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PARTICIPANTIILACE.de BOB
SE AFLĂ LA SINAIA

© Printre ei, campionul mondial și olimpic
Meinhard Nehmer (P. D. Germană) și
tampionul mondial nans Hiltebrand
(Elveția) • Din cauza temperaturii ridicate,

antrcnaineiUclc cronometrate au
Situația atmosferică nu a fa

vorizat nici în ultimele zile des
fășurarea antrenamentelor hohe
rilor veniți la Sinaia pentru a 
lua parte la campionatele euro
pene. Temperatura s-â menținut 
ridicată, fapt care a împiedicat 
coborîrile. Mai mult chiar, pista 
a fost deteriorată pe alocuri, în 
ciuda măsurilor de precauție lu
ate de organizatori. în legătură 
cu aceasta, într-o convorbire te
lefonică purtată cu prof. Petre 
Focșeneanu, secretar al F.R.S.B. 
și vicepreședinte al forului di
riguitor al bobului mondial, 
F.I.B.T., am primit următoarele 
informații: „Mercurul termome
trelor a mai scăzut, dar nu su
ficient pentru a permite antre
namente pe pistă. Deocamdată 
hoherii au făcut recunoașterea 
traseului, de care s-au arătat pe 
deplin mulțumiți. în momentul 
de față se lucrează la repararea 
unor ușoare stricăciuni și spe
răm ca peste o zi sau două să 
pui cir începe antrenamentele".

In legătură cu participanții, 
menționăm că, exceptînd pe re
prezentanții Cehoslovaciei, 
ceilalți oaspeți anunțați au 
sosit la Sinaia. Loturile au 
componență boberi de cea 
înaltă1 valoare, în frunte cu pilo- 
ții Meinhard Nehmer (R.D. Ger
mană), dublu campion olimpic în 
1976, la Innsbruck, și campion 
a! lumii la bob 4 anul acesta la 
Saint Moritz și Hans Hiltebrand 
(Elveția), campion mondial la 
bob 2 la Saint Moritz. Printre 
oaspeți se află și speranțe ale 
bobului din țările participante, 
unu dintre ei concurînd anul 
trecut la campionatul european 
d ’ tineret desSășnrat la Sinaia. 
Este vorba, . de. pildă, de Roland 
Ebersbach (R.D. Germană), Ja
kob Resch (Elveția), Alessandro 
Cretier (Italia), Helmut Saischek 
(Austria) ș.a.

toți
Și 
în 

mai

fost aminate
în cursul 

stabilite și 
lua parte la coborîrile cronome- 

antrenament și selecție, 
acestora vor fi stabilite 
echipaje de fiecare țară 
lua startul la campio-

zilei de ieri au fost 
echipajele care vor

trate de 
în urma 
ce'e trei 
care vor
nat ele europene. Iată înscrierile:

AUSTRIA: Walter Delle Karth 
— Franz Rednak; Helmut Sais- 
chek — Franz Koffel.

BELGIA: Jean Paul Peeters —
Jeanmarie Bourguet; Bob Collin 
— Bhillippe Stolz.

ELVEȚIA: Hans Hiltebrand —
Heinz Meier; Giancarlo Torriani
— Orlando Ponato.

R.D. GERMANĂ: Meinhard 
Nehmer — Raymund Bethge; 
Horst Schonau — Harold Seifert; 
Roland Ebersbach — Andreas 
Kirchner; Bernhard Germeshau- 
sen — Hans Jurgen Gerhards.

R.F. GERMANIA: Stephan 
Gaisreiter — Manfred Schumann; 
Jakob Resch — Walter Barfuss; 
Peter Hell — Dieter Gerhard.

FRANȚA: Alain Roy 
nique Colladan.

— Domi-

Cretier — 
Leonardo 

Caneva — Mauro Bettella.

ITALIA: Alessandro 
Giovanni Salvaterra;

SPANIA: Jose Soler — 
Dr Dios Pericet; Pedro 
Barraquira — Jose Antonio

Juan
Luis
Edo.

Astă seară, pe stadionul Velodrome din Marsilia

FOTBALIȘTII ROMÂNI
ÎȘI ÎNCHEIE TURNEUL FRANCEZ

• Brazilianul Paulo (csar in echipa „străinilor francezi" • Jucătorii români au atins 
un frumos plafon de pregătire fizică, o dovedesc normele de control • in perspectivi, 
un interesant duel personal: Dudu Georgescu — Yazaide, „ghetele de aur șl de argint" 1915

Boberii din R.F. Germania, la sosirea tn gara Sinaia
Foto : Dragoș NEAGU

ROMANIA: Dragoș Pânâitescu ' 
-- Gheotghe Lixandru: Mihai 
Secui — Paul Neagu; Dumitru 
Puseu — Ion Streață; Valeriu 
Bunea — Mihai Nicolau.

ILE DES EMBIEZ, 14 (prin tele
fon). Turneul lotului nostru re
prezentativ de fotbal în Franța 
se apropie de sfîrșit. Marți sea
ra, pe stadionul Velodrome din 
Marsilia (de la 21, ora Bucureș- 
tiului) se joacă al treilea meci, 
în compania unei selecționate a 
jucătorilor străini care evoluează 
în Franța. Fotbaliștii români sînt 
oarecum afectați de faptul că 
vor juca în fața unui public de
cepționat. Motivul acestei decep
ții ? Foarte simplu. Olympique 
Marseille, deținătoarea „Cupei 
Franței" 1976, a fost eliminată 
duminică din „16“-imile compe
tiției (1—2) de către modesta 
formație La Paillade, din Mont
pellier (clasată pe locul 8 în Di
vizia C !) și încă pe teren neu
tru, la Alles. Să mai notăm fap
tul că selecționerul „echipei stră
inilor", Jose »Arribas, este una 
și aceeași persoană cu antreno
rul lui Olympique Marseille, 
pentru a ne da seama că lucru
rile nu s-au așezat prea bine, 
din punctul de vedere al gazde
lor, înaintea acestui al treilea 
meci al jucătorilor noștri.

ÎMBUNĂTĂȚIREA pregătirii juniorilor,
OBIECTIV PRIORITAR Interviu cu NICOLAE MĂRAȘESCU, 

antrenor federal

Această situație nu a avut, 
însă, nici o legătură cu progra
mul de lucru al fotbaliștilor ro
mâni, care a fost respectat pînă 
în cele mai mici amănunte. Sîm
bătă au avut loc cele două an
trenamente prevăzute. în cursul 
dimineții, au fost trecute nor
mele ,de control pe terenul din 
Bandol, o mică localitate pe ma- 

, Iul Mediteranei, la 15 km. de île 
des Embiez. Au fost alcătuite 
patru grupe de cîte patru, plus 
tandemul portarilor. Starturile 
grupelor s-au dat la intervale 
de 30 de secunde. Toate cele 
patru grupe au alergat prima 
tranșă de 1 600 metri în jurul ce
lor 6 minute cerute. S-a re
marcat zelul lui Mulțescu. A ur
mat pauza de trei minute, cu în
registrarea pulsului la intervale 
precise. A doua tranșă de 1600 
de metri a început după numai 
trei minute de odihnă și a fost 
parcursă în aproximativ 5 mi
nute și 55 secunde cu o diferen
ță de plus și ' 
de, de la o grupă la alta, 
sfîrșit, după 
trei minute, 
rile de puls, a treia tranșă de 
1 600 de metri. Această a treia 
tranșă a fost parcursă cel mai 
bine — 5 minute și 40 de secun
de —, spre satisfacția doctoru
lui Dumitru Tomescu, care a no
tat favorabil cîștigul de timp. Să 
mai amintim că aceste norme de 
control au fost efectuate cu vînt 
foarte puternic (Mistralul e la el 
acasă în aceste zile), care repre-

minus patru secun- 
în 

o nouă pauză de 
inclusiv înregistră-

zintă un coeficient de luat in 
seamă.

După-amiază a avut loc cel 
de-al doilea antrenament tehni- 
co-tactic, încheiat cu un joc la 
două porți : 9—9.

Duminică dimineața, un nou 
antrenament, pe terenul din Sa- 
nary. Terenul din Bandol a fost 
pregătit în cursul dimineții pen
tru meciul de cupă dintre Mo
naco și Martigues, ambele echi
pe din liga a doua. Antrenorii 
au fost prezenți în calitate de 
spectatori la acest joc deosebit 
de dur, un fel de fotbal-rugby, 
în care s-a remarcat, în special, 
clasa argentinianului Onnis, au
torul golului victoriei (1—0 pen
tru Monaco). După joc, primarul 
din Bandol a invitat echipa Ro
mâniei, împreună cu cele două 
combatante, la un pahar de suc 
de portocale. Dudu Georgescu 
l-a reîntîlnit, cu acest prilej, pe 
Onnis. întîlnirea dintre deținăto
rul „Ghetei de aur“ și al „Ghe- 
tei de bronz" 1975 a fost deose
bit de amicală. înaintașul nostru 
l-a întrebat pe Onnis dacă va 
juca la Marsilia, contra lui. On
nis (32 de ani) a răspuns cu o 
ironie puțin amară : „Sini alții 
mai buni decît mine". Ar fi fost 
interesant, desigur, ca pe terenul 
Velodrome, să se afle, simultan, 
marți seara, Dudu Georgescu,

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)
— De ce nu progresează ju
niorii noștri în ritmul reali
zat îndeobște pe plan inter
național ?

— Pînă nu de mult, majorita
tea antrenorilor șl profesorilor 
noștri care activează în atletism 
se conduceau după concepția că 
în munca cu juniorii trebuie lu
crat ușor, că numai după tre
cerea la seniorat este necesară o 
pregătire mai intensă. O aseme
nea concepție nerealistă a dus la 
pierderea unor generații de ti
neri extrem de talentați, pen
tru că 1 efectuau numai 2—3 an
trenamente săptămînale, și ace
lea cu un volum de efort extrem 
de scăzut în acest timp, în con
trast cu noi, juniorii altor țări 
abordează un program de antre
nament, un volum de lucru, un 
efort cotidian, care în multe pri
vințe întrec chiar și programul 
de lucru al seniorilor noștri! 
Pentru a micșora decalajul exis- 

• tent este absolut necesar ca în 
munca cu juniorii să abordăm 
cu curaj generalizarea a două

zarea fără nici o temere a unui 
volum de efort mult mai ridicat 
decit pînă acum. Altfel, totul se 
va rezuma la jumătăți de măsu
ră iar rezultatele vor continua 
să se mențină în limitele unei 
mediocrități supărătoare. Sîntem 
hotărîți să luăm cele mai ener
gice și drastice tpăsuri în vede
rea controlului puberii în practi- 

măsurilori elaborate de

— în anii 1972—1973 profesorii 
liceului au fost inițiatorii trece
rii la două antrenamente pe zi 
cu elevii, cu o muncă colectivă 
și o deosebită dorință de afir
mare. Rezultatele bune din acei 
ani nu au fost urmate de efor
turi sporite, continue, de găsire 
de noi elemente, de selecționarea 
de către profesorii liceului a 
unor tineri cu calități, de care 
țara noastră nu duce lipsă. Pe 
de altă parte, în cadrul intern 
nu s-au rezolvat în mod cores
punzător o serie de probleme or
ganizatorice, administrative, ceea 
ce a impietat de la an la an asu
pra motivației tinerilor de a veni 
in liceu. Și în- al treilea rînd — 
existența unei atitudini retrogra
de din partea unor profesori și 
directori de școli, după care este 
de preferat să ținem tinerii în 
comună sau într-un oraș fără 
condiții pentru atletismul de 
performanță decît să-i detașăm 
la Liceul din Cimpulung Muscel, 
chiar dacă continuă să .reprezin
te unitatea care l-a trimis. Nu h . ... . •i' . >. - • jn

DEPISTAREA, DAR Șl
TINERELOR TALENTE

FORTIFICAREA
DIN SCRIMA
fost și nu este încă, la 

de masă. In pofida pon-
IScrima, după cum se știe, nu a 

noi, un sport cu o amplă bază
derii sale olimpice, această disciplină pretențioasă și cos

tisitoare nu are o largă audiență în rîndul celor afloți la vîrsta 
întrebărilor, mai ales că impedimentelor de ordin obiectiv li s-a 
adăugat și o slabă popularizare prin concursuri-demonstrative sau 
diferite alte forme de propagandă în mediul școlar. De aceea, 
spre deosebire de alte țări, în care rezultatele de prestigiu erau 
direct proporționale cu baza extinsă a performanței, scrima ro
mânească s-a afirmat în lume, în ultimele două decenii, pe baza 
cultivării cu grijă a unor elemente de excepție, vîrfurile unor pro
moții nu prea numeroase.

Care^ este situația la ora actuală ? Din aproximativ 1 600 de 
sportivi legitimați, aproximativ 900 sînt neclasificați, iar din cei 
aproape 700 de scrimeri aflați în perimetrul performanței cel 
puțin jumătate sînt în vîrstă de peste 30 de ani. Fără a încerca 
o apreciere globală asupra acestei ultime categorii de trăgători 
- care, sîntem convinși, ar nedreptăți pe unii sportivi care s-au 
dedicat scrimei dezinteresat, cu pasiune și le vine greu să se 
despartă de planșă — nu putem să nu relevăm o realitate : în 
secții se află încă prea mulți scrimeri plafonați, fără perspectivă, 
care vin doar la competiții, necontribuind de fel la creșterea tine
relor talente. In asemenea condiții, necesitatea unei energice și 
eficțice acțiuni de selecție și testare - așa cum cere, dealtfel. 
Programul de măsuri privind dezvoltarea activității de educație fi
zică și sport, aprobat de partid - se înscrie în sfera actualității 
imediate. Trecind anual prin sita exigenței un număr de 8 000- 
10 000 copii și juniori, așa cum își propune federația de scrimă, 
specialiștii vor avea posibilitatea depistării elementelor dotate pen
tru performanță. Ceea ce ar însemna un prim pas, pentru ca 
aceste talente native să se valorifice, printr-o pregătire adecvată 
cerințelor marii performanțe, în următorii ani.

Următorul pas va trebui să fie deprinderea acestor tineri și 
foarte tineri candidați cu rigorile pregătirii științifice, cu volumul 
și intensitatea sporite reclamate azi pentru măiestria de miine. 
Pentru că, așa cum a reieșit și din recenta ședință a comitetului 
federației de scrimă, în secții se lucrează total insuficient pentru 
pregătirea fizică a sportivilor, nici măcar cei aflați în vederile se-

3

3F.R.A. în această direcție. Dar 
nu este mai puțin adevărat că, 
în acest sens, fără un sprijin 
conjugat din partea organelor 
locale, a inspectoratelor, a con
ducerilor de școli, pentru reali
zarea practică a premiselor de 
muncă.. crescută corespunzător 
sarcinilor, privind munca cu ju
niorii, trasate în Programul pri- ;

: este, mâi puțin adevărat că 
lipsurile și neajunsurile liceului 
de atletism o parte din vină o 
avem și noi, cei care ne ocupăm 
de liceu în cadrul F.R.A., pre
cum și organele de care aparți
ne Liceul pe linia învățămîntu- 
lui, care aveam datoria să facem 
ordine în această unitate de eli
tă în așa fel îneît ea să producă

3

i de 
educație fizică și. sport aprobat 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., nu se va putea 
realiza mare lucru. Putem men
ționa unele exemple bune în 
acest sens, de elevi-juniori care, 
cu înțelegere, sprijin și pasiune, 
au trecut la efectuarea în timpul 
programului școlar a două antre
namente pe zi (Tg. Secuiesc, Ga
lați etc.).

— De ce nu dă rezulta
tele scontate Liceul de la 
Cimpulung Muscel?

antrenamente pe zi, la efectuarea v^nd dezvoltarea activității 
unui număr de minimum 3 ore ~ 
de antrenament zilnic, la reali-

însemnări

CEI 80 DINTRE ZECILE DE MII...

Azi, o nouă, rubrică a sportului școlar. Ea cuprinde, prin
tre altoie, scurte înseninări de la principala competiție de 
masă a săptămînii trecute, finala republicană a „Săniuței de 
argint" de la Băile Harghita, un reportaj oglindind activita
tea sportivă dintr-o școală generală a Capitalei (in care ele
vii semnează o prezență tot mai largă în întrecerile pe clase) 
și un sondaj pe o temă care își păstrează actualitatea, cea 
a scutirilor medicale de la orele de educație fizică. Un son
daj care ilustrează modul diferit cum este privită o aseme
nea problemă de către elevi și părinți, poziția cadrelor didac
tice etc.

Realitatea a confirmat-o: chiar 
și într-o competiție sportivă de 
masă, prilejul de a te afirma nu 
vine de la sine. Reprezentanții 
zecilor de mii de elevi prezenți 
la prima etapă a „Săniuței de 
argint" — cei 80 de finaliști, 
campioni ai județelor și ai mu
nicipiului București — au însu
mat zeci de antrenamente pentru 
a trăi satisfacția participării la 
acest ultim act al întrecerii de 
la Băile Harghita.

