mai 
înverșunată. Dintre combatanți am 
remarcat pe Mariana Axinte, Maria 
Balaș și csila Peters (junioare mici)
— din păcate ultima cu o căzătură
ce a impiedicat-o să se claseze ono
rabil, Viii Podaru, ~ "........ ”
Szolt Balaș, Mihai 
miei) — ultimul cu 
care a fost antrenat 
rent aflat în fața lui . _ ___
niela Uncrop (junioare mari) 
mai bună schioară a momentului. 
La juniori mari am reținut duelul 
dintre Aurel Albert și Carol Adorian, 
care a dat cîștig de cauză celui de 
al doilea.

In condițiile foarte grele ale acestei 
competiții, trebuie notat și efortul 
remarcabil depus de corpul de ar
bitri care, a stat peste 9 ore în 
ploaie și vînt la datorie. REZUL
TATE TEHNICE, slalom uriaș, ju
nioare mici : 1. Mariana Axinte (Lie. 
de schi Predeal) 1:19,S, 2. Maria
- - - M ciuc) 1:19,8. 3.

(C.S.M. Baia Mare)
Codrescu (Dinamo 

Dorina pop (Șc. sp.

6. Mihai Bâră (Dinamo Bv.) 1:17.4 ; 
Junioare mari : 1. Daniela Uncrop 
(Dinamo Bv.) 1:23,4, 2. Nellda Vel- 
ciov 1:26,4, 3. Doina Frățilă 1:27,5, 
4. Maria Manolache 1:28,8. 5. Elisa- 
beta Stroe 1:29,0, 6. Cecilia Frățilă 
(toate de la L.S.) 1:32,0 ț jun '
mari : 1. Carol Adorian (Șc. sp. 
Ciuc) 2:33,9, 2. Aurel Albert (St.
roșu) 2:36,3, 3. Arpad Peter (Șc. sp- 
M. Ciuc) 2:37,1, 4. Gabriel Oiaru
(L.S.) 2:38,0, 5. Mihal Oiaru (L.S.)
2:38,2, 6. Gabriel Rădulescu (St. roșu) 
2:41,6.

Juniori 
. M.

5.

Florin Vintilă, 
Bâră (juniori 

o căzătură în 
de un concu- 
pe traseu. Da- 

cea

Balaș (Șc. sp.
Erika Horvath
1:23,5, 4. Erika 
BV.) 1:26,2, 5.
Petroșani) 1:28,3, 6. Lucia Grosu (Șc. 
sp. Cluj-Napoca) 1:28,7; Juniori 
mir. 1. Vili Podaru (Dinamo Bv.) 

Florin Vintili (St. roșu) 
3. Szolt Balaș (Șc. sp. M. 

‘ ' 4. Dorin Dinu (L.S.)
1:12.
1:14
Ciuc' i:15,4,
1:15 5. Leonard Frățilă (L.S.) 1:17,6.

2.

CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

ciurile pe teren propriu. In ceea 
ce privește pe reprezentantele 
noastre în cupele europene, Dina
mo și Steaua, partidele de miine 
vor constitui pentru ele o ultimă 
verificare înaintea turneelor fina
le și, desigur, posibilitatea de a 
arăta publicului că se află într-o 
formă corespunzătoare. Așadar, 
vor avea loc următoarele meciuri: 
Steaua (locul 3) — Viitorul Bacău 
(6), duminică, sala Floreasca, ora 
11 ; Constructorul Brăila (7) — Pe
trolul Ploiești (12) ; Dinamo (1) — 
„V" Craiova (9), duminică, sala 

Progresul, ora 10; Explorări B. 
Mare (2) — Tractorul Brașov (4), 
C.S.U. Galați (11) — Politehnica 
Timișoara (5) ; Delta Tulcea (10) 
— Rapid (8).

ANUNȚ
Universitatea cultural-știin- 

țffică București, în colabora- 
" " municipal

i și sport 
și Centrul de cercetări pen
tru educație fizică și sport al 
CNEFS, anunță ținerea 
cursului de reciclare cu 
tema : „TEORIA VlRSTELOR

I> re cu Consiliul m 
'! pentru educație fizică . I Ci nri f y* 111 z~l z» z> 4 5

IN MAREA PERFORMANȚA 
SPORTIVĂ".

Conferința, ținută de prof. 
Corneliu Răduț, cercetător 
științific la Centrul de cerce
tări științifice al C.N.E.F.S., 
va avea loc în sala din str. 
Biserica Amzei 5—7, luni 14 
iebruarie 1977, orele 12.30
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FOTBALIȘTII ROMANI ÎN AȘTEPTAREA ULTIMULUI
„TEST FRANCEZ"- CEL RE

CERINȚE ALE JOCULUI 
ÎN ACEASTĂ ETAPĂ

ÎLE DES AMBIEZ, 11 (prin te
lefon). Vineri dimineață, fotbaliștii 
români au părăsit Nisa, sosind la 
Tie des Ambiez.

Să revenim la zilele care au tre
cut, pentru a nota programul de 
lucru al fotbaliștilor noștri. A 
doua zi după meciul de la Nisa, 
ei au făcut un antrenament pe 
stadionul clubului. Au participat 
toți jucătorii. După amiază, a fost 
crima jumătate de zi liberă a lor.

A doua zi au avut loc două an
trenamente, ca de obicei. Primul 
a vizat in mod special pregătirea 
fizică — preocupare constantă, in
diferent de programul jocurilor. 
Fotbaliștii români au fost supuși, 
între altele,, celor trei serii de aler
gare pe distanța de 1600 de metri, 
cu pauze de 3 minute. Ei au cobo- 
rît în totalitate sub cele 6 minute 
ale baremului. De altfel, în cursul 
dimineții de sîmbătă, ei vor fi su
puși în mod oficial acestor teste 
de pregătire fizică, pentru a nu se 
înscrie în excepție față de coechi
pierii aflați în țară.

In cursul după amiezii de joi, 
a avut loc cel de-al doilea antre
nament tehnico-tactic. Vineri. în 
momentul sosirii, s-a anunțat an
trenamentul de după-amiază. Pen
tru a șe evita deplasarea pe arena 
din Le Brusc, antrenamentul a 
avut loc pe complexul sportiv de 
la lie des Ambiez. In programul 
de sîmbătă după amiază figurează, 
ca de obicei, un nou antrenament 
tehnico-tactic,

jocul de la Marsilia, care ur
mează să se desfășoare marți, in 
nocturnă, la ora 21 (ora Bucureș- 
tiului). va opune lotului nostru o 
selecționată de jucători străini care 
activează în Franța. Antrenorul 
Jose Arribas, care va conduce a- 
ceastă selecționată are pe lista sa 
următorul lot : portar — Dugalici 
(St. Etienne — Iugoslavia) ; fun
dași — Heidkamp (Lille — R. F. 
Germania), Humberto (Paris — St.

Germaine — Portugalia), Trezegue 
(Rouen — Argentina), Coreea (Mo
naco — Argentina), Mujica (Lens
— Argentina) ; mijlocași — Do- 
marski (Nîmes — Polonia), Alonso 
(Metz — Argentina), Chazareita 
(Avignon — Argentina) ; înaintași
— Jandupeux (Bordeaux — Elve
ția), Holstroem (Bordeaux — Da
nemarca). Boubakar (Cannes — Se
negal), Yazalde (Marseille — Ar
gentina), Zlatarici (Marseille — 
Iugoslavia), Turidija (Troyes — 
Argentina).

Se remarcă absența jucătorilor 
de la St. Etienne, care pregătesc 
intens meciul cu Liverpool din 
C.C.E. De asemenea, lipsa lui 
Geaici, incert chiar pentru jocul de 
duminică din campionat. în urma 
unei accidentări în partida cu Pa- 
ris-St. Germaine. Se observă, în 
schimb, prezența masivă a nu mai 
puțin de șapte fotbaliști argenti
nieni, ceea ce, așa cum susține 
fostul internațional galez și fran
cez Griffith, directorul hotelului 
Ricard, va asigura echipei omo
genitatea de care are nevoie. Or
ganizatorii meciului de la Marsilia 
speră, de asemenea, ca „echipa 
străinilor" să beneficieze și de 
prezența brazilianului Paulo Cezar, 
care și-a manifestat, telefonic, do
rința de a juca în echipa de la 
Marsilia, în cadrul căreia a stră
lucit nu demult. După cum se știe, 
Paulo Cezar joacă acum la Flumi- 
nense. Conducătorii clubului mar- 
siliez, care organizează acest meci, 
susțin că Paulo Cezar va fi pre
zent mai mult ca sigur.

In cursul zilei de joi după an
trenament, a avut loc, în vestiarele 
lui O.G.C. Nice, o interesantă dis
cuție, în care a fost studiată cro
nica meciului pe care Spania l-a 
susținut în Irlanda, cîștigîndu-1 cu 
1—0. Au fost luate în discuție im
presiile selecționerului francez 
Hidalgo, care a urmărit meciul, 
fiind direct interesat : Franța va

Ședința Comisiei de disciplină 

BUCURIA NU SE MANIFESTĂ 

ARUNCIND CU STICLE IN TEREN!

întîlni în curînd Irlanda, în cadrul 
preliminariilor „Mundialului” din 
Argentina. El a afirmat Că echipa 
spaniolă a reușit să inchidă foarte 
bine jocul, ceea ce constituie un 
avertisment pentru partida oficia
lă cu reprezentativa țării noastre, 
de la 16 aprilie. Hidalgo mențio
nează faptul că cei doi stoperi au 
fost protejați riguros de Pirri, care 
a jucat in fața lor. Hidalgo mai 
subliniază plusul de gabarit al c- 
chipei spaniole în apărare. De alt
fel, selecționerul francez va face o 
vizită echipei României la Mar
silia, cu care prilej fostul secund 
al lui Ștefan Covaci la conducerea 
tehnică a naționalei franceze va 
avea o convorbire de lucru cu se
lecționerul nostru.

