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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ATLETHOR SENIORI
® Oină Panait (6,54 mk— aproape 
ViscopolcanuS Veronica Buia (î,12 
Gheorghe Crăciunescu (18,20 m la 
noi recorduri • Nieulina vasile

întrecut o pe Cornelia Popa!

dc... Viorica 
la 6(fr m) și 
greutate) — 
(1,84 ill) a

Desfășurate sîmbătă și dumi
nică în sala „23 August" din 
București, campionatele republi
cane pe teren acoperit ale atle- 
ților seniori ne-au oferit, în an
samblu, un spectacol mai mult 
decît agreabil, presărat cu cîteva 
rezultate de valoare, dispute 
echilibrate, interesante, la ma
joritatea probelor și o serie de 
surprize.

LA

mai 
fost 

de 
de 

o 
m.

de la Dinamo, 
Elena Mîrza și 
succesul clar in 
cursa de viteză al 
lui Toma Petres
cu în duelul cu 
Claudiu Sușelcs- 
eu. La înălțime 
băieți — probă a- 
flată în suferință 
de o bună buca
tă de vreme — a

Măricel 
prăjină 

Ligor 
greutate 

. Col-

Doar trei centimetri i-au lipsit Ginei Panait pen
tru a dobori cel mai vechi record național pe 
teren acoperit. Foto : Ion M1HÂ1CA

cîștigat
Onciu, la
Nichifor
iar la
Valentina
tan-Groapă, dar rezultatele 1 lor 
sînt modeste.

ILIE CODREANU-MEDALIE DE ARGiNT LA PUȘCĂ
7

GINA PANAIT - 6,54 m 
LUNGIME 1

Sîmbătă după amiază, cel 
bun rezultat al reuniunii a
înregistrat in proba feminină 
săritură în lungime, ciștigată 
brăileanca Gina Panait cu 
performanță excelentă — 6,54
Rezultatul ei, la numai doi cen
timetri de recordul național pe 
teren acoperit al Vioricăi Visco- 

a 
a 

Skaciko 
Erdelyne 

i Panait

VERONICA BUIA 
LA 60 m

7,42 s

poleanu, reprezintă, totodată 
treia performanță europeană 
sezonului 
(U.R.S.S.) 
(Ungaria) 
(antrenor Ion Moroiu) confirmă 
frumoasele aprecieri pe care Je 
cîștigase la încheierea sezonului 
în aer liber, cînd dusese recor
dul național de junioare la 6.51

Sîmbătă ea a avut serie 
de sărituri (la nici 

încercări nu a bătut 
40—6, 44—6,

50—6, 54—0 ! Bine a concurat 
și Doina Anton, clasată a doua, 
cu 6,41 m.

Săritura în lungime a fetelor 
a reprezentat punctul de vîrf al 
unei zile din care mai pui.em 
nota : victoria Iui Bedros Bedro- 
sian la triplusalt (16,59 m) 
fața Iui Carol Corbu (16,34 
recordmanul țării declară că 
concurat slăbit de o 
contractată la începutul săptă- 
mînii), cîștigătorul dovedind re
surse pentru rezultate apropiate 
de 17 metri ; infringerea Vale- 
rici Ștefănescu Ia 60 mg — după 
un deceniu de supremație inter
nă — de către colega sa de club

— după
6,67 m și 1

6,60 m. Gina

m.
progresivă 
una din 
pe prag) : 0—6,

54—0 ! Bine

în 
m ; 

a 
răceală

fostDuminică dimineața au 
îmbunătățite două recorduri pe 
teren acoperit. Confirmînd forma 
excelentă din acest sezon, Vero
nica Buia a corectat recordul 
(electronic) al probei de 60 in 
cu exact 10 sutimi 
nind, totodată, cea 
victorie la aceste 
Al doilea record a 
la aruncarea greutății, de către 
Gheorghe Crăciunescu : 18,20 m 
(v.r. 18,09 m, Marin Iordan). 
Element de excepție (2,04 m înăl
țime, 110 kg), Crăciunescu poa
te ajunge în curînd, dacă va 
munci Ia fel de conștiincios, la 
rezultate competitive pe plan 
internațional.

Așteptată cu mult interes, sări
tura în înălțime a fetelor s-a 
încheiat cu victoria tinerei Ni- 
culina Vasile, autoarea unui ex
celent 1,84 m (a trecut și 1,87 m, 
dar ștacheta a căzut după cîte
va secunde de balans). Ea a do
vedit calități deosebite și proba
bil că ziua în care va sări 1.90 
m nu este prea îndepărtată. La 
prima evoluție din acest an 
Cornelia Pepa a trecut ușor 1,81 
m, a avut două încercări foarte

bune la 1,84 m și a creat impre
sia că se poate ridica în scurtă 
vreme la cel mai bun nivel al ei.

Normală victoria lui Erwin 
Sebestien la 60 mg, ca și cea* 
a lui Dumitru Iordache la lun
gime, secondat de Bedros Bedro- 
sian 7,60 m, record personal și.. 
Toma Petrescu (7,49 m) o mare 
ș. plăcută surpriză (sau, poate 
nu numai atit....)

Vladimir MORARU

Rezultate tehnice : MASCULIN : 
£9 m : 1. Toma Petrescu (Dinamo) 
6.0 (6.33 electronic) : 2. Claudiu
Sușelescu (C.A.U.) 6.7 ; 3. Ion Du
mmied (Dinamo) 6,7 ; 60 mg : 1. 
Erwin Sebestien (Steaua) 7,8 (8,04);
2. Nicolae Petcu (C.A.S.U. Timi
șoara) 7,9 : 3. Valeriu Teașcă (Fa
rul) 7,9 ; înălțime : 1. Măricel On
ciu (Steaua) 2,10' m ; 2. Dieter
Miiller (Steaua) 2.10 m ; 3. Adrian 
Preoteasa (Steaua) 2,02 m ; lun
gime : 1. Dumitru Iordache (Ra
pid) 7.65 m ; 2. Bedros Bedrosian 
(Dinamo) 7,60 m ; 3. Toma Pe
trescu 7.49 m : prăjină : 1. 
for Ligor 
Dinu Piștalu 
3—4. Cristian 
Marian Voicu 
triplusalt : 
(Dinamo) 
(Steaua) 
Ghioroaie 
tate : 1.
(Steaua)
Marin Iordan (Dinatno) 17.62 m ;
3. Ion Zamfirache (Dinamo) 15.14 
m ; FEMININ : 60 m : 1. Vero
nica Buia (Rapid) 7,2 — record 
egalat (7,42 electronic, record) ;
2. Otilia Șomănescu (Steaua) 7,5 ;
3. Maria Samungi (Farul) și 
Doina Ciolan (Steaua) 7,5 ; 68 mg :
1. Elena Mirza (Dinamo) 8.4 (8,61) ;
2. Valeria Ștefănescu (Dinamo)
8,4 ; 3. Mihaela Dumitrescu (Fa
rul) 8,8 ; înălțime : 1. Nieulina
Vasile (Dinamo) 1,84 ; 2. Corne
lia Popa (Dinamo) 1,81 m ; 3. Vir-

; lun-
1. Gina Panait (C. S.

2. Doina Anton
3. Ga- 

6.19 m ;
Cioltan- 
m ; 2.

14.58 m,

Ilie Codreanu, noul medaliat cu argint in proba de pușcă 10 metri, la 
Campionatele europene dm Andorra

(7,42), obți- 
mai clară 
campionate, 

fost realizat

Nichi-
(Steaua) 5,00 m ; 2.

(Dinamo) 4,90 m ;
Ivan (Dinamo) și 
(Steaua) 4.60 m ; 
Bedros Bedrosian 

m ; 2.’ Carol Corbu 
m ; 3. Adrian

1.
16,50
16/4
(Steaua) 15,87 m ; greu-
Gheorghe Crăciunescu

18,20 m — record ; 2.

lid JI ț-ldlll-dlllU^ 111 j u

ginia loan (Rapid) 1,78 m ;
gime :
Brăila) 6.54 m ;
(C.S.M. Pitești) 6.41 m ; 
briela Ionescu 
greutate : 1.
Groapă (Steaua)
Mioara Boroș (Dinamo)
3. Petruța Mustață (Metalul) 14,25 
m — record junioare.

(C.A.U.)
Valentina

16,36

Les Escal- 
desfășurat 
întrecerile 

a Campio-

în sala poligonului 
des din Andorra s-au 
sîmbătă și duminică 
celei de-a 7-a ediții 
natelor europene de. tir cu arme
cu aer comprimat. Sportivii ro
mâni au participat la probele de 
pistol și pușcă 10 m senioare 
(individual și pe echipe) și la 
pușcă seniori (individual). în a- 
ceastă ultimă întrecere, trăgăto
rul Hie Codreanu a avut o fru
moasă comportare, reușind să se 
claseze pe locul 2 în compania 
celor mai reputați specialiști eu
ropeni ai probei, cu 384 p. Per
formanța lui Ilie Codreanu. în 
vîrstă de 26 ani, component al 
clubului Steaua (antrenor Valen
tin Enea), vine să încununeze 
talentul și munca perseverentă

pe care a depus-o în ultimii 
ani. Aseară, proaspătul me
daliat cu argint ne-a de
clarat telefonic : „Sînt foarte 
mulțumit de această realizare, 
care completează rezultatele bu
ne pe care le-am obținut în pri
mele două concursuri interne ale 
anului. întrecerea de la Les Es- 
calues a fost deosebit de grea".

Din păcate, evoluțiile celorlal
te reprezentante ale noastre la 
Campionatele europene din An
dorra nu s-au ridicat la nivelul 
așteptărilor. De pildă, trăgătoa
rele de la proba de pușcă, cam
pioane europene în ediția 1976, 
atit în proba individuală cit și 
în cea colectivă, s-au situat în
tre pozițiile 10—20 (!), cu rezul
tate modeste : Mariana Feodot și

Dumitra Matei au realizat doar 
374 p, iar Eva Olah, 372 p. Mult 
sub posibilități au concurat și 
Anișoara Matei (370 p), Ana Cio- 
banu (365 p) și Maria Haba (362 
p) în proba de pistol 10 m.

O ascensiune notabilă au rea
lizat la această ediție a europe
nelor de tir cu aer comprimat 
sportivii din Republica Demo
crată Germană. Ei au reușit să 
plaseze 4 reprezentanți în pri
mii șase clasați în proba mas
culină de pistol și au cîștigat 
prin S. Teinbruk întrecerea 
masculină individuală la pușcă 
seniori. întrecerile juniorilor au 
fost dominate de țintașii din 
Republica Federală Germania.

REZULTATE TEHNICE : puș
că 10 m, seniori : 1. S. Teinbruk 
(R.D.G.) 386 p, 2. ILIE CODREA
NU (România) 384 p, 3. I. Niel
son (Suedia) 382 p ; echipe : 1.
Polonia 1 520 p, 2. Suedia 1504 
p, 3. Finlanda 1 503 p ; senioa
re : 1. Elisabeth Bals (R.F.G.) 
386 p, 2. Marilens Kanthak 
(R.D.G.) 385 p, 3. Nadia Krilova 
(U.R.S.S.) 385 p ; echipe : 1.
R.D.G. 1 146 p, 2. U.R.S.S. 1 143 
p, 3. R.F.G. 1 123 p ; juniori : 
1. K. Hillenbrad (R.F.G.) 387 p ; 
echipe : R.F.G. 1 148 p 
cord european) ; pistol, 
niori : 
386 p, 
386 p, 
386 p ;
(U.R.S.S.) 381 p, 2. E. Manchon 
(Franța) 379 p, 3. Z. Simonian 
(U.R.S.S.) 377 p; echipe: 1.
U.R.S.S. 1 123 p. 2. Suedia 1 100 
p, 3. R.F.G. 1 098 p... 5. Româ
nia 1 096 p ; juniori : I. Peternel 
(Iugoslavia) 381 p ; echipe : 1.
Polonia 1135 p.

(nou re-
10 m, se-

(R.D.G.) 
(Austria) 
(U.R.S.S.)

1. H. Vollmar
2. R. Dollinger
3. I. Petrov
senioare: 1. G. Korzun

AGENDA COMPETIȚIILOR DE MASĂ

BÂILE HARGHITA, 13 (prin 
telefon).' Stațiunii Băile Harghita 
(23 de km depărtare de Miercurea 
Ciuc) i-a revenit rolul de gazdă 
a celei de a IX-a ediții a fina-

75 ECHIPE LA C. M. DE HANDBAL - JUNIOARE
O ROMÂNIA, in grupa B, alături de POLONIA, FRANȚA, R.F.G. • întrecerile

din grupe: 18-20 martie, semifinalele - 22-23 martie; iar finalele 25 martie
avut loc- 
Palatului- 
Capitală, 
fesiivita- 
grupelor 
handbal-

Simbătă dimineața a 
in salonul oficial al 
sporturilor și culturii din 
într-o ambianță oficială, 
tea tragerii la sorți a 
campionatului mondial de
junioare, competiție aflată la pri
ma ediție și găzduită, după cum 
se știe — intre 18 și 
de țara noastră.

Au fost de față 
F.I.H., ai C.N.E.F.S. 
ai comisiei de organizare, ziariști 
români și străini. Au participat, 
de asemenea, jucătoarele care com
pun lotul de junioare al Româ-

nici. Prezența lor a dat un farmec 
deosebit •festivității; pe fetele ti
nerelor handbaliste putindu-se citi 
— în timpul tragerii la sorți — 
surpriză, satisfacție 
ușoară dezamăgire, în' 
modul cum hazardul

și. uneori, 
funcție de 

distribuia

R. F. Germania, Iugoslavia,' Norve
gia, Olanda, Polonia, Ungaria și 
Uniunea Sovietîeă.

Conform hotăririi F.I.H,, repre
zentanta Africii, Republica Fopu- 
-lară. Congo, a fost trasă la sorți 
pe poziția a 4-a, intr-una din gru-

25 martie —,

LUNGA IARNA FIERBINTEV

A BOBERILOR... REPORTAJUL NOSTRU

Sinaia a intrat du adevărat în 
febra campionatelor europene de 
bob. Orașul, pregătit pentru a 
găzdui elita bobului, a început 
„numărătoarea inversă". Panouri 
și afișe anunță startul pentru 
sîmbătă 19 februarie, dar la ora - 
actuală cel mai mare interes e 
de ordin meteorologic. Caprici
oasă, natura n-a adus gerul și 
zăpada scontate pentru această 
perioadă, și de aici, mai puține 
coborîri, mai multe neliniști. In
trasem în „lumea bobului

și a IlI-a. Mulți dintre ei asta 
și erau...

... Nehmer, fost aruncător de 
suliță... Gh. Lixandru, campio
nul țării la decatlon... Paul 
Neagu, maestru al sportului la 
haltere și aruncător de greuta
te... 
Ionescu, 
Streață, sulițaș, 
catlonist... „Atleții sînt cei mai 
buni pentru bob — explică unul 
dintre antrenorii lotului nostru, 
Ion Panțuru, fost campion euro-

Al. Mitrofan, 
săritor

?<■■■

sprinter... C. 
în lungime... 
Nicolau, de-

împiedicați de valul de căldură să efectueze coborîri pe pirtie, boberii 
români au trebuit să se mulțumească ieri cu un antrenament pe uscat, 
lată-i la plecarea din fața hotelului Sinaia. Printre ei, Dumitru Pascu. 
Paul Neagu, Costel Ionescu, antrenorul Ion Panțuru Foto : Dragoș NEAGU

W f Ț
-i

cînd întîmplarea făcuse să se 
coboare cu un bob de 4, ceea ce 
însemna intr-un fel o premieră 
din țnoment ce ultima cursă de 
4 se disputase la 
18 ani în urmă. 
Poiană. în joia 
„Sinaia" începuse 
că oaspeții de rang. Primii au 

noștri, mutați 
Ia vila „Movi- 
coasta munte-
Au venit în 

Și,

noi în țară cu 
pe pîrtia din 
aceea, hotelul 
să-și primeas-

fost... boberii 
după-amiază de 
lița", aflată sub 
lui, lingă pirtie. 
aceeași zi boberii belgieni, 
seara, „marii favoriți", boberii 
din R. D. Germană. în frunte 
cu dublul campion olimpic și — 
recent — mondial, Meinhard 
Nehmer. Acolo, în holul hotelu
lui, departe de pîrtia înghețată 
și „papucii lor zburători", bobe
rii păreau un grup de atleți, hal
terofili sau rugbyști din linia I

pean în ’67 și ’71. Au viteză de 
reacție, sint rezistenți și îi ai și ' 
vara în pregătiri, în concurs". 
Atletul de la Progresul Bucu
rești, boberul de la Poiana Cîm- 
pina, Gheorghe Lixandru, în 
vîrstă de 23 de ani, găsește chiar 
că atletismul și bobul se asea
mănă. „Aceeași 
celași consum 
cu fracțiunile 
Campionul țării 
apucat de bob 
auzind că se face o selecție. 11 
tenta curajul cerut de pîrtia în
ghețată... Curajul care îl atrăse
se spre bob și pe Paul Neagu, 
născut pe... malul mării, la Con
stanța. Paul Neagu, halterofil și 
atlet, pare un taloner de la 
rugby. Studentul de la I.E.F.S. 
care-și pregătește lucrarea de 
diplomă intitulată „Criterii de

concentrare, a- 
nervos in lupta 

de secundă", 
la decatlon s-a 
acum doi ani,

selecție a boberilor" e foarte 
exact în afirmații. „Veți ' vedea 
că peste doi-trei ani și piloții 
vor fi inlocuiți tot cu atleți. 
Acesta-i viitorul în bob, cred 
eu !“ — mai spune tînărul de 
22 de ani, care a intrat în lu
mea bobului de un an, în urma 
unei selecții în care a ieșit „pri
mul din 50".