Meritele concurenților situați 
pe podium sînt incontestabile, ei 
valorificînd integral condițiile 
naturale din zonele geografice 
în care locuiesc. Meritorii apar, 
însă, și rezultatele altor fina
liști, ai celor din județe de șes 
și deal, sare au reușit să se si
tueze în vecinătatea laureaților: 
Aurica Zamfir — Ilfov, Doina Isă- 
ceanu — Botoșani, Petre Gheor
ghe — Constanța ș.a., lăsînd 
în urmă concurenți din județe 
cu profil montan — Sibiu, Ma-

ramureș, Hunedoara, 
Alba, Vrancea, Vîl- 
cea. O finală a celor 
mai bine pregătiți, 
dar și a celor mai 
ambițioși!

„Săniuța de argint" 
și-a statornicit o pu
ternică tradiție. Dova
dă : ea a ajuns anul 
acesta la a IX-a ediție și tocmai 
de aceea se cer, permanent, îm
bunătățiri și perfecționări. Un 
exemplu de la recentele între
ceri : o treime dintre finaliști au 
luat startul cu săniuțe de ultimul 
tip, darmulți dintre ceilalți s-au 
prezentat cu săniuțe rudimentare, 
construite din metal compact (și 
deci greoaie) suportînd astfel un 
handicap greu de trecut! Desigur, 
în viitor organizatorii pe plan 
local (atît de grijulii să asigure 
condiții optime de concurs tu
turor concurenților) vor avea în 
vedere și acest aspect. Altfel 
spus: apare necesitatea ca toți

efor- 
de a 
Nota

Nu

Spre pirtia principală de concurs a „Săniuței 
de argint", la Băile Harghita. In prim-plan, 
reprezentanta județului Bihor, eleva Onița No

vac (nr. 39).
Foto: prof. M. IONESCU (Hotarele) 

finaliștii să beneficieze de ace
leași condiții de participare.

Am subliniat în cronică 
turile organizatorilor locali 
contribui la reușita finalei. 
10 pentru tot ce au făcut!
este, insă, de neglijat faptul că 
și alte județe ar dori să organi
zeze asemenea finale — Suceava 
(la Vatra Dornei), Argeș (la Cîm
pulung). După Poiana Brașov, 
Sinaia și Băile Harghita, așadar 
se profilează alte sedii ale fina
lelor „Săniuței de argint". Fap
tul nu poate fi decît îmbucurător 
pentru popularitatea acestei fru
moase întreceri a elevilor, (t.st.).

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 2-a)
.........

Turneele finale ale cupelor europene la volei masculin

DINAMO A PLECAT IERI IN FINLANDA 
MilNE ÎN BELGIASTEAUA PLEACA

Vineri, sîmbătă și duminică, în 
localitatea finlandeză Pieksamaki, 
se vor desfășura partidele turneu
lui final al Cupei campionilor eu
ropeni la volei masculin, la care 
participă echipele : Dinamo Bucu
rești, Ț.S.K.A. Moscova, Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia și Var- 
dar Skoplje. Dinamoviștii bucu- 
reșteni au plecat ieri spre Pieksa
maki. Au făcut deplasarea jucă
torii : Gabriel Udișteanu, Wiliam 
Schreiber, Corneliu Oros, Lauren- 
țiu Dumănoiu, Mircea Tutovan, 
Marian Păușescu, Giinther Enescu,

Teofil Chiș, Traian Marinescu și 
Ștefan Băroiu, însoțiți de antre
norul echipei George Eremia, de 
medicul Mircea Cristea și_de an
trenorul emerit Gheorghe 
tinescu.

Formația Steaua, care 
lificată pentru turneul

Constan-

este ca- 
final al 

Cupei cupelor, va pleca miine spre 
Bruxelles, urmind să întilnească 
duminică, luni și marți în sala 
„Poseidon" din Woluwe — St. 
Lambert, în ordine, pe Honved 
Budapesta, Aero Odolena Vodă 
(Cehoslovacia) și Radiotehnik Riga.

ABSENTE LA ORELE DE...
u

Am întreprins un test. Tema — 
cum a crescut (sau a descrescut) 
numărul scutirilor medicale la 
orele de educație fizică, acum în 
al doilea trimestru de școală. 
Prezenți în școli de diferite grade, 
corespondenții noștri au notat :

BACĂU: Procente în sensibilă 
scădere

SANATATE!
Sondaj in cîteva

elevilor. Au ra
de educație fizi-

orașe din fără

. . . - —, —- -- $ 
lecționerilor nebucurîndu-se, din acest punct de vedere, de un plus 3 
de atenție. S-a citat în acest sens exemplul celor mai tinere fio- 
retiste selecționate în lotul olimpic. Venite la pregătirea comună 
din vacanța de iarnă, ele n-au putut parcurge 400 m în 2 minute I 
Ce se mai poate spune despre viteza și rezistența acestor spor
tive aflate în anticamera marii performanțe ?

Este evident că scrima românească nu își va putea îndeplini 
obiectivele propuse pentru noul ciclu olimpic decît prin eforturile 
conjugate ale federației și cluburilor, ale tuturor tehnicienilor, prin 
orientarea modernă a procesului de instruire și antrenament, ast
fel incit volumul de muncă sporit, individualizarea la înalți para
metri și complexitatea metodelor și mijloacelor folosite să devină 
realități cotidiene. Măsurate nu numai prin indici funcționali înalți, 
ci și prin performanțe reale pe planșele marilor competiții inter
naționale.

In Divizia A la handbal masculin

STEAUA SI DINAMO BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTOARE ÎNAINTEA DEPDYULU1 DE AZI

IAȘI, 14 (prin telefon).

Dintre cele trei unități de învă- 
țămînt vizitate, cel mai mare pro
cent de scutiți medical la orele 
de educație fizică l-am întîlnit la 
Școala generală nr. 20: 16 din 647 
de elevi. Procentul este, însă, în 
scădere, față de trimestrul I, pe 
de o parte datorită interesului cu 
care conducerea școlii urmărește să 
rezolve această problemă și apoi 
muncii plină de dăruire a prof. 
Florin Repciuc (jucător de volei în 
divizia A) care se străduiește șă 
atragă la practicarea exercițiilor fi
zice chiar și pe elevii cu unele 
ușoare malformații. La Școala ge
nerală nr. 4, cifra scutiților medi
cal este 
față de 

munca de

școală cu părinții 
mas în afara orelor 
că numai elevii care, în mod obiectiv, 
nu pot practica, temporar, exerci
țiile fizice. La 
16, un număr
Virgil Moșescu 
ră directă cu . .
care i-a convins să accepte ca ele
vii ce beneficiază de asemenea 
scutiri să facă, totuși, într-un re
gim moderat, unele exerciții fizi
ce...

Școala generală nr. 
de 8 scutiți. Prof, 
păstrează o legătu- 
părinții copiilor pe

de
e-

de 12. și ea mai mică 
trimestrul I. Explicația : 
lămurire desfășurată de

CONSTANTA: Scutirile, 
pe cale de lichidare !

Uh procent de 1—3 la sută 
scutiți medical de la orele de
ducație fizică, cu acoperire strict 
legală, iată situația din două uni- 
tați de învățămint ale municipiu
lui, Școala generală nr. 29 și Li
ceul real nr. 1. La „29“, directorul 
școlii, prof. I. Paraschivesea rea
lizează o bună colaborare ctu pro-

fesorii de specialitate (Viorica 
’ Secară. Ion Băncilă și Stela Gri- 

ga) pentru cuprinderea 
levilor in practicarea 
Există, într-un fel, și 
favorizantă — condițiile 
pentru practicarea exercițiilor fi
zice existente aici : sală de sport 
excelent utilată, terenuri pentru 
jocuri (baschet și handbal) etc.

La Liceul real nr. 1 directorul, 
prof. Alexandru Buciu își arată sa
tisfacția pentru faptul că această 
problemă și-a găsit rezolvarea. 
Munca n-a fost prea lesnicioasă. 
Școala a trebuit să ceară tot mai 
insistent sprijin din partea Inspec
toratului școlar, să realizeze o le
gătură cit mai strinsă cu părinții,

tuturor e- 
sportului. 

o situație 
excelente

(Sondaj realizat de Ilie IANCU,
Cornel POPA și Ilie FEȚEA- 
NU).

(Continuare în pag. a 3-a)

Un 
foarte numeros public a umplut 
luni pînă la refuz tribunele Să
lii sporturilor din localitate pen
tru a urmări partidele etapei a 
XXI-a a campionatului Diviziei 
A la handbal masculin. Cu a- 
ceastă ocazie cei prezenți au ur
mărit cîteva partide interesante 
în care s-au întîlnit fruntașe ale 
clasamentului, precum și cîteva 
aprige confruntări care au pur
tat amprenta luptei pentru evi
tarea ultimelor locuri ale clasa
mentului. Goana după puncte a 
provocat din păcate și cîteva 
momente de joc mai dur, prompt 
sancționate de arbitri.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — C.S.M. BORZEȘTI 
19—19. După o repriză egală, de 
mare luptă, în care ambele for
mații s-au întrecut fără mena
jamente, studenții au realizat la 
începutul reprizei secunde o su
ită de 5 goluri consecutive, de- 
tașîndu-se, se părea, decisiv ; 
min. 30: 11—11, min. 40: 16—11. 
Dar, în continuare echipa din 
Borzești s-a apărat din ce în ce 
mai dîrz, uneori peste limitele 
regulamentului (Smerea a fost 
eliminat pe 5 minute), însă cu

ETAPA A XXI-a, REZULTATE TEHNICE 
ț

19- 19
27-17 
22-13 
21-24
29-19
20- 29

Univ. Cluj-Napoca - C.S.M. Borzești 
Relonul Săvinești - C.S.U. Galați
Dinamo Brașov - Universitatea Buc.
Politehnica Tim. - Dinamo Buc.
Steaua - H.C. Minaur
Gloria Arad - Știința Bacău

PROGRAMUL DE AZI (ETAPA A XXII-a)

începînd de la ora 14 : C.S.M. Borzești — 
sitatea București ; C.S.U. Galați - Politehnica Timi
șoara ; Universitatea Cluj-Napoca - Relonul Săvi- 
nești ; Dinamo București - Steaua (repriza secundă 
în jurul orei 18,25,' va fi transmisă la televiziune) ; 
H.C. Minaur Baia Mare - Gloria Arad ; Știința Ba
cău - Dinamo Brașov.

Univer-

3

Mircea Ștef (Dinamo), bun apărător, a marcat 
și 4 goluri in partida cu Politehnica Timișoara

multă eficacitate pe tabela de 
marcaj. Și, astfel, în numai 8 
minute am asistat la o spectacu
loasă răsturnare de situație: de 
la 17—1112 (min. 45) la 17—18 
(min. 53) ! în finalul meciului 
scorul s-a menținut echilibrat, 
clujenii obținînd apoi egalarea. 
Au marcat : Avram 8, Constan
tin 4, Jurcă 3, Orosz 2, Rusz 
Voik (U) și Blaj 6, Arsene 
Gr. Berbeca.ru 4, Pucioacă 
Smerea 2, Moise (C.S.M.).

4,
2,

RELONUL SĂVINEȘTI -
C.S.U. GALAȚI 27—17. Victorie 
pe deplin meritată, chiar dacă 
diferența de scor este oarecum 
exagerată. Ea își are însă expli
cația în faptul că în ultima par
te a întîlnirii studenții gălățeni 
au jucat în inferioritate nume
rică, Vasilache fiind eliminat 
definitiv (min. 50) și Jula pe 5 
minute. Remarcabil jocul colec
tiv al echipei din Să vin ești. Au 
înscris: Gruia 8, Dănilă 7, Coasă

6, M. Samson 3, Zaharia, D. 
Samson, Afloroaie (Relonul) și 
Văduva 9, Hornea 4, Vasilach* 
2, Andrei, Marinescu (C.S.U.).

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
22—13. Victorie categorică a di- 
namoviștilor care și-au impus

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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AFIRMAREA TINEREI GENERAȚII DE ATLEȚI
TEREN ACOPERIT !DOMINANTĂ A CAMPIONATELOR PE

Așteptate cu un interes deose
bit, campionatele republicane de 
atletism pe teren acoperit ale 
ser orilor s-au ^situat, în ansam
blu Ia un nivel satisfăcător. Cî- 
tev? performanțe de valoare — 
din. care n-au lipsit nici recordu
rile — și o serie de surprize au 
da' culoare primei competiții a 
sezonului intern, făcîndu-ne 
credem, totodată, că atleții 
pășit cu dreptul în noul ciclu 
Iimpic.

îmbucurător este faptul 
cea mai mare parte a autorilor 
pei lormanțelor deosebite — și iii 
surprizelor — sînt o serie de' 
atlețz tineri, pînă mai ieri juni
or. aflați în plină ascensiune. 
Se. spune — afirmație verificată

să 
au 
o-

că

curs al sezonului — campionate
le europene de la Barcelona, pro
gramate peste o lună. Gina Pa
nait și Bedros Bedrosian sînt ex
celent plasați într-o ierarhie 
continentală a indoorului: brăi- 
leanca este, a treia, Bedrosian a 
sărit doar cu un centimetru mai 
puțin decît Saneev (în S.U.A.). 
Ambii au dovedit posibilități 
mari de a-și îmbunătăți în con
tinuare performanțele- La seria 
Ginei Panait (6,40 m — 6,44 m 
— 6,50 m — 6,54 m) oricărei să
rituri îi pot fi adăugați 10—15 cm, 
cere i-au lipsit de fiecare dată 
de la marginea pragului. Bedro
sian a avut o încercare depășită 
in jurul lui 16,70 m.

Foarte aproape de realizarea

Niculina Vasile trece cu multă ușurință ștacheta ridicată la 1,84 »i
x, î' \ Foto : Ion MIHAlCA

de practică — că anii de după 
Jacurile Olimpice reprezintă pri
lejul „schimbării de generații". 
Urmărind cele două zile de con
curs sîntem tentați să credem fă 
afirmația este valabilă și în că
zui atletismului nostru, chiar 
dacă ar trebui, poate, să schim
băm definiția fenomenului din 
„schimbarea de generație" în a- 
firmarea tinerei generații".

Gina Panait (6,54 m la săritu
ra in lungime), Niculina Vasile 
(1,84 m la înălțime), Bedros Be
drosian (16,50 m la triplusalt), 
și Gheorghe Crăcîunescu (18.20 m 
la greutate, record de sală) au 
obținut sîmbătă și duminică pri
mele titluri de campioni la se
niori. Performanțele lor valoroa
se sint susținute de victorii în 
fața unor nume cunoscute în 
atletismul nostru: Carol Corbu, 
Cornelie. Popa, Virginia Ioan, A- 
lina Gheorghiu, Valeria Ștefă- 
neseu (întrecută de Elena Mîrza 
ia 60 mg) etc. S-ar putea ca o 
parte dintre atleții consacrați să 
nu-și fi spus încă ultimul cu
vin!, este posibil ca unii din li
derii noii generații să nu ajungă 
de-a lungul carierei Ia perfor
manțele de vîrf ale vedetelor — 
chiar ale atletismului internațio
nal! — de ieri, dar cert este că 
iubitorii atletismului trebuie să 
se obișnuiască cu nume noi. în 
afara învingătorilor amintiți am 
mai remarcat la cîteva probe, 
printre finaliști, atleți tineri, 
chiar juniori, în plin progres. A- 
firmarea tinerilor prin perfor
manțe reprezintă totodată o re
cunoaștere a calităților profesio
nale ale unor tehnicieni tineri : 
Ion Moroiu, Dan Vlădescu, Dan 
Serafim,

standardului a fost Niculina Va
sile. A doua sa încercare la 
1,87 m, precum și maniera în 
care a trecut — la prima tenta- 
:îvă — 1,81 și 1,84 m au fost edi
ficatoare asupra resurselor supe
rioare ale tinerei săritoare. Cre-

RADIOGRAFIA
(Urmare din pag. I)

dem că peste două săptămîni, la 
„Cupa de cristal", atît Niculina 
cîi și Cornelia Popa pot realiza 
cerința F.R.A. (1,85 m). Din dis
cuția pentru „europene" nu poa
te lipsi Carol Corbu, adevărat 
specialist al campionatelor conti
nentale pe teren acoperit. Corbu 
ni s-a părut nepus la punct cu 
pregătirea — cea de forță, în 
special — dar valoarea sa îl re
comandă în continuare. Veroni
ca Buia a corectat din nou re
cordul la 60 m iar timpul său 
înregistrat electronic (7,42) are o 
bună valoare. La săritura în 
lungime și Doina Anton a înde
plinit norma fixată de -federație 
pentru C.E. (6,40).