Lotul nostru își continuă pre
gătirile cu intensitate sporită. Toți 
jucătorii se simt bine și sublinia
ză mereu condițiile de lucru ex
celente, pe terenuri de bună ca
litate. Ei ar dori să încheie acest 
turneu — fructuos din punct de 
vedere al acumulărilor — printr-o 
evoluție frumoasă la Marsilia, 
care să confirme un progres fi
resc după aproape 40 de zile de 
lucru. Este posibil — așa cum de
clară antrenorii Covaci și Cernă- 
ianu — ca în jocul de la Marsilia 
să fie rulați (măcar o jumătate de 
oră) și jucătorii care n-au evoluat 
pînă acum. Este posibilă, de ase
menea, o formulă nouă a funda
șilor laterali, ca un prim răspuns 
simplificator, menit să rezolve ie
rarhia valorică și afinitățile de 
joc. In acest sens, nu este exclusă 
folosirea (fie și parțială) a lui 
Grigore și Anghelini în locul lui 
Cheran și Vigu.

Antrenorii Covaci și Cernăianu 
se declară mulțumiți de debutul 
portarului Cristian, de forța mai 
ordonată a stoperilor : Sameș, Săt- 
măreanu II, deși acesta din urmă 
nu asigură, deocamdată, echilibrul 
tactic al „libero“-ului. Se subli
niază creșterea de formă a lui 
Dumitru și Dudu Georgescu. Sem
ne de întrebare ridică, însă, Bo- 
loni, Bălăci, Marcu și, într-o oa
recare măsură, Mulțescu. Dar des
pre toate acestea este prematur 
să vorbim.

loan CHIRILĂ

NICOLAE FLORESCU
(F.C. Bihor):

„MUNCESC 
CUM N-AM MAI

NICIODATĂ!"

In ședința de joi seara a Co
misiei de disciplină au fost anali
zate Q serie de memorii înaintate 
de unele echipe sau de unii jucă
tori în legătură cu sancțiunile 
luate împotriva lor, ca urmare a 
unor abateri comise în turul cam
pionatelor. în majoritatea cazuri
lor, Comisia a apreciat că n-a 
intervenit nici un fapt notabil de 
natură să ducă la revizuirea hotă- 
rîrilar luațe în toamnă, memoriile 
fiind astfel respinse.

Printre echipele care s-au a- 
dresat F.R.F., solicitînd rejudeca- 
rea faptelor pentru care au fost 
sancționate cu ridicarea dreptului 
de organizare pe teren propriu pe 
un timp mai lung sau mai scurt, 
se numără și Textila Cisnădie. In 
acest oraș, la meciul cu Metalul 
Copșa Mică, in momentul cind e- 
chipa gazdă a înscris golul victo
riei (în min. 87), unii suporteri ai 
formației locale n-au găsit altă 
modalitate de a-și exprima bucu
ria decît... aruncînd cu sticle în 
teren. O speță neîntîlnită încă, 
asemenea fapte nesăbuite, atunci 
cind s-au înregistrat (rar, evident) 
avînd ca sursă nu știm ce ne
mulțumiri ale unor spectatori cer
tați cu etica sportivă și cetățe
nească, dar, în nici un caz, un 
moment de satisfacție a acestora. 
Aplicînd litera regulamentului. 
Comisia de competiții și disciplină 
a suspendat terenul din Cisnădie 
pe 2 etape, respingînd, în ședința 
de joi seara, și memoriul echipei 
Textila.,

Mărturisim că am înțeles tris

tețea celor din Cis.i-.die, gîndin- 
du-ne la condițiile in care a fost 
comisă abaterea, la caracterul c< 
neagresiv. Dar faptele sint fapte : 
in teren s-a aruncat cu sticle. Și 
echipa din Cisnădie suferă pentru 
gestul stupid al unor spectatori, 
așa cum au avut de suferit și alte 
formații din cauza propriilor lor 
suporteri. Și așa cum se va intim- 
pla și in viitor, dacă unii specta
tori vor comite asemenea gesturi, 
de supărare sau de... bucurie.

S-a constatat din nou, cu pri
lejul ședinței de joi, că unii con
ducători sau reprezentanți ai echi
pelor nu cunosc nici măcar un 
singur articol din cele aproape 200 
pe care le cuprinde Regulamentul 
de organizare a activității fotba
listice și, în consecință, ignorează 
răspunderile care le revin pe plan 
organizatoric și disciplinar. Nu este 
de mirare, deci, că jucătorii se 
află în aceeași situație, neștiind ce 
repercusiuni pot avea pentru ei și 
pentru echipa lor actele lor de in
disciplină.

Peste puțin timp se vor relua 
meciurile de cupă și de campio
nat. Dar iată că nu mai puțin de 
44 de jucători din Diviziile B și 
C nu vor putea apare in forma
țiile lor. în primul meci, întrucît 
au acumulat cite trei cartonașe 
galbene. Un motiv de reflecție 
pentru toți jucătorii, o chemare la 
o comportare sportivă, fără car
tonașe galbene, cu consecințele 
care se cunosc.

JUNIORII EVOLUEAZĂ 
F1IINE LA SOFIA

Selecționata de juniori a țării 
noastre va susține miine la Sofia, 
o întilnire amicală cu selecționata 
similară a Bulgariei. Iată lotul care 
a făcut deplasarea : Mindrilă și 
Lascu — portari ; Ioniță, Hirmler, 
Crăciun. Gali și Pop — fundași ; 
Solomon, Popa, Orac și Coman — 
mijlocași ; Ignat. Petcu (F.C. Cor- 
vinul), Simo, Goia și Ciobanu — a- 
tacanți. Nu a putut face depla
sarea atacantul Nicșa — acciden
tat.

într-o discuție avută recent cu 
antrenorul echipei F.C. Bihor, a 
venit vorba și despre Nicolae 
Florescu, „vîrful de atac" oră- 
dean, atît de inegal și controver
sat în sezonul de toamnă. Robert 
Cosmoc ne mărturisea că, în a- 
cest an, a observat la Flores
cu o importantă schimbare de 
mentalitate. în sens pozitiv, 
bineînțeles. Prilej, deci, pentru 
reporter de a-1 provoca pe jucă
torul bihorean la cîteva... „un- 
doi“-uri.

— Am auzit acum cuvinte 
bune despre acela care, în 
toamnă, a făcut unele neca
zuri clubului său. Cum s-a 
produs revenirea la normal, 
la o atitudine corectă ?

— Vă rog să mă credeți, am 
reflectat foarte serios la ceea ce 
mi s-a întimplat (nn. aluzie la 
suspendarea pe timp nelimitat, 
din motive disciplinare, dictată 
în noiembrie ’76 de conducerea 
clubului bihorean) și pot să 
afirm, cu toată răspunderea, că 
regret enorm faptele care au 
dus la usturătoarea lecție pri
mită.

— Atenție ! Campionatul 
încă nu a început și știm 
că în teren ai mai avut dis
cuții cu arbitrii.

— Eu știu că în 1977 veți ve
dea un alt Florescu. Am muncit 
intens la Stîna de Vale și voi 
munci în continuare pentru a 
recăpăta încrederea conducerii 
clubului și a echipei — pe care 
aș dori-o in primele șase locuri 
ale clasamentului final. Primul 
pas l-am făcut în direcția orga
nizării unei vieți mai echilibra
te. Intre altele, pot să vă spun 
că de la Revelion n-am mai pus 
o țigară in gură. Știți ce bine 
mă simt ? Respirația, in momen
tele de vrîf ale antrenamentului, 
îmi este mai ușoară, revenirea 
pulsului se face normal. In ge
neral, la munte s-a înregistrat 
un scăzut consum de țigări al 
întregii echipe.

— De fapt, ce te-a deter-

fi
minat la o astfel de întoar
cere către... fotbal ?

— M-am uitat in urmă și am 
constatat că anii au 
pede și nu prea am motive de 
satisfacție. Sper că, 
efort de voință, la 
an de viață, pot să-mi reconsi
der niște ambiții. Lupescu și 
Vigu — ca să mă refer numai 
la ei doi —, ajunși în națională 
la anii cind alții pun ghetele în 
cui, au demonstrat că fotbalul, 
slujit cu sinceritate și pasiune, 
te face tînăr. De aceea muncesc, 
ca niciodată, să prind... trenul 
meu.

— în primul rînd, va 
trebui să prinzi... echipa ta !

— Am s-o prind, cu certitu
dine, deși sînt conștient de exis
tența unei mari concurențe a 
posturilor. Mă simt cu acumula
torii încărcați cu energie și for
ță și, din acest motiv, am soli
citat antrenorilor să mă repro
fileze. Vreau să devin mijlocaș- 
ofensiv, să alerg mult și cu fo
los pentru echipă. O să vedeți 
că din linia a Il-a voi înscrie și 
acele goluri restanță din anul 
trecut. Un astfel de rol l-am 
dus la bun sfirșit pe vremea 
cind jucam la Steagul roșu.