Selecția lotului actual al 
României a început, în august, 
anul trecut. „Peste 30 de bo- 
beri, mai vechi și mai noi au 
fost supuși unor teste: starea 
sănătății, motricitatea, psihicul. 
N-am omis nici criteriul vîrstei, 
fără a face din el 
sine. Cel mai mult 
sat psihicul !“ ne

• antrenorul federal
„Pentru bob îți trebuie un tip 
echilibrat, un om de mare cu
raj. dar și cumpătat. Panțuru a 
fost mare pentru că la capaci
tatea lui de acomodare pe orice 
pirtie, a avut și... curajul să nu 
riște ! A știut, în schimb, cînd 
trebuie să ntace. Pentru că in 
bob e foarte important acest 
lucru. Și rrfhi ales azi !“ Iarna 
boberilor noștri începuse în au
gust ! Din cei peste 30 au ră
mas 18. Apoi 12. Și din acești 12, 
numai șase vor intra în con
curs. Legea bobului e aspră, 
dar bărbătească. Cei mai buni 
urcă în echipaj ! Numai 6i. 
Toți știu asta. Și fiecare luptă 
să fie printre cei mai buni. 
„Nu-i o treabă ușoară, spune Du
mitru Focșeneanu, antrenorul 
care răspunde de împingățorii 
lotului. Pentru că, vedeți, avem 
băieți care practică sporturi in
dividuale și acestea au o altă 
psihologie, dezvoltă o altă per
sonalitate. Or, chiar dacă bobul 
apelează la multe sporturi, are 
psihologia Iui aparte, presupune 
sudură sufletească".

Noaptea, a început să plouă 
de la ora două. Dimineața, la 
șapte, Panțuru a plecat pe pir
tie. „Nu putem coborî astăzi !" 
au spus oamenii care îngrijesc 
pîrtia. Lotul nostru a urcat, 
totuși, cu ultimele speranțe, 
pînă Ia ..sosire". Ploua mărunt 
Am plecat cu Panțuru pe jos,

delegați ai 
și ai F.R.H.,

l'uliile pe care le au, o impulsionare 
live din mediul rural.

Eleva Daiana Bâdulescu prezintă asistenței rezultatul tragerii la sorți 
pentru poziția 1 in grupa B : Polonia

un scop in 
ne-a intere- 
mărturisește 
Ion Matei.

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

formațiile în diferite grupe preli
minare ale campionatului.

Cuvîntul do deschidere a fost 
rostit de prof. univ. Ioan Kunst- 
Ghermănescu, delegat al F I.H. EI 
a dat 
rigoare, 
troduse 
mele a
ne :
marca,

și explicațiile tehnice de 
Apoi, in urne au lost in- 
plicuri purtind în ele nu- 
12 reprezentative curope- 

Austria, Cehoslovacia, Dane- 
Franța, R. D. Germană,

pe iar India, reprezentanta Asiei, 
va fi 
după 
tățile 
milă
F.I.II. de la Lisabona, care a avut 
loc in octombrie 1976, s-a hotărit

distribuită în serii, ulterior, 
ce vor fi îndeplinite formali- 
nccesare la F.I.H. Data li- 

este 1 martie. La Congresul

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

lei „Săniuței de argint", compe
tiție de masă organizată de C.C. 
al U.T.C., în colaborare cu 
C.N.E.F.S. și Ministerul Educației 
și Invățămîntuluî, rezervată ele
vilor (de la 14 la 19 ani). Zăpa
da abundentă căzută cu o săp- 
tămînă în urmă anticipa reușita 
deplină a acestei tradiționale în
treceri sportive din sezonul de 
iarnă, care a reunit, la prima 
ei etapă, de masă, zeci de mii 
de tineri și tinere din școlile de 
toate gradele. Mai mult, altitu
dinea stațiunii (1760 m) și apoi 
temperatura constant scăzută, 
specifică acestei zone geografice 
(-20 grade C), constituiau garan
ții de menținere a stratului gros 
de zăpadă pe cele două pîrtii a- 
menajate pentru finale. Dar, sur
priză ! De lunea trecută un val 
neobișnuit de căldură a determi
nat topirea vertiginoasă a zăpe
zii, Organizatorii au luat măsuri 
în consecință. De marți, zi și 
noapte au taluzat pîrtiile pe toa
tă lungimea lor, aproape 2 km. 
în fine, sîmbătă dimineața, înain
tea primei manșe, se părea că 
totul va favoriza succesul fina-

lei. La festivitatea de deschidere 
vremea a fost rece, prielnică a- 
cestei întreceri sportive.

Lansările pe pîrtia de 
dare au decurs normal, 
ora startului în prima

acomo- 
Dar, la 
manșă, 

din nou un val de căldură. ~ 
concurenții s-au mutat pe 
tia de jos a stațiunii care, 
brită 
gime 
brazi, 
ranță 
tatea 
șanse
Adela Fejes, reprezentanta ju
dețului Prahova, talonată de An
gelica Ceandrea (Suceava) și 
Maria Urzică (Harghita). în a- 
ceastă primă coborîre, băieții au 
sosit în următoarea ordine : 
Zoltan Elthes (Harghita). Dan 
Comșa (Prahova) și Gabriel Cio
banii (Suceava). La terminarea 
primei manșe, o ploaie torențială 
a pus sub semnul întrebării po
sibilitatea de a mai asista în

Toți 
pîr- 
um- 
lun- 

de 
sigu-

pe două treimi din 
de o lizieră masivă 
prezenta mai multă 
în ceea ce privește cali- 

zăpezii. în prima manșă 
bune de ciștig pentru

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

CONSTITUIREA COMITETELOR COMUNALE
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

GIRBOVI, EVENIMENT IMPORTANT
ÎN VIAȚA SPORTIVĂ A COMUNEI

In ultimele zile au început să se desfășoare, in mai multe din județele 
țarii, acțiuni pentru îndeplinirea unei importante prevederi a Programu
lui de dezAoltare a mișcării sportive — constituirea comitetelor comu
nale dc educație fizică și sport, organisme chemate să asigure, prin atri- 

generală a întregii activități spor-

Vineri, la Căminul cultural din 
comuna Girbovi, județul Ilfov, s-a 
desfășurat un eveniment deosebit 
de important pentru viața sportivă 
a comunei : - - -------------------:
liul comunal pentru educație fi
zică și sport. A fost o adunare a 
iubitorilor sportului din aceasta a- 
șezare cu excelente rezultate pe 
plan economic (producții sporite 
la hectar, beneficii — peste plan 
— de milioane ș.a.), tineri și a- 
dulți din diferite sectoare de ac
tivitate.

Ședința a fost deschisă de că
tre secretarul comitetului comunal

s-a constituit consi-

de partid Girbovi, tov. Ion Lă- 
ceanu, după care tov. Marcel 
Dobra, secretar adjunct al comi
tetului de partid 'comunal, Erou 
al muncii socialiste, a prezentat o 
scurtă dare de seamă referitoare 
la realizările pe tărîm sportiv, in 
anul 1976, ale locuitorilor, tineri 
și adulți, din Girbovi, dintre care 
sint de reținut : 800 de tineri au 
participat la diferite crosuri ; s-au 
organizat duminici cultural-spor-

Modesto FERRARIN1

(Continuare in pag. a 2-a)

Startul competitional la fotbal se apropie

Iată amănunte de la aceste partide.

ECHIPELE DIVIZIONARE AU SUSȚINUT 
NOI REPETIȚII PUBELE

Zeci dc mii de iubitori ai fotbalului au urmărit, sîmbătă și du
minică, in Capitală și in provincie, jocurile cu ca actez de verifi
care a echipelor favorite înaintea apropiatului start competițional. 
Desigur, in centrul atenției s-au aflat divizionarele A, care, cu tre 
săptămîni înaintea primei etape a returului, au efectuat utile repe
tiții în compania unor partenere de peste hotare (cazul echipelor 
Politehnica Timișoara <fi Corvinul Hunedoara) sau a unor formații 
autohtone din diferite eșaloane.

RAPID - SPORTUL 
STUDENȚESC 1-0 (0-0)

Aproape 15 000 de spectatori 
au luat loc sîmbătă în tribu
nele stadionului Giulești, pentru 
a urmări partida amicală dintre 
divizionarele A bucureștene Ra
pid și Sportul studențesc. în 
ciuda terenului greu, desfundat, 
cele două echipe au oferit un joc 
destul de bun — mai ales in 
primele 45 de minute —, care a 
plăcut publicului și care s-a în
cheiat cu victoria meritată a fe
roviarilor. Acțiunile ofensive ale 
rapidiștilor, desfășurate cu pre
cădere pe partea stingă, unde 
Manea s-a arătat în vervă deo
sebită, i-au adus în cîteva rîn-

duri foarte aproape de deschi
derea scorului, însă fundașul 
studenților, Tănăsescu, a inter
venit salutar în min. 22 (cînd a 
scos mingea de pe linia propriei
porți), iar în min. 40 bara s-a 
opus la șutul lui Marin Stelian. 
Singurul gol al partidei 
înscris în min. 80, de 
proaspătul intrat în teren 
care — după o frumoasă 
nație între Neagu și Cojocaru, 
urmată de o centrare a ultimu
lui — l-a învins pe Răducanu 
printr-un splendid șut.

Arbitrul Gil. Retezan a con
dus foarte bine următoarele for
mații : RAPID : loniță — Pop, 
Grigoraș, Pîrvu, Ad. Dumitru — 
Rișniță, Cojocaru, M. Stelian —

a fost 
către 

David, 
combi-

i

Din această centrare a lui Cojocaru, David va înscrie singurul gol al 
partidei Rapid — Sportul studențesc, disputată simbătă in Gjulești

Foto : S. BAKCSI
Teleșpan, Neagu, Manea : SPOR
TUL STUDENȚESC : Răducanu 
— Tănțisescu, Cazan, Olteanu, 
Manea — Cassai, Munteanu, Ma- 
rica — Chihaia, Oct. Ionescu, 
Vlad. în repriza secundă au mai 
jucat : Șutru, Dorn Popescu și 
David (la Rapid), respectiv Pe- 
treanu, Niță, Cățoi și juniorul 
Negoiță. (C. F.)

POLITEHNICA TIMISOARA - 
GORNIK ZABRZE 3-2 (2-1)

Cei 10 000 de spectatori, pre- 
zenți în tribunele stadionului 
,.l Mai", au asistat la o partidă 
de bun nivel tehnic și specta
cular. Ambele echipe au avut

(Continuare în pag. a 3-a)
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„CUPA POIANAV Divizia A la baschet feminin

JUJA RAȚ Șl DORIN MUNTEANU
AU CÎSTIGAT

»
13 (prin telefon), 
o vreme splendidă,

COBORIREA
’ SINAIA, 
Sîmbătă, pe 
a avut loc în Bucegi prima pro
bă de coborîre —, din actualul 
sezon — a schiorilor alpini din 
ț^ra noastră. Vizibilitatea foarte 
bună și zăpada înghețată au per
mis competitorilor să-și etale
ze întreaga lor măiestrie sporti
vă într-o probă a curajului, în- 
demînării și preciziei. Un nu
meros public a aplaudat cu 
multă căldură evoluțiile schio
rilor noștri fruntași. Cursa a 
avut loc pe cunoscuta pîrtie de 
pe Valea lui Carp. Plecarea s-a 
dat din vîrful Furnica, de lingă 
stația terminus a telecabinei. 
Lungimea traseului — 2600 de 
metri, cu o diferență de nivel- 
de 500 m, care a permis înre
gistrarea unei medii orare de 
95 km la oră. Sosirea băieților 
s-a făcut la cabana de la 
ta 1500“, iar cea a fetelor 
Valea cu Brazi, lungimea 
seului lor fiind de 2000 
metri.

Specialiștii acestui gen au 
tat că proba este extrem 
dificilă, dar și foarte 
toare. Ne-o demonstrează între 
altele, revenirea în actualitate a 
lui Dorin Munteanu — care 
abandonase activitatea competi- 
țională, devenind antrenorul lo
tului republican de seniori. Ex
periența sa și-a spus cuvîntul, 
iar seriozitatea cu care a abor
dat întrecerea i-a permis să
înregistreze un succes net, la
aproape 3 secunde diferență

„Co
la 

tra
de

ară- 
de 

atrăgă-

față de următorul clasat. Alt' 
specialiști ai acestei probe, cum 
sînt Ion Țirea și Gheorghe 
Vulpe (ambii de Ia Telefericul), 
Ion Bobiț (Dinamo), Cornel Ne- 
guțescu (A.S.A.), nu au putut 
realiza mai mult în fața deci
ziei lui Dorin Munteanu, 
batabil în acest concurs. 
Gheorghe Vulpe i se poate 
proșa și 
care și-a pregătit schiurile, 
efectuînd ceruirea și 
că doar zăpada înghețată poate 
asigura o alunecare eficace. A- 
ceastă greșeală l-a aruncat toc
mai pe locul 6 în clasament, 
poziție care nu reflectă forma 
sa de moment.

La fete o cîștigătoare nescon
tată : Juja Raț (Liceul de schi 
Predeal) carfe, coborînd extrem 
de curajos pentru o fată, a reu
șit să o depășească pe Minodora 
Munteanu, marea favorită a 
acestei curse. REZULTATE 
TEHNICE, coborîre bărbați ; 1. 
Dorin Munteanu (C.S.U. Ora
dea) 93,029, 2. Ion Țirea (Tele
fericul) 95,815, 3. loan Bobiț 
(Dinamo) 96,388, 4. Cornel Ne- 
guțescu (A.S.A.) 96,635, 5. Nico
lae Barbu (Dinamo) . 96,871, 6.
Gheorghe Vulpe (Telefericul) 
97,053 ; femei: 1. Juja Raț
(L.S.) 86,153, 2. Minodora Mun
teanu (C.S.U. Oradea) 87,578, 3. 
Aurelia Nițu (L.S.) 88,449.

„Cupa Poiana" la combinată 
a revenit lui Gheorghe Vulpe și 
Georgetei Băncilă.

Gh. IRIMINOIU — coresp.

superficialitatea

im- 
Lui 
re- 
cu 

ne- 
crezînd

COMPETIȚII SPORTIVE
Intreceri dotate cu „Cupa 16 Februarie"

La sfirșitul săptăminii trecute, în întreaga țară au avut loc numeroase 
competiții sportive de masă, dotate cu „Cupa 16 Februarie", Ia care au 
fost angrenați zeci de mii de tineri din școli, întreprinderi și instituții. 
Dintre știrile care ne-au sosit la redacție am selectat citeva.

Peste 1 200 de tineri și tinere 
din Corabia. în majoritate elevi ai 
școlilor și liceelor din localitate, 
au luat parte la un cros organizat 
de C.O.E.F.S., in colaborare cu 
Comitetul orășenesc al U.T.C. în
trecerile au fost cîștigate de : 
Elena Dipu, Marcel Chera, Ioana 
Dincă și Constantin Bastardu. De 
asemenea, au fost organizate com
petiții de tenis de masă, șah și 
trîntă. (N. Ghercioiu, coresp.) 
• în organizarea Casei pionierilor 
și C.O.E.F.S., la Rîmnicu Sărat s-a 
desfășurat „Crosul 16 Februarie", 
cu participarea a peste 700 pionieri 
și elevi. Printre ciștigători. Lumi
nița Moșu, ViorcI Plugaru, Anișoa- 
ra Ene, Ion Mihalcea și Ovidiu 
Buzoianu. Tot în localitate s-au 
disputat întreceri la tenis de masă 
dotate cu același trofeu. Pe' pri
mele locuri s-au clasat formațiile 
Liceului „Ștefan cel Mare" (fete) 
și Liceului ..Al. Vlahuță" (băieți). 
(N. Soare, coresp.j • La baza spor
tivă C.F.R. și în sala Liceului nr. 
2 din Bistrița au avut loc compe
tiții de volei, tenis de masă și 
șah, la care au fost angrenați iu
bitori ai sportului din asociațiile 
C.F.R.. Viitorul și A. S. (I. To
ma, coresp.) • în organizarea 
Consiliului județean al sindicate
lor Prahova, pe pîrtiile de la Po
iana Stînei a avut loc o compe
tiție deschisă tuturor categoriilor 
de vîrstă. Au ieșit învingători : 
N. Șovăială (Unirea Azuga), V. Ale- 
xandrescu (Caraimanul Bușteni) și 
Georgeta Moldovan (Bucegi Sina
ia) — la fond, I. Savu (Caraima
nul Bușteni) — 'la alpine. Cupa 
„16 Februarie" a revenit sportivi
lor de la Bucegi Sinaia și Unirea 
Azuga (V. Sbarcca, coresp.) • Pes
te 100 de elevi din școlile gene
rale ale municipiului Ploiești și-au 
disputat „Cupa 16 Februarie" la 
patinaj viteză. învingătorii, pe ca
tegorii da virstă: Mihaela Dobre (Șc. 
gen. 1), Dragoș Ștefan (Șc. gen.