Aceștia ar fi atleții pe care 
ne-am putea bizui la „europene". 
Lista nu va fi alcătuită însă de- 
cit după viitoarele concursuri in
ternaționale de peste hotare 
(Berlin, Minsk, Sofia) și după 
„Cupa de cristal". Să sperăm că 
ele vor întări candidaturile a- 
nunțate acum și că, poate, vor 
adăuga încă un nume sau două...

★
Campionatele ne-au oferit și 

prilejul unor constatări negative. 
Cîteva probe s-au situat la un 
nivel scăzut, expresie a lipsuri
lor în care se zbat. La greutate
— doar șase concurenți! — re
cordul lui Crăciunescu (și rezul
tatul obișnuit al lui Iordan) 
scot și mai mult în lumină lip
sa de valoare a celorlalți arun
cători. Al treilea clasat, Zamfi- 
rache, e discobol, al patrulea a 
reușit... 14,22 m, ceilalți doi sub 
14 metri... La prăjină nu se vede 
r.imic în urma lui Ligor și Pișta- 
lu, cum nu se vede cam de vreo 
IC ani. Săritura în înălțime, în 
ciuda unui podium inedit (Onciu
— Miiller — Preoteasa) trăiește 
probabil cea mai slabă perioadă 
din ultimii 10—15 ani. Situația 
este îngrijorătoare la toate cele 
trei probe și necesită măsuri 
speciale de redresare.

VI. M.

ATLETISMULUI

Campionatele republicane de schi pentru juniori

TREI TITULARI IDENTICI
LA „SPECIAL"

La Mogoșa a continuat desfă
șurarea campionatelor naționale 
de schi juniori, cu proba de slalom 
special. într-un fel, această speci
alitate a confirmat rezultatele zi
lei anterioare, deoarece trei din
tre campionii probei de slalom, 
ur'aș au cîștigat titlurile și la 
special. Este vorba de Carol 
Adorian — Șc. sp. Miercurea 
Ciuc (antrenor Francîsc Bonis), 
Mariana Axinte — Liceul de schi 
Predeal (antrenor loan Bogdan) 
și Daniela Uncrop — Dinamo 
Brașov (antrenor Gheorghe Roș- 
culeț). Al patrulea campion al 
zilei este Mihai Bâră — Dinamo 
Brașov (antrenor Vasile Bobiț). 
întrecerea a fost deosebit de dis
putată, oferind unele dueluri 
care au dat strălucire campiona
telor. De pildă, la juniori mari 
am remarcat dîrzenia și stăpîni- 
rea de sine a campionului, care 
a izbutit să treacă peste forța 
recunoscută a unor adversari ca 
Aurel Albert și Gabriel Radules
cu — Steagul roșu (antrenor 
Mihai Sulică), Petre Ștefan — 
Dinamo Brașov (antrenor Vasile 
Bobiț).

La juniori mici, situație rar în- 
tilnită. După prima manșă pe 
locul I, la egalitate — 52,48 — 
se aflau doi concurenți: Florin 
Vintilă de la Lie. de schi Stea- 
gui roșu și Mihai Bâră. Ultimul 
a dominat manșa secundă, în 
care a stabilit și recordul prin- 
tr-un ritm neegalat de nici unul 
dintre puternicii adversari, adică

NOII CAMPIONI DE

ȘI „URIAȘ‘
Valentin Podaru, Florin Vintilă, 
Dinu Dorin etc.

La junioare mari, Daniela Un
crop este superioară celorlalte 
concurente atît ca pregătire, cit 
și ca bagaj de cunoștințe. Pozi
ția ei nu a fost practic amenin
țară, deși trebuie să evidențiem 
revenirea de formă a Doinei Fră- 
țilă. O situație deosebită la cate
goria junioarelor mici, unde Ma
riana Axinte, aflată pe poziția a 
patra după manșa I, a reușit în 
cea de a doua o coborîre excelentă, 
cu care a și cîștigat titlul de cam
pioană. Mențiuni pentru comba
tivitate schioarelor Maria Balaș 
și Csilla Peters, de la 
sportivă Miercurea Ciuc.

Rezultate. JUNIORI I: 
fol Adorian (Șc. sp. M.

Ștefan Petre (Dinamo) 
Lorant Balint (Lie. schi 
87,79;

89.73; 5. Octavian Funi- 
eru (L.S.) 93,08; 6. Rolf Treusch 
(Dinamo) 93,39; JUNIORI II: 1. 
Mihai Bâră (Dinamo) 83,46; 2. 
Zsolt Balaș (Șc. sp. M. Ciuc) 
85,54, 3. Leonard Frățilă (L.S.) 
86,19,. JUNIOARE I: 1. Daniela 
Uncrop (Dinamo) 89,92; 2. Doina 
Frățilă (L.S.) 92,58; 3. Elisabeta 
Strce (L.S.) 93,66; 4. Roxana Co- 
cișiu (Șc. sp. Brașov) 94,56; 
Camelia Barrta (L.S.) 96,26; 
Maria Manolache (L.S.) 
JUNIOARE II: 1. Mariana 
te (L.S.) 81,77; 2. Maria 
(Șc. sp. M. Ciuc) 82,05; 3. 
Peters (Șc. sp. M. Ciuc) 82,64.

62,90, 2. 
84,81; 3. 
Predeal) 
(A.S.A.)

Școala

1. Ca
duc)

4. Horia Reit

Să ne 
strict al 
du-le la

Sorin Ioan etc.
★

reîntoarcem în planul 
rezultatelor, raportin- 

cel mai important con-

la nivelul cerințelor înființării 
ei, această formă fiind, după 
toată practica internațională —și 
națională — forma cea mai mo
dernă pentru obținerea de rezul
tate înalte în scurt timp.

— F.R.A. a inițiat mai 
multe acțiuni de selecție pe 
plan național. Cum poate fi 
îmbunătățită eficiența acestei 
acțiuni ?

— Faptul că noi am inițiat ac
țiuni de selecție pe întreg terito
riul țării este urmarea indicației 
de partid privind obligativitatea 
practicării atletismului în toate 
județele țării. Pentru o mai cres
cută eficiență a tuturor acțiuni
lor de selecție ce se organizează 
pe plan local sau central hotărî- 
toare este, după părerea mea, 
finalizarea acestora. în acest 
sens este imperios necesar ca 
elementele talentate descoperite, 
cu calități și aptitudini deosebite 
pentru atletismul de performan
ță, să fie preluate urgent, să li 
se creeze condiții de pregătire în 
cadrul județului său să fie tran
sferate în alte județe cu condiții 
optime de pregătire atletică, de
tașate școlar în alte cazuri, ur
mărite în mod concret de antre
nori și profesori. Altfel, acțiu
nile, — chiar bine organizate — 
reprezintă numai 50% din ceea

alte

în întreaga țară

ATRACTIVE COMPETIȚII DE MASA
în întreaga țară s-au desfășu

rat, sîmbătă și duminică, atrac
tive întreceri sportive de masă, 
la startul cărora au' fost angre
nați tineri și tinere din școli, 
întreprinderi, instituții și de la 
sate. Multe dintre aceste mani
festări au fost dotate cu „Cupa 
16 Februarie" și „Cupa Ihdepen- 
denței“- Iată cîteva relatări ale 
corespondenților noștri.

DEVA. în munții Paring, pe 
pirtia din apropierea cabanei tu
ristice „Rusu", s-a disputat eta
pa județeană a „Cupei Indepen
denței" la săniuțe, organizată 
pentru pionieri și elevi, categoria 
10—14 ani, în timp ce în alte 
localități de pe Valea Jiului au 
continuat competițiile de șah și 
tenis de masă, care au reunit 
la start un mare număr de elevi 
hunedoreni.

GURA HUMORULUI. Elevii 
din școlile generale ale orașului, 
precum și alți numeroși tineri 
au luat startul la un „Festival 
al sporturilor de iarnă", la în
treceri de șah, tenis de masă, în 
cadrul acțiunilor dedicate cente
narului Independenței de stat a 
României. Cu acest prilej s-au 
remarcat elevii școlilor generale 
nr. 1, 2. 3, liceului teoretic, șco
lii generale Bucșoaia, precum și 
reprezentanții asociației sindica
le F.M.I.L. (C. FILIPOVICI — 
coresp.).

BUCUREȘTI. în Sectorul 3 a 
avut loc „Festivalul Șoimii pa
triei" la gimnastică și tir, la care 
au luat parte peste 200 de copil. 
S-au evidențiat, printre alții : 
Daniela Crăcîunescu (Șc. gen. 71), 
Rodica Călugăru (Șc. gen. 85), 
Gabriela Boldei (Șc. gen. 77) — 
la gimnastică și Florian Petre 
(Șc gen. 85), Aurel Vlaicu (Șc 
62), Victor Șerban (Șc. gen. 46), 
Cristina Savin (Șc. gen. 56) — 
la tir.

SALONTA. Peste 500 de tineri 
și tinere din întreprinderile și 
instituțiile județului Bihor au 
luat parte la întrecerile -tapei

județene a „Cupei Independen
ței", la tenis de masă, șah, volei, 
haltere, culturism, baschet, re- 
mareîndu-se echipele „Refracta
ra" Aleșd, Viitorul și Metalul 
Salonta, Sănătatea Oradea. (V. 
DERȘIDAN — coresp.).

TULCEA. Peste 800 de tineri 
din întreprinderile și școlile tul
cene au luat parte la etapa ju
dețeană de cros, în timp ce la 
Macin și în alte 40 de asociații 
sportive au avut loc întreceri de 
cros, tenis de masă și șah, în 
cadrul „Cupei Independenței" 
(C. POMPILIU — coresp.).

TÎRGOVIȘTE. Etapa județeană 
a „Cupei Independenței" la 
schi, desfășurată pe Dealul Sasu
lui, a angrenat 120 de tineri din 
asociațiile sportive dîmbovițene. 
Iată cîștigătorii întrecerilor : ca
tegoria 14—19 ani, fond : Elena 
Țîncu (Liceul mecanic 3 Tîrgo
viște), Ion Mocanu (Gr. școlar 
construcții Tîrgoviște) ; slalom: 
Elena Niță (Lie. mecanic 2 Tîr
goviște), Corvin Niță (Lie. me
talurgic Tîrgoviște) ; cat. 15—30 
ani, fond: Traian Cotovelea (Gaz 
metan Ținta), Ana Călin (Șc. 
gen. Văleni); slalom : Elena Ște
fan (Voința Tătărani) și Alecu 
Alexandrescu

CRAIOVA, 
din localitate 
ceri la volei 
au luat parte 48 de echipe re
prezentative din școli generale și 
licee. în același timp, la cluburi 
și cămine culturale din peste 60 
de localități au avut loc compe
tiții de șah, baschet, volei și alte 
discipline.

SATU MARE. în faza finală 
a „Cupei 16 Februarie" la po
pice, organizată de Consiliul ju
dețean al sindicatelor și comisia 
județeană de popice s-au remar
cat : I. Nagy (Construcția), E. 
Mezei (Lemnul) și Florica Șan- 
dor (Comerțul), locul I pe echipe 
revenind formației Construcția 
Satu Mare. (Z, COVACI — 
coresp.).

ce urmărim și rămîn fără fina
litate...

— Apreciați că putem mic
șora decalajul dintre atletis
mul nostru și cel din 
țări? în cc mod?

— Consider ca principale cî
teva căi: 1. un număr de tineri, cu 
aptitudini deosebite pentru sport 
în general și pentru atletism în 
special, să fie sprijiniți multila
teral, să se accepte îndrumarea 
lor către unitățile unde pot să-și 
valorifice aptitudinile, indiferent 
dacă sînt elevi, studenți, mun
citori etc. ; 2. aplicarea cu con
secvență a noilor indicații ale 
F.R.A. privind: specializarea an
trenorilor și profesorilor pe pro
be și grupe de probe, aplicarea 
normelor de control pe probe; 
creșterea volumului de lucru, 
pînă la dublarea orelor de efort 
și a numărului de antrenamente 
efectuate în prezent la toate eșa
loanele tinerilor; folosirea mai 
eficientă a competițiilor, în spe
cial a celor deschise, astfel ca în 
fiecare localitate, fiecare sfîrșît 
de săptămînă să cuprindă com
petiții (pistă, sală, cros etc.) ; 
respectarea liniilor metodice ori
entative elaborate de F.R.A. și 
a indicațiilor privind instruirea 
juniorilor; îmbunătățirea cunoș
tințelor de specialitate a antre
norilor și profesorilor; sprijini
rea concretă de către medicina 
sportivă, cu aparatură și investi
gații în timpul efortului, a ju
niorilor și tinerilor. Dacă atletis
mul nostru a dat sportului mon
dial pe Iolanda Balaș, Viorica 
Viscopoleanu, Lia Manoliu, Mi- 
haela Peneș, mari campioane 
olimpice, înseamnă că tot de 
aici, în anii următori, se pot ri
dica alte elemente cu posibilități 
certe pentru a .lupta în fruntea 
ierarhiei mondiale și olimpice. 
Aceasta depinde numai de noi.

în sala Clubului sportiv Arad 
s-a desfășurat finala campionatului 
național de judo al juniorilor (edi
ția a 6-a), la care au participat 
peste 250 de concurenți. întrecerile 
disputate pentru prima oară la 
șapte categorii de greutate, au 
fost de un nivel tehnic acceptabil, 
evidențiindu-se judoka din Iași, 
M. Ciuc, Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Balș, Deva și Bra
șov. Dintre campioni, o frumoasă 
impresie au produs Gh. Cențiu (Fă
găraș), M. Zaharia (Iași) — la ju
niori miei, A. Szabo (M. Ciuc), FI. 
Ciuciu (Balș) și C. Năftică (Iași) — 
la juniori mari.

Iată cîștigătorii la juniori mici 
— cat. 52 kg : Gh. Pletea (Șc. sp. 
Unirea Iași) 57 kg : P. Baltățeanu 
(Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej) : 63
kg : Gh. Cențiu (Nitramonia Făgă
raș); 68 kg : C. Bora (Șc. sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 4 75 kg: G. Sapta 
(Șc. sp. Deva) ; 83 kg : M. Zaharia 
(Șc. sp. Unirea Iași) și + 83 kg : 
B. Udvari (Șc. sp. M. Ciuc).

La juniori mari, pe primele 3 
locuri s-au clasat — cat. 60 kg : 1. 
A. Szabo (Constructorul M. Ciuc), 
2. Gh. Bortoș (I.O.B. Balș), 3. D. 
Albert (Șc. sp. M. Ciuc), I. Năstăilă 
(Energia Buc.) ; 65 kg : 1. B. Onodi 
(Constr. M. Ciuc), 2. A. Mimler (Șc. 
sp. Galați), 3. Al. Spineanu (Ener
gia Buc.) și C. Radu (Șc. sp. Vi

In divizia masculina A
dc baschet

DINAMO—I.C.E.D. 129-72
Desfășurată în sala Dinamo, 

prima partidă din cadrul etapei 
a doua a returului campionatu
lui național masculin de baschet 
dintre echipele Dinamo și 
X.C.E.D. a fost în permanență ia 
discreția gazdelor, care au cîș- 
tigat cu categoricul scor de 
129—72 (57—45). Antrenorul Dan 
Niculescu a alcătuit pentru fie
care repriză cîte un cvintet, ru- 
lînd astfel în teren întregul lot 
de jucători pe care îl are la dis
poziție. Baschetbaliștii de la 
I.C.E.D. au reușit să se apropie 
de valoarea dinamoviștilor doar 
în prima parte a reprizei întii. 
A doua partidă a dublei întîlniri 
Dinamo — I.C.E.D. se desfășoară 
astăzi, de la ora 11,15, tot în saia 
Dinamo. (Rd. T.).

La Ploiești,

TOP 12“ LA TENIS DE MASĂ«J
Sîmbătă și duminică va avea 

loc la Ploiești concursul de te
nis de masă al celor mai bum 
jucători, „Top 12“. Vor lua par
te : Liana Mihuț, Eva Ferenczi, 
Lidia Zaharia, Viorica Moldovan, 
Magdalena Lessay, Camelia Fi- 
limon, Marina Ghe, Livia Căru- 
ceru, Maria Păun, Simona Pe
trescu, Crinela Sava și Gabriela 
Radar, precum și Teodor Gheor- 
ghe, Cristinel Romanescu, Marin

Firănescu, Ștefan Moraru, Ion 
Panait, Marius Bodea, Iosif 
Bohm, Eugen Borca, Denes Paal, 
Simion Crișan, Sever Naidin și 
Zsolt Bohm. întrecerile vor avea 
loc în sala „Victoria".

★
Maestra emerită a sportului 

Maria Alexandru va pleca 
miercuri în Iugoslavia, pentru a 
participa la concursul european 
„Top 12". •

DIVIZIA A
(Urmare din pag. I)

(satul Rîul Alb), 
în sălile de sport 
au avut loc între- 

și baschet, la care

în fața unui adversar 
eficacitate. Realizatori:
6, Bota 4, Schmid i 3, 
3, Mintiei 3, Chicom-

net jocul 
lipsit de 
Nicolescu 
Messmer 
ban 2, Nedici (D) și Marcu 7. 
Bako 3, Cian 3.