■— Succes !
Stelian TRANDAFIRESCU

trecut re-

printr-un 
al 28-lea

Jocurile ' de verificare, în pli
nă desfășurare la această Oră. ne 
arată — potrivit observațiilor 
făcute pînă acum — că echi
pele au folosit, în general, bine 
prima etapă de instruire a pe
rioadei de iarnă, al cărui scop a 
fost realizarea unei pregătiri fi
zice generale, de bază, prin a- 
cumulări cantitative, cu accent 
deosebit pe rezistență și forță, 
precum și îmbogățirea cunoștin
țelor teoretice cu privire la or
ganizarea jocului in atac și in 
apărare. Referindu-mă, în mod 
concret, la formațiile urmărite în 
această primă decadă a lunii 
februarie, pot afirma că în ceea 
ce privește condiția fizică aceas
ta se situează la nivelul unui 
calificativ bun, pentru întreaga 
durată a unui meci, la Politeh
nica Iași și F. C. 
Argeș, și pentru 
aproximativ 70 de 
minute la Dina
mo. De asemenea, 
în privința jocu
lui propriu-zis și 
a aplicării în 
practică a cunoș
tințelor teoretice, 
se poate constata 
o mai largă par
ticipare a jucătorilor în acțiunile 
cu caracter ofensiv și în mod 
deosebit la finalizarea acestora.

Există insă, in acest 
al pregătirii, și multe 
nemulțumire, cum ar 
dă: numărul foarte 
paselor și preluărilor 
insuficienta preocupare 
remedierea deficiențelor de joc 
manifestate in turul campiona
tului ; modificarea programului 
de antrenament și programarea 
unor jocuri de verificare ple- 
cindu-se de la ideea ciștigării a- 
cestora cu orice preț. Din aceas
tă cauză, jocul nu mai apare ca 
un mijloc de pregătire, ci 
minat de o miză falsă. Așa 
face 
dele 
fost 
turi 
plicării corecte a marcajului (M. 
Olteanu — Sportul studențesc, 
Stancu — F.C. Argeș, Ghiță — 
Dinamo, Micloș și Mureșan —

tribuna 
d OPINII LOR

moment 
motive de 
fi, de pil- 

mare al 
greșite j 

pentru

do
se 

că, în multe dintre parti- 
desfășurate pînă acum, au 

înregistrate numeroase faul- 
intenționate, datorită nea-

Politehnica Iași). Au fost, de 
asemenea, multe discuții nejus- 
tificate cu privire la deciziile 
arbitrilor (Costea — Politehnica 
Iași, Bunea — Sportul studen
țesc, Roșu — F.C. Argeș). La 
rîndul lor, arbitrajele s-au do
vedit îngăduitoare, tolerind ati
tudini nesportive. Ar mai trebui 
spus că în această etapă, in 
care se impune exersarea unor 
combinații specifice fiecărei e- 
chipe (potrivit recomandării Co
legiului central al antrenorilor), 
nu s-a observat încă o preocu
pare în acest sens mai ales In 
ce privește jocul la fazele fixe. 
Mereu aceleași lovituri libere 
sau oornere care nu duc la nici 
un rezultat.

Deficiențele arătate mai sus 
au la bază, fără îndoială, cauze 

mai vechi. De a- 
ceea, pentru re
medierea lor se 
impune o exigen
ță mai mare din 
partea antrenori
lor în îndeplini
rea sarcinilor de 
instruire și o par
ticipare mai acti
vă, mai conștien
tă, mai responsa

bilă a jucătorilor în pregă
tire. în același timp, publicul 
spectator, prezent la jocurile de 
verificare, trebuie să dea dova
dă de mai multă înțelegere și 
să nu mai pretindă victoria cu 
orice preț, atîta vreme cît scopul 
principal al jocului în această 
etapă constă în perfecționarea 
pregătirii pentru returul cam
pionatului.

în sfirșit, ceva în legătură cu 
turneele din această perioadă. 
Ele nu trebuie să modifice pro
gramul de pregătire al echipelor, 
ci, dimpotrivă, trebuie să contri
buie la completarea acestuia. în 
același timp, jocurile din cadrul 
turneelor trebuie folosite ca mij
loace de îmbunătățire a orga
nizării acțiunilor de atac și apă
rare, ținind seamă că valoarea 
multora dintre partenerii de în
trecere ai echipelor noastre de 
club permite acest lucru.

CORNEL DRAGUȘ1N 
antrenor federal

ÎNTÎLNIRI
METALURGISTUL CUGIR — 

A.S.A. TG. MUREȘ 3-2 (0—2). 
Partida s-a disputat joi după-a
miază. A.S.A. Tg. Mureș a folosit 
întregul lot de jucători, cu excep
ția lui Solyom, accidentat. Iată au
torii golurilor : Florea (min. 65 și 
72) și Simu (min. 89, din penalty), 
respectiv Fazekas (min. 19 și 
31). (M. VÎLCEANU — coresp.)

RAPID ARAD — SPARTAKUS 
ELORE BEKESCSABA 5—2 (4—1). 
Arădenii au jucat bine și au cîști- 
gat pe deplin meritat, prin golu
rile înscrise de Iuhasz (min. 13 și 
59), Peia (min. 36). Axente (min.

AMICALE
42) și Uilecan (min. 44). 
oaspeți a marcat 
și 54). - -----------(I. IOANA

Pentru
Pogaci (min. 20 
— coresp.)

CRAIOVA

Jack BERARIU

INTÎLNIRE CU GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ
(Urmare din pag. 1)

desigur, și vina noastră, dar nu 
mai puțin adevărat este și fap
tul că nu sîntem sprijiniți. Gim
nastica la locul de muncă tre
buie să se desfășoare pe baze 
științifice. După necesitățile 
fiecărui atelier, ținind seama de 
specificul lui de muncă. Or, ne- 
dispunind de un profesor de 
educație fizică care să ne coor
doneze toată această acțiune, 
ceea ce facem în prezent este 
nesatisfăcătoare, pe toate planu
rile. Va trebui să găsim o soluție 
pentru remedierea acestei neplă
cute stări de lucruri".

Iată acum și opinia altui fac
tor interesat de bunul mers al 
gimnasticii la locul de muncă : 
Ion Cristescu, electrician, res
ponsabil cu sportul în comitetul

sindicatului la întreprinderea de 
utilaj chimic : „Am citit în zia
rul „Sportul" că o seamă de 
întreprinderi ieșene au fost lua
te în patronaj de un grup de 
profesori de educație fizică, din 
cadrul catedrelor de specialitate 
ale mai multor facultăți și care, 
în mod voluntar, s-au oferit să 
pregătească instructorii care 
conduc procesul „gimnasticii la 
locul de muncă". Este o iniția
tivă excelentă care ar putea fi 
extinsă. Pe noi ar putea să ne 
ajute, de exemplu, profesorii de 
educație fizică ai școlilor și 
liceelor din imediata noastră 
vecinătate (Liceul „Aurel Vlai- 
cu“, Grupul școlar Grivița Roșie, 
Școala generală nr. 175), sau 
chiar studenții din anul IV _ de 
la Institutul de educație fizică și 
sport din București, în cadrul 
orelor lor de practică...".

DOI ANI DE TRADIIIE NU TREBUIE SĂ ADUCĂ AUTOMULTUMIREA
ADESGO, o altă unitate cu

profil textil; 80 la sută femei. 
Specificul muncii în multe sec
ții impune un flux continuu al 
procesului tehnologic, cu supra
vegherea atentă a mașinilor au
tomate de mare productivitate 
care nu se opresc nici o clipă. 
Absențe motivate, deci, la „gim
nastică la locul de muncă", în 
catalogul uriaș la care răspund 
mai bine de 2 400 de angajați...

Ir) biroul tovarășei Elena Doi
nea, președinta comitetului sin
dicatului, alături de Iulian Paloș 
și Richard Ștefănescu, președin
tele și vicepreședintele asocia
ției sportive. Analizăm sub toa
te '■ fațetele aspectele gimnasticii 
la locul de muncă, care la 
Adesgo angrenează cotidian 
secțiile Confecții-ciorapi, Con- 
fecții-tricotaje și Sortat-am- 
balat.' O rhie de oameni, în două 
schimburi, execută cu de
zinvoltură și conștiinciozitate, 
acum, după doi ani de la de
clanșarea acțiunii, exercițiile 
propuse de instructorul sportiv 
Florina Cristache. Tovarășa 
Cristache supraveghează și as
tăzi-pulsul". exercițiilor fizice 
preștațe -lingă unealta de lucru, 
constituind -o curea de transmi
sie între comitetul sindical și

hala de producție. „Pentru că 
mai sint șefi de secție care, une
ori, încearcă să blocheze gim
nastica de cîteva minute a sub
ordonatelor. Ca și cind ar exis
ta o incompatibilitate între pro
ductivitate și relaxarea ordona
tă", ne spune Iulian Paloș. Și

tocmai pentru a demonstra con
trariul, raportul real, direct pro
porțional între permanența gim
nasticii recreatoare și producti
vitatea muncii, în cadrul Uni
versității populare de „circuit 
închis", a întreprinderii, la cer
cul „Medicină popularizată", la 
mijlocul lunii ianuarie, o echipă 
de medici ai Policlinicii Bucur 
au conferențiat în fața a sute 
de oameni despre necesitatea 
gimnasticii la locul de muncă.

„Un singur deziderat, deocam
dată, adaugă Richard Ștefănes- 
cu : formarea, din mers, a câtor
va instructoare voluntare.^ Vrem, 
cu alte cuvinte, să ridicăm ca
pacitatea inimoasei noastre Flo
rina Cristache, Ia puterea a pa
tra, să zicem". Fenomen care 
va duce, implicit, la formarea 
în fiecare secție și fiecare 
schimb a cite unei _ echipe de 
gimnastică. Din ambiția celor 
6 formații cu o mie de practi- 
canți se așteaptă talentele care 
să reprezinte întreprinderea în 
„Cupa Diana", la gimnastică. Și 
cum „fetele de la Adesgo" au 
cucerit de trei ori „Cupa Diana", 
în cele cinci participări, e mai 
mult decît firesc ca pretențiile 
să sporească în fiecare secție, 
în fiecare schimb...