31) — categoria 8 ani ; 
Cărăbuceanu (Liceul 1), 
Popescu (Șc. gen. 1) — 
11 ani ; Mihaela Enache
nr. 5), Adrian Iordăcheșcu (Liceul 
nr. 2) — categoria 13 ani. I. Tă- 
năsescu, coresp.) • C.E.F.S., in 
colaborare cu Inspectoratul școlar 
și Consiliul pionierilor din secto
rul 6 al Capitalei, au organizat, in 
Parcul sportiv Progresul, un cros 
la care au luat startul peste 500 
de "elevi din școli generale și li
cee. Ciștigători : Nicoleta Cîrhu 
(Șc. gen. 131), Nicolae Prodan (Șc. 
gen. 126), Doina Preda (Șc. gen. 
134), Teodor Gherghieci (Șc. gen. 
148), Lucia Mănăilă (Lie. „Electro-

Daniela 
Gabriel 

categoria 
(Liceul

EGALITATE LA PLOIEȘTI 
SI CLUJ-NAPOCA5

Meciurile de baschet desfășu
rate sîmbătă și duminică, în 
cadrul etapei a - doua a returu
lui Campionatelor naționale, s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : •

FEMININ
SĂNĂTATE A PLOIEȘTI — 

OLIMPIA BUCUREȘTI 1—1 ; 
68—81 (41—32) și 65—62 (33—37). 
Avînd un final mai bun, bucu
reștencele au ciștigat prima par
tidă, deși ploieștencele au condus 
majoritatea timpului. în meciul 
al doilea tinerele baschetbaliste 
de la Sănătatea au manifestat 
mai multă ambiție și au învins. 
S-au evidențiat: Liliana Ciobo- 
taru de la Sănătatea, respectiv 
Ana Iatan. (I. TANĂSESCU- 
coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 1—1 : 83—81 (45—47) și 
82—93 (42—46). în jocul de sîm
bătă, clujencele — deși nu au 
putut-o folosi pe Viorica Moraru 
(accidentată) — au izbutit să 
facă față handicapului de talie și, 
luptînd cu multă ardoare, au 
realizat- victoria datorită în mare 
măsură bunei comportări avută 
de Mariana Merca, Ana Aszaids 
și Doina Mate. Duminică, între
cerea s-a menținut echilibrată 
timp de 15 minute, după care 
Politehnica, practicînd un joc 
mai disciplinat tactic, s-a distan
țat. S-au remarcat Suzana Pîrșu 
și Angelica Tita. Cele mai efi
ciente : Merca 18+12, Mate 19+ 
20, Aszalos 19J-14 de la „U“, 
respectiv Tita 20+34. Pîrșu 20+ 
18, (MIRCE£ RADU-coresp.).

MihalkaIldiko
Mobila, respectiv 
28+23. (I. PA-

MOBILA SATU MARE — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
2—0 : 97—73 (50—37) și 69—58
(30—32). Victorii nete ale gaz
delor. Cele mai eficiente : Iudith 
Gross 24+20, 
23+21 pentru 
Rodica Goian 
NEK-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — I.F.F.S. 
0—2 : 44—75 (10—36) și 56—74 
(26—36). Bucureștencele au do
minat ambele partide. Cele mai 
eficiente : Viorica Boca 14+12,- 
Magdalena Szekely 12+16, Eu
genia Baciu 3+11 pentru Crișul, 
respectiv Maria Slmionescu 16+ 
14, Diana Mihălik 16+7, Liliana 
Duții 8+18. (I. GHIȘA-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 0—2 : 53—76 (25— 
37) și 74—92 (44—44). Pivoții și 
conducătoarea de joc Nina Chi- 
raleu au fost principalele atu- 
uri ale feroviarelor, care au re
purtat două succese clare. La 
Voința nu a jucat Mirela Neu
mann. accidentată. Cele mai efi
ciente : Cornelia Petric 20+26, 
Doina Iftimie 15+20 de la gazde, 
respectiv Nina Chiraieu 22+27, 
Mariana Andreescu 23+29). (V.
SECĂREANU-coresp.).

C.S.U. GALAȚI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2—0 : 64—54 .21— 
20) și 62—52 (33—22). Meciuri de 
slabă valoare tehnică, cîștigate 
de echipa care a practicat un joc 

eficace. 
Gheor- 

Tatiana
C.S.U.,

CAMPIONATELE DE VOLEI

dinamo Învingătoare Inderbyul feminin
REZULTATE TEHNICE 

g 
!

OMAGIALE
magnetica"), Adrian Budacu 
ind. 14' I.F.A.). • în sala de 
tivități a Fabricii de zahăr 
Giurgiu a avut loc o reușită 
de box, organizată de asociația 
„Voința" din localitate. Alături de 
boxerii giurgiuveni — pregătiți de 
sudorul P. Chițu, de la Ș.N.G. — 
au evoluat in ring pugiliști de la 
Grivița Roșie, Semănătoarea și 
Rapid Vărăști. „Cupa 16 Februa
rie" a fost ciștigatâ" de boxerii de 
la „Voința" Giurgiu. (Tr. Barbă- 
lată, coresp.) • Simbătă și dumi
nică, l.a Simeria, peste 150 de ti
neri de la Complexul feroviar și- 
au disputat finalele „Cupei 16 Fe
bruarie" la tenis de masă, șah și 
popice. Ciștigătorii : Ștefan Crech 
(copii), C. Stanciu (juniori) — la 
tenis de masă ; M. Drăgan — la 
șah ; I. Ghcnesi și echipa Mar
mura Simeria — la popice. (I. Ju
ra. coresp.).

(Lie. 
fes- 
din 

gală
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FEMIMIN : Rapid — Dinamo 2—3 (—12, 5, 13, —3, 
Știința Bacău — Farul Constanța 1—3 (—12, —10, 13, 
C.S.U. Galați — I.E.F.S. 3—2 (—11, '
C S.M. Sibiu — Ceahlăul P. Neamț 3—1 (3, 
Craiova — Maratex B. Mare 3—0 (0, 9, 4), Penicilina Iași — 
„U“ Timișoara 3—0 (5, 10, 6) ;

MASCULIN ; Steaua — Viitorul Bacău 3—0 (7, 9, 7), Cons
tructorul Brăila — Petrolul Ploiești 3—0 (8, 5, 2), Dinamo — 

Craiova 3—0 (11, 10, 9), Explorări B. Marc — Tractorul 
— Politehnica Timi- 

Tulcea — Rapid

,.u
Brașov 3—1 (5, 7, —7, 3), C.S.U. Galati 
șoara 1—3 (—11, 13, —7, —10), Delta 
3—1 (14, —15, 3, 12).

14,

disputat partidele etapei

i
I

In campionatele Diviziei A de volei s-au 
a XV a Rezultatele inregistrate sînt normale, în fruntea clasamen
telor continuind să conducă DINAMO (masculin) și PENICILINA 
IAȘI (feminin). Iată amănunte de la meciurile etapei :

Florica Fugigi, Martha Szekely 
și celelalte coechipiere nu au 
abandonat lupta și, mai atenie 
la efectuarea blocajului și în li
nia a Il-a, au refăcut handicapul 
și, au luat conducerea, adjude-

FEMININ

(2-3). 
simbătâ 
a fost

ȘTIINȚA — FARUL (1—3). 
Gazdele au cedat din nou pe 
teren propriu, ca urmare a unui 
randament slab în toate com
partimentele, permițînd oaspa- 
telor să-și adjudece o victorie 
meritată. (I. IANCU-coresp).

C.S.M. SIBIU — CEAHLĂUL 
(3—1). Sibiencele și-au asigurat 
victoria datorită unui joc mai 
bine organizat la fileu. S-au re
marcat : Mariiena Țurlea, Simo
na Dumitresou și Cristina 
Drăguț de la gazde, respectiv 
Ana Gheorghe și Mioara Bistrî- 
ceanu. (I. IONESCU-coresp).

C.S.U. GALAȚI — I.E.F.S. 
(3—2). A fost un meci spectacu
los și interesant ca evoluție a 
scorului în ultimul set, bucureș- 
tencele au condus cu 8—2, dar 
gazdele au o puternică revenire, 
cîștigînd intilnirea. S-au eviden
țiat : Florentina Itu, Ana Stă- 
nilă, Doina Rusu (C.S.U.), Mar
gareta Bako, Doina Stoian

•a_

RAPID — DINAMO 
Intilnirea, programată 
seara in sala Floreasca, 
superioară pe plan calitativ celei 
din turul campionatului. De a- 
ceastă dată, cele două echipe au 
abordat partida cu mai multă 
ambiție, cu mai multă decizie, 
ceea ce a făcut ca meciul să 
ofere destule faze palpitante, pe 
fondul unei dăruiri demne de 
toată admirația din partea tu
turor jucătoarelor. Meciul a în
ceput în nota de dominare a ’di
namovistelor care dirijate calm 
și precis de Alexandrina Cons- 
tantinescu, reușesc să-și impună 
jocul, Helga Bogdan și Irin.a 
Petcuieț, cu deosebire, găsinl 
precis breșele din apărarea ad
versă, se distanțează 9—5, 10—6,

CLASAMENTE

ceva mai clar și mai 
Cele mai multe puncte : 
gliița Bolovan 14+15, 
Rădulescu 11+14 pentru 
respectiv Ana Lorincz 11+12. (D. 
ALDEA-coresp.).

Clasament: 1. I.E.F.S. 51 p, 
Rapid 49 o, 3. Politehnica 44 
4. „U“ Cluj Napoca 43 p, 
Olimpia 41 p, 6. Crișul 39 p. 
Universitatea Timișoara 35 p,
C. S.U. Galați 35 p, 9. Sănătatea 
33 p, 10. Mobila 33 p, 11. Voința 
Brașov 32 p, 12. Voința Bucu
rești 31 p.

MASCULIN, GRUPA 1-6
STEAUA — RAPID 2—0 : 

104—73 (46—35) și 87—74 (51— 
43). în prima partidă, steliștii 
s-au desprins de rapidiști abia 
în ultima parte a întîlnirii. A 
doua zi, jocul a fost echilibrat 
chiar pînă în ultimele cinci mi
nute, cînd scorul era egal. Apoi, 
plusul de experiență al steliști- 
lor și-a spus cuvîntul. Cele mai 
multe puncte : Oczelak 25+24, 
Savu 20+16 pentru Steaua, res
pectiv Bulancca 12+17. (G. ROS- 
NER-coresp.).

GRUPA 7-12
DINAMO ORADEA — C.S.U 

GALAȚI 2—0 : 82—68 (45—30) ș: 
67 —66 (36—30). Mai deciși șt 
mai eficace în prima zi, or+’j..ii 
au ciștigat fără emoți' a doua 
zi a fost rîndul ra^peților să 
lupte mai mult, dar nu au reușit 
decît să echilibreze jocul, 
mai multe puncte : Viciu 
Szep 13+12, Nagy 4+17 
Dinamo, respectiv Tudose
D. Martinescu 4+14. (G. 
coresp.).

2.
P, 
5.
7.
8.

FEMININ

1. Penicilina 15 15 0 45: 1 30
2. Dinamo 15 14 1 42:17 29
3. ,,U“ Craiova 15 10 5 34:19 25
4. Rapid 15 9 6 53:23 24
5. I.E.F.S. 15 9 6 35:26 24
6. C.S.U. 15 9 6 29:25 24
7. Farul 15 8 7 30:26 23
8. ,,U“ Timîțaara 15 5 10 20:32 20
î. Știința 1â 3 12 21 :37 18

10. M a ra lax 15 3 12 17:38 18
11. Caahlâul 15 3 12 12:39 18
12. f.S.M. 15 2 13 6:43 17

MASCULIN
1. Dinamo 15 15 0 45: 3 30
2. Explorări T5 13 2 43:14 28
3. Staauo 15 11 4 37:17 26
4. Pobitehmca 15 9 6 29:33 24
5. T radarul 15 8 7 28:25 23
6. Constructorul 15 8 7 30:30 23
7. Viitorul 15 7 8 29:31 22
8. Raipid 15 6 9 27:32 21
9. Universiitatea 15 5 10 22:35 20

10. Delta 15 5 10 21 :34 20
11. C.S.U. 15 2 13 17:4’ ’7
12. Petrolul 15 1 14 10:43 16

tWWTOW 
moment, însă, 
bine coordonate

Hclga Bogdan (Dinamo) depășind blocajul rapidistelor Constanța Bălă- 
șoiu și Ioana Siclovan Foto ; B. SIGMUND
cîndu-și setul. Cîștigînd ușor 
setul IV, dinamovistele aveau să 
înceapă ultima „rundă" — de 
fapt, un test al pregătirii fizice 
— cu mai mult aplomb și să se 
impună, în special în partea a 
doua, cînd jucătoarele conduse 
de D. Plocon au slăbit ritmul, 
nemairezistînd atacurilor ad
verse. Arbitrii I. Covaci (Bucu
rești) și Em. Ududec (Suceava) 
au condus corect următoarele 
formații : RAPID : Martha Sze- 
kely, Florica Fugigi. 1 Eugenia 
Rebac, Constanța Bălășoiu.dîu- 
xandra Vraniță, Ioana Șiclovan ; 
DINAMO: Gabriela Popa (Ma
riana Ionescu), Venera Hoffman. 
Emilia Stoian, Irina Petcuieț. 
Helga Bogdan (Paula Cazangiu), 
Alexandrina Constantinescu
(Constanta Dinculiță). Partida a 
fost urmărită de un numeros 
public care, in general, s-a com
portat corect, încurajîndu-și în 
mod sportiv echipa favorită. A 
făcut însă notă discordantă mo
dul incorect uneori huliganic, 
de a încuraja echipa favorită al 
unor elemente din galeria giv- 
leșteapă

Emanuel FANTANEANU

(I.E.F.S). Au arbitrat : C. Mușat 
din Constanța și M. Albul tun 
București. (T. SIRIOPOL-coresp.)

MASCULIN

STEAUA — VIITORUL (3-0). 
Reprezentanta noastră în tur
neul final al „Cupei cupelor ‘ a 
făcut un joc bun. remareîndu-sa 
prin forța de atac și prin apă
rarea mobilă și sigură. Steaua 
se pare că și-a cristalizat un 
sexiet omogen, rezolvînd astfel 
unul din semnele.de întrebare 
Pe care le ridica această echipă 
în ultima vreme : Cr. Ion (Du- 
duciuc), Țerbea, Macavei, Manti
le, Pop, Bădiță. Băcăuanii au 
furnizat, în anumite momente 
ale partidei, o replică bună, dar

■ nu au putut să reușească mai 
mult în fața unui adversar su
perior. Arbitri : V. Tilcă (Craio
va) și M. Nieolau (București).

DINAMO — UNIVERSITA
TEA (3—0). Fără să forțeze, 
campionii au ciștigat după 75 
minute de joc. dar este de reți
nut că oaspeții au opus o dirză 
rezistență, au beneficiat de un

■ blocaj bine pus la punct și au 
condus, uneori, în primele două 
seturi. Remarcați : Oros, Udiș- 
teanu (Dinamo), Braun, Zlotea 
(„U"). Au arbitrat D. Medianu- 
Em. costoiu, din București. (N. 
MATEESCU).

DELTA — RAPID (3—1). Meci 
frumos. în care gazdele au cîști- 
gat dotorită unui atac mai inci
siv. S-au remarcat : Iancu, Sta- 
mate și Ispas (D) și Popescu 
(R). Au condus : A. Dragomir și 
I. Niculescu, din București. (C. 
POMPILIU-coresp).

11—7. Din acest 
giuleștencele — 
de Eugenia Rebac și Ioana Ș.'c- 
lovan — recuperează punct după 
punct, egalînd la 12, dar nu mai 
au forța necesară pentru a 
cîștiga, setul revenind în cele 
din urmă dinamovistelor. Puțini 
erau cei care, în setul al IlI-lea. 
la 6—0 pentru Dinamo, mai 
sperau să vadă un 2—1 pe tabela 
de scor în favoarea... Rapidului, 
mai ales că elevelor Doinei Ivă- 
nescu le reușea totul. Dar,

LA HALTERECUPA INDEPENDENȚEI'
Dintre participanții „oficiali” 

s-au remarcat, prin buna pregă
tire tehnică și prin rezultatele mai 
mult decit promițătoare — unele 
peste haremurile de participare la 
campionatele republicane pentru 
copii : Cătălin Vișan, Marian Ro
taru, Mihai Scheaua. Constantin 
Gătman, Vasile Mihai ș.a.

De altfel, așa după cum ne-a 
spus prof. Constantin Scheaua, șe
ful catedrei de educație fizică de 
la Școala generală 160, aici, „prin 
colaborarea rodnică cu Școala 
sportivă Energia, ființează un cen
tru de inițiere și pregătire în 
sportul halterelor pentru un mare 
număr de elevi".

O foarte bună organizare și o 
atractivă propagandă au contri
buit Ia reușita deplină a acestei 
competiții omagiale. *

Paul IOVAN

zz
Obișnuitul nostru itinerar spor

tiv școlar a cuprins, ieri, un po
pas și la Școala generală 160 din 
sectorul 7. Programul sportiv al 
acestei duminici a fost dominat 
de „Cupa Independenței", la hal
tere, organizată de Școala spor
tivă „Energia" și Școala generală 
160 (unități de învățâmint care au 
realizat o frumoasă și fructuoasă 
colaborare în pregătirea viitorilor 
performeri). La întreceri au fost 
prezenți numeroși elevi ai școlii 
gazdă și cîțiva reprezentanți ai 
Școlii generale 30, unde, de ase
menea, există o atentă preocupare 
pentru dezvoltarea sportului hal
terelor.

Competiția s-a adresat elevilor 
între 10 și 14 ani, juriul făcind, 
insă, o excepție 
rentul
5 ani, care pare, de pe acum, 
cucerit de acest sport al bărbăției. 
Poate 
cîștigate. ieri, la debutul 
petițional îl vor stimula 
imbunătățirea recordului 
realizat în concurs.

pentru concu-
Ionel Baboi in virstă de...

că aplauzele și prcmiile 
lui com- 
pentru... 
personal

Constituirea comitetelor comunale
(Urmare din pag. I)

tive, uneori cu cite 1 000 de par
ticipant! ; în cele două școli ge
nerale se face 
cu toți elevii ; 
acțiuni turistice 
tlcipat elevi și 
cu care s-au 
puncte de interes turistic din Mol
dova, Transilvania, București, Ga
lați, Bicaz, Iași, Cheia ș a. ; in
tr-un campionat de handbal, lo
cal, s-au întrecut 20 de echipe, in 
altul, de fotbal, 23 de formații ; 
în comună se practică diferite dis
cipline cum ar fi : 
bal, tir, popice, 
atletism, există 
terială ș.a.

