
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ARABE SIRIENE, 

HAFEZ AL-ASSAD
La invitația secretarului general 

el Partidului Comunist Român, 
președintele R^i^i^l^licii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, marți dimineață a .so
sit in Capitală, intr-o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră, secre
tarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad.

Noua intilnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad - cea de-a cincea in seria 
dialogului la nivel inalt româno-si- 
rian - constituie un eveniment de 
cea mai mare însemnătate in an
samblul relațiilor de strinsâ prie
tenie și colaborare rodnică ce se 
dezvoltă intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab So
cialist, intre România și Siria, intre 
popoarele român și sirian. Ea re
flectă hotărirea comună de a ex
tinde și amplifica aceste raporturi, 
de a conlucra tot mai strins pe 
tărimul vieții internaționale, de a 
acționa pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice inter
naționale in vederea soluționării 
problemelor complexe care con
fruntă omenirea, in interesul tutu
ror popoarelor, al dezvoltării lor 
libere pe calea progresului econo
mic și social. Vizita reprezintă, in 
același timp, o manifestare eloc
ventă a cursului mereu ascendent 
al bunelor relații pe care România 
le întreține cu țările arabe prie
tene, cu toate statele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, relații bazate pe soli
daritate militantă și prietenie trai
nică.

AL. CĂTINEANU ÎNVINGĂTOR IN „CUPA POLAR"
Vasilica Pințea, locul secund in

In localitatea suedeză Finspang 
s-a desfășurat cea de a IlI-a edi
ție a turneului internațional de 
popice, „Cupa Polar", la care au 
fost prezenți și trei sportivi ro
mâni. într-o companie valoroasă, 
jucătorii noștri au obținut un suc
ces remarcabil, c știgînd primul loc 
la bărbați prin Alexandru Căti-
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si Traktor Celeabinsk vor evolua in Capitala • Un interesant
: turneu international la Budapesta

Pregătirile echipei noastre na
ționale de hochei în vederea par
ticipării la grupa A a campiona
tului mondial de la Viena conti
nuă intr-un ritm accelerat. Lo
tul reprezentativ, care se întoarce 
joi de la Liberec (unde a par
ticipat la „Turneul armatelor 
prietene"), va avea o singură zi 
de repaus. După cum am mai 
anurițăt, simbătă și duminică va 
avea loc la București, pe patinoa
rul „23 August", dubla intilnirc 
cu formația R.D. Germane, una 
din favoritele grupei B a C.M. de 
la Sapporo.

Oaspeții, participanți de mai 
multe OTi in seria de elită a 
campionatului mondial, alcătuiesc 
un eocecti v de valoare ridicată, 
Mn, partener redutabil, în compa
nia căruiu aom1putea aprecia, 
foarte aproape*  de realitate, nive
lul' adual ^1 ^013^1 noastre. 
Cele două joailri vvr Vi conduse 
de trei arbitri din U.R.S.S. Echi
pa R.D. Germane și arbitrii în- 
tilnieiloe sint așteptați să soseas
că vineri.

Lunea viitoare lotul nostru 
pleacă la Budapesta, pentru a 
participa la un interesant turneu 
internațional alături de echipele 
R.D. Germane, Iugoslaviei și Un
gariei, toate trei din grupa B.

ATLEȚI STRĂINI LA STARTUL 
„CUPEI DE CRISTAL"

Tradiționalul concurs interna
țional de atletism pe teren aco
perit al României, „Cupa de 
Cristal", se va desfășura la 26 și 
27 februarie în sala „23 August" 
din București. Federația română 
de atletism a trimis invitații mai 
multor federații similare din E
uropa. Au confirmat pînă în 
prezent participarea federațiile 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Italia, Polonia și U.R.S.S. Se aș
teaptă răspunsuri din pretnr fe
derațiilor din R.D. Germană, 
Cehoslovacia, Ungaria etc.

Ceremonia sosirii a ovul loc pa 
aeroportul Olopeni.

în întimpinarea înaltului oaspete 
a venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român,
președintele Repubiicii Socialiste 
România. Erau, de asemenea, pre- 
zenți, tovarășii Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, 
Ion lonițâ, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pâțan, Gheor
ghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Teo
dor Coman, Nicolae Giosan, Aurel 
Duma, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, membri ai 
C.C, al P.C.R., ai guvernului, ge
nerali și ofițeri superiori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat pre
ședintelui Hafez Al-Assad un căl
duros bun venit. Cei doi șefi de 
stat și-aii strins miiniie cu cordia
litate, s-au îmbrățișat.

Președintele Siriei a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
soanele oficiale care il însoțesc in 
această vizită.

în continuarea ceremoniei, co
mandantul gărzii militare aliniate 
pe aeroport a prezentat onorul. 
S-au intonat imnurile de stat ale 
Siriei și României, în timp ce erau 
trase 21 de salve de salut.

Cei doi șefi de stat au trecut in 
revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri au oferii 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad buchete de flori.

Numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene veniți la aeroport, precum 
și tineri sirieni care studiază în 
țara noastră au făcut o caldă ma

aceeași competiție de popice
neanu și locul doi la letc. prin 
Vasilica Pințea, care a fost între
cută numai de actuala campioană 
mondială, Zsuzsana Kristyan (Un
garia). în clasamentul pe națiuni 
(echipe formate din trei jucători, 
— doi băieți și o fată) reprezen
tanții noștri au ocupat locul trei.

Iată clasamentele : bărbați : 1.

Puțin mai tirziu, la 4 și 5 mar
tie, în Capitală vor avea loc 
jocurile România — Cehoslovacia 
(tineret),

în sfirșit, la tradiționala com
petiție „Cupa Federației” (Bucu
rești, 31 martie — 4 aprilie) s-a 
anunțat o participare valoroasă: 
Traktor Celeabinsk — din pri
ma ligă a campionatului U.R.S.S., 
Cehoslovacia B și echipa R. F. 
Germania, adversara. noastră 
(principală) la campionatul mon
dial. Jocurile de la București se 
anunță, așadar, ca o avanpremi
eră a intiinieilal• importante de la

CARE E FINALITATEA COMPETIȚIILOR DE MASĂ?
Intre valoarea generală a unei 

anumite discipline sportive și nu
mărul prartirrniilar săi este o le
gătură directă și reversibilă. Baza 
de masă a sportului respectiv 
creează premisele apariției sporti
vilor de valoare — alăturată, desi
gur. unor alte condiții — precum, 
la rîndul său, sportivul de mare 
valoare, prin exemplu personali 
prin performanțe deosebite* poate 
instaura acel climat de emulație 
care să atragă de partea discipli
nei respective noi discipoli.

Relația nu se realizează .auto
mat ; ea este condiționată de* o 
sumă de factori : de cele mai 
multe ori calea spre înalta perfor
manță nu este dreaptă, există pe 
drum diferite obstacole care pot 
duce chiar la pierderea unor ta
lente deosebite.

Nu este un secret pentru nimeni 
faptul că performanțele mai slabe 
la nivelul elitei, din ultimul timp, 
ale atletismului nostru in confrun
tările internaționale au ca sorginte 
o slabă dezvoltare la nivelul bazei 
de masă. Efectele sint vizibile la 
toate treptele, incepind cu campio
natele țării, de oildă — unde, la 
o finală a seniorilor sc poate con

nifestare de simpatie celor doi 
președinți, exprimînau-și satisfacția 
pentru noua lor întilnire, menită a 
duce la întărirea și consolldarea 
relațiilor de colaborare multilate
rală dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

De ia aeroport și pînă la reșe
dința rezervată înaltului oaspete, 
pe întregul parcurs străbătut de 
coloana oficială, mii de bucu- 
reșteni au îniîmpinat cu senti
mente de bucurie și satisfacție pe 
cei doi șefi de stai, aclamind în
delung pentru prietenia romăno- 
siriană.

★

La Palatul Republicii au inceput 
marți 15 februarie convorbirile ofi
ciale între secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad.

Convorbirile se desfășoară înîr-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit marți seara un dineu oficial, 
în onoarea secretarului general al 
Parrîdului Baas Arab Soccalist, 
președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad.

Alexandru Cătineanu (România) 867 
p d (la „pline" 558, la „izolate" 309, 
bile goale 2), 2. Wolfgang Endress 
(R.F.G.) 859 p d, 3. Karl Jenner 
(R.F.G.) 859 pd^... 9. Ion Stefucz 

224 p d. Femei : 1. Zsuzsana Kri- 
styan (Ungaria) 125 p d (301—124— 
2), 2. Vasilica Pințea (România) 
”99 p d (277—122—1). 3. Edith Nied- 
hardt (R.F.G.) 397 p d, Pe echipe : 
1. Ungaria 2162 pd, 2. R.F.G. 2145 
p ci. 3. România K076 p d, 4. Suedia 
III 2022 p d.

Viena pentru o comportare me
ritorie în grupa A.

★
Și lotul de juniori-, participant 

la grupa A a campionatului eu
ropean (R.F.G. 1—10 aprilie), are 
un program bogat, Astăzi, vineri 
și simbătă, juniorii vor întîlni — 
Ia Miercurea Ciuc — echipa si
milară a Ungariei (cele 3 jocuri 
vor fi conduse de arbitrii români 
Gh. Mureșeana, O. Barbu, Gli. 
Tașnadi și A. Balint). în conti
nuare, tinerii hocheiști români 
vor juca la Dresda, în zilele de 
23 și 27 februarie, cu echipa de 

stata prezența a numai șase con- 
curenți ia aruncarea greutății ! — 
coborînd apoi la nivelul efective
lor cluburilor și asociațiilor.

Cum își selecționează atletismul 
nostru viitorii performeri ?

In toamna trecută s,-a pornit o 
largă acțiune de selecție la nive- 

lui tuturor județelor, finalizată de 
federație. Inițiativa a fost bună și 
iși va arăta, probabil, roadele, dar 
ea a reprezentat de fapt tocmai o 
recunoaștere a slăbiciunilor, a 
„subțirimii" schimbului de* mîine. 
O acțiune de dimensiunile celei 
amintite nu se poate repeta prea 
des, din motive lesne de înțeles.

Atunci, cam ar trebui să fie 
drumul firesc ?

Unul din răspunsuri ar trebui 
să fie dat de competițiile de masă. 
Din păcate, eficiența lor pentru 
atletismul românesc de performan
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In campionatul de baschet masculin,

„U“ CLUJ-NAPOCA 
ȘI FARUL AU OFERIT 
ÎNTRECERI ECHILIBRATE

Trei din meciurile restanță în 
Divizia A la baschet masculin 
s-au disputat luni și marți, din
tre ele desfășurarea cea mai in
teresantă avînd-o cel dintre U
niversitatea Cluj-Napoca și Fa
rul Constanța. Iată rezultatele și 
unele amănunte :

GRUPA 1—6
UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — FARUL 78—77 (42—47) 
și 82—79 (51—38). Absența lui 
Riihrig (accidentat) din formația 
studenților s-a făcut resimțită în 
special în privința organizării 
jocului acestora. Ca urmare, luni 
constănțenii au condus pînă în 
min. 28 (scor 63—55) cînd, însă, 
eliminarea lui Spînu (5 greșeli 
personale) și accidentarea lui 
Tecău, le-a redus vădit potenți
alul. în continuare, clujenii au 
jucat mai bine și au învins la 
limită. A doua zi. ei au dominat 
permanent (67—48 în min. 33) 
și doar în ultimele minute au 
avut o scădere de care au pro
fitat oaspeții. Cei mai eficiențț : 
Roman 17+22, Barna 16+15, 
Crăciun 17+14 de la „U“, res
pectiv Martinescu 24+7, Spînu 
12+16, Pașca 7+24. (Mircea RA
DU — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.C.E.D. 101—87 (50—36). Spre
deosebire de prima partidă (cîș- 
tigată cu 129—72), cea de ieri a

juniori a R.D. Germane, iar la 
10, 12 și 13 martie îi vor avea ca 
adversari (la Miercurea Ciuc) pe 
juniorii bulgari.

★
Pentru a menține ■ in activitate 

faemaiiiln din cadrul Diviziei na
ționale A. F.R. Hochei organi
zează la Ploiești, intre 23 februa
rie și 1 martie, „Cupa Primăve
rii” la care participă Steaua, Di
namo, Sport Club M. Ciuc (fără 

.jucătorii din Iot). Dunărea Galați, 
Unirea Sf. Gheorghe și Tirnava 
Odorhei.