EXPERIMENT REUȘIT ÎNTR-0 ÎNTREPRINDERE 

A INDUSTRIEI GRELE
Experimentul introducerii gim

nasticii la locul de muncă 
in întreprinderea bucureșteană 
I.R.E.M.O.A.S. a demostrat, pe par
cursul ultimului an. că și în unită
țile industriale această activitate se 
poate desfășura cu un succes de
plin, și cu urmări favorabile asu
pra măririi randamentului proce
sului de producție. In fapt, spe
cialiștii în ramură de la Institutul 
de educație fizică și sport au co
laborat cu comitetul sindicatului, 
cu conducerea asociației sportive 
de la I.R.E.M.O.A.S. și, ânalizind 
condițiile concrete de muncă, au 
alcătuit citeva seturi de exerciții 
destinate accelerării procesului de 
revenire după efort, în timpul 
pauzei muncitorilor de la ora 11,30. 
De curind, conferențiarul univer-

sitar Marin Bîrjega a prezentat 
concluziile experimentului de la 
I.R.E.M.O.A.S. și altor întreprinderi 
bucureștene cu profil similar. Mai 
mult, ajutorul efectiv al specialiș
tilor de la I.E.F.S. s-a materiali
zat și în faptul că trei dintre stu
denții ultimului an își alcătuiesc 
în momentul de față lucrările de 
diplomă în subiectul atît de inte
resant și de complex al gimnasticii 
la locul de producție. Ei își culeg 
datele necesare pe viu, în mijlocul 
lucrătorilor din secțiile forjă, scu- 
lărie și mecanic șef de la 
I.R.E.M.O.A.S. Salutăm această ini
țiativă a colaborării dintre o uni
tate,, industrială cu profil greu și 
o instituție de învățămînt superior 
specializată în educație fizică și 
sport.

VICTORIA
(Bulgaria) 2—1 (1—1). Pen-

A.S.
VIDIN ____.___ , , „ _
tru echipa gazdă au marcat Orbu- 
leț (min. 37) și Toma (min. 88), 
iar pentru oaspeți Grigorov, în 
minutul 25. (Șt. GURGUI — coresp.)

Atac al echipei Steaua, respins de portarul oaspeților, Cimander
Foto : S. BAKCSY

Ieri, la București

Astăzi și miine

ECHIPELE DIVIZIONARE

SUSJIN NOI MECIURI

DE VERIFICARE
Ne apropiem, cu pași repezi, 

de începerea sezonului oficial de 
primăvară (peste numai două săp- 
tărhini—■” 'optimileCupei Româ
niei", iar la 6 martie, prima etapă 
a returului Diviziei A) și — în 
consecință — se intensifică jocu
rile cu caracter de verificare și 
omogenizare. Grăitor în acest 
sens este și programul meciurilor 
de sfirșit de săptămînă, care pre
vede întîlniri cu participarea echi
pelor din toate eșaloanele. Dar 
iată principalele meciuri amicale 
care se vor desfășura astăzi și 
miine, în Capitală și in provincie.

MUREȘUL TOPLIȚA — „U“
CLUJ-NAPOCA 0—2 (0—1). Uilă- 
lcanu (min. 40) și Mureșan (min. 
68) au marcat cele două goluri. (V. 
COȘARCĂ — coresp.)

CHIMIA MARAȘEȘTI — UNI
REA FOCȘANI 1—2 (0—0). Au
marcat : Sima (min. 60) pentru e- 
chipa locală, Ica (min. 75 și Ena- 
che (min. 81) pentru oaspeți. (V. 
MANOLIU — coresp.)

AVINTUL FRASIN — C.S.M. 
SUCEAVA 1—3 (1—1). Bosancu 
(min. 26) a marcat pentru Avîntul 
Frasin, Neacșu (min. 18). Iosep 
(min. 56) și Grosaru (min. 65) pen
tru suceveni. (I. MÎNDESCU — 
coresp.)

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
PROGRESUL CORABIA 0—0. Par
tida s-a jucat joi. Ambele echipe 
au rămas corigente la capitolul fi
nalizare. (N. GHEȚOIU — coresp.)

CHIMIA RM. VILCEA — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 3—0 
(2—0). Au marcat C. Nicolae (din 
penalty), Stanca și Negrea. (P. 
GIORNOIU — coresp.)

CHIMICA TIRNĂVENI — IN
TER SIBIU 5—0 (3—0). Superiori
tatea gazdelor a fost concretizată 
prin golurile marcate de Gindilă, 
Mate, Savu, Oprișor și Vigh. (V. 
CUCUI — coresp.)

STEAUA - GORNIK
Aproximativ 10 000 de spectatori 

au urmărit, ieri după-amiază, par
tida amicală dintre Steaua și echi
pa poloneză Gornik Zabrze, afla
tă la al doilea meci din cadrul 
turneului pe care îl întreprinde 
în țara noastră. Aliniind o forma
ție lipsită de aportul multor titu
lari, aflați în prezent cu lotul re
prezentativ în Franța, și practicînd 
un joc adeseori confuz, exagerat 
de individual și cu inutile com
plicații în zona de finalizare, 
Steaua a părăsit terenul învinsă 
(2—3), la capătul unei dispute care 
a plăcut totuși, în ansamblu, prin 
numărul mare de goluri înscrise și 
prin ambiția cu care cele două 
combatante au luptat pentru ob
ținerea victoriei.

Echipa poloneză a dovedit mai 
multă maturitate, un plus de lu-

ZABRZE 2-3 (1-1)
ciditate și spirit colectiv, atît în 
acțiunile de atac, cit și în cele 
de apărare. Cele cinci goluri ale 
întîlnirii au fost realizate, în Or
dine, de Năstase (min. 10), Szol- 
tysik (min. 28), Radesky (min. 50), 
Agiu (min. 76) și Gzîl (min. 80). 
De remarcat că portarul oaspeților 
a apărat o lovitură de la 11 metri, 
executată în min, 82 de Aelenei. 
Arbitrul C. Dinulescu a condus 
următoarele formații : STEAUA : 
Moraru — Agiu, Zahiu, FI. Marin, 
Nițu — Ion Ion, Stoica, Florea 
(min. 46 Aelenei) — A. Ionescu, 
M. Răducanu, Năstase ; GORNIK 
ZABRZE : Cimander — Zavada, 
Wieczorek, Jarzina, Popowicz — 
Szoltysik, Lazurovicz, Kurzeja — 
Radesky (min. 70 Dziedzie), Gzil, 
Krettek (min. 46 Martinkowski).

M. I.

ASTĂZI
București, stadionul Giulești. de 

la ora 15,30 : RAPID — SPORTUL 
STUDENȚESC ; Toplița : MURE
ȘUL — A.S.A. TG. MUREȘ

MIINE
Timișoara : POLITEHNICA — 

GORNIK ZABRZE (Polonia) ; Hu
nedoara : CORVINUL — SPAR- 
TACUS ELORE BEKESCSABA 
(Ungaria) ; Sibiu : F.C. ȘOIMII — 
MISKOLC (Ungaria) ; Motru : 
MINERUL — SELECȚIONATA VI
DIN (Bulgaria) ; Constania : FOT
BAL CLUB — DINAMO ; Bucu
rești, stadionul Steaua, ora 11 : 
STEAUA — GLORIA BUZĂU; 
Suceava : C.S.M. — F.C.M. GA
LAȚI ; Brașov : STEAGUL ROȘU 
— JIUL ; Reșița : F.C.M. — U.M. 
TIMIȘOARA ; Cimpulung : MUS
CELUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA ; Tîrgoviște : C.S. — 
PETROLUL PLOIEȘTI; Giurgiu: 
F.C.M. — PRAHOVA PLOIEȘTI.

INDUSTRIA SIRMEI CÎMPIA 
TURZII. După perioada de pregă
tire efectuată la Borsec, divizio
nara B Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii a angajat mai multe me
ciuri amicale de verificare cu echi
pe din eșaloanele B și C. A jucat 
cu Arieșul Cîmpia Turzii (8—0) și 
Cimentul Turda (5—1). în ziua de 
6 februarie a fost programat me-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• MECIUL IUGOSLAVIA — 

ROMANIA LA ZAGREB. într-o 
telegramă a federației iugoslave 
de fotbal, adresata forului nostru 
de specialitate, se precizează că 
partida din cadrul preliminariilor 
C.M. dintre echipele Iugoslaviei și 
României, programată la 8 mai, se 
va disputa la Zagreb.

• DINTR-O GREȘEALA TEH
NICĂ, în programul returului Di

viziei A (etapa a 26-a) apărut în 
numărul de ieri al ziarului nostru, 
rezultatele unor meciuri (disputate 
în toamnă) au apărut eronat. Iată 
care sint rezultatele1 reale : Uni
versitatea Craiova — F.C. Con
stanța 3—2, Dinamo — Sportul 
studențesc 1—1, S.C. Bacău — F.C. 
Argeș 0—2 și A.S.A. Tg. Mureș — 
Jiul 0—4.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 13 FEBRUARIE. TRAGERE 

SPECIALA PRONOEXPRES

Se acordă, de asemenea, premii 
și pentru variantele cu numai 3 
numere cîștigătoare din cele 8 nu
mere de la extragerea a 5-a spe
cială.