A fost ales, 
munal pentru 
sport format din 15 membri (la 
circa 6 000 de locuitori), avînd ca 
președinte pe Marcel Dobra — 
secretar adjunct al comitetului 
comunal de partid, ca vicepre
ședinți pe Polișor Faida — di
rector coordonator al școlilor ge
nerale din comună și Constantin 
Radu — contabil la C.A.P. și, se
cretară, profesoara de educație fi
zică Aneta Stancu. Ceilalți mem
bri — care răspund de organiza
rea Daciadei, a întrecerilor pentru 
trecerea normelor complexului 
„Sport și sănătate", de baza ma
terială. munca de propagandă ș.a.
— sînt, deasemenea, locuitori ai 
comunei cu munci de răspundere : 
Constantin Dinulescu — profesor 
de educație fizică, Florea Mustață
— directorul căminului cultural, 
Pavei Stoica, secretar al comite
tului Comunal U.T.C., Nicu Stan — 
contabil C.A.P.. Ion Poiană — din 
partea consiliului sindical !vmu- 
nal. Dumitru Popa — președin
tele cooperativei de consum. Radu 
Ioană — comandant-instructor de 
pionieri. Constantin Stavarache — 
director S.M.A., Victor Lungu — 
sportiv fruntaș, Emilian Apostol — 
președintele A. S. „Unirea". Miron 
Petcu — vicepreședinte al Consi
liului popular comunal.

Cît de oportună a fost consti
tuirea acestui consiliu, cit de iubit 
este sportul în această așezare ru
rală a reieșit din luările de cuvînt 
ale celor prezenți, unii membri ai 
consiliului nou ales, alții locui
tori din comună : Niță Stancu, Vic
tor Lungu, Ilie Florin, Vasile Ale-

zilnic gimnastică 
s-au organizat 18 
la care au par- 

cooperatori. prilej 
vizitat muzee și

handbal, fot- 
șah, tenis de masă, 
o bună bază ma-
apoi, consiliul co- 
educație fizică și

xandru — tehnicieni agricoli. Ma
rin lacob — elev. Ion Baba — 
șofer. Toți au vorbit despre im
portanța sportului, în viața 
girbovenilor, au făcut propu
neri privind organizarea activită
ții viitoare și îmbunătățirii bazei 
materiale, ca și pentru creșterea 
performanțelor. Ceea ce ar mai 
trebui consemnat referitor la a- 
ceastă adunare a iubitorilor spor
tului este alcătuirea unui plan de 
dezvoltare a activității de educa
ție fizică, și sport in "comună pe 
perioada 1977—1980 (cu capitole 
detaliate privind sportul de masă, 
activitatea de performanță și dez
voltarea bazei materiale), cit și 
Chemarea la întrecere adresată tu
turor consiliilor comunale de edu
cație fizică și sport din județul 
Ilfov cuprinzind și propunerea de 
a declara anul 1977, an al ame
najării și infrumusețării bazelor 
sportive și a terenurilor simple 
pentru ca „acestea să devină min- 
dria satelor și comunelor jude
țului, contribuind la atragerea ti
neretului sătesc și a oamenilor 
muncii de toate virstele, la practi
carea exercițiilor fizice și spor
tului".

Cele 
26+18, 
pentru 
11+13, 
ILIE-

Intilnirea amicală de tenis România — Ungaria

TREI VICTORII ALE JUNIORILOR NOȘTRI

readus 
, concurenți. 
Un public 
de-a lungul 
a doua par-

SĂNIUȚĂ 
DE ARGINT 

(Urmare din pag. I)

ziua următoare la întrecerile 
manșei a doua. în fine, duminică 
dimineață, îngheț și ninsoare a- 
bundentă, fapt care a 
optimismul printre 
Pîrtia, acceptabilă, 
numeros s-a aflat 
traseului la această 
te a întrecerii. Concurentul ju
dețului Harghita și-a repetat 
succesul, din ajun. Clasament fi
nal : 1. Zoltan Elthes (Harghita) 
2:35,7, 2. Dan Comșa (Prahova) 
2:38,3, 3. Gabriel Ciobanu (Su
ceava) 3:02,9.

Și în cadrul întrecerile fe
minine avantajul luat în prima 
manșă a fost decisiv. Clasament 
final. 1. Adela Fejes (Prahova) 
3:03,0, 2. Angelica Ceandrea
(Suceava) 3:05.0, 3. Maria Urzică 
(Harghita) 3:30,0.

Trofeul „Săniuța de argint" a 
revenit liceului „George Enescu" 
din Sinaia pentru cel mai bun 
punctaj. Atît Fejes cît și Comșa 
sînt elevi ai acăstui liceu. „Cupa 
C.N.E.F.S." a fost cîștigată de 
județul Prahova, iar județului 
Harghita i decernat o cupă 
pentru organizare ireproșabilă.

Andrei Mirza și Florin Segărceanu. Ia 
clipe după ciștigarea meciului. de

(15—16 ani)
Sala „23 August" din Capitală 

a fost, timp de două zile, 
gazda unei întîlniri amica
le de tenis dintre trei selec
ționate de juniori ale României 
și ale Ungariei. Programată cu 
puțin timp înaintea startului 
oficial al „zonelor" din cadrul 
campionatului european de te
nis pe teren acoperit, tripla 
dispută a fost deosebit de utilă.

citeva
dublu

Lunga iarnă fierbinte a boberilor...
(Urmare din pag. 1)

pe pîrtie. Zilnic o verifică. Pe 
pîrtie, ușoare dîre de apă. E 
cald, peste zero grade. „Am 
putea coborî, dar stricăm pîr- 
tia ! spusese profesorul Matei. 
Și noi sintem gazde t". Virajul 
13, cel mai spectaculos din tra
seu, pare o mare balenă răstur
nată. „Nu-i cel mai periculos !“ 
spune Panțuru. Mergem mai 

1 departe. Fixează, Ia un moment 
dat, un punct pe alt viraj. Aici, 
căldura l-a spart. Oamenii l-au 
căptușit imediat, dar se simte la 
mers. „Cei tineri s-au cam soe- 
î de duritatea pirtiei". Cineva 
ne-a spus chiar că a avut u î 
moment cînd i s-a făcut rău. 
„Asta-i dacă s-au născut pe pîr- 
tii artificiale I — replică Pan-

8. 
E 

La virajul nr. 8, sur-

țuru ! Se zărește virajul nr. 
„Acesta e cel mai periculos, 
strins !“ I_ __  __ ", ...
prfcă. 11 întîlnim pe campionul 
mondial Meinhard Nehmer. A 
plecat cu colegii să recunoască 
traseul. Fostul sulițaș măsoară, 
cu pasul, o anumită porțiune din 
viraj. Privește gînditor la dîrele 
lăsate de apă.„Nu va fi ușor !“ 
— e tot ce spune Nehmer și 
pleacă mai departe. „N-am făcut 
decit 22 de coboriri !... Prea pu
țin. Din cauza vremii ! — mo
nologhează Panțuru. Păcat 1 Și 
pentru ^noi și pentru oamenii 
care au muncit la înghețarea 
pirtiei" Oamenii aceia, de la 
I.G.C. Sinaia (director R. Cal- 
negru și tehnician I. Pascu) au 
pus 360 de tone de gheață pe 
pîrtie. Gheață adusă cu cami
oanele de la Ploiești. De la fa

brica de gheață. Pentru 
vă oferim următoarele 
1750 m. măsoară pîrtia, 
care 1500 m pentru concurs ; un 
calup de gheață are 25 kg; un 
camion aduce 208 calupuri ; zil
nic (adică ziua și noaptea), 5 
camioane ; de la 5 ianuarie pînă 
la 28 ianuarie a durat îngheța
rea ; 15 oameni întrețin și
acum pîrtia. Ziua și noaptea...

.. .Ploua mărunt. Pe scările 
hotelului „Sinaia", pilotul Pascu, 
localnic, 
„Cind i 
lație de 
altceva, 
vremea 
miine, poimiine Să mai facem 
două-trei coboriri, să simtă bine 
pîrtia toți colegii mei. Pentru 
că ne trebuie o medalie. Din 
august ne gindim la ea!“..«

calcule 
date : 
dintre

privea atent cerul, 
se va face pirtiei insta- 
răcire artificială, va fi 

Cred, totuși, că va veni 
bună pentru bob. chiar

mari 
?ni) 

a do- 
formă 

lo-

oermaren- 
fapt dccse- 

îmbucurător. 
constata si 
lotiflui nos- 
Serestec. la

An-
evoluat,

Dintre juniorii 
(categoria 19—20 
Laurențiu Bucur 
vedit o bună 
sportivă, siguranța
viturilor — atît pe par
tea dreaptă cît și pe 
nartea stingă — fiind 
hotărîtoare în ciștigarea 
ambelor partide de sim
plu de către tîoărul 
nostru jucător. Cu pu
ține excepții, Bucur s-a 
af’at într-o 
tă ofensivă, 
bit de 
dună cum 
antrenorul 
tru. Vasile
sfîrșitul întîlnirii.
drei Mirza a 
de asemenea, mulțumi
tor. aducînd echipei 
noastre (cat. 15—16 ani) 
două puncte la simpla 
și unul în meciul de 
dublu, alături de talen
tatul Florin Segărceanu 
Acesta din urmă nu a 
fost folosit și la simplu, 
antrenorii lotului 
tru preferind să 
deze, intr-un meci 

mai puținmiză, tenismani 
nuiți cu competițiile 
ționale.

nos-
ro- 
cu 

obis- 
intetna-

Din echipa Ungariei, Istvan 
Gulyas (fiul celebrului tenisman 
I. Gulyas, care a evoluat și pe 
terenurile noastre), în vîrstă de

REZULTATE 
TEHNICE

ROMANIA
(15—1» 
Sarreti 
cu — 
Dinicu 
3—6 ; .
T—5, '—5 ; FI. Segărceanu, 
Mirza — Sarreti, GuWas 
6—2 ; ROMANIA — UNGnn 
(17—18 ani) 3—2 : Niculescu 
Kuharszky 4—6, 0—6 ; Pana — 
Rhein 3—6, 6—2, 7—5; Pană — 
Kuharszky 0—6, 3—6 ; Niru- 
lescu — Rhein 6—2, 6—3 ;
Pană, 
Rhein 6—4, 3—(
NIA
5— 0 :
6— 4 . 
6—3 ; 
Bucur — Banliidi 
Niculescu. Pavel 
Banliidi 6—4, 3—6,

UNGARIA 
ani) 3—2 : A. Mirza - 

i 6—3. 3—6, 6—1 ; Dini- 
Gulyas 6—7, 1—t ;

— Sarreti 6—3, 1—6, 
A. Mlrza — Gulyas 

A.
fi—1.

UNGARIA

•5: 1 
. 3—6 ;

Rhein 6—2, 
Bucur — Kuharsz.sv, 

■6, 7—5 ; ROM,*.- 
- UNGARIA (19—20 ani) 
Bucur — Zslga 6—3, K, 
Nită — B-inhidi 6--3, 
Nilă — Zsiga 6—2, 6—1 ;

" 6—1, 6—3,
— Zsiga, 
6—1.

frumoase ca
la rîndul

14 ani, a dovedit 
lități. I. Kuharszky, 
său, a impresionat prin ușurin
ța cu care joacă, prin precizia 
și tăria serviciilor, ca și prin 
simțul deosebit de anticipare a 
acțiunilor adversarilor.

Ion GAVRILESCU

ANDREI DIRZU Șl LUCIA ROMANOV.
ÎNVINGĂTORI IN INDODR-Ul BUCURESFUN

său, a refăcut din te-Ediția din acest an a tradițio
nalei competiții de 
ren acoperit dotată 
16 Februarie" are 
din rîndul tinerei
Andrei Dirzu (Progresul) și Lu
cia Romanov (Tot înainte). Vic
toriile lor apar ca surprinză
toare doar prin maniera în care 
au fost cucerite, cei doi cîștigă- 
tori fiind bine cotați, datorită 
bunelor rezultate obținute și 
pînă acum. într-adevăr, atît An
drei Dîrzu cît și Lucia Romanov 
s-au desprins cu remarcabilă u- 
șurință de restul adversarilor, la 
scoruri categorice. învingătorii 

special Dîrzu — vor fi 
întrecut, atunci cînd .io
va căpăta

tenis pe te- 
cu „Cupa 

doi laureați 
generații :

— și în 
greu de 
cui lor 
viteză.

Finala 
culin părea să se 
două seturi. Andrei Dîrzu con- 
ducînd cu 5—3 în manșa secun
dă, după ce o cîștigase pe prima 
cu 6—0. Dar Iosif Kerekes, ad-

mai multă

probei de simplu mas- 
înche'e în

versarul 
ren, adjudeeîndu-și setul la „tie
break". în ultimul set scorul s-a 
menținut egal pînă la 4—4. cînd 
Dîrzu a obținut două ghemuri 
consecutiv. Scor final : A. Dîr
zu — I. Kerekes 6—0, 6—7, 6—4.

La simplu feminin, ultimele 
partide n-au avut istoric. în se
mifinale, Lucia Romanov a cîș- 
tigat la Maria Romanov cu 6—2, 
6—3, iar Valeria Balaj a întrecu- 
t-o pe Adriana Karaiosifoglu cu 
6—0, 6—3. Finala a fost cîștigată 
fără drept de apel de Lucia Ro
manov, învingătoare cu 6—1, 
6—1 asupra Valeriei Balaj.

în ultima finală a competiției 
desfășurată în sala Steaua, cea 
de dublu masculin, scorul a fost 
de asemenea categoric : Iosif 
Kerekes (Dinamo Brașov) și 
Jean Bircu (Dinamo) înving pe
rechea Codin Dumitrescu — 
Bebe Almăjan cu 6—1, 6—0.

Radu VOIA

UN REUȘIT . CONCURS 
DE SELECȚIE 

LA LUPTE LIBERE
BRAȘOV, 13 (prin telefon). 

Simbătâ și duminică, sala Dina
mo din localitate a găzduit în
trecerile „Cupei 16 Februarie" 
la lupte libere, primul concurs 
de selecție al anului. Competi
ția s-a bucurat de o participare 
numeroasă, la startul turneului 
fiind prezenți 174 de luptători, 
în rîndul cărora s-au numărat 
și 12 sportivi de la Dynamo Lu- 
kenwalde (R.D.G.). întrecerile au 
scos in evidență progresul valo
ric realizat de un tînăr luptător, 
Gh. Brașoveanu (C.S. Tîrgoviște), 
care a reușit să-l învingă Ia 
puncte pe fostul campion euro
pean, H. Biittner (R.D.G.) și să 
se claseze pe primul loc la ca
tegoria 100 kg.

Iată-i pe primii trei clasați la 
cele zece categorii : 48 kg; 1. 
O. Feher (Olimpia Satu Mare),
2. V. Liță (Constr. Hunedoara),
3. A. Vlâsceanu (Petrolul Plo
iești) ; cat. 52 kg. : 1. C. Măn- 
dilă (Hidrotehnica Constanța), 2. 
A. Neagu (Dunărea Galați), 3. 
Fr. Goldmann (Dynamo Luken- 
valde) ; cat. 57 kg. : 1. V. Cioa
că (Progresul Brăila). 2. A. Vă- 
sui (Steagul roșu Bv.), 3. I. Ge- 
bulla (Dynamo Luk.) ; cah~-j)2 
kg. . 1. P. Dalke (Dynamo Luk.),
2. S. Brajă (C.S. Tîrgoviște), 3. 
I. “
68 kg. : 1. V. Gheorghiu (C.F.R. 
Timișoara), 2. O. Dușa (Steaua),
3. I. Pogăciași (Dinamo Bv.) ; 
cat. 74 kg. : 1. M. Pircăiabu 
(Steaua), 2. C. Fodore (St.
Brașov), 3. C. Barkdtzi (Șc. sp. 
Tg. Mureș) ; cat. 82 kg. : 1.
Seregelv (Steaua), 2. V. Mihăi- 
lă (C.F.R. Timișoara), 3. V. Ti- 
gănaș (Nicolina Iași) ; cat. 90 
kg. : 1. I. Ivanov (Steaua), 2. R. 
Lesler (Dynamo Luk.), 3. I. Lup 
(St.
Gh.
te). 
Al.

Breazu (St. r. Brașov) ; cat.

r.

T.

r. Brașov) ; cat. 100 kg. : 1. 
Brașoveanu (C.S. Tîrgoviș-

2. V. Pușcașu (Steaua), 3. 
Szell (Steaua); cat. +100 

kg. : 1. I. Ianco (Șc. sp. Viitorul 
Cluj-Napoca), 2. P. Prisăcaru 
(Rapid), 3. Gh. Plăieșanu (C.S. 
Onești Gh. Gheorghiu-Dej).

ci. GRUIA — coresp

semnele.de
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STARTUL COMPETIȚIEI

SE APROPIE
Gloria 
C.S.U. 
C.F.R.

ECHIPELE DIVIZIONARE A U SUSȚINUT NOI REPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

numeroase ocazii de a înscrie, 
iar cei care au reușit să concre
tizeze au fost Lața (min. 3) și 
Șerbănoiu (min. 36 și 55) pentru 
timișoreni, respectiv Gzil (min. 
37 și 75). Politehnica 
a aliniat următoarea
Bathori (Catona) — Mioc, Pălti- 
nișan, Mehedințu, Vișan — Dem- 
brovschi (Nucă). ~
Roșea — Anghel (Nadu), Șerbă
noiu, Floareș
STAN-coresp.).

Timișoara 
formație :

Lața (Barna),

(Petrescu). (I.