ță nu este încă cea dorită. „Cro
sul Tineretului" a permis în anii 
trecuți descoperirea unor sportivi 
care se numără astăzi printre cei 
mai buni alergători de semifond 

■ și fond din țară — Natalia Mără- 
șescu, Gheorghe Ghipu, Fița Lo
vin, Petre Lupan, Horea Șandru. 
Nu se poate spune că la noi nu se 
organizează competiții de masă, că 
in cadrul lor atletismul este negli
jat. Important este însă cum sint 
ele organizate — la diferite eșa
loane — și care este efectul lor. 
Din păcate, există cazuri în care 
unele acțiuni se desfășoară ca un 
scop în sine. Nu de puține ori or
gane și organizații cu atri
buții in dezvoltarea sportului
organizează asemenea manifes-
tari al căror singur rezultat 
este „bifarea" în planul de
muncă al unei acțiuni. In atletism, 
„calul de bătaie" îl constituie cro
surile. nepretențioase tehnic, sim
plu de organizat; Sint adunați la 
linia de plecare un număr de 
elevi — de studenți, sau tineri

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 3-a)

în min. 
repriză 

încheiat-o 
(51—51),

fost mai echilibrată,
învinșii dind o replică 
viguroasă, ei conducînd 
chiar (18—12 ' 
8). Dar, deși 
secundă a 
la egalitate
I.C.E.D. a pierdut pen
tru că nil a rezistat a
tacurilor dezlănțuite de 
campionii țării între 
minutele 8 și 20. Au în
scris : Novac 18, Ivas- 
cenco 6, Chivulescu 12, 
Braboveanu 16, Diaco- 
nescu ' 6, Uglâi 6, Nicu- 
lescu 1'4, Caraion 12,
Popa 7, Fluturaș 4 pen
tru Dinamo,, respectiv 
Chircă 17, Rotaru 30, 
Berceanu 20, Haneș 12, _
nu 4, Dikai 2, Osacenco 2. (Rd.T.).

GRUPA 7—12
POLITEHNICA IAȘI — C.S.U. 

BRAȘOV 91—66 (42—29) și 
109—87 (52—39). Ambele întîl-

Cimpea-

în derby-ul Diviziei A de handbal masculin

STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI 19-17 (12-6)
IAȘI, 15 (prin telefon). Marți 

s-au ■ desfășurat în Sala sporturilor 
din localitate îhtilni'rile etapei a 
XXII-a din Divizia A de handbal 
masculin, încheindu-se astfel 
penultimul tumeu de sală al cam
pionatului. Această rundă s-a ca- 
eacteeizat printr-o luptă dirză, 

„U* București 
Politehnica Timișoara 
Relonul Săvinești 
Steaua
H.C. Minaur 
Dinamo Brașov

REZULTATE TEHNICE
— C.S.M, Borzești
- C.S.U. Galati
- „U“ Cluj-Napoca
- Dinamo București 
— Gloria Arad
- Știința Bacău

majoritatea echipelor apărindu-și 
șansele cu o ambiție deosebită. în 
centrul, atenției s-a aflat, firește, 
tradiționalul derby al campiona
tului, în care Steaua a întrecut pe 
Dinamo București cu 19—17, mă- 
rindu-și astfel la 5 puncte avan
sul față de principala sa urmări
toare în clasament.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 19—17. Fără nici o exage
rare, se poate spune că acesta 
a fost unul dintre cele mai „cu
rate", mai. liniștite derby-uri. In 
ciuda retoea.a eliminări inerente, 
ambele echipe și-au disputat șansa 
cu sportivitate, renunțînd la du
ritățile ■ inutile și la gesturile 
nesportive. Victoria echipei Steaua 
trebuie pusă pe seama mai multor 
factori. Primpl și cel mai impor
tant cîștig al liderului a fost in 
acest, joc sistemul său defensiv, 
care ni s-a părut în mare pro
gres. Alternînd apărarea avansată 
cu icea retrasă și beneficiind de 
forma ' foarte bună a portarului 
Munteanu, campionii țării și-au 
surprins adversarii de la început. 
A fost apoi superioritatea vădită 
de elevii lui Cornel Oțelea la ca
pitolul organizării jocului în atac, 
unde finalizarea a, fost variată. în- 
scriindu-se de pe absolut toate 
posturile, ■ din acțiuni colective sau 
individuale, ca și din ronteratrr 
.sau din faza a II-a a contraatacu
lui, în această situație, Steaua a 
luat un avans mare chiar din start 
(min. 9 : 4—0), păstrînd inițiativa 
pe v tot parcursul primei reprize și 
mărindu-și treptat avantaj : 6—2

APLAUZE PENTRU CELE
O inițiativă, a sectorului 3 al 

Capitalei — organizarea unui an-

In luptă cu dinamoviștii Novac și Ivas- 
cenco (nr. 8), Berceanu trebuie să se recu
noască învins... Fază din meciul Dinamo — 
I.C.E.D. Foto : I. MIHĂICA

niri au fost la discreția gazdelor. 
Cei mai eficienți: Scutaru 33+38, 
Moisescu 15+25, Măgurean 
20+12 de la Politehnica, respec
tiv Moraru 18+6, Krizbai 14+9. 
(Dumitru DIACONESCU — co- 
resp.).

(min. 13), 8—3 (min. 22), 12—6
(min. 30). Dinamoviștii au luptat 
mult, dar nu s-au mai apărat la 
fel de prompt ca altădată, iar în 
atac lipsa de curaj a principalilor 
lor realizatori — Grabovschi și 
Tase — a fost evidentă. Potenția
lul mai scăzut al dinamoviștilar

18- 16 ( 9- 7) 
21-17 (12- 9) 
21—19 (12-10)
19- 17 (12- 6) 
31-26 (18-13)
20- 15 { 8-10) 

din prima parte a intilnirii se 
poate ilustra și prin aceea că, deși 
au beneficiat de 6 minute de su
perioritate numerică, ei nu le-au 
putut fructifica ; ba, mai mult, au 
primit chiar două goluri ! După 
pauză, insă, aspectul jocului se 
schimbă, deși tabela de marcaj in
dică incă multă vreme un net 
avantaj al campionilor (13—8, 14—9, 
15—10, 17—12, 19—13). Jocul n-a 
mai fost la fel de frumos, dar 
s-a echilibrat evident, câteva mo
dificări inspirate operate de an
trenorul Oprea Vlase în forma
ția dinamoVistă determinind revi
rimentul acesteia. Dealtfel, ulti
mele 5 minute ale intilnirii au fost 
dominate clar de echipa din șos. 
Ștefan cel Marc, dai' revenirea s-a 
dovedit tardivă, ea nereușind de- 
cît să aducă o reducere a propor
țiilor scorului. Au marcat' : Voim 
5, Bir'alan 4, Kicsid (în revenire !) 
4, Drăgăniță 3, Stiiekl 2 și Gațu 1 
pentru Steaua. Lieu 5, Grabovschi 
4, Tase 3, Filipescu 3 și Cosma 2 
pentru Dinamo. Au arbitrat foarte 
bine rraiovenii VI. Coloem și 
I. Mihăilescu.

„U“ BUCUREȘTI — C.S.M. 
BORZEȘTI 18—16. Partida care 
a inaugurat această etapă s-a con
sumat într-o mare tensiune, am
bele echipe luptînd fără menaja
mente (uneori chiar dur) pentru 
cele două puncte aflate în joc. Au 
învins studenții care, de această 
dată, și-au pus mai bine in va
loare calitățile. Ei au acționat ra
pid în atac, unde au marcat go
luri frumoase, și foarte prompt in

MAI MICI GIMNASTE...
samblu de gimnastică pentru pre
școlari, reprezentotiji .ai Organiza

STAREAPISTEIDE BOBDIN SINAIA
Situația atmosferică a conti

nuat să fie nefavorabilă Campi
onatelor europene de bob, care 
trebuiau să înceapă simbătă pe 
pista din Sinaia. Ieri la ora 9 
ploua și temperatura aerului era 
de plus 5 grade; către ora 12 
ploaia se transformase în nin
soare (umedă, însă), temperatu
ra gheții era minus 1 grad la 
suprafață și minus 2 grade Ia 
nivelul betonului. în aceste con
diții, comisia tehnică aflată la 
fața locului a constatat imposi
bilitatea desfășurării coborîrilor 
de antrenament, iar la ora 12 a 
ținut o ședință cu șefii echipelor 
participante. In cadrul acestei 
ședințe s-a anunțat că o hotă- 
rîre definitivă asupra antrena
mentelor și asupra întrecerilor 
propriu-zise va fi luată astăzi 
la amiază, în funcție de cum se 
vor prezenta pînă atunci starea 
atmosferică și pista. Este previ
zibilă, însă, modificarea progra
mului inițial.

apărare. Remarcabilă și evoluția 
formației din Borzești, care și-a 
apărat șansele cu ardoare, nu de 
puține ori chiar la un nivel rali- 
trtia superior. Au marcat : Baican 
5, Bako 4, Bocan 3, Cian 3, Szabo 
2 și Marcu 1 pentru „U“, Arsene 
9, Berbccm 3, Blaș 2 și Buriaară 
2 pentru CSM Borzești.

POLI TIMIȘOARA — C.S.M. GA
LAȚI 21—17. Lipsiți de aportul 
principalului lor eealizat.pe (Vasl- 
lache a fost suspendat o etapă ca 
urmare a eliminării definitive din 
meciul anterior), gălățenii n-au 
putut să-și valorifice acțiunile o- 
tensive in măsura cerută de con- 
feuntaenr cu un adversar mai bun. 
Eforturile lor. în special ale lui 
Hornea și Văduva, s-au lovit de 
apărarea fermă și exactă a timi
șorenilor. Amștio din urmă, bine 
conduși de Țimpu, au atacat va
riat, combinativ, dar fără viteză, 
ceea ce a ușurat evident sarcini
le defensive ale gălățenilor. Au 
marcat : Folker 6, Cristian 6, Țîm-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

TURNEUL
DE HANDBAL - JUNIOARE

DE LA LUBLIN
VARȘOVIA, 15 (prin telex). în 

localitatea Lublin a început un 
turneu de handbal junioare la 
care participă selecționatele R.D. 
Germane, Iugoslaviei, României 
și Poloniei.

în prima zi, reprezentativa Po
loniei a întrecut-o pe cea a Ro
mâniei cu 16—14 (8—4). Cele
mai multe goluri pentru forma
ția noastră au fost înscrise de 
Torok — 4. în celălalt meci, 
formația Iugoslaviei a ciștigat cu 
18—15 (8—8) în fața celei a R.D. 
Germane.

Turneul continuă astăzi și 
mîine.

ției ...Șoimii patriei''. Un experi
ment in cadrul acestui sector. 
Totodată o reușită, Fotoreporterul 
nostru Ion Mihăică a realizat a
ceasta secvență la locul experi- 
meniului : Școala generală nr. 56..,
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La sfirșitul acestei săptămini

ECHIPA FEMININĂ 
DE FLORETĂ 

LA „TURNEUL 
CELOR 7 NAȚIUNI", 
IAR FLORETIȘTII 

LA TURNEUL
INTERNAȚIONAL 

DE LA KIEV
La sfirșitul acestei săptămini 

își va face debutul in sezonul 
internațional și echipa feminină 
'de floretă a României. Prilejul 
îl constituie tradiționalul „Tur
neu al celor 7 națiuni**  care re
unește la Frankfurt pe Main 
(R.F.G.) cele mai bune floretiste 
din Franța, Italia, Polonia, R.F. 
Germania, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. în vederea 
acestui important concurs al se
zonului, care se va desfășura 
sîmbătă și duminică, au făcut 
deplasarea Ecaterina Stahl, Su- 
zana Ardeleanu. Aurora Dan, 
Viorica Țnrcan și Marcela Mol
dovan. Floretistele noastre vor 
mai participa apoi la „Cupa 
Goppingen", care urmează să se 
desfășoare la 26 și 27 februarie. rezultate bune la aceste Între

ceri", a spus eleva Școlii ge
nerale Teiș. Cei care o cunosc 
i-au urat să fie... prima me
daliată olimpică din atletismul 
dimbovițean.
• SPECTATORI CERTAȚI 

CU DISCIPLINA. Partida fe
minină Rapid — Dinamo, din 
cadrul campionatului de volei, a 
atras în tribunele sălii Floreasca 
numeroși spectatori. Din pă
cate — in totală ncconcordanță 
cu lupta plină de ambiție a fe
telor, cu atitudinea lor spor
tivă — cițiva suporteri păti
mași din galeria giuleșteană au 
avut o comportare incorectă, 
insultînd in permanență arbi
trii și jucătoarele dinamoviste, 
manifestîndu-se adesea huliga
nic. Era de dorit ca organiza
torii să ia măsuri imediate pen
tru îndepărtarea acestor in
divizi certați cu disciplina, clu
bului Rapid survenindu-i sar
cina de a acționa mai hotărit 
pentru educarea propriilor sim- 
patizanți, deoarece nu este pri
ma oară clnd consemnăm o ase
menea atitudine din partea a-
cestei galerii.