Șansele dv. cresc, deoarece la a- 
ceastă tragere ciștigurile supli
mentare atribuite la cele 2 extra
geri ale fazei a II-a vor fi supor
tate din fondul special al sistemu
lui Pronoexpres.

Vă reamintim că numai biletele 
de 15 lei participă Ia toate cele 
5 extrageri.

AZI, ULTIMA ZI CÎND VA 
MAI PUTEȚI PROCURA BILE

TELE CU NUMERELE DV. PRE
FERATE.

MAI MULTE BILETE JUCATE, 
MAI MULTE ȘANSE DE ClȘTIG !

Tragerea specială Pronoexpres 
de miine, 13 februarie 1977, va a- 
vea loc la Clubul Finanțe-Bănci 
din strada Doamnei nr. 2, la ora 
17,45. în continuare, va rula un 
film artistic.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 11 FEBRUARIE 
1977. EXTRAGEREA I 26 14 12 6 
47 11 17 21 71 ; EXTRAGEREA a 
Tl-a : 85 10 37 34 64 52 72 59 39. 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
1.041.740 LEI, din care 112.657 lei, 
report.

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B Șl C
ciul cu Armătura Zalău, dar a- 
ceastă echipă — spre dezamăgirea 
a peste 1 000 de spectatori — nu 
s-a prezentat ! în continuare, In
dustria sîrmei are în program par
tide de verificare cu „U“ Cluj-Na- 
poca, Chimica Tîrnăveni, Metalur
gistul Cuglr și Unirea Alba Iulia. 
(P. TONEA — coresp.)

OLTUL SF. GHEORGHE are doi 
jucători noi. Este vorba de porta- 
tarul Fiilflp, transferat de la Uni
rea Sf. Gheorghe, și atacantul De- 
neș, de la Progresul Odorheiul Se
cuiesc. Oltul va susține, în aceas

tă perioadă, meciuri amicale cu 
Gloria Bistrița, Tractorul Brașov, 
Progresul Odorheiul Secuiesc, Ni- 
tramonia Făgăraș, Minerul Bălan. 
(Gh. BRIOTĂ — coresp.)

MINERUL MOTRU, formația din 
seria a Vil-a a Diviziei C care a 
avut pînă acum o comportare ono
rabilă în „Cupa României", califi- 
cîndu-se pentru etapa „optimilor", 
cind va juca cu Steaua, are un nou 
antrenor și anume pe Haralam- 
bie Eftimie. Echipa a susținut 
pînă acum citeva jocuri de veri
ficare. (G. JUGANARU — coresp.)

* * * ** ** * *
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ATLETISM. Sala „23 Aiigust", 
i campionatele -

ATLETISM. Sala „23 August", 
de la ora 16 : campionatele re
publicane pe teren acoperit ale 
seniorilor.

BASCHET. Sala Floreasca, ora 
17 : Steaua — Rapid (Divizia A 
— masculin).

FOTBAL. Stadion Giulești, ora
15.30 ;' Rapid — Sportul studen
țesc.

TENIS. Sala „23 August", de 
la ora 8,30 : România — Ungaria 
(juniori).

VOLEI. Sala Floreasca, ora
18.30 : Rapid — Dinamo (A. f) ; 
sala Flacăra roșie, ora 17,30 : 
Spartac — Univ. București (B,
l) ; sala Olimpia, de la ora 16,30: 
Olimpia — Flacăra roșie (B, f), 
Calculatorul — Electra Buc. (B.
m) ; sala, Progresul, ora 16,30 ; 
Progresul — I.T.B. (B, m).

. . , ■. >
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VOLEI. Sala Floreasca, ora 11 : J 

Steaua — Viitorul Bacău (A, m) ; ’ î 
sala Progresul, ora 10 : Dinamo î 
— Universitatea Craiova (A. m) ; I 
sala C.F.R., ora 10: C.F.R. — î 
Terom Iași (B, m) ; sala Con- -k 
slrucția, ora 9,30 : Voința — Cor- 4c 
vinul Deva (B,—f>- -sala Giulești, -k 
ora 10 : I.E.F.S. r- Medicina Ți- -K 
mișoara (B, m). 1 4c

■ ! . • . > 4c

„„utr “ • campionatele re-
seniorilor. Pe tere" acoPerlt a!e

baschet. Sala Floreasca,
3 : steaua — Rapid (Divizia 
masculin).

BOX. Sala clubului Grivița Ro
șie, de la ora 10 : finala „Cupei ’ 
16 Februarie".

FOTBAL. Stadion Steaua (teren 
II), ora 11 : steaua — Gloria Bu
zău.

ora
A, ■



Mkll, ÎNCEP
CAMPIONATELE

EUROPENE DE TIR
CU AER COMPRIMAT

Sportivii români
la startul probelor
de pușcă și pistol

la Andorra ceaAstăzi începe 
de a VII-a ediție a Campiona
telor europene de tir cu arme cu 
aer comprimat. întrecerile sînt 
găzduite de poligonul Les Escal- 
des, situat într-o suburbie a 
orașului Andorra. în program 
au fost incluse probe de pistol 
și de pușcă la 10 metri, rezer
vate seniorilor, senioarelor, ju
niorilor și junioarelor. Au pre
zentat echipe complete 16 dintre 
țările participante, delegațiile 
altor 8 fiind alcătuite din tră
gători care vor participa fie doar 
la una dintre probe în întrece
rile colective, fie numai în con
cursul individual.

România este reprezentată la 
Andorra de două echipe : în 
proba feminină de pușcă (Eva 
Olah — C.S.U. Brașov, Mariana 
Feodot și Dumitra Matei — Di
namo 
pistol 
Matei 
Marla 
rești).

București) și în cea de 
(Ana Ciobanu și Anișoara 
— Dinamo București și 
Haba — I.E.F.S. Bucu- 
Bineînțeles, toate aceste 

sportive vor concura 
trecerile individuale, 
dreanu va participa la 
seniorilor, la pușcă.

și în în- 
Ilie Co- 
concursul

BASCHETBALIȘTII
ROMANI

Învingători

IN R.F.G.
unui turneu pe care-1 
în R.F. Germania, Se- 

de baschet

în cadrul
întreprinde 
lecționata divizionară 
masculin a României a evoluat in
orașul Ansbach. în compania echi
pei locale T.S.V. Formația română 
a repurtat victoria cu scorul de 
104—84 (55—36).

(Urmare din pag. 1)

• în continuarea evoluțiilor șale 
în sezonul indoor, reprezentati
va feminină participă intre 8 și 
12. martie la tradiționalul turneu 
de la Neubrandenburg (R. D. 
Germană). Selecționata noastră 
face parte din grupa preliminară 
B, alături de echipele U.R.S.S. 
și R. D. Germane II. (In seria A 

Ceho- 
Se caii- 
primele

— R. D. Germană, 
slovacia și Iugoslavia), 
fică în turneul final 
două din serii.

Junioarele noastre se 
la 14 februarie Ia startul 
ncului internațional de la 
b'un (Polonia), la care mai 
ticipă, în afara formației 
gazdă, reprezentativele similare 
ale R.D. Germane și Iugoslaviei. 
Competiția se încheie la 16 fe
bruarie. La 6 și 8 martie, echi-

vor afla 
tur- 
Lu- 
par- 
țării

AZI Șl MilNE, LA 3000 m ALTITUDINE

C.M. FEMININ
favorite: Calina stcpanshala (u R.S. S.),

TURNEE INTERNATIONALE
• Năstase in semifinale, la Ciudad

DE PATINAJ VITEZA
Sylvia Durha (Canada) și Leah Poulos (S.U.A.)

de al- 
Key- 
ame- 

oc

anunțat
22 de 

9 țări.
dublei 

olimpice
Averina

Pe patinoarul 
titudine de la 
stone (in statul 
rican Colorado),
versanții Munților 
Stîncoși, la o înălți
me de aproape 3 000 
m, se dispută, azi și 
mîine, campionatele 
mondiale feminine de 
patinaj viteză la mul- 
tiatlon. La actuala e- 
diție și-au 
participarea 
sportive din 

In absența 
camnioane 
Tatiana
(U.R.S.S.). accidentată 
și a ■ celeilalte cam
pioane olimpice și 
m o n di ale Sheila 
Young (S.U.A.), retra
să din activitatea com- 
petițională, principa
lele favorite ale com
petiției devin cana
diana Sylvia Burka și 
sovietica Galina Ste
panskaia. Cele două 
favorite au conceput 
însă pregătirile în 
mod diferit. In timp 
ce canadiana a stat a- 

sczoniil în Europa 
între 

sportiva
tot ___

pendulînd1 între Da- 
Inzell, sportiva sovie

tică a preferat antrenamentele la

Turneul de șah de la Malaga

FL. GHEORGHIU LIDER!
MADRID, 11 (Agerpres). — 

După 5 runde, în turneul inter
național de șah „Costa del sol" 
de la Malaga, pe primul loc în 
clasament se află marele maes
tru român Florin Gheorghiu, cu 
3'/2 puncte, urmat de Medina. 
Byrne, Christiansen, Garcia și 
Piasetsky cu cite 3 puncte, Be-

pa de junioare a României sus
ține două intilniri cu formația de 
junioare a U.R.S.S., aceste par
tide constituind pentru ambele 
selecționate o ultimă și utilă 
verificare înaintea campionatului 
mondial.

• între 22 și 28 februarie este 
programat la Snagov cursul de 
perfecționare a antrenorilor care 
pregătesc echipe de Divizia A 
și Divizia B.

• Tragerea la 
finalelor cupelor 
loc la 19 februarie, la Basel.