STEAUA - GLORIA BUZĂU 
3-0 (0-0)

Destul de greu au reușit bucu- 
reștenii să se desprindă de mo
destii, dar ambițioșii lor parte
neri de întrecere. După o primă 
repriză albă ca joc și scor. în 
partea a doua Steaua a desfă
șurat un joc mai bun. Gloria 
Buzău, care din acest sezon are 
la conducerea tehnică\ un 
antrenor în persoana 
distului Ion Ionescu, a opus 
dîrză rezistență atîta timp

Mingea șutată de Florea (Steaua) este blocată de portarul buzoian Cris
tian. (Fază din meciul Steaua — Gloria Buzău)

tori. Au 
(min. 64, 
(min. 79) 
(min. 27) 
pentru
NARU-coresp.).

marcat : Firțulescu
din 11 m) și Săvulea 
pentru gazde, Khirîlov 
și Iordanov (min. 30) 
oaspeți. (G. JUGA-

F.C.M. REȘIȚA - 
U.M. TIMIȘOARA 3-0 (3-0)

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B ■
ETAPA A 18-A (13 martie)

Buzău 
Galați 
Pașcani 

F.C. Brăila
Metalul Plopeni 
Unirea FocșaAi 
C.S.M. Suceava 
Cealăul P. Neamț 
Prahova Ploiești

— Petrolul Ploiești
— Relonul Săvinești
— Oltul Sf. Ghcorghe
— C.S.M. Borzești
— Olimpia Rm. Sărat
— Celuloza Călărași
— Portul Constanța
— Minerul G. Hum.
— Victoria Tecuci

(0—2) 
(1-2) 
(1—2) 
(1—0)
(4—0)
(1—2) 
(1-1)
(0-2)
(1—2)

C.F.R. Pașcani 
Unirea Focșani 
Petrolul Ploiești

— Minerul G. Hum.
— Olimpia Rm. Sărat
— Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A 24-A (24 aprilie)

(0—1)
(2-1)
(3-2)

nou 
ex-rapi- 

o 
cit 

i-a permis condiția fizică. în cele 
din urmă, elevii antrenorilor E. 
Jenei și C. Creiniceanu și-au 
concretizat superioritatea din te
ren și pe tabela de marcaj, prin 
golurile înscrise de Năstase 
(min. 52), M. Răducanu (min. 
76) și Aelenei (min. 86). Arbi
trul R. Stîncan a condus forma
țiile : STEAUA : Moraru — Agiu, 
FI. Marin, Zahiu, Nițu — Florea, 
Stoica, Ion Ion — Aelenei, M, 
Răducanu, Năstase. GLORIA : 
Cristian — Nan, Simion, Necul- 
cea, Tulpan — Anghel. Petrache, 
Chiorcău — Oprișan, Stan, Ne- 
goescu. După pauză au mai ju
cat : Moise — la Steaua și Ste- 
lian, Vlad și R. Ionescu — la 
Cloria. (Aurel PĂPĂDIE).

AURUL BRAD - ELORE 
SPARTAKUS BEKESCSABA 

2-1 (0-0)
Întîlnirea a avut loc sîmbătă 

și a plăcut prin dinamismul și 
angajamentul ambelor formații. 
Au marcat: Gol da (min. 47) și 
Gabor (min. 75) pentru gazde, 
respectiv Vozak (min. 86). (AL. 
JURCA-coresp.).

MUREȘUL TOPLIȚA -
A.Ș.A. TG. MUREȘ 1-1 (0-0)

CORVINUL HUNEDOARA - 
ELORE SPARTAKUS 

BEKESCSABA 2-1 (1-0)

Meciul s-a jucat sîmbătă. Au 
marcat Hădăreanu (min. 55) pen
tru gazde, Hajnal (min. 77) pen
tru oaspeți. A.S.A. a folosit for
mația : Vunvulea — Kortesi,
Gligore, Unchiaș, Onuțan — Sz6- 
ldsi, Naglii, Hajnal — Ruja, Mar
ton (Fanici), Both II. (V. CO- 
ȘORCA-coresp.).

Gazdele au avut o primă re
priză foarte bună, superioritatea 
lor fiind concretizată prin golu
rile marcate de Bora (min. 5 și 
8) și Atodiresei (min. 44). 
F.C.M. : Windt — Chivu, Kiss, 
Hergane, Filipescu — Gabel, 
Bora, Porațchi — Atodiresei, Tă- 
nase, Florea. Au mai jucat : Ilieș, 
Bojin, Portic, Căprioru și Boțo- 
nea. (D. PLĂVIȚIU-coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

3-2 (1-0)

Cele două echipe au furnizat o 
întîlnire ’plăcută cu numeroase 
faze de poarta. Golurile au fost 
marcate de Stan (min. 41) și 
Angelescu (min. 60) pentru hu- 
nedoreni, respectiv Kiralyvari 
(min. 89). Corvinul a prezentat 
următoarea formație : Bologan — 
Stan, Tonca. Vlad. Miculescu — 
Angelescu, Economu, R. Nun- 
weiller — Șumulanschi, Geor
gescu, Bucur. Au mai jucat I. 
Gabriel, Gruber, Dina, Lazăr, 
Savu și Albu. (I. VLAD-coresp.).

F.C. CONSTANȚA - 
DINAMO BUCUREȘTI 

0-1 (0-0)
7 000 de 
partidă

spectatori au 
de
la

urmărit 
tehnic, 
finali-

bun nivel 
capitolul 
jucătorii ambelor 
dovedit deficitari, 
întîlnirii a fost 

(min. 58).

Jucătorii divizionarei C Mus
celul au oferit o plăcută sur
priză celor aproximativ 6 000 de 
spectatori, nu numai prin victo
ria obținută, cit mai ales prin 
buna lor evoluție, remarcabile 
fiind organizarea jocului și in
cisivitatea în atac. Au marcat : 
Miuțu 
49) și 
gazde, __ __
55 și 81, din 11 m). Universi
tatea a utilizat următoarea for
mație : Purcaru — Negrilă, 
Deselnicu, Ștefănescu, Bernea- 
nu — Donose, Cîrțu, Beldeanu — 
Crișan, Oblcmenco, ' Cămătaru. 
Au mai jucat : Lung, Tilihoi, 
Purima. Geolgău, Călin, Țicleanu. 
(P. MATEOIU-coresp.).

(min. 6), Pamfil (min. 
Dobrescu (min. 51) pentru 
respectiv Negrilă (min.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ -
A.S.A. TG. MUREȘ 1-1 (1-1)

MINERUL MOTRU - 
t SELECȚIONATA VIDIN 
** 2-2 (0-2)

Partidă echilibrată, urmărită 
de aproximativ 4 000 de specta-

o 
mai puțin 
zare, în care 
formații s-au 
Unicul /gol al
marfcat de Costache 
Au jucat următoarele formații : 
F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 
(Popa) — Mustafa, Antonescu, 
Nistor, Codin (Gătej) — Bu- 
duru, Petcu, Hoffmeister — 
Dragnea, Peniu (Tararache), 
Turcu. DINAMO : Ștefan — Lu- 
cuță, Dobrău, G. Sandu, Costa- 
che — Dinu, I. Moldovan (I. Ma
rin), Custov (Dumitrache II) — 
A. Moldovan, Roznai, Lucescu. 
(C. POPA-coresp.).

Partidă . antrenantă, cu multe 
faze de poartă. Gazdele, deși au 
avut 8 juniori în formație, au 
dat o replică dîrză. Au marcat: 
Fazekaș (min. 9) pentru oas
peți și Mustață (min.- 44)’ pentru 
gazde. A.S.A. a prezentat urmă
toarea echipă : Nagel — Gligore. 
Ispir, Unchiaș, Onuțan — Naghi, 
Szolosi, Hajnal — Mărton, Fa
zekaș, Both II. Au mai jucat : 
KOrtesi, Ruja și Fanici. (R. 
TOMA-coresp.).

Un sondaj printre jucători

OPINII DESPRE RIDICAREA CALITATIVA
A FOTBALULUI NOSTRU

discipline 
un nivel 
așa cum

Problema esențială a activității 
fotbalistice actuale — ridicarea ca
litativă a acestui sport — trebuie 
sâ preocupe in egală măsură pe 
toți factorii interesați. In primul 
rînd, pe cei care lucrează nemijlo
cit în domeniul fotbalului. Și, din
tre aceștia, pe jucători, cci care 
— efectiv — pot și au datoria să 
contribuie cit mai substanțial la 
principalul obiectiv, pe care l-am 
amintit, acela de a ridica una din
tre cele mai populare 
sportive de Ia noi la 
înalt a! performanțelor, 
au reușit alte ramuri.

Am socotit. de aceea, că este 
necesar să cunoaștem și părerile 
unor jucători în privința celor 
mai eficiente măsuri pentru ca 
scopul pus în fața activității fot
balistice să fie atins. Sondajul 
nostru, în rîndul jucătorilor a trei 
echipe din Divizia A — Sportul 
studențesc, A.S.A. Tg. Mureș și 
Corvinul Hunedoara — a urmărit 
să constate, pe de o parte, dacă 
jucătorii de frunte din fotbalul 
nostru sînt conștienți asupra rolu
lui lor 
litativă 
alta să 
puneri

• de către forul nostru de speciali
tate.

Ne-am adresat, prin urmare, cu 
Întrebarea : „CARE CREDEȚI CĂ 
SINT ACȚIUNILE, CĂILE, MIJ
LOACELE CELE MAI EFICIEN
TE PENTRU ASIGURAREA UNEI 
REALE CREȘTERI CALITATIVE 
A FOTBALULUI NOSTRU ?“ I.a 
ea au răspuns jucătorii M, Sandu, 
Marica, M. Olteanu, Cazan, Vlad, 
Cassai, Tănăsescu, Grosu, Predea- 
nu (Sportul studențesc), Ispir. Fa
zekaș, Naghi, Varodi, 
(A.S.A. Tg. Mureș), Vlad, 
lescu, Dumitriu IV, 
Șurenghin, Economu
Cum se poate constata cu ușurin- 

- țâ. sînt sportivi din toate catego
riile de vîrstă, din toate compar
timentele, cu o mai mare sau 
mai mică experiență competițio- 
nală. Să parcurgem, acum, răs
punsurile lor.

Spre satisfacția noastră, am con
statat că majoritatea răspunsuri
lor vizează obligațiile jucătorilor 
de performantă în acțiunea de ri
dicare a fotbalului nostru. „O to
tală dăruire în munca de pregă
tire, dublată de o viață sportivă 
fără reproș, o schimbare a men
talității privind angajamentul meci 
de meci" 
lui Vlad 
răspunsuri 
tatea unei 
și in afara
„un progres 
nostru s-ar 

cătorii, am

în acțiunea de ridicare ea- 
a acestui sport, iar pe de 

găsească — eventual — pro- 
demne de luat în seamă

Unchiaș 
Ange- 

I. Gabriel, 
(Corvinul).

iată, de pildă, părerea 
(Sp. studențesc). Alte 
vorbesc despre necesi- 
„mari seriozități în joc 

Iui" sau socotesc că 
vizibil al fotbalului 

efectua dacă noi, ju- 
da totul in fiecare

partidă, Ia club sau in Ioturile re
prezentative, obținind astfel o 
creștere treptată și sigură a po
tențialului fiecăruia dintre noi" 
(Șurenghin).

Un alt subiect, des amintit de 
către jucătorii chestionați e și a- 
cela, esențial, mai cu seamă că se 
referă 
activității 
„Realizarea 
cartiere, cu 
costisitoare, 
tragerea cit 
practicarea 
în orele libere' 
altul vorbește despre 
rea fotbalului școlar prin predarea 
lui de către cadre specializate" ; 
internaționalul Tănăsescu opinea
ză pentru „organizarea și mai te
meinică a centrelor de juniori și 
copii* contribuția de executanți a 
fotbaliștilor 
formanță 
Alte păreri 
„înființării 
și licee de

Ca un aspect 
pregătirea și randamentul jucăto
rilor fruntași, apare foarte des, în 
răspunsurile primite, acela al re
cuperării. „Rezolvarea recuperării 
în raport cu cerințele actuale" men
ționează Marica, subliniind proba
bil și situația de la stadionul Po
litehnica,. unde lucrările pentru a- 
menajarea vestiarelor, începute de 
peste un an,. sînt departe de a fi 
terminate. „Efectuarea recuperării 
după efortul de la antrenamente 
și jocuri pretinde și mijloace cit 
mai adecvate și moderne, dar și 
contribuția jucătorului privind toc
mai necheltuirea energici recupe
rate pe alte căi", iată opinia unuia 
dintre cei mai serioși și conștiin
cioși jucători ai noștri, căpitanul 
echipei A.S.A. Tg. Mureș, Ispir.

Foarte multe răspunsuri pledea
ză pentru adoptarea unui stil cit 
mai apropiat de caracteristicile 
jucătorilor noștri : „Să încercăm să 
folosim un stil de joc propriu 
nouă* fără să copiem exagerat si 
inutil alte stiluri, care nu ne a- 
vantajează". Sondajul nostru a 
prilejuit și atacarea unpr subiecte 
— destul de importante si ele — 
cum sînt : alegerea unor adversari 
cit mai puternici în partidele in
ternaționale amicale, de la care 
avem de învățat ; eforturi pen
tru crearea unor cluburi pu
ternice și în orașele din provincie, 
care, alături de cele din Capitală* 
să asigure un eșalon fruntaș cit 
mai puternic grijă și meticulozi
tate sporită în operațiile de alcă
tuire a loturilor reprezentative, 
astfel ea in ele să fie cuprinse 
cu adevărat cei mai buni jucători 
ai momentului ; utilizarea unor cit 
mai competcnți și mai principiali

la viitorul fotbalului, al 
copiilor și juniorilor", 
unor miniterenurj in 
mijloace locale, nc- 
spre a se asigura a- 
mai multor copii în 
zilnică a fotbalului, 

iată un răspuns ; 
....fortifica-

din echipele de per- 
nefiind de neglijat", 
subliniază necesitatea 
cit mai multor școli 
specialitate".

legat direct de

oameni in comisiile de specialitate 
ale F.R.F., in conducerile cluburi
lor și asociațiilor etc.

Deci, mica noastră anchetă în 
rindurile jucătorilor a trei divi
zionare A a demonstrat că mulți 
dintre acești sportivi fruntași sint 
preocupați de problema creșterii 
calitative a fotbalului nostru, că 
ei cunosc bine unele dintre defi
ciențele activității, adeseori sem
nalate și în coloanele ziarului 
nostru. Să sperăm că, fiind con- 
știenți pc deplin de datoriile foar
te importante care le revin, jucă
torii noștri de frunte vor depune 
toate străduințele spre a aduce, 
chiar din sezonul care îpeepe peste 
puțină vreme, o contribuție mai 
substanțială la ridicarea calitativă 
a fotbalului nostru, obiectivul nr. 1 
al existenței acestei așa de iubite 
discipline.

Eftimie IONESCU

I

>

, • ' I

— Minerul G. Hum.
— C.S.M. Suceava
— Portul Constanța
— Petrolul Ploiești
— C.S.M. Borzești
— F.C. Brăila

Metalul Plopeni 
Celuloza Călărași 
C.F.R. Pașcani 
Relonul Săvinești 
C.S.U. Galați 
Unirea Focșani

(1-1)
(0-1)
(1—3)
(1—1) 
(O—l) 
(1-3)Unirea Focșani 

Prahova Ploiești 
C.S.M. Suceava 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M. Borzești 
Olimpia Rm. Sărat 
Gloria Buzău 
Minerul G. Hum: 
Victoria Tecuci

— Relonul Săvinești 
— Metalul Plopeni 
- F. C. Brăila
— Celuloza Călărași 

-— Portul Constanța 
— Petrolul Ploiești 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— C.S.U. Galați
— C.F.R. Pașcani

ETAPA A 25-A (1 mai)

(1-2) 
(1-2) 
(2-2) 
(0—1) 
(0-0) 
(0—6) 
(0-0) 
(0-3) 
(0-1)

ETAPA A 30-A (5 iunie)
— Prahova Ploiești
— Metalul Plopeni
— C.F.R. Pașcani
— C.S.U. Galați
— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Focșani
— Celuloza Călărași
— Victoria Tecuci
— Relonul Săvinești

Minerul G. Hum. 
F.C. Brăila 
Gloria Buzău 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M. Borzești 
Petrolul Ploiești 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S.M. Suceava 
Portul Constanța

(0-3)
(0-0) 
(0—0) 
(0—3) 
(0-2) 
(1-0) 
(0—3) 
(1-2) 
(0—1)

Pașcani 
Buzău 
Galați 
Focșani

Brăila

Relonul 
Olimpia 
Petrolul 
Victoria 
Celuloza 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S.M. Borzești 
Portul ’’Constanța 
Minerul G. Hum.

ETAPA A 20-A (27 martie)

— Metalul Plopeni 
— Petrolul Ploiești 
— Portul Constanța 
— Relonul Săvinești 
— Minerul G. Hum. 
— Victoria Tecuci 
— C.S.M. Suceava 
— C.S.M. Borzești 
— Olimpia Rm. Sărat

ETAPA A 21-A (3 aprilie)

Săvincști 
Rm. Sărat 
Ploiești 
Tecuci 
Călărași

ETAPA A 19-A (20 martie)
— C.F.R.
— Gloria
— C.S.U.
— Unirea
— F.C.
— Prahova Ploiești
— Ceahlăul P. Neamț
— Metalul Plopeni 
— C.S.M. Suceava

(0—0)
(1-1)
(2—1)
(0-2)
(0-1)
(0—1) 
(0-0)
(1-4)
(0-0)

Unirea Focșani 
Celuloza Călărași 
Ceahlăul P. Neamț 
Prahova Ploiești 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S.U. Galați 
C.F.R. Pașcani 
Gloria Buzău 
F.C. Brăila

C.S.M. Suceava 
Metalul Plopeni 
Victoria Tecuci 
Petrolul Ploiești 
Olimpia Rm. Sărat 
C.S.M. Borzești 
C.F.R. Pașcani 
Relonul Săvinești 
Portul Constanța

ETAPA A
C.S.M. 
Gloria 
Olimpia Rm. Sărat
C.S.U. Galați 
Metalul Plopeni 
Ceahlăul P. Neamț 
Oltul Sf. Gheorghe 
Prahova Ploiești 
Minerul G. Hum.