Obișnuita confruntare interna
țională a floretiștilor găzduită în 
luna februarie de federația de 
snecialitate din Uniunea Sovie
tică, programată inițial la Le
ningrad, se va desfășura la Kiev, 
între 17 și 20 februarie. Țara 
noastră va fi reprezentată la a- 
ceastă competiție de floretiștii 
Petru Kuki, Mihai Țiu, Tudor 
Petruș, Ernestin Mătușan și Flo
rin Nicolae.

CICLIȘTII SE PREGĂTESC ASIDUU
La 14 februarie, cei mai buni 

rutieri s-au reunit pentru un scurt 
stagiu de pregătire în Capitală. 
Antrenorii Ion Stoica și Ion Arde
leanu au alcătuit un program de 
rulaj și de ședințe de pregătire 
fizică la care participă Ion Cojo- 
caru, Eugen Dulgherii, Andrei An
tal, Ion Cernea și alți alergători cu

JOI, DOUĂ MECIURI ÎN
CUPELE EUROPENE DE BASCHET ^Sportul, gcoala a educației

Dintre cele trei echipe româ
nești calificate în sferturile de 
finală ale cupelor europene la 
baschet, două susțin meciuri în 
cursul zilei de joi (I.E.F.S. în 
C.C.E. la fete și Steaua în Cupa 
cupelor), iar a treia va evolua 
săptămîna viitoare (Rapid, în 
Cupa ..Liliana Ronchetti"). în 
Capitală se va desfășura doar o 
partidă : I.E.F.S. — Akademik 
Sofia, programată joi la ora 
17.45 în sala Floreasca (întrece
rea va fi transmisă la T.V.). în- 
tîlnirea de la Badalona dintre 
Steaua și Juventud va avea loc, 
conform înțelegerii dintre con
ducerile celor două cluburi spor
tive, joi la ora 21 (ora locală) 
în loc de miercuri.

PENTRU RELANSAREA SĂNIEI
Spectatorii prczenți anul trecut 

pe pirtia din Sinaia, cu prilejul 
concursului internațional de ju
niori. au fost uimiți de nivelul 
de dezvoliare a sportului săniei, 
acum cu o înfățișare total schim
bată față de săniușul care ne-a 
incintat copilăria. Sania de com
petiție este cu totul altceva. Pe 
o pirtie de 1200 m. viteza atin
să de sania de simplu-bărbați 
depășește pe cea a bobului de 
două persoane (la J.O. de la 
Insbruck. sania înregistra pe 
manșă timpul de 51.41 sec. în 
timp ce bobul de 2 persoane — 
56.04 sec). Vitezele de peste 
100 km/h sint obișnuite. Sania 
este practicată de atleți veritabili, 
capabili să facă față cu succes și 
în alte ramuri sportive. Băieții au 
gabaritul de 1,80—1.85 m și greuta
tea de peste 80 kg. iar fetele: 
1.74 m — 1.78 m pentru o greuta
te de 76 kg. Preocuparea pentru 
selecție se face încă de la 8—9 ani-

La noi, sania are frumoase tra
diții (chiar de practică competițio* * 
nală) și mulți adepți. Să nu uităm: 

experiență, precum și o serie de 
rutieri tineri. La începutul lunii 
martie vor fi programate și prime
le concursuri.

Cei mai în formă dintre cicliștii 
selecționați în lotul național vor 
alcătui echipa României pentru cea 
de a XXX-a ediție a „Cursei Pă
cii", Varșovia — Berlin — Praga.

în vederea acestei partide, for
mația Steaua a plecat spre Ba
dalona ieri dimineață, pe calea 
aerului. Au făcut deplasarea : 
Savu, Cernat, Oczelak, Dumitru, 
Tarău, Cimpeanu. Pîrșu, Zdren- 
ghea, Neagu, Opșitaru. Antrenori: 
M. Nedef și Al. Fodor. în jocul 
de la București. Steaua a învins 
cu 82—74. Pentru a se califica 
în semifinale, steliștii vor trebui 
fie să învingă (și in acest caz 
rezultatul ultimului meci — cu 
A.S. Villeurbanne, la Lyon, în 
ziua de 23 februarie — nu va 
mai avea importanță), fie să 
piardă la maximum 7 puncte, 
dar în această ipoteză ei vor tre
bui să cîștige partida de la Lyon.

o bună parte din teritoriul țării 
noastre se află situat la peste 
800 m altitudine, ceea ce ar trebui 
in mod firesc să favorizeze prac
ticarea acestui sport. Relansarea 
interesului pentru sanie se dato- 
rește, in parte, competițiilor de 
masă „Săniuța de argint11 și „Cupa 
tineretului11, dar mai ales recen
telor măsuri luate de F.R.S.B. și 
care vizează dezvoltarea in pet- 
spectivă, prin reluarea activității 
pe pirtia sinăiană.

Lotul de sanie, în componența 
căruia au intrat numai elemente 
tinere (chiar cei doi antrenori, 
profesorii V. Galescu și I. Paiuc, 
sint tineri) a efectuat stagii scurte 
de pregătire în țară și pc pirtia 
de la Oberhoff (R. D. Germană). 
Evoluția acestora, intre care Imre 
Katalin, Stan Elena, Gheorghe Ba
tista (ultimii doi sint juniori) sint 
încurajatoare. Lor li se adaugă 
Maria Maioru, Elena Roșculeț, Vic
tor Anghel, Ion Dumitrescu, Iacob 
Ispas și alții. Totuși, aria selecției 
este limitată. Secțiile și cluburile, 
școlile cu grupe de sanie au da
toria, respectind indicațiile F.R.S.B.. 
să recruteze sportivi care să cores
pundă parametrilor internaționali. 
Numai așa vom reuși să accelerăm 
procesul obținerii rezultatelor inal- 
te. în activitatea de pe pirtia din 
Sinaia vor trebui să fie atrași cit 
mai mulți tineri din localitățile li
mitrofe, iar cei mai buni din țară, 
remarcați cu ocazia competițiilor 
de masă, vor fi cuprinși in „Școa
la de sanie” care va funcționa, 
după sezonul oficial, pe pirtia din 
Sinaia.

prof, ION MATEI 
antrenor federal

O MÎNĂ ÎNTINSĂ
SPORTIVITĂȚII

în cadrul amplului siste’fn de 
metode și mijloace prin care se 
face educația tineretului sportiv, 
un loc notabil il ocupă activita
tea comisiilor de educație și pro
pagandă din cadrul C.J.E.F.S.

în județul Cluj, acest organism 
își face viu simțită prezența, atit 
prin acțiunile pe care le între
prinde, cit și prin oportunitatea 
intervențiilor sale. Concret, in ul
timele 3 luni, comisia a organizat 
întilniri cu activul comisiei jude
țene de box. (prilej cu care s-a 
dezbătut „Caracterul instructiv e- 
ducativ al sancțiunii", speciflcin- 
du-se că aceasta trebuie dictată cu 
obiectivitate și promptitudine) cu 
antrenorii, instructorii, conducă
torii de secții și cei ai echipelor 
de fotbal de la nivelul campiona
tului municipal pînă la nivelul Di
viziei B (reuniune la care au fost 
comentate măsurile disciplinare 
luate in cadrul secției de fotbal 
C.F.R. Cluj-Napoca și s-a insistat 
pe „Rolul exemplului personal al 
antrenorului"), cu arbitrii de fot
bal de pe raza municipiului Cluj- 
Napoca, întilnire in cadrul căreia 
s-a stăruit asupra „Eticii arbitru
lui", asupra contribuției pe care 
acesta o poate avea in stabilirea 
unui rezultat drept și in menține
rea, în teren, a unei atmosfere de 
deplină sportivitate.

Seria acestor utile intilniri con
tinuă — după cum ne-a specificat 
președintele comisiei, tovarășul 
Victor Tudor Popa —. pentru pe
rioada imediat următoare fiind 
programate contacte cu comisia 
județeană de handbal, cu divizio
nara A de polo Voința Cluj-Na
poca, cu activul Școlii sportive din 
municipiul de pe Someș.„Preconi- 
zăm totodată — ne spune interlo
cutorul nostru — vizite la toate 
unitățile sportive din județ, la 
toate cluburile nniversitare, pentru 
a sesiza dacă relațiile antrenor- 
sportiv, antrenor-antrenor (acolo 
unde secțiile au mai multe cadre 
de aceeași specialitate), sau cele 
dintre coechipieri sint corecte, ba
zate pe colaborare, ințelegere și 
omenie, ca și investigații in rin- 
dul cavalerilor fluierului pentru 
a stabili cum este apărată acea 
„bona fides" — deviza sub care 
trebuie să stea prestațiile lor. De
sigur. misiunea noastră nu se va 
limita (după cum nu s-a limitat 
nici pinâ acum) doar Ia simpla ob
servație a faptelor, comisia anga- 

jind discuții cu cei găsiți in culpă, 
oferind sugestii antrenorilor, că
pitanilor de echipe, sau conducă
torilor de secții și de club si. dacă 
lucrurile o cer, făcind vizite la 
școlile, locurile de muncă, sau fa
miliile celor vizați, pentru a găsi 
impreună cu acești factori meto
dele cele mai bune de influențare 
pozitivă a comportamentului".

De notat și o inițiativă a comi
siei clujene pentru educație și 
propagandă : decernarea, incepind 
cu anul 1976, a Trofeului fair-play, 
distincție a cărei primă ediție a 
revenit baschetbalistului Matei 
Riihring, desemnat ciștigător pen
tru dovezile de dăruire, devota
ment și corectitudine.

Adăugind celor menționate, in
teresul cu care sint popularizate — 
prin diferite canale — exemple 
merituoase și rezultatele notabile 
ale sportivilor și tehnicienilor clu
jeni, subliniem stăruința depusă 
in activitatea sa de acest organism 
voluntar care este comisia jude
țeană de educație și propagandă, 
și generozitatea cu care oferă ea 
o mină sportivității.

Nușa DEMIAN

• ÎNVĂȚĂTURĂ și
SPORT... De pe locul 23 in 
manșa I pe poziția a 8-a In 
finala competiției republicane 
de masă „Săniuța de argint". 
Autoarea acestui progres — care 
a surprins plăcut pe toți parti- 
cipanții — este eleva Aurica 
Zamfir din anul III al Liceu
lui real-umanist din corn. Ho- 
tarele-Ilfov. Premiantă pe li
ceu, eleva din Hotarele s-a ară
tat a fi la fel de ambițioasă și 
în sport. S-a pregătit in con
diții dificile, acasă, căutînd ză
pada pe toate văile din împre
jurimi. Apoi a ajuns campioană 
pe județ, pentru ca la finalele 
de la Băile Harghita să aibă 
o promițătoare comportare. 
„Aurica Zamfir este, totodată, 
o excelentă .jucătoare de hand
bal, componentă a echipei li
ceului și aspirantă la un post 
de titulară in formația... 
I.E.F.S.-ului“, cum ne asigură 
profesorul ei de educație fi
zică, tovarășul Mircea Ionescu.

• CONSECINȚELE VIEȚII 
NESPORTIVE. Am aflat, cu 
citva timp în urmă, că unul 
dintre sportivii fruntași ai aso-

mntlll C. VULPE f'IIĂEE REVENI ÎN ACIUAIIMIE...
Constantin Vulpe a început să 

practice sportul de la o virstă fra
gedă. Prima sa dragoste a fost 
schiul, pe care l-a practicat o 
bună perioadă de vreme. A fost 
legitimat. crescut și format la 
Voința Sinaia, unde ca schior a 
realizat unele performanțe nota
bile. fapt care a determinat pe 
specialiști să-i prevadă un viitor 
sportiv dintre cele mai frumoase. 
Dar, Constantin Vulpe a crezut că 
dacă a fost înzestrat cu calități 
fizice deosebite este suficient doar 
să te prezinți la starturile diferi
telor concursuri și locul I este ca 
și cucerit ! Că nu este așa ne-o 
demonstrează și performanțele ob
ținute... adică nici un titlu de 
campion național.

Deoarece schiul nu i-a dat sa
tisfacțiile la care se aștepta, Con
stantin Vulpe l-a abandonat și 
s-a reprofilat pe bob. Talentul 
său, forța fizică și unele aptitudini 
înnăscute l-au făcut ca in scurt 
timp să atingă marea performanță, 
Vulpe impunindu-se ca unul din
tre cei mai buni piloți din Sinaia. 
Datorită pregătirii pe care a fă
cut-o cu pasiune și interes, rezul
tatele nu au întîrziat să apară. La 
campionatele naționale de bob din 
anul 1974, Constantin Vulpe și co
echipierul său Dumitru Pascu — 
frinar — au urcat pe cea mai

ciației Dacia Ploiești, popicarul 
Dumitru C. Dumitru, începuse 
să îndrăgească mai mult res
taurantele decit arenele de an
trenament sau de concurs, con
stituind un prost exemplu pen
tru cei tineri, pentru colegii 
de echipă. Toate sfaturile, toate 
avertismentele, au fost zadar
nice, popicarul amintit conti- 
nuind să ducă o viață incom
patibilă cu aceea a unui sportiv 
de performantă. Pînă la urmă 
S-a r'fioit însă solu*in  : exclu-

ATITUDINI
derea iui Dumitru C. Dumitru 
din viața sportivă. O măsură 
care, dealtfel, se impunea...