• Arbitrii Vasile Sidea și 
Pândele Cîrligeanu au condus 
partida retur din C.C.E. dintre 
formațiile masculine Slask Wro
claw — V.f.L. Gummersbach 
(20—23). Echipa vest-germană 
s-a calificat în semifinalele C.C.E. 
alături de Ț.S.K.A. Moscova, 
KFUM Fredericia (Danemarca) și 
Steaua București.

sorți a semi- 
europene are

Ilon. Ciocâltea, Tatai, Robatsch 
și Castro — 2V2 puncte, Pavlov 

puncte, Ruiz și Hernandez 
punct.
runda a 5-a, Florin Gheor- 
1-a învins în 22 de mutări 
maestrul spaniol Manuel

— 2
— 1

In 
ghiu 
pe
Ruiz. In alte partide, Medina a 
cîștigat la Tatai, Pavlov a pier
dut la Castro, iar Piasetsky l-a 
întrecut pe Bellon. A fost con
semnată remiza în întîlnirile 
Christiansen — Ciocâltea, 
batsch — 
— Byrne.

Partida întreruptă în runda 
anterioară între Pavlov și Chris
tiansen s-a încheiat remiză 
mutarea 56-a.

Ro-
Garcia și Hernandez

NECIURII.E CANDIDATILOR
LA TITLUL MONDIAL

Intr-un comentariu publicat 
ziarul „PRAVDA", în legătură 
apropiatele meciuri de șah 
candidaților la titlul mondial, ma
rele maestru sovietic Alexei Suetin 
consideră 
teresantă 
Henrique 
și Lev 
Suetin amintește că mulți experți 
ai șahului văd în Mecking pe vi
itorul adversar al lui Anatoli Kar
pov, actualul campion al lumii. în 
ceea ce privește meciul Larsen — 
Portisch, specialistul sovietic acor
dă prima șansă marelui maestru 
maghiar, iar la meciul Spasski — 
Hort apreciază că învingătorul este 
foarte greu de prevăzut.

că întîlnirea cea mai in
se anunță cea dintre 

Costa Mecking (Brazilia) 
Polugaevski (U.R.S.S.).

mare altitudine pe patinoarul Me- 
deo, de la Alma Ata, unde de alt
fel, la sfirșitul lunii ianuarie, ea 
a și cîștigat — pentru a doua oară 
consecutiv — titlul de campioană 
absolută a U.R.S.S. Slăbiciunea la 
sprint, Galina Stepanskaia, cam
pioană olimpică pe 1 500 m, o 
compensează prin tăria în probele 
de rezistență (a cîștigat titlurile 
unionale la 1 000, 1 500 și 3 000 m). 
Sylvia Burka pare să fie o pati
natoare de același tip, cu predilec
ție spre semifond.

In calculul șanselor nu trebuie 
omisă americana Leah Poulos, a- 
n:<l trecut secundă în campionatul 
mondial (redus), după Sheila 
Young, și prezentă pe podium și 
la Jocurile Olimpice de la Inns
bruck, în proba de 1000 m. Din 
lotul sovietic, mai sint de mențio
nat tinerele Vera Brindzei (o bună 
sprinteră), V. Golovenkina, Niki
tina, Panikova, Mașkovțeva și 
chiar campioana de junioare 
Galina Blinkova. Alte europence 
ce pot aspira la podium sînt : 
campioana olandeză Van der 
Lcnde, suedeza Sylvia Filipsson, 
norvegiana Lisbelh Korsmo, cam
pioanele R.D.G. Karin Kessow și 
Andrea Mitscherlich. Dar nu tre
buie uitat faptul că — disputîn- 
du-se peste Ocean — comnetiția 
poate favoriza patinatoarele Ameri- 
cii de Nord. despre care avem 
vești mai puține. Doar din Canada 
știm că favorita. Sylvia Burka va 
fi talonată de partenerele ei Cathy 
Priestner, Durmin, Vogt, Love și 
Aplleby.

în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la Ciudad de Mexico, Ilie Năs
tase l-a învins cu 6—4, 6—4 pe 
Cliff Drysdale, la capătul unei 
partide de excelent nivel teh
nic, în care jucătorul român s-a 
impus prin precizia loviturilor 
sale de „backhand" și a servi
ciilor de mare eficacitate — re
latează corespondentul agenției 
Associated Press.

în proba de dublu bărbați pe
rechea Ilie Năstase (România), 
Adriano Panatta (Italia) a învins 
cu 6—3, 6—2 cuplul Jose Llamas, 
Luis Buraldi. într-o altă partidă 
mexicanii Roberto Chavez și 
Emilio Montano au furnizat o 
surpriză eliminînd cu 7—6, 6—4 
perechea Manuel Orantes (Spa
nia), Jan Kodes (Cehoslovacia).

★
Turneul de la Miami (Florida), 

din cadrul Marelui Premiu FILT, 
a programat ultimele partide din 
turul 2 al probei 
Ramirez — Turner 
Kakulia — Zednik 
Gottfried — Spear 
Alvarez — Waltz
6—2.

de simplu :
6-4;
6-4 ;
6—1;
5-7,

6—1.
6—2,
6—0.
6—2,

★
In turneul internațional 

nin de la Chicago, contînd pen
tru circuitul „Virginia Slims", 
jucătoarea sovietică Natașa Ci
mireva a învins-o în „sferturi" 
cu 7—5, 7—5 pe americana Ju
lie Anthony. Prima favorită a

femi-

NOI STARTURI ALE
Alți doi tenismani români. Du

mitru Hărădău și Traian Marcu, 
vor participa la turneele de din
colo de Ocean. La 19 februarie se 
dă startul în cadrul unui nou cir
cuit internațional de tenis, pe te
renuri cu zgură. Turneele vor 
avea loc în mai multe localități 
din Florida (S.U.A.) la următoare
le date : 19—27.11 Vero Beach ;

PE PÎR
CAMPIONATE ÎN PLINA 

DESFĂȘURARE

ELVEȚIA. în localitatea Ein- 
siedeln s-au desfășurat probe 
din campionatele de schi-fond. 
Cu mult interes a fost urmărită 
întrecerea pe 15 km unde vic
toria a revenit schiorului Heinz 
G abler din Davos, care a

TIILE DE
s-au clasat Fabienne Serrat 
1:25,86 și Martine Liouche 
1:26,62.

ITALIA. Campionatele Italiei 
au continuat la Caspoggio cu 
proba feminină de coborîre, vic
toria revenind Wandei Bieier, cu 
1:32,7'3. Pe locurile următoare 
s-au clasat Christina Gravina —

lată-l pe proaspătul campion de schi al Elveției ini proba
Heinz Gahler trecind linia de sosire

perit distanța în 48:03,94. El a 
fost urmat de M. Kreuzer — 
48:13,54 și de

de 15 km,

@ întreceri In Marelede Mexico
DE TENIS
Slims

TENISMANILOR NOȘTRI

i

Skoda

la pri- 
in ac-

Pe locul 2 s-a clasat Aleksandr 
Zavialov — 2h31:38,4, iar locul 3 
a fost ocupat de Aleksei Vereșa- 
ghin — 2h32:00,4.

CONCURSURILE DE 
SĂRITURI DIN 

CEHOSLOVACIA

dispus 
Shaw,

Deținătorul Marelui Premiu FILT, 
mexicanul Raul Ramirez, 
ma sa apariție de concurs 

tualul sezon.

întrecerii, Chris Evert, a 
cu 6—0, 6—1 de Kristien 
iar Margaret Court a întrecut-o 
cu 5—7, 6—3, 7—6 pe Rosemary 
Casals. La dublu : Evert, Casals 
— Durr, Doerner 6—2, 6—1 ; Mo
rozova, Cimireva — Mottram, 
Tomanova 6—2, 6—4.

28.11—3.III Sunrise ; 5—13.111 Lake
land ; 19—27.III Ormond Beach ;
23.III—3.1 V Jacksonville, 3—10.IV 
Ft. Myers. Jucătorii noștri se 
află actualmente în Florida, sub 
conducerea căpitanului echipei na
ționale, antrenorul Constantin Năs
tase, urmind un program special 
de. pregătire în vederea viitoarelor 
starturi.

Competiția de sărituri desfă
șurată în Cehoslovacia a fos’t 
cîștigată de sportivul finlandez 
Jouko Toermanen, care a realizat 
în trei concursuri 716,5 p. Pe 
locul 2 s-a clasat Leo 
(Cehoslovacia) — 710,9 p, urmat 
de Dietrich Kampf (R. D. Ger
mană) — 707,5 p. Ultimul con
curs s-a disputat pe trambulina 
ele la Plavy și a revenit lui Die
trich Kampf cu 238,4 (sărituri de 
82 și 80,5 m.).

GLADIATORI?
a de- 
lui un 
permis 
ți că 
mani-

Cind a auzit, Max Schmc- 
ling — fost campion mon
dial prin anii ’30 — 
clarat că pe vremea 
boxer nu și-ar fi 
asemenea mascaradă 
dacă totuși s-ar fi
festat astfel, ar fi fost des
calificat de-a binelea. Nu e 
prea greu de ghicit că „Ula- 
nul negru de pe Rin" (cum 
i se spunea învingătorului 
lui Joe Louis) s-a referit 
la penibila exhibiție a lui 
Cassius Clay, care a accep
tat să intilncască — intr-un 
meci nu numai inegal, dar 
lipsit de orice sens — pe 
un specialist japonez de 
„arte marțiale" (cum sint 
numite mijloacele specifice 
de apărare 
tale din care

extrem-orien- 
au derivat :

CARNET EXTERN

judo, jiu-jitsu, karate, 
kwan-do și altele). Specta
torii români de televiziune 
au avut ocazia să urmă
rească ridicola zbatere a 
luptătorului Inoki, aproape 
permanent întins pe podeaua 
ringului, încercînd să scape 
de pumnii boxerului ți să-l 
apuce de picioare. De
monstrația a fost conside
rată nu numai dizgrațioasă, 
ci de-a dreptul scandaloasă, 
pentru că — la urma urmei 
— ea s-a redus, de dragul 
spectacolului (și al încasă
rilor !) la o concesivă ur
mărire reciprocă, cu gium
bușlucuri și lovituri aproape 
studiate. Nu dorim să mâi 
insistăm, intr-un domeniu 
care privește, de fapt, cele
britatea sportivă a lui Cas
sius Clay și inclinațiile sale 
spre parodie (de dragul ba
nilor).