DINAMO BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 24—21. 
Un meci foarte frumos în care 
scorul a evoluat destul de strîns 
în prima repriză și în finalul 
întîlnirii. Timișorenii au furni
zat o plăcută surpriză în prima 
parte a meciului, adică atunci 
cînd resursele lor fizice le-au 
permis să mențină ritmul impus 
de dinamoviști. Aceștia au obți
nut o victorie pe care o socotim 
meritată, dar pentru care au 
făcut mai multe eforturi decît 
ar fi fost de așteptat. Soarta me-

unei campioane. Judecind-o numai

PANAIT (atletism)
S-a născut la Brăila la 18 

noiembrie 1958 ; are 1,64 m 
înălțime și 55 kg ; a început 
practicarea atletismului in 
1970 la C.S. Brăila, sub în 
drumarea 
evoluția 
tura in 
m, 1974 
6,38 m, 
cord, de 
lă) — 6,54 m.

lui Ion Moroiu 
rezultatelor la sări 
lungime : 1973 — 5,90 
— 6,07 ni, 1975 —
1976 — 6,51 m (re- 
junioare), 1977 (sa-

Clina P-anait nu are alura 
după constituția sa fizică, mulți antrenori nu ar fi acceptat-o, 
probabil, în secție. Și, totuși, Ion Moroiu s-a încumetat s-o pri
mească în iarna lui 1970, cînd Gina abia împlinise 12 ani, văzînd 
in fetița de-o șchioapă o viitoare performeră. Profesorul Moroiu 
nu s-a înșelat, pentru că Gina a urcat rapid treptele afirmării. 
După numai trei ani de atletism, sărea aproape șase metri, graniță 
pe care a depășit-o după încă un sezon. A progresat în continuare 
an de an, ajungind în 1975 recordmană de junioare a țării, în ace
lași sezon a cîștigat, la Poitiers, titlul de campioană mondială școla
ră. In 1976 îmbunătățește recordul junioarelor, ducindu-1 la 6,51 m. 
La primul concurs ca senioară, campionatele pe teren acoperit, 
cucerește și primul titlu de campioană, cu un rezultat excelent, 
6.54 m. la numai 2 cm de recordul republican. Calitatea sa fizică 
predominantă este viteza, iar cea morală — ambiția. Dacă Gina 
progresa in același ritm de pină acum...

ILIE CODREANU
5.
6. 

97,27; 
Axin- 
Balaș 
Csilla

JUNIORI, LA JUDO
itorul Timișoara); 71 kg : 1.
Ciuciu (I.O.B. Balș), 2. M. Pascal 
(Șc. sp. Unirea Iași), 3. C. Sme- 
descu (C.S.M. Pitești) și S. Topli- 
ceanu (Dinamo Brașov) ; 78 kg : 
1. M. Frățică (Dinamo Brașov), 2. 
D. Sapta (Șc. sp. Deva), 3. N. Co- 
mănescu (Șc. sp. Unirea Iași) și 
I. Dinescu (Energia Buc.) ; 86 kg :
1. C. Năl’tică (Șc. sp. Unirea Iași),
2. L. Mitricică (Olimpia Buc.), 3. I. 
Dieter (Rapid Arad) și I. Pali 
(Constr. M. Ciuc); 95 kg: 1. D. Ra
du (Șc. sp. Șoimii Sibiu), 2. V. 
Dușa (Șc. sp. Făgăraș), 3. V. An
ton (Dinamo Brașov) și I. Nagy 
(Șc. sp. M. Ciuc); -1-95 kg: 
C. Senghiu (C.S.M. Borzești), 
M. Ciocir (Șc. sp. 1 Buc.), 3.
Costea (Șc. sp. Galați).

Ion IOANA — coresp.

S-a născut m București, 
la 20 iulie 1951, A început 
să practice tirul (probele de 
pușcă liberă 60 f. c., 3X40 f 
și pușcă 10 metri), in anul 
1966, la clubul Steaua. Pri
mul antrenor — Mihai Toa- 
der, iar actualul — Valentin 
Enea. Este ofițer. Necăsă
torit.

La cei 26 de ani ai săi, Ilie Codreanu poate fi considerat un 
exemplu de atașament față de clubul său, Steaua, unde a fost le
gitimat acum 10 ani. Noul medaliat cu argint la Campionatele eu
ropene în proba de pușcă (10 metri) are în palmares mai multe 
titluri naționale de juniori și a fost campion republican de seniori 
în unele dintre probele amintite. Grație seriozității cu care se pre
gătește, muncii și talentului său, a fost selecționat în lotul olim
pic pentru JocUrile de la Montreal, iar acum principalul său 
obiectiv îl constituie ediția moscovită a Jocurilor Olimpice.

înaintea plecării spre Andorra, Ilie Codreanu ne declara : „Sint 
convins că voi cîștiga o medalie. M-am pregătit in mod deosebit 
pentru europenele de arme cu aer comprimat, ediția ’71". Așadar, 
la obținerea acestui succes a contribuit — și nu in ultimul rind — 
încrederea în propria valoare, atît de necesară oricărui trăgător, 
oricărui sportiv.

în zilele de 25—27 februarie, la Miercurea Ciuc

La start: sportivi din 11 țari
IN ZILELE DE 85—27 FE

BRUARIE va avea loc Ia Miercu
rea Ciuc un important concurs 
internațional de patinaj artistic. 
La întreceri, rezervate seniori
lor și juniorilor, și-au confirmat 
participarea sportivi din 11 țări: 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Italia, Iugoslavia, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România. Ță-

Doina Mitricică, cea mai bună pa
tinatoare a țării

LA HANDBAL
ciului s-a decis între minutele 
35 și 55 cînd Dinamo București, 
evident superioară pe planul efi
cienței acțiunilor ofensive și al 
promptitudinii în apărare, s-a 
detașat de la 12—12 (min. 34) la 
17—12 (min. 43) și 20—15 (min. 
50). în ultimele 5 minute cînd 
bucureștenii aveau pe feren mai 
mult rezervele, studenții au avut 
o puternică revenire, diferența 
redueîndu-se la un singur punct: 
21—20 în min. 37. Au marcat: 
Licu 6, Tase 4, Ștef 4, FIangea3, 
Durau 2, Grabovschi 2, Filipescu, 
Matei, Cosma (D) și Oprescu 6, 
Feher 5, Tîmpu 4, Manolache 2, 
Cristian 2, Bucățea. Folker (P).

STEAUA — H.C. MINAUR 
BAIA MARE 29—19. Partidă 
care a satisfăcut așteptările nu
meroșilor spectatori, mai ales în 
prima repriză, cînd replica

MASCULIN
handbaliștilor băimăreni a avut 
accente ofensive mai mari. Vom 
nota de asemenea că în apărare, 
echipă Minaur a jucat foarte 
avansat, aproape „om la om". 
Surprinsă de această replică 
formația campioană și-a revenit 
abia după pauză, cînd printr-o 
apărare ermetică, dar mai ales 
prin rapiditate și eficiență în 
atac s-a detașat treptat, dar si
gur de un adversar incomod. 
Scorul a luat proporții în ulti
mele 10 minute, cînd Steaua 
dezlănțuită a înscris 9 goluri, 
majoritatea pe contraatac. Să 
subliniem forma bună a portari
lor Belu (Minaur) și Marghidan 
(Steaua). Au înscris : Drăgăniță 
10, Birtalan 8, Gațu 3, Stockl 3, 
Kicsid 2, Voina, Roșu, Tudosie 
(Steaua) și Mironiuc 8, Palko 5, 
Ignătescu 3, Chircu, Avramescu, 
Răzor (Minaur).

rile străine vor fi reprezentate 
de cîte 4 sportivi (cîte unul 
pentru fiecare categorie din pro
gramul concursului). Țara noas
tră va alinia la întreceri 16 
sportivi.

IERI AU PLECAT la Riga, 
patinatorii : Cornelia Picu și Le
onard Azzola (însoțiți de antre
norul Rornan Turușanco și 
de arbitra internațională Vera 
Curceac), invitați să participe la 
un tradițional concurs interna
țional de patinaj artistic.

CAMPIONATUL MUNICIPIU
LUI BUCUREȘTI la patinaj ar
tistic. rezervat seniorilor, a avut 
la stări doar 7 concurenți : doi 
băieți și 5 fete. Din punct de 
vedere tehnic, pretendenții la ti
tlurile de campioni au dat satis
facție doar în cadrul figurilor li
bere, unde fetele au evoluat 
degajat, prezentînd unele sări
turi cu coeficient înalt de difi
cultate. La figurile obligatorii și 
programul scurt, însă, patinatorii 
s-au prezentat nepermis de slab, 
iar faptul pune într-o lumină 
nefavorabilă pe antrenorii de 
patinaj artistic bucureșteni. Iată 
rezultatele finale ale întrecerii : 
fete — 1. Doina Mitricică
(I.E.F.S.) 3 — 56,24 p, 2. Gabriela 
Voica (I.E.F.S.) 6 — 51,92 p, 3. 
Cornelia Picu (I.E.F.S.) 10 — 
59,90 p; băieți — 1, Adrian 
Georgescu (Șc. sp. 2) 3 — 49.72 
Al doilea concurent, Adrian Va
sile nu s-a mai prezentat la fi
gurile libere.

LA BRAȘOV, faza județeană 
a campionatului republican dc 
patinaj artistic (seniori) a avui 
loc la patinoarul artificial din 
Poiana. Din inițiativa antreno
rului Roman Turușanco, de la 
asociația sportivă Tractorul, 
concomitent s-a desfășurat și un 
concurs rezervat patinatorilor ju
niori. Astfel, oamenii muncii a- 
flați în concediu de odihnă la 
Poiana Brașov au avut prilejui 
să urmărească disputîndu-și în- 
tîietatea un număr de. 22 de 
sportivi. Iată primii clasați : bă-

ieți — 1. Leonard Azzola, 2. A- 
tanasie Bulete, 3. Bogdan Kruti; 
fete — 1. Mariana Chițu, 2. Ma
nuela Bădițoiu, 3. Elena Ghiban 
— toțf de la Tractorul Brașov.

10 STUDENTE de la Institutul 
de educație fizică și sport din 
București, aflate în ultimul an 
de studiu, și-au manifestat do
rința de a se specializa în pati
naj. în afara lecțiilor teoretice 
și practice susținute sub îndru
marea fostului patinator Marcel 
Comănici, tinerele studente ca
ută să studieze cîț mai temeinic 
toate sectoarele de activitate ale 
acestei discipline. Astfel, cu pri
lejul campionatului municipiului 
București la patinaj artistic, vi
itoarele specialiste ale acestei 
ramuri de sport au urmărit o 
lecție de arbitraj, predată de 
către arbitra internațională Iri
na Minculescu.

Gh. ȘTEFANESCU

„CUPA 16 FEBRUARIE" 
LA HALTERE $1 CULTURISM

Sîmbătă și duminică, in sala 
H s-a desfășurat „Cupa 

16 f ebruarie" la. haltere și cultu
rism, la care au participat nu
meroase echipe din București, al
cătuite in majoritate din sportivi 
tineri. Iată ciștigătorii la haltere, 
in ordinea categoriilor : N. Drag- 
nea (URBIS.) 135 kg; P. Rugea 
(Rapid) 195 kg ; N. Ilie (Rapid) 
205 kg ; Gh. Dinu (Dinamo) 230 kg; 
V. Daniel (Rapid) 252,5 kg ; S. 
Apostol (Rapid) 280 kg ; I. Ră- 
ceanu (Rapid) 257,5 kg : T. Pe
trilor (Rapid 285 kg ; Gh. Para- 
pancea (Steaua) 320 kg ; M. Iacob 
(Rapid) 270 kg.

în întrecerea de culturism, pe 
primele locuri s-au clasat : C. i.li 
hăilescu (Energia) ia cat. 1,65 m ; 
G. Crăcîunescu (Rapid) la l__
1,72 m și St. Bichi (Rapid) la cat. 
peste 1,72 m.

• Paralel a avut loc o întilnire 
amicală între echipele Rapid Bucu
rești și formația poloneză L.K.S. 
Mazowia. Victoria a revenit halte
rofililor românj cu scorul de 6—4.

Ștefan NICOLAE — coresp.

Mi-
Ill î 
cat.

LUPTE iN MECI INTERNAȚIONAL
AMICAL, Dinamo Brqșov a 

țntîlnit formația Dynamo Lukenwalde din 
R.D. Germană, de care a fost întrecută 
cu scorul de 7—5. Dintre luptătorii bra
șoveni, au obținut victorii D. lanat (52 
to). E. Cristian (74 kg), C. Paraschiv 
(82 kg), V. Țigănos (82 kq) și A. lanco 
(+ 100 kg). C. GRUIA - coresp. 
MOTO PE RUTA bucurești-plo-IEȘTi s-a disputat a întrecere 
motociclisto dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie", avind la start alergători de la 
Clubul sportiv municipal București, 
I.I.R.U.C., Locomotiva Ploiești, I.M G.B. 
și sportivi nelegitimați. Competitorii, ple
cați simultan din București și Ploiești, ou 
concurat Io categoriile „Mobra" și 
„pînă la 175 cmc", avind de trecut și o 
probă de tir. Primele trei locuri ou fost 
ocupate de : “ -----------
N. Arabadji 
(I.I.R.U.C.) - 
(I.I.R.U.C.), N. Zotta (I.M.G.B.). 
Georgescu (I.I.R.U.C.) — la cat.
la 175 cmc. • ■ ■
cest prilej : Adrian Enciu, de 17 a,,:.
SCHI ,N FA2A interjudețeană a 

campionatului' național șco
lar, disputată recent la Borșa și la care 
au luat parte tineri sportivi din județele 
Bihor, Maramureș, Cluj, Satu-Mare

categoriile ,,Mobra" și

(ou lipsit nejustificat reprezentan
ții județelor Arad, Sălaj si Timiț) 
s-ou remarcat următorii schiori : Hajnal 
Pop, M. Moisei, Iolanda Griga (Mara
mureș) și Nicolae Cadar (Bistrița-Nă- 
săud). Cornellu IUREȘ — coresp, 
------------ IN CAMPIONATUL DIVI

ZIEI B s-au 
etapei a 13-a 
Silvonia Ș. Silvaniei —

3—0, Dinamo Brăila —
■ \ i.E.F,s., ..

București 0—3, C.S.M. Suceava — 
Constanța 3—1, Voința Alba lu- 
Grivița Roșie București 3—2.. Pro- 
București — I.T.B. 2—3, C.S.U 
— „U" Cluj-Napoca 2—3, Stea-

T. Mihăilascu (C.S.M.B.),
(Locomotiva), Gh. Puran 
la Mobra, A. Sandor

----------- N. Zotta (I.M.G.B.), M.
Georgescu (I.I.R.U.C.) — la cat. pînă

Un talent remarcat cu ă- 
Adrian Enciu, de_ 17 ani. ■

campionatului _ national

VOLEI 
partidele 
masculin :
Brașov £ _ __ ____
Tîrgoviște 3—1, I.E.F.S. — Medicina Ti
mișoara 3—0, Electra București — Calcu
latorul ” ■ - - -
Farul 
lia — 
greșul 
Pitești ___  _ ___
ua Roșie Zalău — C.S. Rm. Vilcea 3—2; 
feminin : Dacia Pitești — Constructorul 
Arad 3—1, Olimpia Oradea — C.P.B. 
3—2 Chimpex Constanța — Medicina 
București 3—O, C.S. Zalău — ,.U" Cluj- 
Napoco 0—3, C.S.U Tg. Mureș — Pe
nicilina II lași 2—3 Voința București — 
Corvinul Deva 3—1. Sportac București — 
Universitatea București 2—3, Olimpia 
București — Flacăra roșie București 3—0. 
(CORESPONDENȚI : V. Topan, N. Cos- 
tin, N. Ștefan, I. Mindrescu, I. Filipescu, 
N. Mateescu, |. Feteanu, P, Lorincz, G. 
Tamoș, A. Szabo, N. Tokacek, C. Toader),

Dacia Pitești
, Olimpia Oradea 

Chimpex Constanta — 
' * - C.S. Zalău —

desfășurat
Rezultate : 

I.C.I.M.
SARO
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cu medicii de specialitate, în spe
ță cu cei de la Policlinica pentru 
sportivi.

S-a ajuns, astfel, la o înțelegere 
deplină a necesității de mișcare 
din partea tuturor factorilor inte
resați și, în final, la lichidarea 
unei probleme dintre cele mai acu
te din viața școlilor.