• ANGAJAMENT. In cadrul 
plenarei C.J.E.F.S. Dîmbovița, 
tinăra atletă Mariana Dușa, una 
dintre speranțele probelor de 
viteză, și-a luat angajamentul 
ca, pregfttindu-se serios sub 
indrumarea prof. Ion Șerban, 
să obțină performanțe deose
bite. „Sper să mă număr prin
tre participanții la Jocurile 
Olimpice din 1980 și să realizez 

înaltă treaptă a podiumului de 
premiere. Dar, după ce a ciștigat 
titlul de campion, Constantin Vul
pe' a crezut că de acum înainte 
totul i se cuvine, că porțile lotu
lui național — pentru care a și 
fost vizat de antrenori — îi sint 
deschise oricum, că pregătirea sis
tematică nu mai este neoesară, iar 
canoanele vieții sportiva pot fi 
ignorate. Evoluțiile sale ulterioare 
aveau să arate cit de mult se În
șela. La întrecerile de bob din 
anul următor, Vulpe a sosit al 
7-lea, fiind întrecut de mulți spor
tivi mai puțin cunoscută. Supărat, 
a cerut dezlegarea pentru altă a- 
sociație sinăiană. dar Voința, pe 
bună dreptate, nu i-a acordat-o. 
Drept răspuns, nu a mai partici
pat la pregătiri. În această situa
ție, asociația i-a interzis folosirea 
boburilor și Constantin Vulpe, de 
doi ani. nu a mai coborît pe pista 
care l-a consacrat. Secretarul a- 
sociației, Emilian Popescu, speră, 
totuși, ca sportivul crescut la Vo
ința să renunțe la modul de viață 
pe care-1 duce acum și să revină 
la antrenamente.

Și, atunci. Constantin Vulpe va 
putea din nou să demonstreze — 
de ce nu ? — că este printre cei 
mai buni...

Paul IOVAN

ATLETISMUL
ESTE PREZENT

SI LA... POPICE
** ) O ’nil"........... * SflOHl

-■.eluarea campionatului Diviziei 
A la popice (19 februarie) este 
precedată de trecerea unor probe 
fizice de către toți componenții 
echipelor feminine și masculine. 
Ca la toate sporturile, și la po
pice condiția fizică 
virșitor, ceea ce se 
pregătire generală 
probe atletice — 
pildă — se află

are un rol co- 
obține printr-o 
în care unele 
alergarea. de 
pe primul loc. 

Pentru forța brațelor se fo'osesc 
flotările, care ajută pe sportiv să 
arunce cu ușurință și. ceea ce 
este extrem de imnortant, cu ma
re precizie bila detextolit in greu
tate de aDroape 3 kg. Și nu tre
buie să uităm că la un meci fe
tele lansează de o sula de ori. in 
40 de minute, această bilă grea, 
iar- băieții de două ori pe atit 
(200 bile în 80 de minute). Deci, 
o bună evoluție presupune o con
diție fizică bine pusă la punct, 
ceea ce a făcut ca in regulamen
tul competiției să fie prevăzute 
probe fizice obligatorii.

Luni după-amiază s-au prezen
tat pe stadionul Voința din Capi
tală toate cele șapte echipe divi
zionare bucurestene pentru trece
rea probelor fizice, care au con
stat dintr-o alergare timp de 10 
minute, flotări și aruncarea min
gii de oină la punct fix. Echipele 
au venit. evident, cu antrenorii 
lor și după o ușoară încălzire au 
trecut la executarea probelor. Cea 
mai dificilă a fost alergarea, dar 
au... promovat cu toții, atit fetele 
cit și băieții. Dealtfel, s-a obser
vat că antrenorii echipelor respec
tive se ocupă și de această la
tură a instruirii, majoritatea po
picarilor avind o robustețe fizică

Jucătoarele din echipele bucureștene de popice in postură de atlete... 
Foto : N. DRAGOȘ

210 ETAPE DE SUSPENDARE ÎN TUR !
în județul Prahova se desfă

șoară. ca dealtfel pretutindeni în 
țară, un campionat județean de 
fotbal. Este vorba despre o com
petiție cu 
mărită cu 
spectatori, 
multe ori, 
spectatori 
spiritului 
anime o 
drept, 
comisia

„JUMĂTATE PLUS UNU“...

corespunzătoare. Astfel*  
bucureștene Laromet 
P. Trandafir). Voința 
Szocs), Rapid (T. Buzea). Gloria 
(C. Neguțoiu) — la femei, Olimpia

echipele 
(antrenor 

(Crista

(F. Popescu).
și Gloria (Al.
bați, pot incepe returul campiona
tului, intrucit au trecut examenul 
probelor fizice. (T. R.)

Participare numeroasă

Voința (R. Cernat) 
Gomoiu) — la băr-

largă participate, ur- 
mult interes de mii de '

Din păcate, insă, de 
atit jucătorii cit și unii 

nu sint la înălțimea 
sportiv care ar trebui să 
astfel de întrecere. Este 
C.J.E.F.S. Prahova, prin 

de fotbal respectivă, a 
urmărit atent desfășurarea meciu
rilor luind, imediat, măsurile care 
se impuneau. Astfel, in tur, co
misia județeană de care vorbim 
a dictat nu mai puțin de 210 etape 
de suspendare pentru joc dur și 
acte de indisciplină, pe terenul de 
joc și in afara Iui. Iată și citeva 
amănunte : Radu Vasile (Fero- 
email Ploiești) a fost exclus din 
activitatea de performanță pentru 
lovirea gravă a unui arbitru ; 
s-a ridicat dreptul de joc. pe 
teren propriu — pe anumite pe
rioade de timp — echipelor FerO- 
cmail Ploiești, Geamul Scăeni și 
Recolta Măgurele ; doi conducători 
de secții : Ion Matache (Cricovul 
Urlați) și Gh. Scurtu (Geamul 
Scăeni) au fost sancționați pentru 
abaterile lor (!!) cu ridicarea

dreptului de a conduce echipa 
timp de 3 luni.

Dar, iată citeva exemple edifi
catoare care dovedesc si faptul că 

'' fără disciplină in teren, prin ig
norarea sportivității, nu se pot 
hipțirtr*  fleCit rezaltaft1 Slabe. Echipa 
Cricovul Urlați a avut 38 etape 
suspendare și a ocupat la sfirșitul 
turului locul 14 in clasament. Fe-

ciații din Azuga. Sinaia. Comarnic 
etc. S-a făcut prezența și, cu 54 
de delegați sportivi, ședința a în
ceput.

Axr, cum se obișnuiește*  după 
un timp s-a dat o pauză. La re-

Aliindu-ne la Ploiești, cu citeva 
zile in urmă tovarășul Teodor 
Constantinescu, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Prahova, ne-a spus : 
„Ar fi interesant si mergeți la „ 
ședință inițiată de către Consiliul 
județean al sindicatelor. Se întil- luarea ședinței insă- dintre
nesc acolo reprezentanții sportivi 
ai principalelor întreprinderi și 
instituții din județ. Vor prezenta 
citeva din realizările, din proble-

NOTE CRITICE
roemail Ploiești a avut 19 etape 
suspendare și ocupă locul 16. Nu-i 
lipsit de interes să arătăm, insă, 
că alte ‘ .
Breaza 
Pădure 
nici o 
în prezent ele sint, în ordinea a- 
mintită, ocupantele primelor două 
locuri în campionatul județului 
Prahova. Campionat în cadrul că
ruia, după cum se vede, condu
cătorii și jucătorii unor formații 
mai au multe de învățat la capito
lul educație.

două formații — Tricolorul 
și Minerul Filipeștii de 

— n-au avut în tot turul 
etapă de suspendare și că

mele lor. apoi vor audia o temă 
din programul de instruire..."

Socotind că o astfel de reuniune 
— organizată după cite ni se spu
sese cu minuțiozitate, spre a i se 
asigura reușita — merită să fie 
urmărită, am răspuns invitației, și 
la ora 10 dimineața am fost pre- 
zenți in sala de festivități a Casei 
de cultură a sindicatelor. Erau 
acolo reprezentanți ai asociațiilor 
Metalul 
Bucegi 
Ploiești, 
Ploiești,

Plopeni, Poiana Cîmpina, 
Sinaia, Locomotiva C.F.R.
INTEX Păulești, Prahova 
precum și de la alte aso-

invitați n-au mai venit. Au fost 
așteptați zadarnic, intrucit Unii din
tre ei apreciaseră că cel mai bun 
lucru pe care îl au de 
să se „volatilizeze". Și 
dința a continuat, după 
teptare, cu ...jumătate 
din cei 54 de delegați (!). Ne-am 
interesat de numele acestor „gră
biți" ți pe 6 dintre ei am reușit 
să-i depistăm : R. Gribincea (Car- 
pați Sinaia), M. Pop (Victoria Flo- 
rești), Gh. Chirită („1 Mai" Bu- 
cov), I. Alcxe (U.E.I.L. Măneciu), 
D. Stanciu (Electrica Brazi), M. 
Voinea (Rafinăria Vega Ploiești).

Evident, ne aflăm In fața unei 
atitudini cu totul stranii a unora 
dintre cei investiți cu importante 
sarcini educative in rindul tinere
tului sportiv din asociațiile respec
tive. Să înțelegem că și sportivii, 
urmind pilda dascălilor lor, privesc 
cu aceeași ușurință cerințele ins
truirii ?

făcut este 
astfel, șe- 
multă aș- 
plus unu

M. FERRARINI

PRIMELE COMPETIȚII
la Dumbrava Sibiului DE ORIENTARE ALE ANULUI

SIBIU, 15 (prin telefon). — Marți, 
in zona Dumbrava Sibiului au 
început campionatele naționale de 
orientare rezervate juniorilor și 
prima etapă (de iarnă) a „Cupei 
F.R.T.A." pentru seniori.

Conform regulamentului ambele 
competiții urmau să se desfășoare 
pe schiuri. De aceea organizatorii

După campionatele de schi alpin juniori

NUMĂRUL PARTICIPANÎILOR POATE COMPENSA
LIPSA DE CALITATE A ÎNTRECERILOR

naționale 
desfășurate

CUVINTELE DE

Recentele campionate 
de schi alpin-juniori, 
la Mogoșa, confirmă faptul că și 
alte județe. în afara celor cu tra
diție in sporturile de iarnă (Bra
șov, 
de 
o ținută ridicată. Mai trebuie 
amintit că aceste întreceri 
s-au desfășurat in condițiuni me
teorologice nefavorabile (vînt, cea
ță și ploaie), ceea ce evidențiază 
și mai clar efortul și reușita co
misiei județene de schi Maramu
reș. Subliniem, de pildă, inițiativa 
proiectării și realizării cu resurse 
proprii a unei instalații de crono
metraj electronic, prin efortul ing. 
Francisc Torok (Baia Mare), ceea 
ce a rezolvat principalul și mult 
discutatul aspect al obiectivitătii 
arbitrajului.

Din păcate, foarte multe cluburi 
și asociații, ca și reprezentative 
județene, nu au ințeles faptul că 
întrecerile actualului campionat 
reprezintă cea mai înaltă formă 
comnatiționalâ 
niori și, 
impunea 
sportivi 
goriilor 
dorința
(dar uneori neconcludentă), foarte 
multe 
s-au 
copii 
finală

Prahova), au capacitatea 
a organiza competiții de 

ținută ridicată. Mai 
că aceste

decu caracter
concu- 
arbitrii 

uriaș, 
de su- 

datorită
— nu

X

internă pentru ju
deci, in primul rînd se 
calitatea și prezența cu 

juniori in limitele cate- 
de virstă respective. în 
unei participări masive

unități județene sau de club 
prezentat la campionat cu 
de 9—10 ani, transformind o 
de campionat național în-

tr-o competiție 
masă. Avind circa 40 de 
renți la startul probelor, 
au fost supuși unui efort 
calitatea intrinsecă a avut 
ferit și înșiși sportivii — 
duratei mari a întrecerii
s-au bucurat de condiții egale de 
concurs. Din acest considerent so
cotim util ca in viitor federația 
de specialitate să delimiteze in 
mod strict participarea cu excep
ții minime numai dintre campionii 
categoriei mari de la copii, asigu- 
rînd în acest fel și numărul re
zonabil de concurenți și calitatea 
întrecerii. Ar mai fi o soluție : 
înaintea campionatelor republicane 
să se organizeze întreceri pe 
zone, cu participarea a 4—5 județe 
și, desemnindu-se cei mai buni, 
să se ofere un număr proporțional 
pentru finala, campionatului.