De data aceasta, am evo
cat evenimentul ridicol de 
mai sus, pentru a marca o 
tendință netă spre degrada
rea spectacolului sportiv pe 
seama puterii de atracție a 
fenomenului sportiv. Mana
geri veroși și lipsiți de 
scrupule, din țările capita
liste, folosesc recuzita obiș
nuită a sportului (termino
logie, instrumentar etc.) 
pentru a monta exhibiții 
care de fapt nu mai an 
nimic comun cu sportul. O 
zgomotoasă campanie publi
citară recentă anunța că in 
Haiti, pe stadionul din Port- 
au-Prince, ar urma să aibă 
loc la sfirșitul lunii februa
rie un. meci „pe viață și pe 
moarte" intre un specialist 
japonez de karate și... un 
tigru bengalez ! Deși in a- 
ceastă știre apăreau numirile 
„stadion" și „meci" este clar 
că „senzaționala întîlnire" 
numai sport nu se poate 
chema. Citeodată — din pur 
interes istoric ■— incorpo
răm pe gladiatori printre 
reprezentanții antici ai unui 
anumit fel (degradant) de 
exercițiu fizic. Dar nu ne-a 
trecut niciodată prin minte 
să considerăm ..sport" arun
carea oamenilor in aceeași 
arenă cu fiarele sălbatice.

X
X

TURNEE • ÎNTÎLNIRI AMICALE
„NE1NVINSA" de 5 ani pe teren 

propriu, echipa Irlandei a fost ne
voită să încline steagul în fața 
selecționatei Spaniei, care în prima 
repriză a controlat cu autoritate 
jocul, datorită unei superiorități 
tehnice evidente" — scrie comen
tatorul sportiv al agenției „France 
Presse". pe marginea acestui meci 
cîștigat de spanioli cu scorul de 
1—0. în repriza secundă, irlande
zii au accelerat ritmul încercînd 
să pătrundă spre buturile spaniole 
dar, foarte bine organizați în a- 
părare, ibericii au rezistat asaltu
rilor. păstrînd un avantaj ce părea 
altfel fragil. Comentatorul francez 
remarcă forma excelentă a jucă
torului Satrustegui, golgeter al 
campionatului spaniol.

ECUIPA poloneză Slask Wroclaw, 
aflată in turneu în R.D. Germană, 
a jucat la Zwickau cu formația 
locală Sachsenring. Gazdele au ob
ținut victoria cu 3—2 (2—1).

★1:33,32 și Giulianna Campiglie — 
1:33,92. REPREZENTATIVELE Turciei 

vor fi pregătite de o comisie de 
antrenori condusă de selecționerul 
unic Tiiel Metin — fost jucător 
internațional. Din comisie fac par
te^ Andac Dogan, Tarhan Candan, 
Guler Cetin, Santi Sarrialioglu, 
Dumanli Candan.

veteranul Alois 
Kălin, originar chiar din 
siedeln, care a sosit la 26,02 
secunde după învingător. In 
proba de juniori (10 km) pri
mul a sosit J. Schindler — 
33:05,48, iar la junioare (5 km) 
victoria a revenit lui 
ger — 19:47,39. La 
cursa a măsurat 10 
încheiat cu succesul 
Petrig în 40:47,51.

Ein- SPANIA. Campionatele Spaniei 
au debutat la Viella cu proba 
masculină de slalom special, în 
care victoria a revenit fostului 
campion olimpic Francisco Fer
nandez Ochoa cu 1:37,85. L-au 
urmat fratele său, Juan Manuel 
Fernandez Ochoa — 1:38,09 și 
Jaime Ros — 1:39,40.

A. Spren- 
senioare, 

km și s-a 
lui Bisig-

„CUPA U.R.S.S" LA FOND

Proba de 50 km din cadrul 
„Cupei U.R.S.S.", competiție ce 
se desfășoară în aceste zile la 
Bakuriani, a revenit lui Vasili 
Rocev, cu timpul de 2h27:48,2.

ÎNTRECERILE ARCAȘILOR

ILIE NĂSTASE LA 
MICROFON

Din nou la televiziune, 
dar in calitate de co
mentator, a apărut re
cent Ilie Năstase. Primul 

a co- 
compe-

nostru tenisman 
mentat — cu 
tență și aplomb — finala 
turneului de la Boca Ra
ton (Florida), opunind 
pe vechii săi rivali : 
Jimmy Connors și Bjorn 
Borg. Meciul a fost trans
mis pe canalul 5 al pro
gramului american de 
televiziune A.B.C. După 
cum se știe, a cîștigat 
Borg (6—4, 5—7, 6—3),
întrerupind astfel o se
rie de 4 infrîngeri sufe
rite anul trecut în 
americanului
PREMIUL ,,PIERRE 

COUBERTIN"
Această distincție, 

e acorda la fiecare dai __
Fundația „ Pierre de Couber
tin" acelor oameni de artă 
sau de științâ care exprimă 
în operele și în cercetările 
lor ctt mai bine frumusețea 
sau utilitatea sportului, idea
lurile Jocurilor Olimpice, a 
fost acordata pentru 1976 ce
lebrului oceanograf Jacques- 
Yves Cousteau. în vîrstă de 
67 de ani, reputatul specia
list francez tn studierea vie
ții submarine — director al 
Muzeului de oceanografie 
din Monaco —• a dat prin 
amploarea cercetărilor sale 
alte dimensiuni și o altă im
portanță înotului subacvatic 
șl dezvoltării tehnicii in c- 
cest sport, de o rară frumu
sețe și de un mare interes, 
științific.

600 DE FINALURI
într-una din editurile 

din Budapesta a apărut 
o interesantă carte de 
șah semnată de marele 
maestru Lajos Portisch, 
care în aceste zile se 
pregătește pentru meciu
rile turneului candidați- 
lor. Avînd titlul „600 de 
finaluri", cartea se adre
sează unui larg cerc de 
amatori ai șahului, fiind 
o importantă contribuție 
teoretică adusă în pro
blema finalurilor de par-

fața

DE

oe core 
ani

tidă. Lucrarea a apărut 
intr-un tiraj de 15 000 de 
exemplare.
DONALD BRACONIERUL

Printre aruncătorii de 
ciocan irlandezi, Donald 
O’Connor se bucură de 
faima de a face cele 
mai... adinei găuri, la fie
care aruncare. Adminis
tratorii stadioanelor i-au 
interzis să mai facă an
trenamente pe gazonul 
de concurs, care — d.upă 
aruncările sale — arată 
ca un clmp bombardat. 
Astfel că Donald a tre
cut la antrenamente în 
mijlocul naturii. Dar nici 
aici lucrurile nu s-au 
desfășurat favorabil. Cio
canul trimis de el in de
sișul unei păduri înveci
nate a terminat prin a 
ucide o vulpe de crescă
torie și a pune in alarmă 
brigadierii silvici, care 
l-au și amendat pentru 
braconaj !
„SĂGEATA DE ABANOS"

Nu cu mult timp în urmă, 
casa de editura norțl-ameri- 
canâ „Atheneum- a oferit a- 
matorilor de sport o lucrare 
inedita. Cartea, purtînd un 
titlu scurt, dar suqestiv : 
„Track and field- („Atle
tism-), a stîrnit un mare in
teres, mai ales in rindurile 
tineretului. $i aceasta pentru 
câ autorul ei, celebrul sprin
ter de culoare Jesse Owens, 
supranumit „săgeata de aba
nos”, se adresează diect și 
numai tineretului, explicîndu-i 
atletismul, frumusețile lui, 

* • de 
unele 

de 
de 

acum,.

FRANȚA. Proba feminină de 
slalom special din cadrul cam
pionatelor Franței, care se des
fășoară pe pîrtia de la Les Me- 
nuires, a fost cîștigată de Patri
cia Emonet, cronometrată în 
1:25,12. Pe locurile următoare

*

LA COMO s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Italiei și 
Luxemburgului contînd pentru cam
pionatul european rezervat echi
pelor de tineret. Fotbaliștii italieni 
au obținut victoria cu 4—0 (1—0).