PITEȘTI: Cu unele excepții, 
procentele nu sint îngrijoră

toare

Din cei 1200 de elevi de la li
ceul „Zinca Golescu". un număr 
de 165 (!) au prezentat certificate 
de scutire medicală. Directoarea 
liceului, prof. Cecilia Pefrescu, își 
manifestă deschis nemulțumirea : 
„Nu pot să cred că toate aceste

scutiri sint integral motivate. Cred, 
mai degrabă, că ele sint obținute 
cu prea multă ușurință de către 
unii copii. Surprinde, mai ales-, 
laptui că o parte dintre scutiții li
ceului sint... fii de medici**.

Am înțeles de aici că liceul tre
buie să obțină mai mult sprijin 
din partea forurilor de resort pen
tru a se pune capăt unei asemenea 
situații.

„Noi nu avem decît 10 scutiți 
medical la 400 de elevi, ne spunea 
prof. Constantin Proca de la Școa
la profesională de construcții ma
șini din comuna Ștefănești. Si
gur, cifra nu este alarmantă, dar,, 
după mine, ea ar putea fi mai scă
zută**.

Școala generală nr. 9 : cinci la 
sută (din 600 de elevi) beneficia
ză de scutire. Cifră modică, firește. 
Dar și aici o atentă analiză a si
tuației va demonstra că mai apar... 
excepții de la orele de sănătate! Și 
nu este bine...

ÎNCEPE TRECEREA TESTELOR
/ DE PREGĂTIRE FIZICA

CHIAR DACĂ BAZA MATERIALĂ ISTE MAI MODESTĂ..

Fotbalul — unul din sporturile îndrăgite de elevii Școlii generale nr. 179

Astăzi începe operațiunea trece
rii testelor de pregătire fizică pen
tru componenții loturilor divizio
narelor A și B. Acțiunea este or
ganizată de către F.R.F. în colabo
rare cu C.J.E.F.S.-urile din raza 
cărora fac parte respectivele echi
pe. Testele care vor avea ioc a- 
cum se deosebesc de cele din se- 
zoanele trecute. Ele se compun 
din următoarele probe : de trei ori 
cite 1600 metri (cu pauze de cite 
trei minute între cele trei aler
gări), baremul fiind de 6 minute 
pentru fiecare 1600 metri. A doua 
parte a testelor este compusă din 
alergări pe distanțele de 800 me
tri (barem 2 min. 45 secunde), 400 
metri (barem 1 alin. 25 sec.), 200 
metri (barem 30 sec.) și 100 me
tri (barem 14 sec.). Pauzele dintre 
cele patru probe sint : 3 minute 
după 800 metri, 400 metri și 200 
metri și 5 min. după efectuarea în
tregului ciclu de patru alergări. 
Acest circuit de patru probe 
(800 m„ 400 in.. 200 m. și 100 m.) 
se efectuează de trei ori. Echipele 
au avut latitudinea să programeze 
in două zile (in prima zi, de trei 
ori 1600 m. și în ziua a doua de 
trei ori 800 m + 400 m + 200 ni 
+ 100 m.) sau intr-o singură zi tre
cerea testelor. Uncie au optat pentru 
prima variantă, altele pentru a doua. 
Testele de pregătire fizică ale ju
cătorilor din Diviziile A și B se 
desfășoară în prezența și sub su
pravegherea delegaților F.R.F. și

ai consiliilor sportive județene, care 
sint răspunzători direct de corec
titudinea desfășurării testelor și de 
exactitatea rezultatelor trecute in 
foile oficiale întocmite cu acest 
prilej. în acest sezon, vor da pen
tru prima oară aceste teste și 
jucătorii din Divizia C, ale căror 
examene vor fi supravegheate și 
omologate de către oficiali din ora
șele respective.

Iată, acum, programul primelor 
teste, așa cum ne-a fost comunicat 
de către F.R.F. : 15 și 17 februarie: 
Steaua, Politehnica Timișoara, U.M. 
Timișoara, C.F.R. Timișojira ; 
februarie : Universitatea 
F.C.M. Reșița ; 17—18
F.C. Bihor ; 18 și 20 
Jiul ; 21—22 februarie :

15 
Craiova și 
februarie : 
februarie : 

•hui i «x—«« icuruttnv . F.C. Con
stanta. Portul Constanța ; 22 fe
bruarie : U.T.A. și Rapid Bucu
rești ; 24 februarie ; S.C. Bacău. 
A.S.A. Tg. Mureș. După cum se 
observă, în orașele unde sint și 
echipe de Divizia B, acestea au 
fost programate in aceleași zile cu 
formațiile de prima divizie. Ur
mează să fie stabilite zilele și pen
tru celelalte echipe din primele 
două eșaloane competiționale ale 
fotbalului nostru. Să sperăm că 
jucătorii din aceste eșaloane vor 
depune toate străduințele și serio
zitatea in obținerea unor rezultate 
cit mai bune la testele de pregătire 
fizică, acestea reprezentînd, de alt
fel, oglinda muncii lor din perioa
da pregătitoare.

MECIURI AMICALE
CHIMIA TR. MĂGURELE — 

JIUL 0—0. Meci plăcut, în care 
gazdele au jucat de la egal la e- 
gal cu divizionara A, care vineri 
a evoluat Ia Plopeni, în compania 
echipei Metalul, ciștigind cu 
2—1 (1—0). Jiul a aliniat urmă
toarea formație : Homan — 
Rusu, Bădin, Ciupitu, Deleanu — 
Augustin, Stoica, Stoichiță. — 
Bucurescu, Dumitrache, Sălăjan. 
Au mai jucat: Cavai, Moga, Co
vaci și Toma. (D. Gruia — co
resp.).

DINAMO SLATINA — F.C.M. 
BAIA MARE 3—3 (2—1). Au în
scris : Frățilă II (min. 1 și 90) 
și Ciocioană (min. 45) pentru lo
calnici, respectiv Mânu (min. 31), 
Lenghel (min. 46) și Rotiș (min. 
70).

VOINȚA ORADEA — RAPID 
ARAD 0—2 (0—2). Au marcat: 
Capeș (min. 25) si Juliasz (min. 
32).

F. C.

Beneficiară a unei baze materia
le mai modeste comparativ cu a- 
ceea a multor altor unități simi
lare din Capitală, Școala generală 
nr. 179 (sectorul 8) se prezintă, 
totuși, cu o activitate sportivă des
tul de intensă și fructuoasă. A- 
ceasta datorită, îndeosebi, intere
sului pe care ii depune directoa
rea școlii, prof. Maria Vulpe, pro
fesorii de educație fizică Ion Be- 
rindei și Marin Vasile, precum și 
alte cadre didactice. Așa se expli
că faptul că majoritatea celor 1100 
de elevi ai școlii participă cu re
gularitate la acțiunile sportive, or
ganizate de obicei la sfîrșit de 
săptămină și cu precădere, chiar 
in acest sezon de iarnă, în
liber, atit pe cele cîteva terenuri 
din curtea școlii (care necesită 
incă unele amenajări și — even
tual — bituminarea lor), cit și la 
complexul „Cireșarii** sau în par
cul „Nicolae Bălcescu". Ramurile 
de sport devenite cele mai fami
liare elevilor acestei școli sint 
atletismul, handbalul, fotbalul, te
nisul de m^ă șj. de cimp, jpotul, 
șahul, orientarea sportivă, la care 
se organizează întreceri pe clase și 
apoi pe școală. La aceleași sporturi,

aer

dar cu deosebire la handbal și fot
bal. școala este reprezentată, , de
finind unele poziții fruntașe, și în 
campionatele pe sector.

Dintre elevii acestei școli, unele 
cluburi și asociații sportive au se
lecționat elementele tinere de care 
aveau nevoie. Astfel, eleva Came
lia Isac (din clasa a 5-a) a fost 
promovată in echipa de handbal 
a Clubului sportiv școlar, iar alte 
colege ale ei au fost luate în evi
dență la Rapid. Tot la Rapid a fost 
selecționat și fotbalistul junior 
Marta, iar alți 12 elevi ai școlii 
fac parte din diferite echipe de 
fotbal (juniori) de pe raza secto
rului. Eleva Rodica Iordache (cl. 
a 6-a) a devenit campioană școlară 
de sector la șah. iar Gabriela Mla- 
din (cl. a 3-a), fiica fostului rugbyst 
de la Grivița Roșie, se afirmă ca 
o bună înotătoare.

Adăugind celor spuse mai sus 
frecvența excursiilor organizate în 
stațiunile montane, avem imaginea 
unei activități sportive și turistice 
bogate, cu efecte binefăcătoare asu- 
pra sănătății șj dezvoltării fizice a, 
elevilor școlii.

Constantin FIRANESCU

La sfirșitul săptămînii:

IMPORTANTE CONCURSURI REPUBLICANE DE SCHI Șl SĂNIUȚE

LOTUL NOSTRU REPREZENTATIV
A

ÎNCHEIE turneul în franța
(Urmare din pag. 1)

Yazalde și 
mul“ 1975 
peni.

Onnis, adică „podiu- 
al golgeterilor euro-

C.S.M. SUCEAVA — F.C.M. 
GALAȚI 3—2 (1—1). Meciul a 
fost urmărit de peste 5 000 de 
spectatori. Golurile au fost mar
cate de Neacșu (min. 8), Pante- 
limon (min. 78) și Grosaru (min. 
89, din 11 m.) pentru gazde, res
pectiv Morohai și Ploeșteanu. 
F.C.M. Galați a aliniat formația : 
Dumitrescu — Nedelcu, Adama- 
che, Morohai, I. Nicu — Haiduc, 
Ploeșteanu, Constantinescu — 
Țolea, Vochin, Constantin. Au 
mai jucat Burcea și R. Dan (I. 
Mîndrescu — coresp.).

C.S. TÎRGOVIȘTE — PETRO
LUL PLOIEȘTI 2—1 (1—0). Joc 
de bun nivel tehnic, la care și-au 
adus contribuția, în egală măsu
ră, ambele formații. Au marcat: 
Neagu (min. 5) și Sava (min. 
55) pentru gazde, respectiv FI. 
Dumitrescu (min. 70). (M. Ava
nii — coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA — MU
REȘUL DEVA 2—1 (1—1). Au 
înscris : Vergu (min. 7) și Stan
ca (min. 70) pentru Chimia, res
pectiv Enescu (min. 16).

STEAGUL ROȘU — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—2 (2—1). Par
tidă spectaculoasă, disputată în 
prezența a 8 000 de spectatori. 
Au marcat: Gherghe (min. 12), 
Cadar (min. 37) și Pescaru (min. 
87) pentru 
tiv Hintea 
(min. 51).

Staicu (min. 15), Stroe 
și 60) și Bezman (min.

GIURGIU PRAHO-

- MI- 
tO—0).

de 
oaspeți
pentru

BUCU- 
BUCU- 
înșcris :

(min. 67 și 75) pentru gazde, res
pectiv Tomiță (min. 65).

VICTORIA CĂREI 
OLIMPIA SATU MARE 1—1
(0—0). Au marcat; Szabo (min. 
67, din llm) pentru gazde, res
pectiv Berețchi (min. 90).

UNIREA FOCȘANI — Ș.N. 
OLTENIȚA 1—0 (1—0). A mar
cat Crăciunoiu (min. 15).

VICTORIA TECUCI — C.S.U. 
GALAȚI 2—1 (1—1). Au marcat: 
Beschea (min. 3 și 70) pentru 
Victoria, respectiv Ustabacieff 

/min. 31).
PROGRESUL CORABIA — 

CETATEA TR. MĂGURELE 0—1 
(0—1). A înscris Domnișorii 
(min. 18).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
POIANA ClMPINA 3—1 (2—1). 
Au înscris : Siklodi (min. 38 și 
43), Bokor (min. 60, din 11 m) 
pentru gazde, respectiv Paveî 
(min. 25).

UNIREA DRĂGĂȘANI — F.C. 
BAIA MARE 2—1 (0—0). Golu
rile au fost marcate în repriza 
secundă de Șerban (2) și, res
pectiv, Georgescu. (FI, Denghel- 
coresp.).

Steagul roșu, respec- 
(min. 25) și Szakacs

BISTRIȚA „U"GLORIA
CLUJ-NAPOCA 1—1 (1—0). Au 
înscris: Chilean (min. 28) pen
tru gazde, respectiv Cîmpeanu II 
(min. 73).

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 3—0 (2—0).

• Au înscris : Csohan I (min. 14), 
Juga (min. 29) și Ivașcu (min. 
70).

DACIA UNIREA BRĂILA — 
F.C. BRĂILA 0—4 (0—2). Au 
marcat :
(min. 25 
70).

F.C.M.
VA PLOIEȘTI 0—0.

UNIREA ALBA IULIA 
NERUL LUPENI 1—1 
Golurile au fost realizate 
Lucuță (min. 65) pentru 
și Gașpar (min. 85) 
Unirea.

AUTOMECANICA 
REȘTI — DANUBIANA 
REȘTI 4—1 (1—0). Au
Nohit (min. 43), Popescu (min. 
52), Cristea (min. 68) și Chiri- 
țescu (min. 80) pentru învingă
tori, respectiv Matei (min. 89).

CHIMICA TIRNĂVENI — 
STICLA TURDA 3—1 (2—1). Joc 
frumos, dîrz, care a scos în evi
dență buna pregătire, sub raport 
fizic, a ambelor, echipe. Au mar
cat : Mathe (min. 19), Oprișor 
(min. 42) și Schiopu (min., 75) 
pentru gazde, respectiv Neagu 
(min. 7). (Al. Ganea — cores
pondent).

METALUL COPȘA MICĂ — 
ȘOIMII SIBIU 1—1 (1—0). Par
tida s-a jucat la Mediaș. Au 
marcat: Fodor (min. 16) pentru 

. Metalul, respectiv Muscă (min. 
86).

OLIMPIA RM. SĂRAT — 
CHIMIA BUZĂU 4—1 (1—0). Au 
marcat : Cojocaru (min. 20), Nea
gu (min. 50, din 11 m), Țone

SUCCES,

Sfîrșițul acestei săptămîni (19 
și 20 februarie) va fi marcat de 
patru mari acțiuni sportive de 
masă rezervate tineretului stu
dios.

• La Miercurea Ciuc (de fapt, 
la Băile Harghita din vecinăta
tea capitalei județului Harghi
ta) cele mai rapide... săniuțe din 
țară, campioanele pe județe și 
cea a municipiului București, e- 
chipaje alcătuite din școlari și 
pionieri pînă la 14 ani, vor lua 
parte la întrecerile dotate cu 
„Cupa Independenței “. Finala 
este organizată de Consiliul Na-

. țional al Organizației Pionieri
lor, în colaborare cu Ministerul 
Educației și învățămîntului, 
C.N.E.F.S. și federația de specia
litate.

• Beliș, comună de munte si
tuată între localitățile Huedin și 
Călățele din județul Cluj, va fi 
gazda unei originale întreceri de 
schi și tir (armă cu aer compri
mat) — „Cupa Scorăget** — or
ganizată sub egida Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor, cu sprijinul organizației 
județene a cravatelor roșii cu 
tricolor, a Inspectoratului școlar 
și a C.J.E.F.S. Invitați, în afara 
elevilor din județ, sint școlari din 
Bihor, Maramureș, Alba, Satu 
Mare, Hunedoara, Sălaj, Bistri- 
ța-Năsăud, Mureș și Brașov etc. 
Circa 1 090 de concurenți urmea
ză să-și dovedească iscusința în 
schiul aplicativ, în fapt un bia- 
tlon Ia nivelul școlarilor. Un ex
periment deosebit de interesant

• Păltinișul va fi gazda finalei 
de schi (fond, coborîre și slalom)

rezervată elevilor 
campioni județeni 
lei, prezenți la 
Același trofeu va fi disputat și 
de tineri de la sate, tot la schi 
(în zilele de 21—23 februarie). 
Competiția este organizată de 
Secția sport, turism și pregătire 
pentru apărarea patriei din C.C. 
al U.T.C. în colaborare cu Mi
nisterul Educației și învățămîn- 
tului și C.N.E.F.S.

LOTO

(14—19 ani), 
si ai Capita- 

,Cupa U.T.C.".

★
Pentru jocul de la Marsilia, 

Ștefan Covaci ne-a comunicat 
formația: IORDACHE — CHE- 
RAN, SAMEȘ, SĂTMÂREANU 
II, VIGU — DUMITRU, BĂ
LĂCI, BOLONI — TROI, D. 
GEORGESCU, ZAMFIR. Antre
norul selecționatei noastre a fă
cut precizarea că aceasta ar fi 
cea mai bună formație de mo
ment. O singură paranteză : titu
larul de pînă acum, Mulțescu. îi 
cedează locul lui Bălăci, pentru 
ca jucătorul craiovean să aibă 
posibilitatea să abordeze jocul 
din primul minut și nu după o 
oră, așa cum s-a intîmplat la 
Bordeaux și la Nisa. Este posi
bilă, de asemenea, folosirea, pe 
parcursul jocului, a fundașilor 
laterali Anghelini și... Grigore. în 
ceea ce îl privește pe Jose Ar- 
ribas, acesta va anunța formația 
doar înainte de joc. Lotul a ră
mas, în general, același. în ulti
mul moment, aflăm că Paulo 
Cesar, care a sosit la Paris și a 
asistat la meciul Paris St. Ger
main — Fontainebleau, din cadrul 
„16“-imilor „Cupei Franței", va 
fi prezent în formația „străini- 
lor“. Această veste a fost foarte 
bine primită la Marsilia, unde

jucătorul brazilian se bucură de 
multă simpatie din perioada de 
glorie a lui Olympique Marseille, 
cind a jucat în formație împre
ună cu coechipierul său din e- 
chipa Braziliei, Jairzinho. Să 
mai notăm că jucătorii din lot 
au evoluat foarte bine și bine 
în cadrul „Cupei Franței**. Pînă 
și Alonso, de la Marsilia, a fost 
notat cu majuscule. De altfel, a- 
cesta este singurul jucător local 
notat favorabil în cursul parti
dei pierdute la Alles, în fața e- 
chipei Paillade.