Citeva cuvinte despre pirtia de 
la Mogoșa. După părerea noastră, 
este una dintre cele mai bune 
din țară pentru probele de slalom 
și slalom uriaș și de aceea soco
tim că ar fi util să fie introdusă 
in circuitul competițional perma
nent al juniorilor. în felul acesta 
se poate asigura atit variația pis
telor de întrecere, cit și gradul de 
dificultate necesar promovării ti
nerei generații.

sibieni au fixat trasee lungi (16 
km la seniori și intre 6,6 și 9.6 km 
la juniori) cu un număr mai re
dus de posturi, instalate la dis
tanțe apreciabile, concurenții ur
mind să-și valorifice in primul 
rind calitățile de schiori de fond 
și, în al doilea rind. pe cele de 
orientariști.

Lipsa zăpezii a schimbat insă 
caracterul celor două competiții. 
Ploaia rece, care n-a contenit nici 
o clipă și terenul desfundat au 
pus la grea încercare pe cei peste 
90 de concurenți, reprezentanți ai 
județelor Iași, Bistrița-Năsăud, 
Satu Mare, Maramureș, Arad. Si
biu. Brașov. Prahova. Dolj, Mureș 
și ai asociațiilor bucureștene.

Cu toate că se găsesc la început 
de sezon, concurenții au făcut do
vada unei temeinice pregătiri 
zice : timpii realizați 
puțin inferiori celor 
in cazul cind s-ar fi 
schiuri.

O notă bună pentru 
panții : traseele au fost parcurse 
in întregime, s-au „luat" toate 
posturile și nu s-a inregistrat nici 
un abandon.

Concursurile continuă miercuri

au fost 
calculați 
concurat

fi- 
cu

pe

toți partici-

cind se vor desfășura etapele fi
nale.

Rezultate tehnice după prima e- 
tapă. „Cupa F.R.T.A.". Feminin : 
1. Paula Chiurlea (I.T.B.). 2. Gabre 
Shuster (Rulmentul — 
Valentina Berlinschi 
rești). Masculin : 1. C. Petrișor (U. 
Buc.). 2. M. Țicleanu (Dacia Buc.), 
3. V. Plaian (Voința Cj.-Nap.). Cam
pionatele naționale ale juniorilor 
(etapa de iarnă). Juniori mici : 1. 
Dorel Tibu (Sibiu), 2. E. Boullion 
(Sibiu), 3. N. Gheorghe (Bistrița). 
Juniori mari : '
trița), 2. I. Pop 
Sallai (Voința 
Junioare mici 
(M. duc). 2.
șov). 3. Monica Mureșean (Sibiu). 
Junioare mari : 1. Sunhilde Her
bert (Sibiu). 2. Gabriela Beczi (B. 
Mare), 3. Brigide 
Tineret. Feminin : 
conescu (Dolj). 2. 
(Brașov). 3. Irene 
Mureș). Masculin : 
tona (Satu Mare). 2. W. 
ger (Brașov), 
(I.E.F.S. Buc.).

Brașov), 3. 
(U. Bucu-

1. A. Bulea (Bis- 
(Baia Mare), 3. Z. 

Cluj-Nap.). Feminin. 
: 1. Melania Birta 
Cristei Danek (Bra-

Schell (Brașov). 
1. Natalia De- 
Lisbeth Danek 
Ambruș (Tirgu 
1. Ștefan Ca- 

Honigher- 
Tomescu3. V.

Sever NORAN

Cei 21 de băieți se scoală 
dis-de-dimineață și efectuează o 
incălzire dinamică de 30 de minu
te. Ceva mai tirziu. pleacă in 
parcul sportiv „23 August” unde 
rămin vreme de un ceas pentru 
pregătirea fizică generală. Aici fac 
exerciții de gimnastică, se angre
nează in jocuri sportive și. mai 
ales, aleargă. Aleargă mereu, pe 
alei umede, peste obstacole natu
rale. pe pista grea unde se acce
lerează stringind din dinți. în serii 
de 400 m. După-amiază. circuit de 
forță specifică, 60 de minute, cu 
treceri succesive, la cinci aparate 
care nu lasă în repaus nici o fibră 
din corpul lor călit in atitea bodi- 
ceck-uri. Apoi o oră pe gheață și 
seara. înainte' de culcare, o lecție 
de teorie. Acesta este, in actuala 
perioadă, programul unui hocheist 
din lotul nostru reprezentativ care 
așteaptă cu emoție „botezul” gru
pei A. în campionatul mondial. 
Cind se sună stingerea, fiecare din 
cei 24 de selecționați a adunat in 
contul său de acumulări efectul 
unor solicitări echivalind cu caz
na unui crosist lansat într-o cursă 
cu miză, de vreo 15 km. Am 
„prins" și noi unele secvențe din 
antrenamentul cotidian al echipei 
de hochei pe gheață a României. 
Ne-am băgat puțin in sufletul ei, 
ca să putem povesti citeva clipe 
din viața unei viitoare competitoa-

Mihaî BARA

DIN DIVI- 
___ ÎL. : Ar
și București

BASCHET ziaULTeTE
hitecturo — U..Î.
89—83 (48—53), Știinta ' 
înța Petroșani 111—73 
— Automatica 79—68 
Sibiu — Universitatea 
(29—20), Rapid Oradea 
Mureș 75—66 (36—30),
rad - " 1 '
86—64 
Ploiești 
Marina 
minin : 
țul Tg.
București 
(30—14), 
rul Arad 
stanța - ______ _ ______ T,
(63—19), Universitatea București — Me
dicina București 66—44 (32—18), P.T.T. — 

(44-31).

B : masculin :
Universitatea 1 

Mediaș 
(50—35). 
(34-33),
Craiova

— Comerțul Te. 
Constructorul A- 
II Cluj-Napoca 

Știința

- Ști- 
URBIS 
C.S.U. 
68—55

Universitatea
(54—42), Le tea Bacău
102—73 (58—35), Electrica Fieni— 
Constanța 85—60 (40—29) ; fe-
Știința Sf. Gheorghe — Comer- 
Mureș 28—59 (14—28), Progresul

— C$.B. București 84—31
Voința Oradea — Constructo- 

' 56—76 (28—31), Știința Con-
Confecția Călărași 100—49

dicina București 66—44 (32—18), 
Politehn-ica l| București 96—61

ii inc 10,1 de ,oJULJtwt Complexului
in sala 

Construc- 
sector 4)

ora 19,
------ ,------------ spartiv 

ț‘a (bd. Energeticienilor 9—11. 
va avea tac întîlnirea internațională 
dintre echipele reprezentative ale Școlii 
sportive Energia București și Clubul 
sportiv Resursa Lodz (Polonia).

Pdpi/^E LA GALAȚI s-c des-
rUlIvE fășurot o competiție
feminina dotată cu „Cupa Voința", 
la care au participat formațiile divizio
nare Rapid București, Voința Ploiești, 
Voința Craiova și organizatoarea între
cerii, Voința Galați. Turneul, disputat 
pe două manșe, a fast deosebit de util 
echipelor participante acum în 
reluării campionatului. Trofeul a 
echipei Rapid, la eqalitate de 
cu Voința Ga lăți. La individual 
evidențiat Maria Coman (Ploiești) —
847 p d în ambele jacuri și junioara 
Elena Vasile (Rapid) cu 897 p d I^Jatâ 
clasamentul turneului : ' “
(la „izolate" 1543). 2.
4898 p d (1492), 3. Voința 
p d, 4. Voința Craiova 4614

ajunul 
revenit 
puncte 

s-au

1, Rapid 4898 p d 
Voința — ■ ■

Ploiești 
o d.

Galați 
4851

CZ'DIIUX TRASATORI 
5LKIFIA PROGRESUL 
vor fi prezenți Io „Trofeul Mory-
mont" programat in zilele de 19
și 20 februarie la Varșovia. Au făcut 
deplasarea floretiștii Dinu, Oancea,

LADE
BUCUREȘTI 

„Trofeul 
zilele

Georgescu, Roșu și Urscvîcl precum și 
sabreril Pâunescu, Chiculiță, V. Stânes- 
cu și Gh. Macanu. La concurs și-au a- 
nunțaf participarea reprezentanți de 
cluburi din Ungaria, Bulgaria, R.D. 
Germană, Cehoslovacia, U.R.S.S. și Po
lonia • CEA DE A DOUA ETAPA a 
campionatului școJar al Capitalei (toate 
probele) a foSț fixată pentru prima de
cadă a lunii iunie, cind se var cunoaște 
și cîștigâtorii.

TEklIC INCEPIND DE VINERI,
■ ElXiO pitalo Bulgariei, Sofia,
fi gazda unei nai ediții a
petiției pe teren acoperit ___
Start". La întreceri — rezervate echipelor 
de tineret și juniori — vor fi prezenți 
următorii sportivi români ! Florin Nițâ, 
Rodica Gheorghe, Vasile Sâlâjan și Lu
minița Sălâjan. • TEN ISM ANII noștri 
vor fi prezenți între 22—27 februarie, la 
Budapesta, la campionatele de sală ale 
Ungariei, rezervate seniorilor. Vor face 
deplasarea Mihai Rusu șl juniorul An
drei Dirzu.

ea- 
va 

com- 
„Cupa

ORDINE: REZISTENȚA Șl FORȚĂ!
jucătorii de cimp se grupează și 
ei in ..liniile11 dinainte știute: An
tal, Gal — Costea, Tureanu. Axin- 
te; Varga. Zgincă — Pană, V. Hu- 
țanu. Cazacu; Ioniță, Justinian — 
Nistor. Olenici, Gheorghiu; Pisaru, 
Moroșan, Vișan, Bartalis, Micloș, 
Dumitru și Solyom. rezervele po
sibile. începe un meci aspru, de 
mare angajament, in care crosele 
scot scintei și umărul caută umă
rul adversarului, in goana dirijată 
de nevăzutele prelegeri tactice. 
Elementul... discordiei, pucul mi
nuscul cit o farfurioară de dulcea
ță. se zbuciumă ca un apucat, bucu- 
rindu-se doar de citeva ori de ră
gazuri scurte în plasele porților pe 
care le-a scuturat. Pană pasează 
in adîncime cu mare precizie. Tu- 
reanu incintă privirile, dar antre
norul Ionescu pare nemulțumit, bi- 
ciuindu-și mereu elevii cu aceleași 
imperative: „Presing pe tot tere
nul, mai multă forță, mai multă 
forță!" La un moment dat se în
toarce spre noi, simțindu-se parcă 
dator să dea o explicație: „Forță 
și rezistență! înțelegeți, este devi
za noastră in această campanie de 
pregătire a campionatului mondial. 
Nu se poate rezista altfel in gru
pa A”.

Și după ce Costea părăsește te
renul cu o întindere de ligamente 
și după ce Justinian solicită îngri
jiri medicale, căzind în capcana 
propriului bodieeck cu care a vrut 
să-1 stopeze pe Micloș (acesta l-a 
evitat cu un salt felin), partida se 
încheie. Vine momentul în care 
Ștefan Ionescu comandă sprinturi 
repetate pc toată lungimea pati
noarului. Sprinturi după sprinturi, 
în grup compact, cu crosa înainte, 
cu gîtul întins, goană teribilă, par
că spre un liman al făgăduinței. 
Dar la celălalt capăt ii așteaptă o 
mantinelă mută, în fața căreia se 
frinează cu dexteritate, revenin- 
du-se in patinaj lejer. „La vestia
re!” se aude pentru ultima dată 
vocea lui Ștefan Ionescu. Râmine 

pentru incă două 
să știe că la 19 ani 
să sprintezi in coada 
oprim puțin pc Var- 
care la cel 37 de ani

re in grupa de elită a unui cam
pionat mondial...

...în jurul patinoarului, o oare
care forfotă. Cei 24 iau startul in
tr-o alergare de 3000 m. Unii poar
tă tricourile Stelei, alții poartă tri
courile lui Dinamo. Este o soluție 
comodă, — nu ne îndoim, sponta
nă. ..de vestiar" — dar, implicațiile 
ei psihologice nu ne apar cu totul 
ideale, în fine. Se aleargă deci 
grupat, in ritm alert și revenirea 
se face in fața „statului major” 
care este cu ochii pe cronometru : 
Ștefan Ionescu, 
Virgil Crihan, 
medicul Vasile 
după aceea la

antrenor federal, 
antrenor secund. 
Ignat. Se trece 

fotbal, un meci

REPORTAJUL NOSTRU

ciudat, fără portari, căci se vede 
treaba, nimeni nu are voie să lin- 
cezească. Driblinguri fine, des
chideri savante, deposedări necru
țătoare. La urmă, retragerea in 
cabine și echipare adecvată. $i in 
timp ce mașina „Rolba” mingiie 
luciul gheții cu periile ei catifela
te. noi ne notăm in carnet că tre
cuse o oră Și un sfert de antrena
ment asiduu, fără ca antrenamen • 
tul propriu-zis să fi inceput cu 
adevărat.