Borzești 
Buzău

Oltul Sf. Gheorghe 
Celuloza Călărași 
Portul Constanța 
F.C. Brăila 
Relonul Săvinești 
C.S.M. Suceava

(1—2) 
(1-2) 
(0-5) 
(0—1) 
(1-2) 
(1—2) 
(0-1) 
(0-0) 
(1-1)

F.C. Brăila 
Gloria Buzău 
Victoria Tecuci 
Olimpia Rm. Sărat 
Minerul G. Hum.
C.S.U. Galați 
Petrolul
Metalul
Relonul

Ploiești 
Plopeni 
Săvincști

— Ceahlăul P. Neamț 
— C.S.M. Suceava 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— C.F.R. Pașcani 
— Unirea Focșani 
— Prahova Ploiești 
— Portul Constanța 
— Celuloza Călărași 
— C.S.M. Borzești

ETAPA A 26-A (8 mai)
Constanța 
Pașcani 
Galați

(2-4)
(0-1)
(0-6) 
(1-2) 
(0—1) 
(1-2) 
(2-0) 
(0-1) 
(0-2)

ETAPA A 31-A (12 iunie)

— Prahova Ploiești 
— Ceahlăul P. Neamț 
— Gloria Buzău 
— Minerul G. Hum. 
— C.S.U. Galați
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Celuloza Călărași 
— F.C. Brăila 
— Unirea Focșani
22-A (10 aprilie)
— Victoria Tecuci 

Portul Constanța
— Relonul Săvincști 
— C.F.R. Pașcani 
— Petrolul Ploiești 
— Unirea Focșani 
— C.S.M. Suceava 
— Celuloza Călărași 
— F.C. Brăila

ETAPA A 23-A (17 aprilie)

— Metalul Plopeni 
— C.S.M. Borzești 
— Prahova Ploiești 
— Victoria Tecuci 
— Gloria Buzău 
— C.S.U. Galați

în discuție

(0—0) 
(0—1) 
(0—2) 
(1-0) 
(0-2) 
(0—1) 
(1-2) 
(1-2) 
(0-0)

(0-2)
(0-0)
(1-2)
(1—1)
(0-2)
(0-0)
(0—2)
(0—3)
(0-1)

(0-0) 
(0—1) 
(1—1) 
(0-0) 
(0—2)
(0-1)

— Victoria Tecuci
— C.S.M. Borzești
— F.C. Brăila
— Petrolul Ploiești
— Minerul G. Hum.
— Relonul Săvinești
— Unirea Focșani
— Olimpia Rm. Sărat
— Gloria Buzău

Portul 
C.F.R. 
C.S.U. 
Prahova Ploiești 
Celuloza Călărași 
Ceahlăul P. Neamț 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S.M. Suceava 
Metalul Plopeni

ETAPA A 27-A (15 mai)
— C.S.M. Suceava 
— C.S.U. Galați 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Metalul Plopeni 
— Olimpia Rm. Sărat 
— Celuloza Călărași 
— C.F.R. Pașcani 
— Petrolul Ploiești 
— Relonul Săvinești

ETAPA A 28-A (22 mai)

Borzești 
Focșani 
Constanța

C.S.M. 
Unirea
Portul 
Victoria Tecuci 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău 
Prahova Ploiești 
F.C. Brăila 
Minerul G. Hum.

Celuloza Călărași 
C.S.M. Suceava 
F.C. Brăila 
Petrolul Ploiești 
C.S.M. Borzești 
Relonul Săvinești 
C.F.R. Pașcani 
Minerul G. Hum. 
Olimpia Rm. Sărat

ETAPA
Victoria 
Prahova 
Oltul Sf. Gheorghe

Tecuci 
Ploiești

— C.S.U. Galați
— Ceahlăul P. Neamț
— Gloria Buzău
— Oltul Sf. Gheorghe
— Prahova Ploiești
— Metalul Plopeni
— Unirea Focșani
— Victoria Tecuci
— Portul Constanța

A 29-A (29 mai)

— Olimpia Rm. Sărat
— Gloria Buzău
— Ceahlăul P. Neamț

pregătirea și jocul

OFENSIVA? DA, DAR CU 
MĂSURI PREVENTIVE • ••

miercuri,
Rapid, 

s-a

Săptămina trecuta, 
la ora testului cu 
chipa F. C. Baia Mare 
flat la cel de-al patrulea meci 
în 4 zile. Ziua și... jocul. „îmi 
sint necesare, acum, cit mai multe 
asemenea jocuri pentru a defini
tiva anumite elemente de tactică' 
ne 
za 
Si 
de 
pe 
rul antrenor, au apărut in jbcul 
băimărenilor. Echipa a acționat 
gindit, folosind o inteligentă miș
care în momentul atacului.

Schema pe care formația oaspe
te a pus mare preț ni s-a părut 
a fi aceea in care vîrful central, 
Moldovan, efectua deplasări late
rale, dizlocîndu-1 pe stoperul bucu- 
reștean Grigoraș și permitînd co
echipierilor infiltrări în zona cen
trală a defensivei feroviare. Cu 
toate că terenul era dificil, F.C. 
Baia Mare a controlat jocul în cea 
mai mare parte a primei reprize, 
creîndu-și, comparativ cu parte
nera de întrecere, ocazii mai nu
meroase și mai clare. Atacantul 
tehnic și ingenios care a fost Ma- 
teianu și-a pus amprenta pe stilul 
echipei 
făcut-o

Ceea 
bine a 
echipei 
în condițiile ofensivei elaborate a 
Rapidului (prin pregătirea mai 
lentă a atacurilor), aceste slăbi-

e-
a-

spunea Viorel Mateianu in pau- 
meciului desfășurat in Giulești. 
primele roade ale unui astfel 
plan de activitate, cu pondere 
latura tactică. întocmit de tînă-

din Baia Mare, așa cum a 
și la Progresul.
ce a funcționat mai puțin 
fost modul de acțiune a 
în situație de apărare, dar,

ciuni n-au fost izbitoare. Defecțiu
nile jocului în situajia de apărare 
au apărut mai pregnant după re
luare, cind, in dorința de a re
monta pe tabela de scor, ofensiva 
declanșată de F.C. Baia Mare a 
avut un însemnat coeficient de 
hazard, în sensul că replierea an
samblului, ea și marcajul indivi
dual au operat cu mai multe fi
suri. Mai ales la situația de 1—2, 
cînd Rapid s-a retras deliberat 
pe poziții, iăsîndu-i adversarului 
spatii largi de manevră, și ale- 
gind. pentru replica ofensivă, ar
ma contraatacului. Rezultatul ? In 
puține minute gazdele au ajuns la 
4—1, ratînd și alte ocazii, create 
pe porțiunile laterale ale frontu
lui de atac, cit și în zona frontală, 
în zadar s-a agitat, de pe mar
gine, antrenorul oaspeților : siste
mul de suplinire preconizat (gen 
aripă—fundaș lateral) a funcționat 
cu rateuri, s-a dovedit poate pre
tențios la nivelul eșalonului res
pectiv. Cel puțin în momentul de 
fată. Și, totuși, în răstimpul care 
a mai rămas pînă la startul de 
primăvară, antrenorul băimăreni- 
lor, va trebui să pună la punct în
treg mecanismul de joc. In așa fol 
incit la declanșarea acțiunilor o- 
fensive să prevadă, pe cit cu pu
tință, și necesarele măsuri preven
tive. Căci, în timpul jocului, min
gea trece, din cînd în cînd, și sub 
controlul 
trebuie să știi sâ te aperi.

Gheorghe NICOLAESCU

adversarului. Si-atunci

SPORTUL STUDENȚESC Ă PLECAT IERI IN RALIA
Ieri dimineață, Sportul stu

dențesc s-a deplasat la Timi
șoara, de unde azi își va conti
nua călătoria spre Italia — țară 
în care este invitată pentru un 
turneu de 3—4 jocuri. Printre 
echipele pe care urmează a le 
întîlni studenții bucureșteni fi
gurează Lazio ' și — probabil — 
Fiorentina. împreună cu jucătorii

care au evoluat sîmbătă în Giu- 
lești, mai fac deplasarea în Ita
lia : Mircea Sandu (el nu a fost 
folosit în meciul cu Rapid, deoa
rece în aceeași zi s-a oficiat că
sătoria lui cu handbalista Simo
na Arghir), Ciugarin, Bunea și 
alți componenți ai Iotului stu
denților bucureșteni.

(0—0) 
(0-1)
(2-2) 
(0-1) 
(0-2) 
(1—2)
(0-2) 
(0-0) 
(0-0)

(0-1)
0—2) 
(0-1) 
(0-3) 
(3-1) 
(0—0)
(0—3) 
(0-4) 
(1-3)

(0-3) 
(1—2) 
(0-1) 
(0-0) 
(0—2) 
(0-2) 
(1-D 
(0-4) 
(0-0)

(0-1)
(0-1)
(0-2)

Relonul Săvincști 
Olimpia Km, Sărat 
Prahova Ploiești 
Portul Constanța 
Minerul G. Hum. 
C.F.R. Pașcani 
Unirea Focșani 
C.S.U. Galați 
Victoria Tecuci

— C.S.M. Suceava
— Oltul Sf. Gheorghe 
— F.C. Brăila
— Celuloza Călărași 
— Gloria Buzău
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Borzești
— Metalul Plopeni
— Petrolul Ploiești

ETAPA A 32-A (19 iunie)
Metalul Plopeni 
Victoria Tecuci 
Oltul Sf. Gheorghe 
Petrolul Ploiești 
Celuloza Călărași 
C.S.M. Borzești 
F.C. Brăila 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău

— C.F.R, Pașcani
— Relonul Săvinești
— C.S.U. Galați
— C.S.M. Sjjceava
— Olimpia Rm. Sărat 
— Minerul G. Hum.
— Portul Constanța
— Prahova Ploiești 
— Unirea Focșani

ETAPA A 33-A (26 iunie)
C.S.U. Galați 
Prahova Ploiești 
C.S.M. Suceava 
Ceahlăul P. Neamț 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Borzești 
Celuloza Călărași 
Minerul G. Hum.

— Gloria Buzău
— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Focșani 
— Victoria Tecuci 
— F.C. Brăila
— Petrolul Ploiești 
— Metalul Plopeni 
— Relonul Săvinești 
— Portul Constanța

ETAPA A 34-A (3 iulie)

Relonul Săvinești 
Portul Constanța 
F.C. Brăila 
Olimpia Rm. Sărat 
Petrolul Ploiești 
Victoria Tecuci 
Gloria Buzău 
Metalul Plopeni 
Unirea Focșani

• între paranteze, rezultatele din tur.

— Oltul Sf, Gheorghe 
.— C.S.U. Galați
— C.F.R. Pașcani
— Minerul G. Hum. 
.— C.S.M. Borzești
— Celuloza Călărași
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Suceava
— Prahova Ploiești

(0-2) 
(0—2) 
(2—1)
(0-3) 
(1-4) 
(1-2)
(0-3) 
(1-3) 
(0-5)

(1—3) 
(0-1) 
(3-4) 
(0-0) 
(1—2) 
(0—5) 
(1-2) 
(1-3) 
(0-2)

(1-1) 
(1—1) 
(0-2)
(1-3)
(1-1)
(0—2)
(0—2)
(1-3)
(2-5)

(0-2) 
(1-2) 
(1—3) 
(0-4)
(1-0)
(1-1) 
(1—3) 
(1—2) 
(0-3)

antonescu: „LA 32 DE ANI, MĂ STRĂDUIESC
SĂ RAMIN UTIL

Căpitanul echipei F.C. Cons
tanța, Dumitru Antonescu, este 
foarte bine cunoscut și apreciat 
de iubitorii fotbalului din țara 
noastră. La vîrsta de 32 de ani
— pe care îi va împlini în mar
tie —, el continuă să se dăru
iască cu pasiune sportului cu ba
lonul rotund, să fie un exemplu, 
demn de urmat, nu numai pen
tru coechipierii săi, ci și pentru 
mulți alții dintre jucătorii noș
tri de fotbal. Evidențiat de an
trenorii săi pentru modul con
știincios în care și în această 
iarnă a înțeles să se încadreze 
în programul de pregătire al e- 
chipei, situîndu-se pțintre cei 
ce răspund cel mai bine solici
tărilor, 
șit, cu 
vorbiri 
cîteva 
rile și

„Deși nu mai sînt la fel de 
tînăr ca majoritatea colegilor 
mei — ne-a spus el pentru în
ceput — iar cerințele devin tot 
mai mari, mă străduiesc să ră- 
mîn util echipei, la care — iată
— s-au împlinit 10 ani de cînd 
joc. De altfel, mi-am propus să 
trec de 350 de meciuri jucate 
în prima divizie (în prezent am 
308), ceea ce ar însemna să par
ticip la încă două ediții de cam
pionat, și sper că voi reuși acest 
lucru".

— Cum 
rile făcute 
precum și 
echipei ?

— Rămînînd acasă, la Cons
tanța, condițiile de pregătire au 
fost mai bune. Am putut, ast
fel, îmbina antrenamentele fi
zice cu cele pentru îmbunătăți
rea tehnicii, capitol la care echi
pa noastră era deficitară. At
mosfera de lucru a fost și este 
foarte bună. Dîndu-și seama că 
de acumulările din această pe
rioadă va depinde evoluția echi
pei în returul campionatului, 
ieșirea ei din situația grea în

Antonescu ne-a împărtă- 
ocazia unei recente con- 
avute cu el la Constanța, 
dintre impresiile, gîndu- . 
dorințele sale.

ECHIPEI MELE

r r r r -r .~.~r~r?~rT

apreciezi pregăti
ta această iarnă, 

starea de spirit a

EXCURSIILE SĂPTĂMÎNII14-20 FEBRUARIE 1977
întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București a pregătit pentru dvs.
— Excursii de 2 1/2 zile cu plecarea de vineri 18 februa

rie a.c.

— pe Valea Prahovei, pentru a admira feeria zăpezii 
in peisajul cunoscut. Cazarea in noul și ultramo
dernul hotel Sinaia. Călătoria cu autocarul. Pre
țul 247 lei.

— pe platoul Bucegilor, la 1950 m. altitudine, cabana 
Piatra Arsă oferă ospitalitatea sa amatorilor de 
schi și excursii montane. Transportul cu trenul. 
Prețul 149 lei.

Excursii de 1 1/2 zi. Plecarea sîmbâtâ 19 februarie a.c,

— Excursii de o zi (duminică 20 februarie a.c.)

— Buc. — Cheia se asigură transportul cu autocarul, 
un dejun și ghid = 69 lei,

— București — Curtea de Argeș, se asigură transpor
tul cu autocarul, un dejun și ghid = 84 lei.

— București — Poiana Brașov, se asigură transportul 
cu autocarul, un dejun și ghid = 84 lei,

— București — Predeal ; se asigură transportul cu 
autocarul, un dejun și ghid = 59 lei,

— București — Călimănești — Voineasa, se asigură 
transportul cu autocarul, un dejun și ghid — 84 
lei.

CU AUTOCARUL
CU TRENUL

i

pe trasee pitorești : București — Sinaia (cazare la 
hotel) preț 137 lei ; București — Slănic — Cheia 
(cazare în vile) 131 lei ; București — Călimănești
— Voineasa (cazare hotel) 193 lei.

la cabane :
— Bunloc (munții Bîrsei) =112 lei
— Căminul Alpin (munții Bucegi) = 107 lei
— Diham (munții Dihamului) = 107 lei
— Gura Rîuiui (munții Piatra Craiului) = 136 lei
— Miorița (munții Bucegi) = 107 lei
— Piața Mare (munții Bîrsei) = 108 lei
— Poiana Secuilor (munții Bîrsei) = 107 Iei

- București — Sinaia — Bușteni — Azuga — Predeal 
= 38 lei.

— în fiecare zi, de marți pînă sîmbătă, la ora 7, de la 
hotelul Intercontinental se pleacă la Predeal.

Duminică din cartierele Titan, Drumul Taberei și Ber* 
ceni, la orele 6.30 autocarele vor pleca in clasicele excursii 
de la „punct fix”.

Pentru grupuri organizate sau turiști individuali in fot 
cursul săptâmînii, inteprinderea noastră organizează 
excursii atractive.

înscrieri și relații la filialele de turism din Calea Gri- 
viței nr. 140, Bd. Republicii nr. 4 și 68 și Bd. N. Bălcescu 35.

I.T.H.R. urează tuturor participanților satisfacții depline I

■

<

care se află, toți componenții lo
tului au muncit cu tragere de 
inimă.

— F.C. Constanța se află 
actualmente pe locul 16 și in 
retur va avea de susținut mai 
multe meciuri în deplasare 
decit pe teren proprii:...

— Perspectiva nu este, firește, 
prea roză, dar eu cred (și la fel 
ca mine gîndesc toți colegii, an
trenorii, conducerea clubului) că 
vom reuși să depășim dificultă
țile. Pentru aceasta este necesa
ră, însă, o creștere sensibilă a 
eficacității atacului, mai ales la 
jocurile din deplasare. Pînă a- 
cum, apărarea a dus, în general, 
greul, înaintașii înscriind doar 
două goluri în toate cele 8 me
ciuri de campionat disputate în 
toamnă în afara Constanței. In 
noul sezon este și datoria lor de 
a lupta mai mult pentru culorile 
echipei, pentru victoriile ei. Fo
losind prilejul, aș face un apel 
și la publicul nostru constăn- 
țean să fie mai aproape de e- 
chipă, să o încurajeze și în mo
mentele grele, nu numai atunci 
cînd conduce cu două sau trei 
goluri. Aportul spectatorilor poa
te fi foarte important pentru 
moralul echipei și noi avem ne
voie de el.

Constantin FIRANESCU

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 
PRES DIN 13 FEBRUARIE 1977

FOND GENERAL 
GURI : 1.453.684 lei.