După jocul de la Marsilia, fot
baliștii români vor pleca — în 
cursul zilei de miercuri — la Pa
ris, pentru a reveni în țară în 
cursul zilei de joi. cu avionul — 
cursă TAROM. Astfel se va în
cheia un turneu deosebit de pro
ductiv sub raportul antrenamen
tului. Ar fi fost mai bine, desi
gur, ca cele trei jocuri să fie... 
patru sau chiar cinci, dar și așa, 
în momentul de față, organiza
rea turneului în condițiile unui 
program deosebit de încărcat al 
fotbalului francez este o perfor
manță, care, sperăm, 
roade în perspectiva 
telor întîlniri pe care 
țională a României
susținut în această primăvară.

va aduce 
importan- 

echipa na- 
le are de

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI : DUMINICA.

. FEBRUARIE 1977. O NOUĂ 
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ 

PRONOEXPRES!
Și această tragere oferă partici- 

panților o bogată listă de ciștiguri 
constînd din : autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S. 100“, excursii in 
U.R.S.S., Bulgaria — Grecia, Ita
lia și Turul României, precum și 
numeroase premii în bani — fixe și 
variabile.

Se efectuează 8 extrageri 
tizate în 2 faze. Se extrag 
tal 44 numere cîștigătoare.

PENTRU A. VA SPORI 
SELE DE CÎȘTIG, PROCURA- 
TI-VA DIN TIMP CÎT MAI MUL
TE BILETE, CUNOSCÎND CA 
BILETUL DE 15 LEI 
SIMPLA PARTICIPA 
EXTRAGERILE.

Vă reamintim că se 
mii și variantelor cu numai 3 nu
mere cîștigătoare la fiecare dintre 
cele 8 extrageri.

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

20

repar- 
în to-

ȘAN-

CA
VARIANTA 
LA TOATE

acordă pre-

C1STIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 9 FEBRUARIE 
1977

EXTRAGEREA I : cat. 1 : 3 va
riante 100% — autoturism „Dacia 
1300“ : 2 : 1.60 a 25.927 lei ; cat. 3 : 
16,25 a 2.553 lei ; cat. 4 : 62,20 a 
667 lei ; cat. 5 : 149,80 a 277 lei ; 
cat. 6 : 4.253,35 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 91.662 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 
2 variante 10% a 50.000 lei ; cat. 
B : 13,85 a 2.882 lei ; cat. C : 45,75 
a 873 lei ; cat. D : 1.873,85 a 60 
leicat. E : 147,20 a 200 Iei ; cat. 
F : 2.780,75 a 40 lei. REPORT CA
TEGORIA A : 19.522 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1 au revenit partici- 
panților : Grigore A. Gheorghe din 
Nehoiu-Buzău, Avram Mircea din 
Baia Mare și Maria Manole din 
București, iar cîștigurile de 50.000 
lei de la categoria A jucate 10% 
au fost obținute de Victor Șvet 
din Constanța și Constantin Plos- 
caru din Craiova.

UN ȘUT BINE PLASAT, E 0 SATISFACȚIE. 
UN MĂRȚIȘOR BINE ALES, 

ESTE 0 DUBLĂ SATISFACȚIE:
SI PENTRU CINE IL OFERĂ9

Șl PENTRU CINE ÎL PRIMEȘTE.
Alegeți-vă, chiar astăzi, mărțișoarele din magazinele și raioanele specializate ale 

comerțului de stat, din bogatul sortiment care vă stă la dispoziție : fulare, batiste, 
baticuri, eșarfe, cordoane, mănuși, pălării, cizmulițe, ghete, pantofi ușori ; genți și po
șete în modele frumoase și diverse; lenjerie supraelastică și șosete rezistente; 
tricotaje practice ; rochii, deux-pieces moderne și pantaloni supraelastici, imper
meabile, demiuri și pardesiuri elegante și multe altele.
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ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• PROGRESUL BUCUREȘTI 

s-a Întors din turcia. 
La sfirșitul săptămînii trecute a 
revenit în țară echipa diviziona
ră A Progresul București, care a 
efectuat un turneu de pregătire 
în Turcia. După cum ne-a in
format președintele clubului, tov. 
Constantin Dumitrescu, lotul 
bucureștean s-a bucurat de con
diții foarte bune de pregătire pe 
toată durata deplasării, în care 
a disputat și 4 jocuri: cu Es- 
kișehir Spor (locul 2 în prima 
divizie), pe care a întrecut-o cu 
scorul de 3—2 ; cu o selecționată 
de amatori a regiunii Anțalia, 
de care a dispus cu 7—0 ; cu 
Antalia Spor (liga a II-a), meci 
pierdut cu 0—1. în sfîrșit, în al 
patrulea joc. Progresul a întîlnit 
pe Isparta Spor (liga a II-a), pe 
care a învins-o cu 5—0. în drum 
spre casă, bucureștenii au jucat 
la Ruse cu formația locală cu 
același nume, care activează în 
Divizia B, de care au fost între- 
cuți cu 2—1. Cel mai buni ju
cători ai acestui turneu : Țevi, 
Iorgulescu, Apostol, Gh. Ștefan 
și Sandu.

• F.C. OLIMPIA SATU MARE 
PLEACĂ MÎINE IN U.R.S.S. Li
dera seriei a III-a a Diviziei 
B va pleca în cursul zilei de 
mîine într-un turneu în U.R.S.S., 
la invitația clubului Goverla din 
Ujgorod. Sătmărenii vor susține 
trei jocuri în cursul turneului.

• CONSFĂTUIREA ARBITRI
LOR DIN LOTUL DIVIZIONAR 
A. După ce, de la 15 ianuarie 
pînă la 15 februarie, în patru 
centre din țară, au avut loc con
sfătuiri cu arbitrii din loturile 
divizionare B și C, la sfirșitul 
acestei săptămîni (19—20 februa
rie) va avea loc în Capitală con
sfătuirea cu arbitrii din lotul 
divizionar A. La această acțiune 
au fost invitați 34 de „cavaleri 
ai fluierului** care vor fi pre
zenți la sediul F.R.F. vineri 18 
februarie, la ora 18.

• Din Tirnăveni ne parvine 
trista veste a încetării din viață 
a antrenorului Ioviță IOVICIN — 
care, timp de peste patru dece
nii, a slujit fotbalul cu multă 
pricepere și pasiune.

ȚARĂLUNGĂ!
întîlnire cu Teodor Țarălungă, 

extrema Universității. Craiova. 
Acum, cînd sezonul competițio-' 
nai fotbalistic este atît de a- 
proape, cînd jucătorii se_ pregă
tesc pentru primul lor meci ofi
cial, cînd bucuria reîntâlnirii cu 
balonul rotund, cu atmosfera 
entuziastă și atît de familiară a 
stadionului se simte pretutindeni, 
discuția noastră cu jucătorul 
craiovean a avut loc întru cu 
totul alt cadru, mai precis în 
secția de neurochirurgie a Spi
talului militar central din Bucu
rești. Țarălungă se află acolo de 
mai bine de o săptămînă. îl 
știam suferind, știam că o scia
tică l-a mai scos cîndva o peri
oadă de timp din activitate, dar 
de data aceasta lucrurile sint de 
o cu totul altă natură, din pă
cate. „La primele dureri, ne-a 
mărturisit el, am crezut că e 
vorba de o întindere. Apoi, cine 
știe, am spus, poate e vorba tot 
de sciatică. Au urmat tratamen
te, raze, băi la Felix. Mă sim
țeam bine și din ianuarie am în
ceput pregătirile. Dar intr-o zi, 
la Brașov, totul s-a agravat. Am 
venit aici, în secția condusă de 
tovarășul colonel doctor Mircea 
Iacob. Eforturile de pînă acum 
nu au dat rezultatele dorite și 
în cele din urmă verdictul a fost 
clar: discopatie lombară. Marți 
(n.n. — astăzi), va urma opera
ția. Mi-ar părea rău să închei 
astfel activitatea mea fotbalistică 
de aproape 20 de ani“.

Doctorul Mircea Iacob, specia
list de bună reputație, i-a des
crețit însă fruntea lui Țarălun
gă, spunîndu-i că în vară s-ar 
putea să-și reia antrenamentele. 
O undă de speranță. La 32 de 
ani, fotbalistul care a îmbrăcat 
tricoul de campion cu echipa 
Universitatea Craiova și a făcut 
parte, cîndva, din echipa națio
nală, vrea să mai joace. Azi, 
însă, va fi pentru el examenul 
cel mare. Succes, Teo! Te aștep
tăm din nou pe stadion! (C. 
ALEXE).

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B seria a n-a
ETAPA A 18-o (13 martie)

Chimia Tr. Măgur. — Tehnometal Buc. 
Chimica Tirnăveni — Steagul roșu Brașov 
Flac. Aut. Moreni— Metalurgistul Cugir 
C.S. Tîrgoviște 
Metalul București 
F.C.M. Giurgiu 
Dinamo Slatina 
Tractorul Brașov 
Nitramonia Făg.

Steagul roșu Bv. — Flac. Aut. Moreni 
Nitramonia Făg. ~ ~ _
Electroputere Cv. — Tehnometal Buc.

— Chimia Tr. Măgur.

ETAPA A 24-a (24 aprilie)

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

Electroputere Cv. — Metalurgistul Cugir 
JtTac. Aut^ Moreni— Metalul București 

— Unirea Alexandria 
— Chimia Tr. Măgur.

— Ș.N. Oltenița
— Electroputere Cv.
— Șoimii Sibiu
— Unirea Alexandria
— Chimia Rm. Vîlcea
— Voința București

ETAPA A 19-a (20 martie)

Chimia Rm. Vilcea— Flacăra Aut. Moreni 
Tehnometal Buc.
Unirea Alexandria
Voința București
Ș.N. Oltenița
Metalurgistul
Electroputere
Steagul roșu
Șoimii Sibiu

(2—1) 
(0-2) 
(0-2) 
(1-0)

— Tractorul Brașov
— C.S. Tîrgoviște
— Chimica Tirnăveni
— Nitramonia Făgăraș (2—3) 

Cugir— Metalul București 
Cv.
Bv. — Chimia Tr. Măgur.

— F.C.M. Giurgiu

— Dinamo Slatina

ETAPA A 20-a (27 martie)

Nitramonia Făg. — Steagul roșu Bv. 
F.C.M. Giurgiu — Chimia Tr. Măgur. 
Flac. Aut. Moreni— Tehnometal Buc. 
C.S. Tirgoviște 
Metalul București 
Chimica Tirnăveni 
Tractorul Brașov 
Electroputere Cv. 
Unirea Alexandria

— Șoimii Sibiu
— Chimia Rm. Vîlcea
— Ș.N. Oltenița
— Voința București
— Dinamo Slatina
— Metalurgistul Cugir

ETAPA A 21-a (3 aprilie)

(0—0)
(0-2) 
(0-0)
(0-1)

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

Ș.N. Oltenița — Metalul București 
ChimiaRm. Vîlcea— Metalurgistul Cugir 
Dinamo Slatina — Tractorul Brașov 
Tehnometal Buc. — Nitramonia Făgăraș (1—3) 
Steagul roșu Bv. — F.C.M. Giurgiu 
Chimia Tr. Măgur.— Unirea Alexandria 
Chimica Tirnăveni — Șoimii Sibiu 
Voința București 
C.S. Tîrgoviște

— Flac. Aut. Moreni
— Electroputere Cv.

ETAPA A 22-a (10 aprilie)

Nitramonia Făg. — Chimica Tirnăveni 
Flac. Aut. Moreni— Unirea Alexandria 
Șoimii Sibiu — Steagul roșu Bv.
Metalurgistul Cugir— C.S. Tîrgoviște 
Voința București 
Tractorul Brașov 
F.C.M. Giurgiu 
Dinamo Slatina
Chimia Tr. Măgur. — Chimia Rm. Vîlcea

ETAPA A 23-o (17 aprilie)

Chimia Rm. Vilcea— Voința București 
Metalul București 
C.S. Tirgoviște 
Ș.N. Oltenița
Unirea Alexandria 
Metalurgistul Cugir— Șoimii Sibiu

— Tehnometal Buc.
— Electroputere Cv.
— Metalul București
— Ș.N. Oltenița

— Dinamo Slatina
— Chimica Tirnăveni
— Tractorul Brașov
— F.C.M. Giurgiu

(0—1) 
(0-1) 
(2-1) 
(2-1) 
(0-0)

(0-1) •
(1-2)
(1-1)
(1-2)
(0—5)
(0-1)

Dinamo Slatina — Metalurgistul Cugir (0—1) 
Flac. Aut. Moreni— C.S. Tîrgoviște (0—1)
Șoimii Sibiu — Electroputere Cv. (1—4)
Chimia Rm. Vîlcea — Steagul roșu Bv. (1—3) 

— Nitramonia Făgăraș (1—2) 
— Unirea Alexandria (0—2) 
— Chimia Tr. Măgur. (0—2) 
— F.C.M. Giurgiu (1—4) 
— Metalul București (2—3)

Tractorul Brașov
l Voința București
Ș.N. Oltenița 
Tehnometal Buc.
Chimica Tirnăveni

ETAPA A 25-a (1 Mai)

— Tractorul Brașov
— Chimica Tirnăveni
— Voința București
— C.S. Tîrgoviște

Metalul București
Unirea Alexandria
Dinamo Slatina
F.C.M. Giurgiu
Chimia Tr. Măgur.— Șoimii Sibiu 
Steagul roșu Bv. — Tehnometal Buc. 
Nitramonia Făg. — Chimia Rm. Vilcea 
Flac. Aut. Moreni — Electroputere Cv. 
Metalurgistul Cugir— Ș.N. Oltenița

ETAPA A 26-a (8 mai)

Tractorul Brașov
C.S. Tîrgoviște _____ __ __ _
Chimica Tirnăveni — F.C.M. Giurgiu' 
Chimia Rm. Vilcea — Dinamo Slatina

ETAPA A 30-a (5 iunie)

— Șoimii Sibiu
— Voința București
— Chimia Rm. Vîlcea
— Ș.N. Oltenița

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

Unirea Alexandria
Metalul București 
Tehnometal Buc.
Steagul roșu Bv. ____
Chimia Tr. Măgur. — Tractorul Brașov nu.- , rr,-.. » . — Flac. Aut. Moreni

— Metalurgistul Cugir 
— C.S. Tîrgoviște 
— Electroputere Cv.

Chimica Tirnăveni 
F.C.M. Giurgiu 
Dinamo Slatina 
Nitramonia Făg.

ETAPA A 31-a (12 iunie)

— Steagul roșu Bv.

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

Electroputere Cv. — Chimia Tr. Măgur. (2—3) 
C.S. Tîrgoviște — Voința București (1—0) 
Tehnometal Buc. — Metalul. București (1—2) 
Metalurgistul Cugir— Nitramonia Făgăraș (0—2) 
Chimia Rm. Vilcea— F.C.M. Giurgiu (1—5) 
Șoimii Sibiu — Flac. Aut. Moreni (0—1)
Ș.N. Oltenița — Unirea Alexandria (0—1) 
Chimica Tirnăveni — Dinamo Slatina (0—5)
Tractorul Brașov — Steagul roșu Brașov (0—1)

C.S. Tirgoviște
Unirea Alexandria — Tehnometal Buc. 
Dinamo Slatina
Metalurgistul Cugir — Voința București 
Ș.N. Oltenița — F.C.M. Giurgiu 
Metalul București— Șoimii Sibiu 
Chimia Rm. Vîlcea— Electroputere Cv. 
Tractorul Brașov — Chimica Tirnăveni 
Chimia Tr. Măgur. — Flac. Aut. Moreni

— Nitramonia Făgăraș

ETAPA A 32-a (19 iunie)

— Chimia Rm. Vîlcea

ETAPA A 27-a (15 mai)

— C.S. Tîrgoviște
— Steagul roșu Bv.
— Flac. Aut. Moreni

Tractorul Brașov
Unirea Alexandria
F.C.M. Giurgiu
Chimia Rm. Vîlcea — Ș.N. Oltenița 
Electroputere Cv. 
Dinamo Slatina 
Tehnometal Buc.