Și deodată, in fața unor specta
tori ocazionali, primul dintre 
24 de selecționabili izbucnește 
gheață. Este portarul Huțan. 
mască, cu apărătoare de coate, 
apărătoare de genunchi, platoșe 
pitonate din piele bej. dă 
tîrcoale dreptunghiului . __ _
Fixează porțile, se invirte de ciie- 
va ori in jurul lor. Pare stingaci, 
incomodat de zalele lui volumi
noase, gindim răutăcios că, la ur
ma urmei, portarul nici nu trebuie 
să fie un virtuoz al patinajului. Dar 
brusc, Huțan terminind inspecția 
zonelor sale, se dezlănțuie pe pati
noarul al cărui stăpin este incă 
citeva minute.

Curînd apar și ceilalți, zburdind 
la rindu-lc, in timp ce Huțan si 
celălalt portar, Netedu, 
pe rin-d la șuturile simulate 
fostului portar... Crihan. 
de mare intensitate, cu 
fulgerătoare, cu zvîcniri 
pe trasee neașteptate, cu ___
de brațe care amintesc zborul... te
restru al pinguinilor in primejdie. 
Iar cind cei doi portari se despart,

cei 
pe 
Cu 
cu 

ca- 
citeva 

înghețat.

plonjează 
ale 

Reprize 
șpagate 

de crosă 
aruncări

doar Cazacu, 
sprinturi, ca 
nu e permis 
plutonului. îl
ga, veteranul ___ ... ... ____ ___
ai săi. ridică puțin media de virstă 
a echipei, oprită la cifra 22.

— Care e deosebirea intre pre
gătirile pentru grupa A și B?

— Lucrăm pentru forță și rezit- 
tență aproape de două ori mal 
mult decit înainte.

Ion CUPEN *
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AL 31-LEA... I DIN ACTIVITATEA
...Simbătă seara, in sala de la ..23 

August”. Cu citeva minute in ur
mă, Gina Panait a sărit 6.54 m la 
lungime, ciștigind titlul de cam
pioană națională după... 43 de zile 
de activitate ca senioară.

Așteptăm ca ..reala" felicitărilor 
din jurul proaspetei campioane .și 
a antrenorului său. Ion Moroiu, să 
se rărească. Ion Moroiu este un 
nume binecunoscut in lumea atle
tismului nostru. Face parte 
acea categorie de ’ ' ' 
ror nume nu pot 
orașul sau clubul 
ză. Pentru toți cei 
tismului, numele 
sinonim cu Brăila. ... _____ __
tiv din orașul dunărean.

Are 37 de ani. face parte din ge
nerația tinără de antrenori, deși 
anul viitor va împlini 15 ani de 
meserie. Din 1969 este la Brăila. 
L-am văzut în ultimii 5—6 ani la 
toate campionatele de juniori, in 
aer liber, sau in sală, la București, 
Brașov sau Cluj-Napoca. la Foc
șani sau la Botoșani. De fiecare 
dată atleții de la C.S. Brăila au 
urcat pe podiumul de premiere. 
Nu de puține ori pe prima treaptă. 
Mai exact, de 30 de ori. 
poate surprinde, dar este 
C.S. Brăila are în vitrină 30

. din'
tehnicieni al că- 
fi despărțite de 
in care activea- 
din familia atle- 
lui Moroiu este 
cu Clubul Spor-

Cifra 
reală: 

de

medalii de aur ciștigate de Argen
tina Pavel, Mihaela Șerban, Doru 
Oprea, Victor Grigore. Cornelia 
Moise, ■ Ion Săndel, Elisabcta Baciu 
sau Gina Panait — toți atleți cres
cuți de Moroiu. Cite cluburi se pot 
mindri cu acest palmares ?

Ion Moroiu deține și alte recor
duri. Este singurul antrenor care 
se poate lăuda cu două titluri de 
campion mondial școlar (și două 
medalii de bronz). .Este, de aseme- 

' ne,a, singurul antrenor care a eres
cut trei campioni balcanici de ju
niori...

Simbătă seara, în sala „23 Au
gust" Ion Moroiu a ciștigat primul 
titlu de tempion al țării la seniori. 
Primul titlu de campion al Brăilei, 
după ani mulți, atît de mulți în- 
cit reporterul nu le-a putut afla 
numărul exact. Drumul este însă 
deschis acum...

. Secretele lui Moroiu? Zimbește 
stinjenit. „Să-ți placă meseria. Să 
nu-ți numeri orele petrecute la 
stadion. Să știi să-i atragi pe copii 
și pc părinții lor. Părinții Ginei și 
ai colegelor ei Vin la concursuri, 
în excursii, în toată țara... Să gă
sești înțelegere și dragoste pentru 
atletism la cei care te conduc. Res
tul vine de la sine...”

I
I

VI. M,
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înființat recent 
copii și juniori 
lingă asociația apor- 
Mai multe premise
stat la baza acestei

FOTBAL
TURNA Vl^l^l: aproape to^i copiii

un
la din oraș, in s^li^i^l^ii^i

I

*
*1
1

X
II 

tî: 
iî:

*
*
*
**

La sfîrșitul acestei săptămihi 
mai mulți atleți români vor par
ticipa la citeva concursuri pe 
teren acoperit peste hotare:

• La Minsk, simbătă și dumi
nică vor concura Gina Panait, 
Doina Anton, Claudiu Șușeles- 
cu și Gheorghe Ghipu.

• La Berlin, tot simbătă și 
duminică, vor fi prezenți cițiva 
spdrtivi de la 
Cornelia Popa,

Dinamo — 
Elena Mirza,

Bcttroa Bedroslan, Gheorghe 
Dumitrescu, Stclian Văduva etc. 
— precum și. Carol Corbu.

• La Sofia vor participa Ve
ronica Buia, Gabriela Ionescu, 
.Toma Petrescu. Dumitru Iorda- 
che, Iloria Toboc, Nicolac Petcu 
și Valeriu Teașcă.

• In sfirșit, la Iablonec (Ce
hoslovacia) vor concura sim- 
bătă săritorii în înălțime Mări
cel Onciu și Dieter Miillcr.

care nu au trecut normele delotul republican
ianuarie și februarie, precum și sportivii care

• Atlefli din 
control în lunile _ _ , _
doresc să participe la „Cupa de Cristal“ pot participa Ia concursu
rile programate in această săptămină la Timișoara, Cluj-Napoca, 
Roman și București. Informații suplimentare se pol afla la consi
liile județene respective.

FINALITATEA COMPETIȚIILOR DE MASA
(Vrmare din pag. 1)

muncitori sau... — se dă plecarea. 
Se fac premieri, festivitatea de în
chidere și... cam atît ! Trecem 
peste faptul că adesea multi din
tre participanți sint deja legitimați, 
poate chiar atleți cu clasificare. 
Ce se întimplă, însă, cu cei — ne
legitimați — care dovedesc, totuși, 
aptitudini ? Nimic, de cele mai 
multe ori, pentru că la aceste cro
suri arareori vei putea găsi antre
nori sau profesori care să-i „vadă" 
și să-i îndrume către secțiile de 
performanță, școli sportive sau 
cluburi. Există încă mulți tehnicieni 
care se pling de lipsa elementelor 
dotate, dar care așteaptă la sta
dion „talentul" să vină singur...

Organizarea cu predilecție a în
trecerilor de cros este urmarea fe
lului în care se muncește în școli, 
în școală se face educația sportivă 
de bază a tinerilor, De.și„ăUet,3,H.il • Ți’CJgi'e 
are și . probe țje. aruncări. și " sări- ' asistcn
turi — unele fqarte’ simple — sler-.. 
garea este cel mai adesea mijlocul 
minimei rezistențe în activitatea 
profesorilor de educație frizică. Și 
atunci cum aă 
suri atletice de

* 
*
♦
♦

i
I
♦

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

F. R. F. a 
subcentru de 
Tirmăvemi. pe 
tivă Chimica, 
argument au
hotărîri : 1. BolSni, Unchiaș, Fa- 
zekaș, trei dintre titularii echipei 
A. S. A. Tg. _
portarul de rezervă al aceleiași 
formații, 
se afirmă că este la fel de în
zestrat ca și Windt) au crescut ca 
fotbaliști la Tirnăveni. Alți cițiva 
jucători de la Chimica evoluează 
acum în echipe din Divizia B : 
Marcu la Șoimii Sibiu, Solomon — 
Chimia Tr. Măgurele, Careschi — 
Industria sirmei Cimpia Turzii
etc. 2. După mai multe încercări, 
Chimica a reușit să promoveze în 
eșalonul secund și a avut, în 
toamna anului trecut, o comporta
re destul de bună, fiind probabil 
singura divizionară B care a ju
cat, în majoritatea meciurilor, cu 
doi juniori titulari în formație. 3. 
Echipa de juniori a asociației s-a 
numărat mereu printre fruntașele 
campionatului republican (anul 
trecut — participarea la turneul 
final : anul acesta — lideră în se
ria a VIII-a, neînvinsă în tur, cu 
6 puncte avans față de formația de 
pe locul 2, A. S. A. Tg. Mureș !). 4. 
Ultimele două ediții ale „Cupei 
Speranțelor", cea mai populară 
întrecere de minifotbal din țară, 
au fost ciștigate de Chimica, re
prezentanta orașului de pe Tirnava 
Mică.

Cui se datorează aceste 
se realizări ? Care sint

sărituri (in lungime, in înălțime) 
sau de aruncări (cu greutatea, cu 
mingea de oină), cînd marea masă 
a elevilor 
denților, a 
lipsită de . 
în probele respective ? Lanțul slă
biciunilor trebuie rupt chiar de la 
bază pentru ca lucrurile să se în
drepte, pentru că — în ultima vre
me — nu cunoaștem deocamdată 
vreun săritor sau aruncător, ajuns 
pe o treaptă ridicată a performan
tei. care să fi fost descoperit în
tr-o competiție de masă !

Atletismul românesc arc nevoie 
de o largă bază de mase. Se pot 
organiza competiții simple, cu 
probe accesibile, in fiecare oraș, 
in fiecare sat sau comună. Con
cursurile de masă au marele a
vantaj de a permite evoluția in 
timp a tinărului care a scăpat la 
o triere inițială prin sita selecției. 
Pentru aceasta este nevoie insă ca 
" . .'jȚoncturs șă beneficieze de

' asistența He nMic^Mitate a "4Cnnl<'|' 1 
eicnliori ' iâiU particlpănțil să aibă ' 
formate " ata^nii — dift ștStealr-S' 
— deprinderile elementare. Atunci 
vom putea spera și în apariția 
unui Megelea sau Floroiu, aflați 
in masa anonimilor...

— și mai tirziu a stu- 
muncitorilor etc — este 
deprinderile elementare

I
I
I

Mureș, precum și

Vunvulea (despre care

frumoa- 
factorii 

implicați direct în obținerea lor ?
„De mai multă vreme există la 

noi, la Tirnăveni, o preocupare 
serioasă în privința depistării unor 
tineri jucători talentați — afirma, 
cu puțin timp în urmă, Valeriu 
Cucui, prim-vicepreședinte al con
siliului orășenesc pentru educație 
fizică și sport. Se poate vorbi, în 
acest sens, chiar de o tradiție, re
zultatele obținute datorindu-se în
deosebi seriozității și pasiunii cu 
care se muncește la nivelul copi
ilor și juniorilor, dar și condițiilor 
create de organele .locale, de con
ducerea asociației sportive Chi
mica".

Așadar, seriozitate și pasiune. 
Nu sint vorbe spuse la intimplare, 
fără acoperire in fapte. Dimpo
trivă. Dar să exemplificăm. Cam
pionatul orășenesc de minifotbal,

foarte bine organizat (28—30 de e
chipe la fiecare ediție), șl compe
tițiile școlare la care iau parte 
circa 14—15 echipe (pe categorii 
de virstă) constituie baza de se
lecție pentru subcentrul de copii 
și juniori care iși desfășoară acti
vitatea 
trenor 
juniori _ , ___ ___
juniori (T. Mcsaros). In total — 
76 de jucători. Interesant de sub
liniat faptul că toți cei trei antre
nori sint profesori la școlile din 
oraș, angajați la subcentru doar 
cu jumătate de normă ! Un impe
diment ? Așa s-ar părea. Dar... 
„Orașul nostru nu e mare — ne 
spunea Tiberiu Mesaros, cel care 
de 12 ani ae ocupă de juniorii a
sociației Chimica. Are doar 5 școli 
generale, două profesionale și do
uă licee. Noi, cei trei antrenori ai 
subccntruiui, fiind cadre didactice 
la aceste unități școlare, avem po
sibilitatea să cunoaștem foarte bi
ne aptitudinile majorității copiilor 
din oraș. Pe cei mai înzestrați 
pentru fotbal îi aducem la Chimi
ca. Cred că puțini sînt cei care 
scapă sondajelor noastre. Selecția 
contează enorm, ea fiind — dacă 
se poate spune așa — temelia pe 
care ne străduim să ridicăm un 
edificiu. Mai mult, noi am mărit 
aria căutărilor și in comunele din 
apropiere, iar rezultatele s-au do
vedit a fi foarte bune. După efor
turile pe care le facem în privința 
selecției, nu ne mai putem permi
te ca, apoi, pe parcursul procesu
lui de instruire, să folosim jumă
tăți de măsură. Oricare din jucă
torii de la Chimica poate confirma 
acest lucru".