EXTRAGEREA I : 
a

a

a

a

. DE C IȘTI-
: 20 35 5 1 29 23
Il-a : 17 »3 8

III-a : 45 33 39
IV-a : 27 40 21
V-a : 45 18 41

13

EXTRAGEREA
43 16

EXTRAGEREA
19 11 1

EXTRAGEREA
1 26 35 

EXTRAGEREA
26 13 42 6 39
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT. ETAPA 

DIN 13 FEBRUARIE 1977
1.

II.
UI.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX. Lecce -
X. Novara

XI. Palermo — Ternana 
XII. Pescara — Varese

XIII. Spăl — Cagliari
Fond de ciștiguri : 530 781 

din care 37.486 lei, report.

Bologna — Verona 
Fiorentina — Cesena 
Internazionale — Foggia 
Juventus — Lazio 
Napoli
Perugia — Milan 
Roma — Genoa 
Sampdoria — Torino

Catania
- Monza

X
1

X
1

Catanzaro ANULAT
9 1

1
2 
x 
x 
X
1 
X 

lei,



SPARTACHIADA
ARMATELOR

PRIETENE
• La hochei, reprezen

tativa noastră a invins
pe cea a Bulgariei cu 4-1
• Schiorul Dan Cristea, 
locul 5 în proba de

coborâre
Aseară, pe patinoarul din Libe

rec (Cehoslovacia), în turneul de 
hochei din cadrul Spartachiadei 
armatelor . prietene, combinata 
Steaua — Dinamo a întrecut echi
pa. Ț.S.K.A. Sofia eu 4—1 (2—0, 
2—0 0—1), prin golurile marcate 
de Huțanu (min. 8), Pisaru (19). 
Justinian (33) și Tureanu (34), res
pectiv Nenov (59). Prin acest re
zultat, hocheiștii români ocupă lo
cul trei în competiție. Primul loc 
va' fi. decis de partida care opune 
pe Ț.S.K.A, Moscova și Dukla Jih- 
lava.

★

Proba de coborîre din cadrul 
concursului de schi al Spartachia- 
dei armatelor prietene, la Svatem 
Petra (Cehoslovacia) a fost cîști- 
gată de polonezul Jan Bachleda, 
cronometrat cu timpul de 1:16,93. 
Din cei peste 30 de concurenți pre- 
zenți la start, schiorul român Dan 
Cristea s-a situat pe locul 5 cu 
timpul de 1:18.87.

DIVIZIA A

MASCULIN

pn 3; Manolache 2, Diliță 2, Bu
cățea 1 și Feher 1 pentru Poli, 
Hornea ă, Văduva 5, Marinescu 4, 
Popa 1, Andrei 1 și' Mărcuț.

RELONUL SĂVINEȘTI — 
CLUJ-NAPOCA 21—19. Joc 
măre luptă în care Raionul a lup
tat mai calm, știind să-și mențină 
luciditatea chiar și in momentele 
de echilibru din teren. Cu Gheor- 
Khe Gruia in aceeași vervă de șut, 
formația din Săvinești ă știut să 
profite, de nervozitatea permanentă 
a clujenilor și de gafele făcute de 
aceștia în apărare. Cu toate că re
priza secundă a fost ceva mai e- 
cțiilibrată, Rclonul a obținut vic
toria, pe deplin meritată. Au mar
cat : Gruia 8, D. Sanîson 4, Dandu 
4, M. Samson 3. Coasă 1 și Dă- 
nilă 1 pentru Relonul, Voik 5. 
Avram 5, M. Constantin 5, Jurcă 
3 și Oros 1 pentru „U“ Cluj-Na- 
poea.

H.C.<'Mf XAFR BAIA MARE 
- GLORIA .4RAEL 31-7-26,. Par.- 
tidă interesantă și plăcută, dato
rită; îndeosebi, numărului mare 
de goluri înscrise. Au marcat: 
Palko 13, Mironiuc 10, Lupui 3, 
Răzor 3, IgnătesCu 2, pentru băi- 
măreni, respectiv Burger 10, le
nea 7, Buruc 3, Schragner 3, Ko- 
leth 2, Dima 1.

C. M. de handbal tineret, din Suedia

ROMÂNIA IN GRUPĂ CU DANEMARCA SI MAROC
Grupele preliminare: 11-13 aprilie,Comisia de . organizare a primu

lui campionat mondial de handbal 
masculin pentru tineret (11—19 
aprilie, Suedia) a comunicat F.R.H. 

la sorți a grupe- 
Iată alcătuirea

rezultatul tragerii
. lor preliminare.
acestora;:

A — Uniunea 
Germană ;

B — Danemarca, ROMANIA, 
Maroc ;

Sovietică, R. D.

• La start, 22 de echipe •
semifinalele: 14-17 aprilie, iar

C — Portugalia, Iugoslavia, Ku
weit ;

D — Elveția, Norvegia. Suedia ;
E — Cehoslovacia, Ungaria, Is

rael ;
F — Franța, Spania. Madagascar;

CAMPIONATE DE SCHI
ITALIA. Gustavo Thoeni a obți

nut medalia de campion la slalom 
uriaș, pe pîrtia de la Santa Cate
rina Valfurvă. A absentat Piero 
Gros, bolnav.

AUSTRIA. La Bad Kleinkirch- 
heim, titlul de campioană națio
nală la slalom special a revenit 
din nou lui Annemarie Proll-Mo- 
Mt>, înaintea Monikăi Kaserer. La

masculin, a ciștigat Klaus Heideg
ger.

R.D. GERMANĂ. Proba feminină 
de 10 km din cadrul campionatelor 
de fond ale R.D.G. a fost ciștigată 
de Barbara Petzold, în 31:11,0. Ti
tlul masculin la 30 km a revenit 
lui Gerd Kessler — lh27:22.

7 (Urmare din pag. 1)

DE HANDBAL

U.R.S.S. Pe
Gorki, 
dovedit, la egalitate. Iuri Ivanov 
(101 și 103,5 m) si Aleksei Borovi- 
tin (102,5 și 99.5 m). cu cite 258,2 p.

trambulina de la
cei mai buni săritori s-au

SPANIA. Campion la slalom uri
aș, pe pîrtia 
venit din nou 
Ochoa.

de la Viella, a de-
Francisco Fernandez

G — R.F. Germania, Austria ; 
H — Olanda, Polonia, Tunisia.
Echipa de tineret a României 

susține meciurile din grupa B la 
Goteborg, după următorul program:
12 aprilie, ROMANIA — MAROC;
13 aprilie. DANEMARCA — RO
MANIA. La 11 aprilie — zi liberă.

în grupa semifinală I se vor ca
lifica echipele clasate pe primul 
loc in grupele A. B, C Și D, iar 
in grupa semifinală II formațiile 
de pe primul loc din grupele E, F. 
G și H. Echipele clasate pe locul 2 
in preliminarii vor forma și ele 
grupe semifinale (pentru locurile 
9—16), iar cele de pe locul 3 vor 
lupta pentru stabilirea ierarhiei 
locurilor 17—22. întrecerile din se
mifinale au loc in zilele de 14, 16 
și 17 aprilie, iar finalele in ziua 
de 19 aprilie. După cum se știe, 
la această competiție au drept' de 
participare sportivii născuți in anul 
1956 și mai tirziu.

O Comisia de organizare a 
de junioare (România, 18—25 
tie) a stabilit ca grupa Ă 
dispute meciurile Ia Ploiești, 
pele B și C la București, iar 
pa D la Brașov.

C.M. 
mar- 
să-și 
gru- 
gru-

S-au întors boxerii români 
participanți la tradiționalul tur
neu itinerant „Victoria Belgradu
lui", care a prevăzut gale în 
orașele Șabaț, Priștina, Krușovaț, 
Niș și apoi finalele în capitala 
Iugoslaviei, 
pugiliști 
Bulgaria, 
Ungaria, 
Libia. în 
sporturilor din 
fața a 3000 de 
viile au fost astfel împărțite : 
— Iugoslavia, 3 — 
România și 1 — Ungaria. Iată, 
dealtfel. în ordinea categoriilor, 
învingătorii: 
Sacirovici 
(U.R.S.S.), 
(Ungaria), 
(U.R.S.S.), 
Novikov 
(România), 
numărat: 
și Raubo, 
nezul Gomez, românii Lazăr și 
Dobăieș. Să menționăm că îna
inte de a fi învins în finală, 
după un meci foarte strîns cu 
Ristici, Marian Lazăr (Ia catego
ria pană) în trecuse alți doi ad
versari iugoslavi : b. ab. 3 Spasici 
și b. p. Alji.

O foarte bună impresie au lă
sat de-a lungul turneului semi- 
musca Alexandru Turei și greul 
Mircea Simon. Vicecampionul o-

Au mai luat parte 
cunoscuți din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia, 

Cuba, “
seara

Tunisia, Algeria, 
finalelor, în Sala 
Novi-Beograd, în 
spectatori, victo- 

5 
U.R.S.S., 2 —

Turei (România), 
(Iugoslavia), Torosian 
Ristici (I), Benczik 
Bogujevici (I), Bodnia 
Kacear (I), Jevtici (I), 

(U.R.S.S.), Simon 
Printre învinși s-au 
polonezii Kucharczyk 
bulgarul Jelev, cuba-

b. ab. 2 
Tot două

CASA ALBA CITEȘTE „RAPORTUte Nr. W

limpic și-a depășit ad
versarii iugoslavi îna
inte de limită : b. ab. 2 
Kvetiei și 
Mandjurici.
partide a avut de dis
putat și Turei, care a 
înregistrat performanțe
le : b. p. Țarici (Iugo
slavia) și b. p. (4—1) 
Ramos (Cuba). Pentru 
acest din urmă meci — 
considerat a fi fost cel 
mai spectaculos al 
turneului, micuțul bo
xer clujean a primit
ziarului „Sport“-Belgrad. 
tre laureați au mai

pupa 
Prin- 

figurat 
iugoslavii Bogujevici și Ristici, 
sovieticul Torosian și cubanezul 
Ramos.

„Mircea Simon e in progres 
și a ciștigat in alură" — . a 
declarat la -Belgrad arbitrul 

cubanez Basultă.

GUSTAVO THOEN1

PROGRAMUL JOCURILOR

SELECȚIONATEI

DE HOCHEI

CANADIENE

(Agerpres). —MONTREAL,
înaintea participării la campio
natele mondiale (grupa A) de 
hochei pe gheață, programate în 
a’pfiîîd' — mai la Viena, selec
ționata Canadei va întreprinde 
un turneu în Europa, urmînd 
să dispute opt meciuri amicale 
cu formațiile Suediei (la 7 și 8 
aprilie), Finlandei (10 și 11 apri
lie), R. F. Germania (13 și 14 
aprilie) și Cehoslovaciei (16 și 18 
aprilie).

întreceri europene de juniori, la bucurești
O interesantă „premieră" în tenisul internațional este anun

țată pentru zilele viitoare. Se dă startul în prima ediție a cam
pionatului european de sală pentru juniori (băieți și fete), com- 
petiție care este menită să dea un impuls suplimentar noii gene
rații de tenismani. De subliniat-că una din etapele de zonă ale 
iridoor-ului continental, va fi găzduită de capitala țării noastre. 
Două-săli bucureștene vor primi ■ oaspeți pentru turneele prelimi
nare ale categoriei juniorilor mări (1-7—18 ani). La „23 August", 
în zilele de 5 și 6 martie, își vor disputa întîietatea echipele mas
culine ale României, Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei (in ordi- 
nea tragerii la sorți). Se dispută semifinale .și finală, formația 
cîștigătoare califîcîndu-se pentru turneul final, programat la Biella 
(Italia), la 12—13 martie. Fetele vor evolua în sala Steaua, la ace
leași date. Participă junioarele din Ungaria, Bulgaria, Cehoslova- 
'cia și România. Turneul final, tot la 12—13 martie, în orașul 
Litvinov (Cehoslovacia).- In competiția similară a juniorilor mici 
(15—16 ani), echipa noastră va lua startul la Viena, alături de ; 
Austria și Bulgaria. Iar junioarele mici joacă la Geneva, dar la 
26—27 februarie, împreună cu formațiile Bulgariei și Elveției. Fi
nale, la 12—13 martie, la Hanovra (R.F.G.), și respectiv Orleans 
(Franța).

cind se ciștiga
WIMBLEDON-UL ?

La această întrebare putem

numele de „Marele șlem" : Mel
bourne, Roland Garros, Wimbledon 
și Forest Hills. De reținut că pen
tru prima oară, în ultimii ani, 
campionatele internaționale ale 
Australiei au fost asimilate celor
lalte trei mari turnee. învingătorul 
primește 250 puncte, iar cei califi
cați în turul doi cite 10. în con
tinuare, sistemul de punctaj pi-e- 
vede alte șase categorii de turnee, 
de la „6 stele" (175 p) la .,1 stea“ 
(50 p). O adevărată constelație...

da 
un răspuns care se pretinde foar
te exact : la 25 de ani și 7 luni. 
Este media (25,63), pe care am ob- 
ținut-o adunînd vîrstele tuturor 
ciștigătorilor marelui turneu, de 
lă 1919 încoace, deci pentru în
treaga perioadă a tenisului mo
dern. Sînt ’ campioni de tot felul, 
de la cei mai bătrîni, cum a fost 
William Tilden (ciștigător pentru 
a treia oară în 1930, la 37 ani), 
pină la, pe atunci, foarte ti
nerii Rene Lacoste (1920) 
Sidney Wood (1931), care 
veau numai 20 de ani la cuce
rirea celor mai invidiați-lauri. La 
fel ca și Bjorn Bbrg, Ia ultima 
ediție, iii 1976: Laureați la 21 de 
ani au fost H. Vines (1932), Don 
Budge (1937), și Bobby . Riggs 
(1989). Iar după temuta „graniță" 
a celor 30 de ani, au reușit totuși de 5,7. milioane dolari daune, pen

tru faptul că Borg nu-și onorează 
contractul semnat Ia 27 octombrie 
1976 cu această organizație, care-1 
are și acum pe afiș, dar nu și in 
turneele pe care le programează.

. Acționat în justiție este și Bud 
Stanner, managerul tenismanului 
suedez, care se apără afirmînd că 
a anunțat W.C.T.-ul la 7 ianuarie 
de posibilitatea absenței lui Borg 
din circuit. Organizația din Dallas 
rămîne însă pe poziție, cerînd 
daune pentru „neonorarea obligați
ilor incluse în contract, prejudicii' • 
aduse organizatorilor de turnee, 
partenerilor de dublu, companiilor 
de

Și a-

să guste din cupa victoriei pe te
renurile de la All England Club 
alți tenace . competitori ca Yvon 
Petra (1946), Vie Seixas (1953). 
Jaroslav Drobny (1954), Rod La
ver (1968—69) și, bineînțeles, Art
hur Ashe (1975).

Așadar, la cei 30 de ani 
Ilie’ Năștase mai are tot 
să: spere.:.

ai săi, 
dreptul

CONSTELAȚIE
Mereu în căutarea celui 

chitabil sistem de atribuire a
punctelor în Marele Premiu FILT, 
organizatorii uriașului circuit de 
turnee încearcă la actuala ediție 
o. formulă ' nouă. Există acum 7 
categorii de întreceri, după im
portanță . lor și forța scontată a 
partieip^iților, , P"!~- ".'"-'“h
cele 4 turnee clasice, cunoscute sub

mai e-

Albă pitește 
sub
M.

PREGĂTIRILE ATLEȚILOR DIN R.D. GERMANA
PENTRU SEZONUL „IND00R“

în luna februarie a început ac
tivitatea competițională de sală 
a atleților clin R.D. Germană. 
Prima mare competiție a fost 
aceea rezervată campionatelor 
de juniori. Au urmat întrecerile 
rezervate tineretului, iar în con
tinuare va avea loc „Dinamovia- 
da“ (19 februarie) și meciul de 
juniori dintre echipele R.D. Ger
mane și U.R.S.S. 
la Berlin).

în prezent, un 
și atlete se află 
S.U.A. unde participă la cîteva 
concursuri „indoor". Este vorba 
de Rosemarie Ackermann — 
campioană olimpică la săritura 
în înălțime ; Thomas Munkplt — 
alergător pe 110 m g și Eugen 
Ray — sprinter, accidentat înain
tea J.O. de la Montreal, unde nu 
a putut lua ștarțul.

Rosemarie Ackermann apare 
în concursuri după o lungă pau
ză cauzată de o întindere de. li
gamente. Iată ce declară cam
pioana olimpică și recordmana 
mondială: „Am fost nevoită să 
port ghipsul pe picior timp de 
4 săptămîni. După o absență în-

(25 februarie,

grup de atleți 
în Canada și

BORG DAT ÎN JUDECATA !
Nu numai în fața fileului va 

avea de înfruntat adversari, in vi
itorul apropiat, celebrul campion 
suedez Bjorn Borg. El este che
mat Să apară și în fața instanțe
lor de justiție, dat în judecată de 
către organizatorii circuitului 
W.C.T. Aceștia cer nu mal puțin

Virginia Ruzici in „Virginia 
Slims"... Campioana României 
are o prezență remarcată în 
actuala ediție a circuitului in
ternațional feminin de tenis. La 
ultimul turneu, desfășurat la 
Chicago, ea a scos din luptă 
pe cunoscuta jucătoare austra
liană Kerry Melville-Rcid . (nr. 
9 în clasamentul mondial 1976), 
inainte de a ceda, la scor foar
te strîns (7—6, 3—6, 4—6), în 
fața americancei Rosemary Ca

sals, clasată a 4-a în lume.

„In toate turneele 
. arbitrul de 

a schim-î 
de linie, 

la dispo- 
de 5% 
îngrijire,

televiziune etc.“.