■ Nitramonia Făg.
Voința București

— Chimica Tirnăveni
— Chimia Tr. Măgur.
— Metalurgistul Cugir
— Metalul București
— Șoimii Sibiu

ETAPA A 28-a (22 mai)

Chimia Tr. Măgur— Chimica Tirnăveni 
F.C.M. Giurgiu — Voința București 
Șoimii Sibiu — Tehnometal Buc.
Metalul București — C.S. Tîrgoviște 
Metalurgistul Cugir— Tractorul Brașov 
Steagul roșu Bv. — Dinamo Slatina 
Flac. Aut. Moreni— Nitramonia Făgăraș 
Unirea Alexandria — Chimia Rm. Vilcea 
Ș.N- Oltenița — Electroputere Cv.

ETAPA A 29-a (29 mai)

Șoimii Sibiu — Nitramonia Făgăraș
Tehnometal Buc. — Ș.N. Oltenița 
Voința București — Steagul roșu Brașov

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

Șoimii Sibiu
Chimica Tirnăveni — Metalurg. Cugir 
F.C.M. Giurgiu
Flac. Aut. Moreni— Ș.N. Oltenița 
Steagul roșu Bv; - -
Nitramonia Făg.
Voința București 
Electroputere Cv. 
Tehnometal Buc.

— Tractorul Brașov

— Metalul București
— C.S. Tîrgoviște
— Chimia Tr. Măgur.
— Unirea Alexandria
— Dinamo Slatina

ETAPA A 33-a (26 iunie)

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

Dinamo Slatina 
C.S. Tîrgoviște 
Electroputere Cv. 
Nitramonia Făg. 
Chimica Tirnăveni 
Ș.N. Oltenița 
Metalul București 
Tractorul Brașov 
Metalurgistul Cugir

— Flac. Aut. Moreni
— Tehnometal Buc.
— Steagul roșu Bv.
— F.C.M. ~'
— Chimia
— Voința
— Unirea
— Șoimii Sibiu
— Chimia Tr. Măgur.

Giurgiu 
Rm. Vîlcea 
București 
Alexandria

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

ETAPA A 34-a (3 iulie)

Steagul roșu Bv. — Metalurgistul Cugir 
Șoimii Sibiu — Ș.N. Oltenița
Tehnometal Buc. — Chimica Tirnăveni 
Chimia Rm. Vîlcea — C.S. Tîrgoviște 
Chimia Tr. Măgur. — Metalul București 
Unirea Alexandria — Nitramonia Făgăraș 
Flac. Aut. Moreni— Tractorul Brașov 
F.C.M. Giurgiu — Dinamo Slatina 
Voința București — Electroputere Cv.

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

• între paranteze, rezultatele din tur.



In finala de la Ciudad de Mexico

FIBAK A FOST ÎNVINS
DE SERVICIILE LUI NĂSTASE!

Comentariile agențiilor internaționale de presă
Competiții internaționale de scrimă

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 2
SANTELLF

S AU ÎNCHEIAT 
CAMPIONATELE

LA „CUPA
EUROPENE DE SANIE

Tradiționala competiție inter
națională de scrimă „Cupa San- 
telli“ s-a desfășurat în acest an 
la Budapesta, reunind, ca deobi- 
cei, echipele reprezentative de 
sabie ale Franței, Italiei, Româ
niei și Ungariei, concurs deosebit 
de puternic, ținînd cont de faptul 
că „squadra azzurra“ este deți
nătoarea locului secund, echipa 
României — a medaliilor de 
bronz, iar cea a Ungariei — a 
locului 4 la Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Ediția 1977 a pa
trulaterului a revenit formației 
Ungariei care, beneficiind de a- 
portul tuturor trăgătorilor săi

NOII CAMPIONI MONDIALI 
DE TIR CU ARCUL

La Canberra (Australia) au 
luat sfîrșit campionatele mondi
ale de tir cu arcul. Titlurile au 
revenit sportivilor americani Ri
chard McKinney (la masculin) 
și Luann Ryon (la feminin). Ul
tima este și deținătoarea meda
liei de aur Ia ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară de la 
Montreal.

consacrați (Gedovari, 
Marot, T. Kovâcs și 
terminat neînvinsă 
Franța, 13—4 'Italia 
România). Reprezentativele Ro
mâniei și Italiei au fost lipsite 
de aportul primilor lor sabreri, 
Dan Irimiciuc și, respectiv, M.A. 
Montano. Echipa României 
Pop, C. Marin, M. Mustață, 
Nilca, I. Pantelimonescu) 
clasat pe locul 2, învingînd 
18—7 echipa Franței și cu 13—12 
pe cea a Italiei (Maffei, Roma
no, Dellabarba, T. Montano, Ar- 
eidiacono). Pe locul 3 s-a clasat 
echipa Italiei, cu o victorie 
(16—9 cu Franța), echipa Fran
ței rămînînd pe ultimul loc.

★
Concursul internațional 

spadă dotat cu „Trofeul Monal“, 
desfășurat la Paris, a fost cîști
gat de campionul olimpic și 
mondial, vest-germanul Alexan
der Pusch, care l-a întrecut în 
baraj pe suedezul Goran Flod- 
stroem, ambii scrimeri realizînd 
în turneul final cîte 4 victorii. 
Pe locurilte următoare s-au situat 
Pap (Ungaria) — 3 victorii, 
Hogstroem (Suedia) — 2 victo
rii, Adrians (R.F. Germania) și 
Malkar (Suedia) cu cîte o vic
torie.

Gerevicli, 
Kocsis) a 
(22—3 cu 
. și 16—9

(I. 
Al. 
s-a
cu

de

Campionatele europene de 
sanie de la Konigssee (R.F.G.) 
s-au încheiat cu proba pentru 
două persoane. Titlul de campi
on a revenit cuplului Hans 
Brandner — Balthasar Schwarm 
(R.F.G.), care a realizat timpul 
de 1:38,39. în continuare s-au 
clasat campionii olimpici Hans 
Rinn — Norbert Hahn (R.D.G.) 
în 1:38,48 și Ștefan Holzwimmer 
— Rudi Grosswang (R.F.G.) în 
1:38,88.

Finala turneului internațional 
de tenis de la Ciudad de Mexi
co, în care campionul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 4—6, 
6—2, 7—6 pe jucătorul polonez 
Wojtek Fibak, suscită numeroa
se comentarii, transmise de către 
agențiile internaționale de presă. 
Corespondentul lui U.P.I. în ca
pitala mexicană remarcă „jocul 
excelent prestat de Ilie Năstase, 
precum și nivelul ridicat al par
tidei în ansamblu*'.

După un prim set pierdut, Ilie 
Năstase l-a cîștigat cu autorita
te pe cel de-al doilea, în care 
nu a cedat decît două ghemuri 
valorosului său partener. Fibak 
a început bine ultimul set și a 
condus cu 4—2, dar din acel 
moment Ilie Năstase a jucat a-

S-a încheiat turneul final al (CI. la volei (1)

DINAMO MOSCOVA A CUCERIT
PENTRU A 11-u

ISTANBUL, 14
Cupa campionilor 

volei feminin a fost cîștigată și 
la actuala ediție de formația Di
namo Moscova, care a terminat 
neînvinsă turneul final al com
petiției desfășurat la Izmir. 
Campioana U.R.S.S., cucerește 
astfel trofeul pentru a 11-a oară 
(în 17 ediții).

(Agerpres). — 
europeni la

OARA TROFEUL
Rezultate înregistrate în ulti

mele două zile ale turneului fi
nal : Dinamo Moscova — Nim 
Budapesta 3—2 (6, —10, —11, 
5, 12); Traktor Schwerin — Lev
ski Spartak Sofia 3—1 (—10, 8, 
8, 12) ; Dinamo Moscova 
Traktor Schwerin 3—1 (4,
—13, 11) ; Nim Budapesta 
Levski Spartak Sofia 3—0 
5, 12).

în campionatele mondiale de patinaj viteză
Clasamentul final: 1. Dinamo 

Moscova 6 puncte ; 2. Nim Bu
dapesta 5 p; 3. Traktor Schwerin 
(R.D. Germană) 4 p; 4. Levski 
Spartak Sofia 3 p.

DOUĂ VICTORII SURPRINZĂTOARE:

proape fără greșeală, 
reușind să preia con
ducerea cu 5—4 și să 
cîștige într-un final 
pasionant „tie-bre- 
ak“-ul decisiv. „Evo
luția ciștigătorului în 
acest ultim set a de
monstrat cu prisosin
ță celor peste 5 000 
de spectatori prezenți 
la finală că tenisma- 
nul român se numă
ră in continuare prin
tre cei mai buni ju
cători ai lumii, ră- 
minind un virtuoz al 
sportului alb" — 
subliniază comenta
torul, care adaugă: 
„In obținerea acestei 
victorii, principalul 
atu al Iui Ilie Năs
tase a fost serviciul 
său extrem de pu
ternic și precis, lo
vitură din care a realizat 12 
„ași", dintre care patru în tie
break".

Acesta a fost cel de-al patru
lea turneu din cadrul actualei 
ediții a circuitului W.C.T. (World 
Championship of Tennis). Pre- 
cedenții cîștigători au fost Jimmy 
Connors — la Birmingham (Ala
bama), Dick Stockton — la Phi
ladelphia și Tom Okker — la 
Richmond (Virginia). De notat, 
de asemenea, că este a doua vic-

Ilie Năstose 
de unde a 
surului.

în plin efort la linia de serviciu, 
trimis 12 „ași“ in terenul adver- 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

REGRUPARE
IN TURNEUL DE ȘAH

COSTA DEL SOL"
Fl. Gheorghiu, R. Byrne

torie obținută de Ilie Năstase a- 
supra lui Wojtek Fibak, pe care 
l-a învins, la începutul sezonu
lui, în prima rundă a turneului 
de la Birmingham.

în finala probei de dublu, la 
Ciudad de Mexico, perechea 
Wojtek Fibak (Polonia) — Tom 
Okker (Olanda) a întrecut cu 
6—2, 6—4 cuplul Ilie Năstase 
(România) — Adriano Panatta 
(Italia).

MADRID, 14 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
„Costa del Sol“ a continuat la 
Malaga cu runda a opta, în care 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu spanio
lul Garcia, rezultat consemnat și 
în partida dintre Victor Ciocâl- 
tea și marele maestru austriac 
Robatsch. Al treilea participant 
român, Mircea Pavlov, a între
rupt partida cu cubanezul Her
nandez. în alte partide, Byrne 
l-a învins pe Bellon, Christian
sen pe Medina, Tatai pe Piaset- 
sky, iar Castro a cîștigat la Ruiz.

în partidele întrerupte din 
runda anterioară, Ciocâltea a cîș
tigat în 42 de mutări la 
sky, iar Pavlov a pierdut 
batsch.

în clasament conduc 
Gheorghiu (România),
Byrne și Larry Christiansen 
(ambii S.U.A.) cu cîte 5y2 puncte, 
urmați de Victor Ciocâltea 
(România), Garda (Spania), Ro
batsch (Austria), Castro (Co
lumbia) — 4V2 p, Tatai (Ita
lia) — 4 p, Bellon, Medina (am
bii Spania), Piasetsky (Canada) 
— 3*/2 p Pavlov (România) — 
2V2 P (1), Ruiz (Spania) — 2 p 
și Hernandez (Cuba) — l*/2 p (1).

Piaset- 
la Ro-

Florin
Robert

CAMPIONATE IN PAUZA DE IARNĂ

UNGARIA: DUELUL UJPESTI DOZSA - FERENCVÂROS
CONCURSURI DE SCHI VA CONTINUA

La Keystone (statul Colorado), 
la peste 2800 m altitudine, au 
luat sfîrșit duminică și ultimele 
probe ale campionatelor mon
diale feminine de patinaj viteză 
(multiatlon). Competiția s-a în
cheiat cu un triumf al patinatoa
relor sovietice, care au ocupat 
primele trei locuri în clasamen
tul general — ceea ce pare a 
justifica pregătirile făcute la 
mare înălțime (pe patinoarul 
Medeo de lîngă Alma Ata).

Noua campioană mondială 
este Vera Brîndzeî (cu două 
săptămîni în urmă cîștigătoare a 
probei de 500 m în campionatul 
sovietic și deci presupusă a fi 
mai slabă în întrecerile de fond); 
ea a totalizat 177,085 puncte, 
după ce a ieșit victorioasă în 
cursele de 500 și 1000 m. Origi
nară din Kiev, noua campioană 
a lumii are 25 de ani. Au ur- 
mat-o în clasamentul multiatlo- 
nului : 2. Galina Stepanskaia 
(campioana absolută a U.R.S.S. și 
aici cîștigătoare a celorlalte două 
probe, de fond : 1500 și 3000 m) 
cu 178,297 p; 3. Galina Nikitina

104 BRÎNDZEI (U.R.S.S.) 
Șl ERIC HEIDEN (S.U.

Iată, de altfel, re
zultatele ultimelor 
probe disputate la 
Keystone. 1500 m: 1. 
Stepanskaia 2:11,08 ; 
2. Sylvia Burka (Ca
nada) 2:12,01 ; 3.
Brîndzei 2:12,43. 1000 
m: 1. Brîndzei
1:25,27 ; 2. Burka
1:25,67 ; 3. Nikitina
1:25,91.3000 in: 1.
Stepanskaia 4:46,45 ; 
2. Beth Heiden 
(S.U.A., sora noului 
campion mondial de 
patinaj viteză Eric 
Heiden I) 4:48,43 ; 3. 
Nikitina 4:48,49... 5.

KEYSTONE. Vera Brîndzei, noua campioană 
mondială, purtată in brațe de coechipierele ei 
Galina Stepanskaia (stingă) și Galina Nikitina.

Brîndzei 4:51.64. Una 
dintre favoritele campionatului, 
canadiana Sylvia Burka a căzut 
în ultima probă — cursa de 3000 
m — ocupînd în final locul 15 
cu 187,320 p.

★
Amînate la Davos, din cauza 

dezghețului, apoi peste o săptă- 
mînă ținute în localitatea olan
deză Heerenveen, campionatele

Telefoto : A.P.-AGERPRES
în clasamentul general, Eric 

Heiden a totalizat 167,835 puncte, 
fiind urmat de marii favoriți ai 
competiției, norvegienii Jan-Egil 
Storholt (proaspăt campion euro
pean) — 168,003 p, Sten Stensen 
(recordman mondial pe 10.000 m) 
— 168,196 p și sovieticul Serghei 
Marciuk — 168,759 p.

Ultima probă a competiției, 
cursa de 10.000 m, a fost cîștiga
tă, potrivit așteptărilor, de Sten 
Stensen în 14:48,75, urmat de 
Serghei Marciuk — 14:56,38 și 
Eric Heiden — 14:59,02 (care 
și-a asigurat titlul mondial dato
rită tocmai acestui excelent 
timp, într-o probă de fond care 
nu e specialitatea sa, el fiind mai 
curînd un bun sprinter — ceea 
ce a reieșit si din victoria sa la 
500 m).

Trecînd în revistă rezultatele 
celor patru probe (și distanțe) se 
constată că în afara olandezului 
Hans van Heiden la 5000 m, 
nici un alt titular nu a repetat 
victoria de ânul trecut.

Campionatele de schi ale Aus
triei au continuat în stațiunea 
Bad Kleinkirchheim cu proba 
masculină de slalom uriaș, în 
care victoria a revenit lui Klaus 
Heidegger, cronometrat în cele 
două manșe cu timpul total de 
3:01,32. L-au urmat Manfred 
Brunner — 3:01,74 și Hans Enn 
— 3:03,26.

★
Proba feminină de slalom u- 

riaș din cadrul campionatelor de 
schi ale Franței, disputată pe 
pîrtia" de la Val Thorens, a fost 
cîștigată de Fabienne Serrat, cu 
timpul de 1:30,75. Patricia E- 
monet, una dintre favoritele 
cursei, a ocupat locul 4, cu 
1:31,40.

★
La Leukerbad, în cadrul cam

pionatelor masculine de schi ale 
Elveției, Peter Muller a obținut 
o surprinzătoare victorie în pro
ba de slalom uriaș. El a reali
zat timpul de 2:53,90, reușind 
să-1 întreacă pe campionul olim
pic Heini Hemmi, clasat pe lo
cul secund cu 2:54,43.

C.M. DE CROS 

LA DUSSELDORF
Prima ediție a campionatului 

mondial de cros va avea loc a- 
nul acesta, la 20 martie, în ju
rul hipodromului de galop „Gra
fenberg" din Diisseldorf. în di
mineața acelei duminici se orga
nizează și un mare cros popular, 
sub patronajul primăriei din 
Diisseldorf. Este interesant de 
menționat că participanta la 
crosul de masă primesc... intra
rea gratuită la competiția mon
dială.