Am asistat la antrenamentele 
celor trei grupe ale subcentruiui 
și ni ae pare inutil să mai sub
liniem . tăria lor. Ne-au frapat în 
plus punctualitatea tuturor jucă
torilor și disciplina cu care au 
răspuns la comenzile antrenorilor. 
Dar oricare vizitator al bazei spor
tive Chimica rămîne plăcut sur
prins și de ordinea și curățenia 
exemplare care domnesc in vestia
rele copiilor și echipei " 
acestea datorindu-se 
strădaniilor bătrinului

cu o grupă de copii (an
— I. Șchiopu), o grupă de 
mici (Em. Tulea) și una de

Gavrilă Stanciu, omul stimat de 
toți jucătorii și antrenorii de la 
Chimica. „Ne bucură rezultatele 
obținute in ultima vreme de jucă
torii noștri, cărora căutăm să le 
creăm condiții corespunzătoare de 
pregătire — afirma, la rindul lui, 
ing. M. Hurubeanu, 1 directorul 
Combinatului chimic, vicepreședin
tele asociației. Sperăm ca în scurt 
timp să amenajăm, lingă terenul 
principal, unul de zgură regula
mentar, să mărim capacitatea tri
bunelor, să construim cu forțe 
proprii, între popicărie și vestiarul 
echipei de seniori, o micuță sală 
de forță, să refacem pista".

Tirnăveni este orașul care i-a 
dat fotbalului nostru pe Boloni, 
Fszeksș. Unchiaș și pe alți 14—15 
jucători care activează în Divi
ziile B și C. Și „laboratorul" con
dus de T. Meaaroș n-a încetat aă 
lucreze. V. Vitan, I. Pop, V. Sili- 
tra (fundași). O. Deac, D. Ganea, 
A. Stoica (mijlocași), L. Bozcșan, 
V. Artimic (atacanți), sînt juniori 
în care Chimica învestește 
speranțe. Iar FI. Hincu, V. 
șan, FI. Loga, I. Popa. M. 
ae numără printre cei care 
dus la Tirnăveni, de două 
rind, în 1975 și 1976, cupa 
celei mai bune echipe de minifot
bal din țară !

Laurențiu DUMITRESCU

mari 
Mure- 
Stoica 
au a- 
ori la 
oferită

între altele — unor erori de con
cepție privind orientarea metodică 
în procesul de formare a tinerilor 
jucători, precum și faptului că se 
acordă o prioritate absolută unuia 
sau altuia dintre factori în pregă
tirea seniorilor, voi căuta in rin- 
durile care urmează să aduc citeva 
argumente in sprijinul unei astfel 
de afirmații.

După cum prea bine se 
balul modern, competitiv, 
practica — cu pretenția 
marilor performanțe — 
către echipele al
cătuite din elemen
te cu o completă 
formare psihică, 
fizică, tehnică și 
tactică. în spirit 
competitiv modern. 
Ceea ce,, bineînțe
les, presupune ca 
întreg cadrul in 
care se desfășoară 
acest proces să fie 
dominat de adevă
rurile dure din 
pregătire și joc ale 
fotbal. De regulă, însă, _ 
noștri iau contact cu duritatea ce
rințelor pregătirii moderne de abia 
la seniorat! Și aici, doar parțial in 
unele antrenamente, iar total în 
jocurile din competițiile europene, 
în care apare pregnant un deca
laj valoric între fotbalul nostru și 
cel internațional. Aceasta pentru 
că insuficiența pregătirii și adap
tării mijloacelor tehnice la ritmul 
jocului actual 
noștri un consum 
ho-fizică mult mai 
la al adversarilor 
dacă nu sint mai
de o mai bună pregătire globală.

Fără a intra in detaliile jocu
lui, voi menționa doar faptul că, 
in condițiile unei mai reduse valori

știe, fot- 
se poate 
obținerii 
doar de

de seniori, 
indeosebi 
pensionar

organizezi concur- 
masă cu probe de

ACTUALITĂȚI

C.S.

ETAPA A

ANUNȚ

SUGESTII NOI PENTRU UN OBICEI VECHI
C.

MĂRȚIȘORUL, C.

PRILEJ TRADIȚIONAL DE A OFERI CADOURI

Călan

I
fi- 
in- 
fe-

Secvență de la unul din antrenamentele echipei de juniori Chimica Tir
năveni, liderul autoritar al seriei a VIlI-a a campionatului republican 

Foto : Andrei LUCA — Tirnăveni

Institutul de educație 
zică și sport anunță că, 
cepînd cu data de 15 

1977, organizează

Magazinele comerțului de stat vă oferă zeci de mii de... su
gestii de cadouri pentru 1 martie : poșete, mănuși, cordoane, bluze 
și jachete tricotate, baticuri, umbrele etc.

Nu uitați !
Mărțișorul este un simbol al primăverii, dar și un mesager al 

sentimentelor dv.

DUMINICA, 20 FEBRUARIE 1977, 
O NOUA TRAGERE 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
PROCURATI-VA DIN TIMP CÎT 
MAI MULTE BILETE PENTRU 

A VA PUTEA NUMĂRA 
PRINTRE MARII CIȘTIGATORI !

LOTO

Participind perseverent Ia trage
rile Pronoexpres (obișnuite, excep
ționale, extraordinare, speciale) 
numeroși participanți au ciștigat 
autoturisme.

IATĂ O PARTE DINTRE MA
RII CIȘTIGATORI DE LA TRA
GERILE PRONOEXPRES DIN UL
TIMA PERIOADA :

DOGARU ILIE din București, 
autoturism „Dacia 1300“

VELCEA GHEORGHE din Foc
șani, județul V^j^nc^r^e. autotturim* ' 

JJacia 1300”
CRACiUNESCU NICOLAE din

ACTUALITĂȚI
" ASTAZI, alte meciuri ami

cale. In programul echipelor din 
Diviziile A șl B apar, pentru astăzi, 
alte meciuri amicale, menite să con
tribuie la atingerea gradului de pre
gătire necesar reluării sezonului ofi
cial. Iată spicuiri din programul a
cestor întîlnlri : ..........................
de la ora 15,30 : RAPID

stadionul Giulești,
_ ... . “--rzr jiul ;

Tirgoviste : C.S. — STEAUA ; Olte
nița : Ș.N.O. - DINAMO BUCU
REȘTI ; Timișoara: U.M.T. — F.C.M. 
REȘIȚA; B^j^l^irița: GLORIA — A.S.A. 
TG. MUREȘ ; Sighet : C.I.L. — ELO
RE BEKESCSABA.

• LA ROȘIORII DE VEDE S-a 
disputat tradiționala competiție do
tată cu „Cupa. 16 Februarie", la carc 
au participat divizionarele B Meta
lul București și C.F.R. Timișoara, 
precum șl Autom-canica București 
și ROVA din localitate, echipe din 
campionatul diviziei C. In prima zi 
s-au înregistrat rezultatele : ROVA 
Roșiori — C.F.R. Timișoara 1—2 
(1—1) ; Autom-canica — Metalul 0—1 
(0—1). In meciul pentru locurile 
1—2 s-au intîlnit Metalul și C.F.R. 
Timișoara. După un joc frumos, a 
ciștigat Metalul București cu 2—1 
(1—1) prin golurile înscrise dc Giu- 
giumică și Prodan, respectiv Dima. 
Pentru locurile 3—4 : ROVA — Au- 
tomccanica 2—0 (0—0). Au înscris
Tudose șl Alexandru. (T. Negulescu 
— coresp.).

" PREGĂTIRILE ARBITRILOR 
HUNEDORENI. Cci 24 de „cavaleri 
al fluierului" din Hunedoara pot fi

întilnlțl, de două ori pe săptămină, 
pe stadionul Corvinul, unde se pre
gătesc pentru noul sezon competlți- 
onal. Lecțiile — teoretice și practice
— sint conduse de I. Ștefănlță, pre
ședintele colegiului municipal. (I. 
Vlad — coresp.).

• MINERUL GURA HUMORULUI
— F.C.M. GALAȚI 3—0 (1—0). Me
ciul a-a disputat pe un teren des
fundat. Au marcat : Ioaub (min. 20 
șl 75) și Hrițcu (min. 65). (C. FILI- 
PESCU — corespondent).

bruarie _
cursuri de pregătire pentru 
candidații la concursul de
admitere in Institut. Cursu
rile au loc în zilele de du
minică, între orele 11,00—
13.00.

înscrierile au loc la Secre
tariatul Institutului, str. 
Maior Ene nr. 12, pe bază 
de recomandări din partea 
liceelor sau de la locul de 
muncă.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Constanța, jud. Constanța, autotu

rism „Dacia 1300”
MARIN P. LUCIAN, din corn. 

Boldești-Scăcni. jud. Prahova, au
toturism „Dacia 1300“

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi transmisă de posturile noas
tre de televiziune la ora 18,15.

Rezultatele tragerii vor fi trans
mise și la radio în cursul serii.

VACAR IOAN din Baia Mare, 
iud. Maramureș, autoturism ..Dacia 

1300“
VINESAR FLORE din Timișoara, 

jud. Timiș, autoturism „Dacia 1300”
RAULEA DUMITRU din corn. 

Loamneș, jud. Sibiu, autoturism 
..Dacia 1300”

CALDARAȘ IULIAN A din Ti
mișoara, jud. Timiș, autoturism 

..Dacia. 1300“
• P.ODAR.. IORDAN.. dm com. . Bu- 

dilă, jild. Brașov!" autoturism „Da
cia 1300"

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 13 FEBRUARIE 1977

Categoria 1 : (13 rezultate) 1 
variantă 50% a 18.699 lei și 38 
variante 10% a 3.740 lei ;

Categoria 2 : (12 rezultate) 137 
variante a 1.080 lei ;

Categoria 3: (11 rezultate)
1.466,40 variante a 151 lei.

celor două situații fundamentale
din joc. Așa se fhec că efortul fi
zic depus in apărare pentru recu
perarea mingii — și uneori doar
pentru a împiedica adversarul să 
joace — este ineficient dacă echipa 
nu are capacitatea tehnică de a 
impune adversarului, prin dina
mica acțiunilor sale de atac, con
sumarea cel puțin a aceluiași vo
lum de efort psiho-fizic. Cu alte 
cuvinte, fotbalul modern competi
tiv nu înseamnă doar acumulări 
fizice cantitative și înaltă tehnică 

individuală, ~ 
ticarea 
modern 
obținerii 
performanțe presu
pune însumarea 
timpurie și progre
sivă a unor cunoș
tințe și capacități 
la nivelul conținu
tului și dinamicii 
jocului modern și 
mai ales folosirea 
acestora într-o con- 

superioară adversa-

rîbuna
OPINIILOR

acestui gen de 
jucătorii

solicită jucătorilor 
de energie psi- 
mare decît ace
lor care, chiar 

talentați, dispun

Prac- 
fotbalului 
în scopul 

marilor

cepție unitară _ 
rilor din competiția respectivă.

Ca o concluzie a succintelor opi
nii expuse mai sus aș vrea să 
relev că este complet eronată ideea 
potrivit căreia deficiențele jucăto
rilor noștri s-ar reduce la o slabă 
pregătire a unui singur factor — 
în momentul de față a aceluia fi
zic — cînd în realitate carențele 
sint de ordin general. Și acest 
lucru nu din cauza lipsei unor ca
lități native specifice fotbalului, 
cum greșit susțin unii, ci datorită 
insuficientei preocupări pentru 
formarea, dezvoltarea și perfecțio
narea din timp a calităților cores
punzătoare cerințelor fotbalului 
modern, competitiv.

ION BALANESCU
antrenor

Dialog cu Roznai

Dialog de ocazie, zilele trecute, 
cu Roznai, unul din „cazurile” 
ultimului sezon. Atacantul Jiului 
venise in Capitală aureolat de pof
ta sa de gol și de o eficacitate 
constantă, dar la ora primului bi
lanț la Dinamo nimeni n-a fost 
prea mulțumit. Nici el, nici antre
norii, nici susținătorii lui...

— Se spune că acomodarea s-a 
prelungii datorită timidității para
doxale a fostului virf al Jiului. 
Ești de acord?