★

MlIPlNt IA BASCHET

cele mai simple metode 
pregătire, 
mijloace 
antrenament. Reputația 
care se bucură și 
după 40 de ani, învingătorul 
in 4 probe ale J.O. din 
1936, a contribuit, desigur, 
la succesul acestei cărți.
COLABORARE SPORTIVĂ

Activitatea organizației 
sportive muncitorești din 
Finlanda, TiJ.L., se va 
desfășura anul acesta 
sub semnul aniversării a 
55 de ani de la începe
rea colaborării, cu aso
ciațiile sportive din 
U.R.S.S. — a declarat 
E. Laine, membru al par-

precum și 
mal avansate

lamentulut finlandez. Co
laborarea cu U.R.S.S. și 
cu celelalte țări socia
liste are o însemnătate 
deosebită — se spune in 
continuare — intrucit a 
deschis sportivilor mun
citori din Finlanda poarta 
spre întrecerile interna
ționale și, totodată, a 
contribuit la dezvoltarea 
măiestriei sportive a ti
neretului muncitor fin
landez. Organizația spor
tivă , muncitorească din 
Finlanda consideră, de 
asemenea, * colaborarea 
sportivă ca un factor im
portant in lupta pentru 
pace și prietenie intre 
popoare.
13 000 KM PE BICICLETA

In ianuarie, cicloturis- 
tul bulgar Iordan Drag- 
neV din Sofia și-a săr
bătorit împlinirea a 71 
ani. vîrstă care nu-1 îm
piedică să fie un pasio
nat practicant al sportu
lui, mai precis al ciclis- . 
ftiului; In 50 de ani, 
Dragnev a efectuat șapte 
călătorii de-a lungul și 
de-a latul Europei. Ul
tima l-a condus prin 
România, Ungaria, Aus
tria, I 
Franța, 
Belgia, 
marca, 
Polonia 
In total, 
prezent, el pune la punct 
o expediție transconti 
nentală.

TENIS CU CASCA
Doi medici oculiști din 

S.U.A., doctorii Seelen
freund și Grewlich, au 
declarat că — așa cum 
la diferite sporturi se 
iau măsuri pentru pro
tecția jucătorilor — este 
necesar a se proteja și 
tenismanii. Aceasta, im-ț 
potriva frecventelor acci
dente la ochi. Mingea, 
care la tenis atinge vi
teze de peste 100 km pe 
oră, poate produce le
ziuni cu caracter grav, 
mai ales atunci cind lo-

Iugoslavia, Italia, 
Anglia, 
R.F.G., 

Suedia, 
și Cehoslovacia. 

13 000 km. In

Olanda. 
Dane- 

R.D.G.,

Uriaș. propriu și la
figuri, câștigătorul slalo
mului... uriaș de la Mă- 
găve, schiorul francez 
Jean-Pierre Couttet, este 
susținut — in această poză 
umoristică — de două ve
dete in dimensiune nor
mală, Monika Kaserer șl 
Lise-Marie Morerod.
Foto: ASSOCIATED PRESS 
vește zona ochilor. La a- 
ceste traume sint supuși 
îndeobște jucătorii înce
pători, dar și așii rache
tei. Cei doi specialiști a- 
mericani propun utiliza
rea unor ochelari spe
ciali, care aderă perfect 
la figură sau a lentilelor 
de contact. De remarcat 
că Seelenfreund, care in 
tinerețe a fost un tenis- 
man de valoare, dar a 
trebuit să renunțe la 
performanță din cauza 
unui accident ocular, a- 
pare acum pe teren cu 
o cască, asemănătoare 
celor purtate de motoci- 
cliști.

PRIMUL SPORT
Că originea sportului 

se pierde în negura vre
murilor este un lucru 
știut. Totuși, care a fost 
primul „sport" cunoscut, 
după ce oamenii au în
cetat să mai fie preocu
pați numai de instinctul 
de conservare ? Fresce 
murale recent descope
rite în Egipt, datînd din 
anul 2 050 î e,n., dove
desc că primul sport 
practicat a fost cel de
numit azi — lupte.

MELBOURNE, 11 (Agerpres). — 
La Canberra (Australia) au con
tinuat întrecerile campionatelor 
mondiale de tir cu arcul.

După două zile de concurs, în 
proba masculină continuă să con
ducă sportivul italian Leandro 
Denardi, cu un total de 1246 
puncte, urmat de americanii 
Richard McKinney — 1231 puncte

și Rodney Baston — 1227 
Campionul mondial și 
Darrell Pace (S.U.A.) se 
locul 10. cu 1 204 puncte.

în clasamentul competiției femi
nine, pe primul Ioc a trecut cam
pioana olimpică Luann Ryon 
(S.U.A.) — 1242 puncte, secundată 
de poloneza Jadwiga Wilejt'o — 
1 222 puncte.

puncte, 
olimpic 
află pe

IN CONTINUAREA 
pe care-1 întreprinde în 
nam, reprezentativa de 
R.D. Germane a evoluat la Hanoi 
în compania unei selecționate lo
cale pe care a întrecut-o cu 2—1 
(1—1), prin golurile 
Missinger (2). Pentru 
cat Tu Ngu Hien.

turneului 
R.S. Viet- 
tineret a

înscrise de 
gazde a mar-

întrecerile
nală ale C.C.E. Ia baschet 
minin au continuat joi 
prin meciurile primei etape 
returului. La fete, în grupa 
(din care face parte și ' — 
2 • ?. — 83—87 cu

Sofia a între- 
Sesto San Gio- 
(34—34).

sferturilor de

București
Praga) Akademik 
cut echipa GEAS 
vanni cu 65—62

Clasament:

★
ÎN MECI amical

Legia Varșovia a învins cu 1—0 
(1—0) formația locală P.S.S.I., prin 
golul maroat, în min. 7, de Nowak.

la Djakarta.

1.
2.
3.
4.

Sparta Praga 
GEAS Sesto 
Akademik 
I.E.F.S.

4
4
4
4

3
2
2
1

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs desfășurat pe teren aco
perit la Berlin, atleții din R. D. 
Germană au obținut cîteva rezul
tate remarcabile. Astfel, în proba 
masculină de săritură în înălțime 
victoria a revenit lui Rolf Beil- 
schmidt, cu performanta de 2,23 
m. Proba similară feminină a fost 
cîștigată de tînăra Kristine Mit- 
sche (17 ani), cu 1,88 m, iar în 
proba de aruncare a greutății, Ilona 
Slupianek a realizat 20,15 m. • 
Crosul internațional desfășurat la 
Chartres a fost cîștigat de atletul 
englez Mac Leod, cronometrat pe 
distanța de 10,600 km cu timpul de 
35:21,0. L-au urmat spaniolul Ber
nal — la 24 sec. și englezul Blin- 
ston — la 28 sec. In proba femi
nină, victoria a revenit sportivei 
olandeze Van Stiphout, care a par
curs 3,950 km în 14:55,0.

CICLISM • Cursa de 6 zile 
desfășurată pe velodromul acoperit 
din Anvers s-a încheiat cu victo-

ria cuplului belgian Freddy Maer
tens — Patrick Sercu, care a to
talizat 653 puncte. I-au urmat, la 
un tur, perechile Marc Demeyer 
(Belgia) — Albert Fritz (R.F.G.) 
și Rend Pijnen (Olanda) — Rik 
van Linden (Belgia).

obținut victoria cu scorul de 
13—8 (4—3) și s-au calificat în 
semifinalele competiției. Golgetera 
partidei a fost Tatiana Makareț, 
care a înscris 11 puncte.

fi
fe 

joi seară
a 

A
I.E.F.S 
Sparta

1
2
2
3

308-294
266-240
299-293
287-333

7
6
6
5

în grupa B : Daugava Riga — 
Evax Barcelona 92—43 (46—22), 
Steaua roșie Belgrad — Cler
mont Universite 
(32—38).

Club 69—66

Clasament:
1.
2.
3.
4.

Daugava 
C.U.C.
St. roșie 
Evax

4
4
4
4

4
2
2
0

0
2
2
4

328-185 8
286-274 6
252-296 6
208-319 4

(grupă

HANDBAL • La Paris s-a dis
putat meciul revanșă dintre selec
ționatele masculine ale Franței și 
Cehoslovaciei. Handbaliștii ceho
slovaci au terminat din nou în
vingători, de data aceasta cu 
rul de 20—15 (9—10). Cel 
eficace jucător de pe teren a fost 
cehoslovacul Mikes, autorul 
goluri. In primul joc, desfășurat 
cu o zi în urmă la Orleans, echi
pa cehoslovacă cîștigase cu scorul 
de 22—15. • în meciul retur din
tre echipa Spartak Kiev și for
mația Vasas Budapesta, contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" (fe
minin), handbalistele sovietice au

LUPTE • La Varșovia s-a 
putat meciul internațional de 
te libere dintre selecționatele 
loniei și S.U.A. întîlnirea 
terminat la egalitate : 4—4.

dis- 
lup- 
Po- 
s-a

La băieți 
cing Malines — Mobilgirgi 
rese 65—64 (37—35) !

unică) : Ra- 
Va-

sco- 
mai

a 8

iu-TENIS DE MASĂ • Orașul_
goslav Niș a găzduit meciul din
tre echipele mixte ale Iugoslaviei 
și Franței, contînd pentru „Cupa 
ligii europene". Victoria a reve
nit în mod surprinzător oaspeților, 
cu scorul de 5—2 Cel mai bun 
jucător al formației franceze a 
fost Jacques Secretin, care l-a în
trecut cu 2—1 (12, —12, 19) pe
Dragutin Surbek și a cîștigat cu 
2—1 (—10, 18, 12) partida cu An
tonin Stipancici. La acest meci au 
asistat peste 5 000 de spectatori.

Săptămîna viitoare, echipele 
românești participante la cu
pele europene vor juca joi: 
I.E.F.S. Ia București cu Akade
mik Sofia: Steaua (în Cupa cu
pelor) la Badalona cu Juventud.

★
La Sofia, în meci retur pentru 

sferturile de finală ale competi
ției europene feminine „Cupa 
Liliana Ronchetti" (grupa A), e- 
chipa locală Slavia a întrecut cu 
scorul de 68—52 (40—27) forma
ția vest-germană T.U.S. Lever
kusen.

to,"Urb“ «’> —•» l.^. rww ,.l. HraiM. Depărați
R. 3.