Comitetul de organizare a 
campionatului mondial de cros 
a înregistrat prima înscriere ofi
cială : aceea a atleților din Su
dan.

HEERENVEEN. Noul campion mondial Eric Heiden (dreapta) in cursa 
de 500 m cu adversarul său Vladimir Lobanov (U.R.S.S.).

Telefoto : A.P.-AGERPRES
(care a urcat de două ori pe 
podium, ocupînd locul 3 în pro
bele de 1000 și 3000 m) cu 
178,623 p; 4. Beth Heiden 
(S.U.A.), cu 179,107 p.

CONCURS ATLETIC „INDOOR“ 
LA NEW YORK

mondiale masculine de patinaj 
viteză (multiatlon) s-au încheiat 
duminică cu o mare surpriză : 
victoria tînărului sportiv ameri
can Eric Heiden, campionul 
mondial de juniori de anul tre
cut. în vîrstă de 18 ani, originar 
din orașul Madison (statul Wis
consin), studentul Eric Heiden 
este primul patinator din S.U.A. 
care cucerește titlul de campion 
al lumii.

JOCURILE OLIMPICE DE VARA 1984 
ÎN ARABIA SAUDITĂ?

Potrivit ziarului suedez „Bygg- 
nadsindustrin", Arabia Saudită 
are intenția de a candida la or
ganizarea Jocurilor Olimpice de 
vară din 1984, Știrea se înteme
iază pe recenta publicare a pla
nurilor unui mare stadion, cu 
80.000 de locuri, ce urmează a 
fi construit în capitala saudită, 
la Riad. Ziarul citat anunță că

realizarea proiectului a fost în
credințată unor arhitecți brita
nici și unor firme de construcție 
suedeze. Ministrul sportului din 
Arabia Saudită, prințul Haisal 
Ben Fladh, a declarat că noul 
stadion va putea fi comparat 
cu arenele olimpice de la Miin- 
chen și Montreal.

De două ori 5,50 m

la săritura cu prăjina
NEW YORK, 14 (Agerpres). — 

Peste 17 000 de spectatori au ur
mărit, la „Madison Square Garden" 
din NeU- York, întrecerile unul 
mare concurs internațional de a- 
tletism indoor la care au participat 
numeroși recordmani mondiali și 
campioni olimpici.

Pentru a doua oară în decurs 
de 24 de ore, americanul Mike 
Tully a realizat în proba de sări
tură cu' prăjina performanța de 
5,50 m, rezultat cu care terminase 
învingător și în concursul de la 
Toronto. Campionul olimpic John 
Walker (Noua Zeelandă) a cîștigat 
proba de 1 500 m cu timpul de 
3:40,2, compatriotul său Rod Dixon 
a ocupat primul loc în cursa de 
3 000 m, cu 8:05,4, iar sprinterul 
american Harvey Glance a fost cro
nometrat în proba de 50 m plat 
cu timpul de 5,7.

Alte rezultate : săritura în înăl
țime — Dwight Stones 2,20 m ; 
50 m (f) — Jeanette Bolden 6,2 ; 
400 m (f) — Rosalyn Bryant 55,3 ; 
1500 m (f) — Cyndy Poor 4:22,1.

ATLETISM • La Omsk, atletul 
sovietic Evgheni Evșiukov a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de 10 km marș pe pistă, cu 
timpul de 41:25,6. Vechiul record 
era de 41:29,2 și aparținea, din a- 
nul 1973, sportivului român Con
stantin Stan. • în cadrul unui con
curs disputat la Paris, elvețianul 
Bohni a egalat recordul european 
pentru juniori în proba de săritură 
cu prăjina, cu rezultatul de 5,30 m. 
în aceeași întrecere, cunoscutul 
campion francez Tracanelli s-a 
clasat pe locul 2, cu 5,20 m. • în 
ziua a doua a indoor-ului de la 
Toronto, kenyanul Mike Boit a ter
minat învingător în proba de 
1 000 y, cu timpul de 2:08,5.

AUTO • 172 de echipaje au luat 
startul la Karlstad în „Raliul Sue
diei", probă contînd pentru cam
pionatul mondial de raliuri. După 
disputarea primei etape, în lun
gime de 752 km, pe primul loc în 
clasament se află echipajul con
dus de pilotul finlandez Markku 
Alen (pe „Fiat-131 Abarth"). în
trecerea se desfășoară în condiții 
atmosferice neprielnice, gerul și

zăpada abundentă punînd concu- 
renților numeroase și dificile pro
bleme tehnice.

CICLISM • După două etape, 
în Turul Andaluziei conduce rutie
rul vest-german Dietrich Thurau, 
urmat la 55 sec de spaniolul Do
mingo Perurena. Etapa a doua a 
cursei (Antequera-Montilla, 89 km) 
a revenit lui Thurau, cu timpul 
de 2 h 05:50. • Campionul mondial

a găzduit cea de-a doua întîlnîre 
amicală dintre selecționatele de 
lupte libere ale Poloniei și S.U.A. 
Sportivii americani au obținut vic
toria cu scorul de 5—3.

NATAȚIE • In ziua a doua 
a concursului internațional de la 
Paris, înotătorul italian Marcello 
Guarducci a cîștigat proba de 
100 m liber, cu performanța de 
51,33. L-au urmat americanul Gary
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TELEX • TELEX
Albert Zweifel (Elveția) a termi
nat învingător în ciclocrosul de la 
Haegendorf (Elveția), parcurgînd 
19,400 km în 1 h 01:38. Au urmat 
coechipierul său Peter Frischk- 
necht — la 1:33 și belgianul Ro
bert Vermeere — la 1:51. Italia
nul Franco Vagneur s-a clasat al 
6-lea, la 3:32.

LUPTE • Orașul polonez Lodz

Schatz — 52,15 și canadianul Bill 
Sawchuk — 52,51. în proba simi
lară feminină, victoria a revenit 
înotătoarei canadiene Nancy Ga- 
rapick — 56,93. Proba masculină 
de 200 m fluture s-a încheiat cu 
victoria sportivului maghiar Zol- 
tan Veraszto — 2:03,99, iar coechi
pierul său Sandor Nagy a ocupat 
primul loc în cursa de 1500 m cu

Prima parte a campionatului 
Ungariei (ediția 1976—77) a fost 
caracterizată de lupta extrem de 
echilibrată dintre eternele riva
le : Ujpesti Dozsa și Ferencvă- 
ros. Dat fiind avantajul minim 
realizat de prima, se așteaptă, în 
retur (începe la 5 martie), re
luarea pasionantei întreceri din
tre cele două formații, care, prin 
valoarea lor, se detașează de ce
lelalte.

Ujpesti Dozsa, antrenată de 
fostul internațional Pâl Vârhidi, 
și-a întinerit radical formația, 
dintre veterani rămînînd doar 
Dunai III șî Fazekas, în timp ce 
revelația „noului val" a fost a- 
tacantul central Torocsik. acum 
selecționat în reprezentativa ță
rii.

Ferencvâros, pregătită de un

Șl ÎN RETUR
a crescut față de aceeași perioa
dă a anului 1975. în medie, au 
asistat 7241 spectatori, dar dacă 
s-ar lua în considerare , doar 
unele centre (Budapesta, Szom- 
bathely, Dunaujvăros), media ar 
depăși 10 000.

Interesantă ni se pare statisti
ca scorurilor realizate. De 23 de 
ori s-a înregistrat rezultatul de 
2—1. N-au lipsit nici partide cu

tan conduce Ferencvâros cu 6 p 
într-o companie selectă din 
care nu lipsesc Ujpesti Dozsa, 
Vasas, M.T.K., Csepel.

Lupta pentru retrogradare se 
va da probabil între ultimele 
trei clasate, cea mai amenințată 
dintre ele fiind formația din 
Dorog.

Pauza de iarnă, dintre turul și 
returul campionatului, a fost 
bine folosită. Majoritatea echipe
lor au întreprins turnee peste 
hotare sau în țară, unele au par-

loto closameotul la începerea returu-
fui campionatului ;

1. Ujpesti Dona 17 13 1 3 51—23 27
2. Ferenevâros 1-7 11 4 2 42—16 26
3. Vasas 17 11 1 5 48—25 23
4. Honved 17 10 3 4 25-21 23
5. Video-ton 17 9 2 6 37—23 20
6. Szombathely 17 8 3 6 29—23 19
7. Bekesesoba 17 6 6 5 23—25 18
B.Râba Gyor 17 7 3 7 24—24 17
9. Zalaegersreg 17 6 4 7 22—20 16

W. M.T.K. 1-7 7 2 8 24—26 16
11. Tctabânîa 17 7 1 9 25—30 15
12. Diosgyor 17 7 1 9 18—27 15
13. -Kaposvâr 17 5 4 8 19—23 14
14. Szeged 17 4 6 7 15—32 14
T5. Dunatujvâroc 17 5 3 9 23—31 13
16. Csepel 17 3 5 9 17—28 11
17. Saligotarjon 17 5 1 11 25-45 11
18. Dorog 17 1 6 10 11—36 8

alt fost internațional, Ferenc Ko
vâcs, a avut unele fluctuații și 
un final mai slab, cu toate că 
și aici activează jucători de pers
pectivă, printre care Răb, 
Megyessi și Magyar.

Dintre formațiile fruntașe se 
mai poate vorbi de Vasas, an
trenată de fostul selecționer na
țional Rudolf Illovszki și de 
Honved. la cîrma căreia se află 
Lajos Tichy, nu de mult compo
nent al echipei militare.

Nu sîrit lipsite de interes une
le date statistice, care stau în 
atenția. iubitorilor de fotbal din 
Ungaria. Calitatea jocurilor a 
fost mai bună ■ decît în toamna 
anului 1975, fapt ilustrat și de 
o creștere a numărului de goluri 
marcate : 478 . în total, în medie 
3,12 de meci, cifră considerată 
bună pe plan internațional. Cele 
mai eficiente linii de atac au 
fost cele ale echipelor Ujpesti 
Dozsa și Vasas. Se așteaptă ca 
măcar una dintre cele două for
mații să depășească 100 de go
luri, performanță care nu a mai 
fost realizată din 1968 (autoare : 
Ujpesti Dozsa). Golgeterul cam
pionatului este Fazekas (Ujpesti 
Dozsa), cu 17 puncte marcate. 
Numărul spectatorilor la meciuri

timpii! de 15:19,33. Alte rezultate : 
200 m spate — Curt Lacount 
(S.U.A.) 2:06,82 ; 400 m liber (f) — 
Kim Peyton (S.U.A.) 4:18,23 ; 200 m 
fluture (f) — Tamara Selofastova 
(U.R.S.S.) 2:14,67 ; 200 m spate
(f) — Cheryl Gibson (Canada) 
2:15;30.

TENIS • Guillermo Vilas a cîș
tigat turneul de la Springfield 
(Massachusetts), învingînd în fi
nală cu 3—6, 6—0, 6—3. 6—2 pe 
Stan Smith. în finala de dublu : 
Hewitt, McMillan — Vilas, Țiriac 
7—6, 6—-2. • Finale la Miami (Flo
rida) : Dibbs — Ramirez 6—0, 6—3; 
Gottfried, Ramirez — Kronk, Let
cher 7—5, 6—4 • Turneul feminin 
de la Chicago a revenit american
cei Chris Evert, învingătoare cu
6— 1, 6—3 în finala susținută cu 
australianca Margaret Court. • La 
Aberavon (Țara Galilor), într-un 
meci pentru campionatul european 
pe teren acoperit, selecționata An
gliei a învins cu 2—1 formația 
Spaniei (J. Lloyd — Moreno 6—2,
7— 5 ; Cox — Soler 6—3. 6—2 ; So
ler, Muntanola — J. și D. Lloyd 
7—S, 4-6, 7-6).

Fază din meciul Honved. — Videoton (1—0). Kocsis (Honved) trage spre 
poartă pe lingă Baranyai (nr. 3).

goluri multe : tabela de marcaj 
a arătat în cursul turului rezul
tate de 3—3, 4—3, 5—3 5—4,
6—0 și 7—0 !

Ar mai fi de remarcat faptul 
că în campionatul inter-budapes-

ticipat la meciuri de „mini-fot- 
bal“ în sală, iar lotul reprezen
tativ se află în prezent în 
America Latină.

LASZLO NISZKĂCS 
„Nepsport" — Budapesta

CAMPIONATE ÎN CURS DE DESFĂȘURARE
CEHOSLOVACIA (etapa 16). 

Campionatul a fost reluat dumi
nică, cu prima etapă a returului. 
Cu toate că Dukla Praga nu a 
jucat, ea a rămas în fruntea 
clasamentului. Slavia Praga, prin 
victoria obținută în deplasare la 
Frydek Mistek cu 3—2 s-a apro
piat de lider. Scorul etapei a fost 
înregistrat în partida dintre Bo
hemians Praga și V.S.S. Kosice 
(6—3). Surprinzătoare sînt înfrîn- 
gerile echipelor Inter Bratislava 
și Spartak Trnava. Iată princi
palele rezultate: Sparta Praga — 
Inter 2—0; Spartak Trnava — 
Banik Ostrava 0—2; Skoda Plsen 
— Union Teplice 1—1; Lokomo
tiv Kosice — Zbrojovka Brno 
3—3. Primele clasate:

1. Dukla Praga
2. Slavia Praga

3. Zbrojovka Brno

15 11 3 1 37-14 25
16 8 6 2 30-17 22
16 7 4 5 24-21 18

GRECIA (etapa 19): A.E.K. — 
Kastoria 2—1; Ethnikos — Atro- 
mitos 2—1; Olympiakos Pireu.— 
Pierikos 3—0; Aris — Heraklis 
2—0; Kavala — Panathinaikos 
1—0; PAOK —Panahaiki 2—1 ; 
OFI — Apollon 4—1 ; Yannina — 
Panionios 1—1.

Clasament: 1. PAOK 31 p.; 2. 
Olympiakos 31 p.; 3. Panathinai
kos 29 p.

BELGIA (etapa 22). După o 
suită de victorii, lidera F. C. 
Bruges a fost învinsă de Beveren 
cu 2—1, în timp ce Molembeek 
a cîștigat cu 3—2 partida cu 
S.K. Lierse. Astfel, diferența din
tre F.C. Bruges și Molembeek 
s-a micșorat la două puncte. Și 
a 3-a clasată, S.C. Anderlecht a 
fost învinsă la Anvers cu 1—0,

dar a coborîț 
sament. Alte
— Beeringen
— Charleroi

2-Waregem 
Beerschot 
Lokeren 
Standard 
clasate:
1. F.C. Bruges
2. Molembeek
3. Anderlecht

doar un loc în cla- 
rezultate: Courtrai 
1—3; F.C. Malines 
3—0; Ostende — 
1;

2-1;
1—4!, 
Liege

F.C. Liege — 
Cercle Bruges — 

Winterslag — 
0—2. Primele

22 14
22 12
22 11

4
6
6

4 47—22 32
4 35—23 30
5 49—28 28

SPANIA (etapa 22). C.F. Bar
celona a fost învinsă la Sala
manca cu 2—0 și a pierdut pozi
ția de lider, deoarece Atletico 
Madrid a furnizat marea surpri
ză a etapei cîștigînd cu 1—0 în 
deplasare cu Atletico Bilbao! Ca
talanii au jucat fără Cruyff, sus
pendat deoarece fusese eliminat 
de pe teren în etapa trecută. Ast
fel, noua lideră este Atletico 
Madrid. Alte rezultate: Espanol 
Barcelona — Real Sociedad 1—0; 
Elche — Celta Vigo 1—1, Betis 
— Valencia 0—0; Las Palmas — 
Zaragoza 1—4!; Santander — 
Burgos 1—0; Real Madrid — Se
villa 0—0; Malaga — Hercules 
1—1. Primele clasate:
1. Atletico Madrid
2. C.F. Barcelona
3. Valencia

22 13 5 4 38—19 31
22 13 4 5 49—21 30
22 10 6 6 37—30 26

TURCIA (etapa 16): Galata- 
saray — Boluspor 1—2; Beșiktas
— Bursaspor 2—0; Samsunspor
— Orduspor 2—0; Goztepe — 
Trabzonspor 0—0; Giresunspor — 
Fenerbahce 1—1; Zonguldakspor
— Altay 2—1.

Clasament : 1. Trabzonspor
24 p.; 2. Eskișehirspor 21 p (un 
joc mai puțin disputat); 3. Be- 
siktas 19 p.

ALTE REZULTATE
LA LOME, în meci tur pentru 

preliminariile campionatului 
mondial, selecționata Guineei a 
învins cu 2—0 (1—0) formația 
Togo.

Ț.S.K.A. MOSCOVA a jucat Ia 
Burgas cu formația locală Cer-

nomoreț. Fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu 2—1 
(1—0).

DUMINICA, reprezentativa 
Ungariei a jucat în Honduras 
învingînd echipa Espana cu 2—1 
(2—1).
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