REGULI noi
Sint și noutăți de altă natură

Prima cuprinde în circuitul W.C.T. Anume, in ma
terie de regulament. Iată un citat

de referință : „i«. <■« 
de sub egida W.C.T. 
scaun are autoritatea de 
ba o decizie a arbitrilor 
Jucătorii accidentați au 
ziție Un timp cumulativ 
minute, acordat . pentru mynju i:, 
în care pot cere asistența medicu
lui, a masorului, sau antrenoru-

■ lui...".
Așadar, inovații importante. Pri

ma, acordind mai .multă autoritate 
arbitrului meciului, care se tran
sformă prea adesea în simplu 
„scorer". Ce înseamnă, însă „timp 
cumulativ" ? Iată un exemplu : un. 
jucător poate cere o oprire de 1%- 
minute intr-un set, răminîndu-i 
astfel la dispoziție încă 4 minute 
de întrerupere (justificată medical, 
bineînțeles) pentru celelalte.

In cadrul concursului de sală, de td Toronto,' după o liînga dt>seiițd, 
campioana olimpică Rosemarie Ackermann a reintrat cu o frumoasă per
formanță la săritura in înălțime (1,90 m), care i-a adus și victoria.
delungată, vreau să mă conving 
în ce formă sînt. Aș dori desigur 
să mă calific pentru campionate
le europene...".

La campionatele pe teren aco
perit, ale continentului, lotul 
R.D. Germane va cuprinde un 
număr mic de sportivi compen
sat de valoarea lor. Iată de ce 
selecția va fi foarte exigent fă
cută și de ce numai cei mai 
buni dintre cei mai buni vor fi 
prezenți la Barcelona. Ca o cu
riozitate pot spune că învingăto
rul probei de maraton de la 
ediția canadiană, a Olimpiadei, 
Waldemar Cierpinski va lua 
startul în mai multe probe de 
fond în concursurile pe teren 
acoperit.

Revenind la primul concurs 
de sală al anului rezervat junio
rilor am notat un rezultat ex
celent. la înălțime — fete. Este, 
vorba de Kristina Nitzsche (17

ani) din Cottbus, care în între
cerea de la Berlin a trecut șta
cheta înălțată la 1,88 m ! De 
anul trecut, Kristina este colegă 
de club cu Rosemarie Acker
mann, care spune : „De fapt, re
zultatul ei de 1,88 m nu mă sur
prinde. Eu știu ce bine s-a an
trenat anul trecut și acum în 
timpul iernii. Folosește foarte 
bine stilul „flop" și sint convinsă 
că va obține rezultate mai bu
ne". De fapt, în concursul de 
la Berlin ea a încercat 1,90 m, 
dar a doborît de puțin ștacheta...

voi menționa că și a- 
de disc au debutat 

concursuri. Medaliatul 
la J.O. de la Montreal 
Schmidt a avut mai 

de

în fine, 
runcătorii 
recent în 
cu argint 
Wolfgang 
multe aruncări de peste 62 
metri.

HEIDI FISCHER
„Deutsches Sportecho" — Berlin

A J.O. DE LA MOSCOVA
MOSCOVA (Agerpres). — în 

cadrul pregătirilor pentru Jocu
rile Olimpice de la Moscova se 
prevede o sporire a luminozității 
în sălile de sport, element cerut 
de transmiterea la televiziune în 
culori. în acest scop, sălile des
tinate întrecerilor olimpice vor 
fi prevăzute cu lămpi metaloha- 
logene, al căror spectru se apro
pie de cel solar și permite crea
rea efectului luminii naturale. 
Calculele referitoare la ilumina
rea sălilor de sport vor fi efec-

tuate cu ajutorul aparatelor elec
tronice, care pot stabili cu preci
zie direcția, intensitatea fiecărui 
reflector și locul cel mai bun de 
instalare a lui. Fiecare reflector 
este proiectat pentru un anumit 
program de lumini. După cum 
s-a observat și la Jocurile Olim
pice precedente, creșterea lumi
nozității în sălile de sport nu 
provoacă nici un fel de fenome
ne negative asupra sportivilor 
sau a spectatorilor.

ATLETISM • La Montreal, at
leta americană Jane Fredericks a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit în 
proba de 50 mg, cu 6,56 (v.r. — 
6,71 Annelie Ehrhardt, 1973). Să
ritura in înălțime femei a revenit 
recordmanei mondiale Rosemarie 
Ackermann (R.D.G.) cu 1,89 m, iar 
sprinterul jamaican Don Quarrie 
a ciștigat cursa de 50 m in 5,75. 
Alte rezultate : greutate — Mac 
Wilkins 20,64 m ; 1 500 m (f) — 
Francie Larrieu 4:22,99 ; 50 m (f) 
— Jeannette Bolden 6,43. • Fil
bert Bayi a terminat învingător 
în cursa de o milă de la Louisville 
(Kentucky), cu timpul de 3:57,2. 
La aruncarea greutății — Terry 
Albritton 21,05 m. • Cu prilejul 
campionatelor vest-germane „in
door", desfășurate la Dortmund, 
Carlo Stranhardt (19 ani) a cîști- 
gat săritura în înălțime cu 2,20 m. 
• Standardurile de participare la 
campionatele europene de atletism 
pe teren acoperit, ce vor avea loc 
în Spania în zilele de 12 și 13 
martie, sînt următoarele : feminin : 
400 m : 54,8, 800 m : 2:08 ; 1500 m : 
4:21 ; înălțime : 1,82 m ; lungime : 
6.25 m ; greutate : 17 m ; mascu
lin : 400 m : 48,2 ; 800 m : 1:50,5 : 
1500 m : 3:47 ; 3000 m plat : 8:00 : 
înălțime : 2,16 m ; prăjină : 5,20

Sub titlul „Casa 
«Raportul nr. 22»“ și 
tura comentatorului 
ziarul „Sovietski Sport' 
un amplu articol consacrat activi
tății sportului american în ultimii 
ani, ca și metodelor de reorgani
zare și finanțare preconizate . pen
tru viitor. Extragem cîteva pasaje 
esențiale : \ .

„Comisia specială creată încă 
sub legislația fostului președinte 
Gerald Ford a prezentat Casei., Al
be un raport cuprinzînd 
pagini de atentă analiză 
ției sportului american, 
rezultatelor mai bune sau 
dobîndite de ; 
Montreal și in 
internaționale. Se fac prognoze și 
se prevăd reforme pentru anii ce 
vin.

După părerea generală, compo
nența Comisiei speciale preziden
țiale care urmează a prezenta con
cluziile sale actualului președini e 
Jimmy Carter este mai mult decît 
reprezentativă. Ea cuprinde ciț.iva 
senatori, activiști sociali ele pres
tigiu și sportivi renumiți dintre 
care putem cita pe înotătoarea 
Donna de Varona, deținătoarea a 
numeroase recorduri și medalii o- 
limpice, decatloniștii Rafer John
son și Bill Toomey, 
alții.

Care este esența. constatărilor 
Comisiei ? In primul find, 'faptul 
că prestigiul sportului 
este în declin, ca 
serii de insuccese, 
cendentă a unor 
mult tradiționale 
merican se va prelungi'dacă con- 
ducere-a statului nu va. lua o serie 
de -măsuri cu caracter 
Cohctui-iile se înfemei-azâ’" pâ . _ 

obținute Ja Mont- 
real, iâr planurtfe de vlitHrTfif-

senină- 
Eg or by, 
publică

600 de 
a siiua- 
ca și a 
mai rele, 

sportivii S.U.A. la 
■ marile competiții

■precunv, și

american
urmare a unor 
iar curba des- 
valori nu de 

ale sportului a-

urgent.
Ț ,xre-

ze-ază cn : precădere Jacurile: Cflim- 
piee de la Moscova din ,1980. z

In documentul epnosept sub -mi- 
niele „Raportul nr. 22". se. spune 
clgr că . S.U.A. trebuie -să -depună 
efoffuri ăir.tre cele mai, mari pen- 
tru 'cu 'sportivii'săi să ppaiă 'ev,o- 
lua -'măi bine ca ' niciodată, in, C&- 

•pit-ala- sovietică.. Pentru aceasta ,'e 
nevoie -de o serie de reforme de
cisive. Prima conștâ- îh Țr^ar'ea 
unui organ, dispynind iițl^uter-
niciri' Speciale șl ^benef iciind duo 
Serie de privilegii, — fașă numita 
Organizație centrală ■...■ă' sportului, 
•P'Tf.i noul organ -se va ■pure1' capăt 
luptei peiitfu: 'i.upr.emație ’ -în-lfe 
cele două organizații existente : 
A.A.U., .și NoC.A;A: țstuderițe^că), 
formula nouă perțriiținA ' con
trol eficace al lotului optimal re
prezentativ. ' ' ' ' . ' ' . " ■> :

Raportul solicită. u-n fond de 215 
milioane de dolari pentru a crea 
o bază materială noii organizații, 
menită . în . subsidiar ,a . înlocui și 
actualul Comitet olimpic ăl, S.U.A.

Autorii „Raportului. nr. 22" fac 
un ap?l energic Ta .finanțarea spor
tului din mijloacele statului și trec 
oarecum destul de repede, paștg 
influențele nefaste, pe care piiofe- 
sionismul le are asupra, tinerelor 
cadre . ale sportului, american. Mai 
mult, membrii Comisiei cer să ,'s-e 
insiste ca la Jocurile Olimpice să 
fie admiși și profesioniștii. După 
cum se știe, as-emeii-ea- propti,neri 
s-au făcut și in trecut, dar ele au 

de către 
Olimpic, 

spiritului
te*reșpijrist
Camitetul .^Ințerjiațional ■ 

olimpic". ' ‘ ”
-I-

CALE LIBERĂ SPORTULUI FEMININ
' ■ I ■ ' ■' ' • ■ • •

lHumanite
Analizînd situația actuală. . ------ r_ a

sportului feminin în lumina Rezul
tatelor pe plan mondial, cotidia
nul francez „L’Humanite" publică 
un larg articol, din care extragem: 

„Este un fapt recunoscut că la 
ora actuală femeia tinde a deveni 
egala bărbatului în sport, ■ chiar 
dacă in domeniul performanțelor 
cifrele o mai despart încă de a- 
cesta. Doctorul Karwonen, medic 
finlandez, declara in anul 1967, la 
Congresul medical al spitalelor, 
pariziene : - Performanțele atletice 
ale femeilor sini superioare celor 
bărbătești, dacă ținem seama că 
există un decalaj de 50 ani între 
acele epoci în care ambele sexe au 
luat startul spre obținerea recor- 

In 1898 John 
de metri în 12 
Wilma Jackson 
distanță în 11,2»

durilor sportive. 
Burke alerga suta 
secunde. în 1953 
parcurgea aceeași __  ___ m
Concluziile d-rului Karvonen ară
tau că recordurile atinse de spor
tive pot depăși pe cele ale bărba
ților.

Cu Kornelia Ender în natație și 
Nadia Comăneci în gimnastică', cu 
atitea alte sportive valoroase, pu
tem să aderăm la afirmațiile me
dicului finlandez, și să spunem că 
performanțele femeilor depășesc 
pe acelea ale bărbaților.

Există un fapt real care face ca 
între cele două sexe să existe di
ferențe de ordin anatomic, fizio
logic, s-ar putea spune chiar psi
hologic. Aceste diferențe au justi
ficat o segregație totală în sport, 
pînă la începutul secolului XX și 
una parțială, care subsists pină în 
zilele noastre. Dar, a stabili o re-

» ;• r f r "lațte unică batata nufnai pe dtfât; 
f iziologice', de capacitate:'ffzica 
mSeampa ' q :reducă ftinfa uAana 
la o .simplei' mașină, capabilă de 
un anumit randament, dar (exclusă 
de . la perfecțiune. Or,, neufologii 
ne învață: că orgmlsmulfuriian eli
te nu numai o mașină :bip-tneeanir 
că, ci — . datorită sistemului ner
vos — ' și ' wna bio-mformațior.ală. 
Grație mediului ambiant .și
•Iții social,> organismul iși eonsfrii- 
..iă.ște •posibilitățile "d'e transforma
re, de modulare a capagfțățiior 'fr- 
ăigi șF ptșțigă nisf .eali^ii wMrțce 
•într-p-.-perspișctiviă, . ÎTțc® z mSuficikvit 
exploatată.: ( ; ;7:7' ''7;'

Nu vrem să analizam cauzele 
segregației sportive la care fe-nței- 
le au -fost supuse ratîta vreme. 
Pj-ea ruptă timp prezență femeii în 
sfy&rt a fost redusă — sub pretex
tul diferențierii fiziologice, raorfo- 
logice, psihologice, p-ffi^j-sinlpliil 
aspect- al activității: musculare. A 
fost reștrihs volâmul activit^țilqr 
fizice, au. foșt interzise unele acti
vități sub motivul că femeia ar fi 
prea slabă și cîteodată chiar că 
nu ar corespunde practicării dis
ciplinei respective. Aceasta presu
pune că, implicit, nu se poate re
cunoaște celor - două .sexe ' aceeași 
capacitate de a-și desăvîrși posi
bilitățile. Or.ț nu există limite nici 
în dezvoltarea bărbatului, nici în 
aceea a fe.meii.

Sportul este la ora actuală un 
fenomen social, ca și Iun factor de 
afirmare a potențialului, dezvot- 
tării :și progrgsiiliii • tiinitiri. fn' Con- 
secință, nu se. mai poate ritmine 
multă vreme la noțiuni restrictive 
de genul; sportul; ferninih, ci tre
buie sfi. ne gindim Ta, ctctivitățl 
sportive, și educative . ale ‘ontului, 
cu toate "exigențele pe care le 
comportă dezvoltarea . plenară a 
ființei umape". . .■• j.

m ; lungime : 7,70 m ; triplusalt : 
16,10 m ; g'reutate : 18,80 m.

AUTO • „Raliul Suediei" 
încheiat Ia Karlstadt cu victoria 
echipajului suedez condus de Stig 
Blomqvist (pe Saab-99“). Printre 
numeroasele abandonuri, au fost 
și acelea ale suedezului Per Eklund 
(cîștigătorul de anul trecut) 
finlandezului Timo Makkinen.

BOB. • La Cervinia, campiona
tele europene de bob (2 persoane) 
rezervate juniorilor s-au încheiat 
cu victoria echipajului vest-ger- 
man Haller-Kindinger, în 4:56,51. 
Au urmat italienii Marazzo-Egit- 
ton, cu 4:57,68.

CICLISM • Cursa de la Aix- 
en-Provence a fost ciștigată de ru
tierul italian Walter Riccomi — 
137 km în 3 h 21:40 (medie orară 
41,226 km). Pe locurile următoare, 
la 51 sec, ș-au clasat belgienii Wil
liam Peetres și Van den Broucke. 
Grosul plutonului, în care se afla 
și Eddy Merckx, a sosit la 4:47. 
• In cursa de 6 zile de la Milano, 
după 48 .ore, conduce perechea 
Moser-Pijhen urmată de Gimondi- 
Van Linden si Peffgen-Fritz.

FOTBAL » La Ball-Bouake

s-a

și

(Coasta de Fildeș) disputat
primul meci dintre echipele Coas
tei de Fildeș și R.P. Congo, con- 
tind pentru preliminariile C.M. 
Victoria a revenit gazdelor cu 3—2 
(2—1). Returul este programat 
peste două săptămîni, la Brazza
ville. • Echipa Pahtakor Tașkent, 
aflată în turneu în India, a între
cut cu 3—0 formația „Mohun Va
gan" din Calcutta și a ciștigat cu! 
1—0 meciul cu o selecționată 
Bengalului de Est. • în îndonl 
zia, reprezentativa de tineret

a
.0- 

. .. ____ ,,, a
Iugoslaviei a jucat la Jakarta cu
o selecționată locală, victoria re
venind gazdelor cu 1—0 (1—0). • 
La Quito, în meciul amical al pri
melor reprezentative : Ecuador- 
Paraguay 2—1 (1—1).

HANDBAL • In meci amical 
feminin, la Rostock (R.D.G.) e- 
chipa locală S.C. Empor a între
cut cu 18—11 (9—5) formația polo
neză Pogon Szczecin.

PATINAJ • în concursul de pa
tinaj viteză de la Inzell, olande
zul Jos Valentijn a terminat în
vingător la 500 m, cu 38,57. , Pe 
locul secund, campionul olimpic 
Peter Muller (S.U.A.) — 38,88. Alt

patinator olandez, Jan 'Bore, .a cîș- 
tigat două ..probe : - —-
2:04,73 și 3,000 m — 1 
ricana Leah Poulos a i 
dș 500 ,' m, . cu . 4'4>20, 
Dolores Lier7 a fost'.1 
pe 1 500 m în 2:22,47.

TENIS • Partidele din prima 
zi a turneului internațional femi
nin de.la LOs Angeles s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Virginia. 
W.ade — Sharon Walșh 6—0, 6—2 ; 
Julie Anthony — Virginia Ruzici 
6—2, 6—0 ; .'Kerry Reid — Brigitte 
Cuypers 6—4, 6—7. 7—5 y Kate Lat
han —_ Glynis Coles 6—1, 6—0 < 
Rezultate din prima zi a turneu
lui de tenis masculin' de la San 
•Jdse (California) : Borowjak —
Taroczy 6 —2. 6—2 ; Tanner — Hi
gueras 6—1, 6—3 : Delaney — Ber
tram 6—»2, 2—6, 6—3 ; Gullkittson — 
Meiler 6- 3. 3—6, 6—2 • Dupăul- 
timele turnee internaționale .de 
tenjs. Jn .clasamentul Marelui pre
miu F.I.L.Ț. ' conduce Guillermo 
Vilas' (Argentina) cu 325 pdnete. 
urinat de 
puncte.

VOLEI 
la- Berlin 
echipei locale . Dynamo — 10 p. 
urmata de T.S.C. Berlin —' 9- p, 
Akademik Sofia — S p, S.C. Leip
zig — 7, p și C.K;S.. Lodz

. 1 500^
4'19,84; Âme- 
cîștigaț proba 
iar elvețiană 
croriometrătă

Tanner (SU.A.) 283
- : - :

t Turneul feminin de., 
s-a îiicheiăt -cu rdetoria 

Dynamo —- 10 p.

6; p.
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