— Timiditatea mea este o cauză, 
indiscutabil. Nu-i mai puțin ade
vărat că numele unei echipe mari, 
ca Dinamo, te inhibă, mai ales 
cînd în primele meciuri nu-ți prea 
„ies pasențele". Iar mie nu mi-a 
reușit startul la Dinamo. Poate și 
pentru că am vrut să fac totul de 
la bun început. Am ratat, însă, 
mult din start și de aici și trece
rea mea printre rezerve. Iar asta 
mă doare mult. Pentru că nu am 
venit laiDîtianid "ît Schimbul” tuivă, 
cum am auzit unele voci, ci plin 
de iluzii, din proprie inițiativă. 
Aveam mai multe oferte, să știți, 
în vară, ’dar eu am vrut să joc " 
tr-o echipă mare.

— Orice sfirșit înseamnă și 
început. Ai terminat sezonul 
toamnă, in meciul de la Reșița, 
tr-o formă care l-a determinat 
după meciul acela pe antrenorul 
Ion Nunweiller să declare: „Roz
nai a ciștigat titularizarea". O ase
menea afirmație înseamnă startul...menea afirmație

— Mă bucură 
nea declarație a 
Și mă obligă la

în-

un 
de 

in-

nespus o aseme- 
antrenorului meu. 
fel de mult. Sin-

PETROLUL PLOIEȘTI VA JUCA 
IN LIBIA

c?o ’’

La începutul sâptăminii viitoare, 
formația ploieșteană Petrolul urmea
ză să plece In Libia, pentru a sus
ține două meciuri amicale : la 25 
februarie, la Bengazi, șl la 27 fe
bruarie, la Tripoli.

gura mea șansa sa nu înșel spe
ranțele puse din nou în mine este 
golul. Trebuie să marc cel puțin 
15 goluri in primăvară, pentru a 
nu rămîne rezervă, sau, dacă vreți, 
jucătorul care a evoluat în tur în 
10 partide, dar în unele numai ci
teva minute. Cu acest număr de 
goluri adăugate la „recolta” lui 
Dudu, care va fi bogată și în pri
măvară, aș putea spune că aș con
tribui și eu puțin la cîștigarea ti
tlului de către Dinamo. Am sprbit, 
cu Jiul, din Cupa României, sint 
convins că voi îmbrăca și tricoul 
de campion. Nu vreau însă să-l 
Îmbrac oricum, mai mult prin me
ritul celorlalți... Pentru rcdobîndi- 
rea apetitului de gol, am nevoie, 
însă, și de încrederea coechipieri
lor.

— Să fim optimiști! Al. Moldo
van, care ți-a fost coechipier și la 
Jiul, spunea, în ianuarie, la Sinaia, 
că te va ajuta să ajungi în națio
nală. Ca să refaci tandemul cu 
Mulțescu!...

►—■Sandu" Moldovan e un băisteji! 1 
drăguț. M-aș bucura să pot spune 
și eu că îl voi ajuta să ajungă in 
națională, pentru că, după opinia 
mea, e un jucător foarte valoros. 
Eu * unul știu, insă, că trebuie mai 
intii să fiu titular la Dinamo și 
apoi să visez la națională. Așa e .. 
normal, așa e drept. Naționala 
nu-i o treabă ușoară, am Înțeles

lucru cînd am fost selecționatacest ...
de două ori în lotul reprezentativ, 
jucînd însă doar intr-un meci de 
pregătire, cu Akademik.

— în tur ai înscris cele două 
goluri numai în afara Bucurcștiu- 
lui, la Hunedoara și la Reșița! In 
retur?...

— Tot o problemă de psihologie, 
‘ Afasgi. parcă mă .simtcarp.jjibat, 

cind știâm că lnvcitevs mirnita.tre- 
■ bifa Sț"fac totul: sS *jbc c&ctent, 
să înscriu și goluri, ca să nu de
zamăgesc tribuna, pe nimeni. în 
deplasare, scăpăm de acest „com
plex”. In retur, însă, voi înscrie și. 
la București! Pentru că m-am ho- 
tărît să devin mai „înfipt", în sen
sul bun al cuvîntului. mai cuteză
tor.

Mirceo M. IONESCU

REUNIREA LOTULUI DE
In vederea 

cu Turcia, de 
cadrul Cupei 
Spania, de l _____
cadrul Campionatului Europei, 
de tineret al țării noastre va 
ține la 23 februarie un joc dc ___
La această acțiune antrenorii O. Po - 
pescu șl C. Deliu au convocat urmă
torii jucători : Lung, Tilihol. Cămă- 
taru și Irimescu (Universitatea Cra
iova) , Bărbulescu și Stancu (F.C. 
Argeș), Dragnea șl șt. Pctcu

meciurilor
: la 23 martie, 

Balcanice, și 
la 16 apallle,

oficiale 
din 
cu 

din 
lotul 
sua- 

trlal.

(F.C.

TINERET (21 DE ANI)
Constanța). Șerbănică (Politehnica
lași), Barna, Nucă și Nadu (Politeh
nica Timișoara), Șurenghln și Dina 
(Corvinul Hunedoara), Moraru, Agiu, 
Zahiu și Florea (Steaua), Plrvu, Ad. 
Dumitru și Cojocaru (Rapid). Șoșu 
(S.c. Bacău), Lupău 
lorgulescu (Progresul), 
namo), Marton (A.S.A. _ ___
Windt (F.C.M. Reșița), Buracu (Ur
nirea Alexandria), Văetuș (Mureșul 
Deva)

(F.C. Bihor), 
chitaru (Di- 
Tg. Mures),

și T. FrAțiM (Șoimii Sibiu)

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B seria a mia
Mureșul Deva 
Dacia Orăștie 
Olimpia Șatu Mare 
Gloria Bistrița
C. I.L. Sighet 
U. M. "
C.F.R.
Sticla 
Rapid

Timișoara
Cj.-Napoea 

Turda 
Arad

ETAPA A
„U“ Cj.-Napoea 
Minerul Cavnic 
Ind. sirmei C. T. 
Armătura Zalău 
Minerul Lupeni 
Victoria Călan 
C.F.R. 
Aurul 
F.

Timișoara
Brad 
Baia Mare

ETAPA A 20-a (27 martie)
Baia Mare 
Arad

F.
Rapid
Minerul Cavnic 
Sticla Turda 
Mureșul Deva 
Armătura Zalău 
Gloria 
U. M.
C.F.R.

18- a (13 martie)
— Minerul Lupeni
— Ind. sirmei C. T.
— „U“ Cluj-Napoea
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Cavnic
— F. C. Baia Mare
— Victoria Călan
— Armătura Zalău
— Aurul Brad
19- a (20 martie)
— Sticla Turda
— U. M. Timișoara
— Rapid Arad
— Mureșul Deva
— C.F.R. Cj.-Napoca
— Dacia Orăștie
— C.I.L. Sighet
— ©limpia S. Mare
— Gloria Bistrița

Bistrița
Timi șoara

Cj.-Napoea
ETAPA A

Victoria
Dacia Orăștie 
Sticla Turda
C. F. R. Timișoara 
Gloria Bistrița 
Olimpia Satu Mare 
Minerul Lupeni . 
„U“ Cluj-Napoca 
C. I. L. Sighet

Ind. sirmei C. T. 
F. C. Baia Mare 
Victoria Călan 
C.F.R.
U. M.
Rapid 
Aurul
Minerul Cavnic 
Dacia

— C.F.R. Timișoara
— C.I.L. Sighet
— Dacia Orăștie
— Minerul Lupeni
— Aurul Brad
— „U“ Cj.-Napoea
— Olimpia S. Mare
— Victoria Călan
— Ind. sirmei C. T.
21-a (3 aprilie)
— Minerul Cavnic
— Aurul Brad
— C.F.R. Cj-Napoca
— Armătura Zalău
— Rapid Arad
— Mureșul Deva
— Ind. sirmei C. T.
— F. C. Baia Mare
— U. M. Timișoara

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

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

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

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

Mureșul Deva 
Rapid 
Aurul

Arad 
Brad

ETAPA A

SighetC.I.L. _
Olimpia Satu Mare 
„U“ Cluj-Napoca
Victoria Călan 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Lupeni 
F. C. Baia Mare 
Dacia 
Sticla

Orăștie 
Turda

Arad
Brad

Cj.-Napoca

Rapid 
Aurul
C.F.R. . .
Minerul Cavnic 
Armătura Zalău
C.I.L. Sighet
U. M. Timișoara 
Ind. sirmei C. 
Mureșul Deva

— Victoria Călan
— Minerul Lupeni
— C. I. L. Sighet
24-a (24 aprilie)
— C.F.R. ^.-Napoca
— Armătura Zalău
— U. M. Timișoara 
— Aurul Brad
— Ind. sirmei C. T.
— Gloria Bistrița
— Rapid Arad
— Mureșul Deva
— Minerul Cavnic

ETAPA A 25-a (1 mai)
— Sticla Turda
— Minerul Lupeni
— Olimpia S. Marc 
— F. C. Baia Mare
— Dacia Orăștie
— Victoria Călan
— Gloria Bistrița 
— „U“ Cj.-Napoca 
— C.F.R. Timișoara

T.

ETAPA
Armătura Zalău 
Ind. sirmei C. T. 
Minerul Lupeni 
Olimpia Satu Mare 
„U“ Cluj-Napoca 
F. C. ~ • ’■
C.F.R. 
Gloria 
Dacia

Baia Mare 
Timișoara 
Bistrița 
Orăștie

A 26-a (8 mai)
— U. M. Timișoara
— Mureșul Deva
— Victoria Călan
— Rapid Arad
— Minerul Cavnic
— C.F.R.
— Aurul
— Sticla
— C. I. L.

Cj.-Napoca 
Brad 
Turda 

Sighet

ETAPA A 27-a (15 mai)
Baia Mare 

Turda 
Bistrița 

’ Cavnic

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

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

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

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

Victoria Călan 
C.F.R. Cluj-Napoca 
U. M. Timișoara 
Minerul Cavnic 
Gloria 
Sticla 
Rapid

Bistrița 
Turda 
Arad

ETAPA
TimișoaraU. M.

Olimpia Satu Mare 
Aurul Brad
Ind. sirmei C. T.
„U“ Cluj-Napoca
Minerul Lupeni 
Mureșul Deva 
Dacia Orăștie
C. I.L. ~Sighet

ETAPA
Turda
Bistrița

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

— „U“ Cj.-Napoca 
— Mureșul Deva
— Olimpia S. Mare 
— Aurul Brad
— Armătura Zalău
— Dacia Orăștie
— C.F.R. Timișoara

A 30-a (5 iunie)
— Rapid Arad
— C.F.R. Timișoara
— F. C. Baia Marc 
— Victoria Călan 
— Gloria Bi^S^iriț-a 
— Armătura Zalău 
— Minerul Cavnic
— C.F.R. Cj.-Napoea
— Sticla Turda
31-a (12 iunie)
— F. C. Baia Marc
— Victoria Călan 
— C. I. L. Sighet 
— Minerul Cavnic 
— Ind. sirmei C. T. 
— U. M. Timișoara 
— Aurul Brad
— Minerul Lupeni
— „U“ Cluj-Napoca

A 32-a (19 iunie)
— C. I. L. Sighet 
— Dacia Orăștie
— Sticla Turda 
— Mureșul Deva
— C.F.R. - -
— Rapid
— Gloria 
— U. M. .
— Olimpia S. Marc

A 33-a (26 iunie)
— Ind. sirmei C. T.
— Gloria Bistrița 
— Olimpia S. Marc 
— C.F.R. Timișoara
— „U“ Cluj-Napoca 
— Mureșul Deva
— Minerul Lupeni 
— Victoria Călan 
— Armătura Zalău

A 34-a (3 iulie)
— Minerul Cavnic 
— F. C. Baia Marc
— C. I. L. _ Sighet
— Dacia 
— Sticla 
— Aurul
— C.F.R. 
— U. M.
— Rapid

A

Sticla
Gloria _
Olimpia Satu Mare 
Rapid Arad 
Armătura Zalău 
Dacia Orăștie 
C.F.R. Cluj-Napoca 
C.F.R. Timișoara 
Mureșul Deva

ETAPA
Cluj-Napoca

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

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

„U“ , .
C.F.R. Timișoara 
Victoria Călan
F. C. Baia Mare 
Minerul Cavnic 
Armătura Zalău 
Ind. sirmei C. T. 
Aurul Brad 
Minerul Lupeni

ETAPA

(1—3) 
(0—1) 
(2-4) 
(1-2) 
(0-1) 
(2-1) 
(1-8) 
(0-2) 
(1-3)

Cj.-Napoea 
Arad 
Bistrița 

Timișoara— Olimpia S. Mare
— Aurul Brad
— Mureșul Deva
— Ind. sirmei C. T.
— C.F.R. Timișoara
— Armătura Zalău
— C.F.R. Cj.-Napoea
— Dacia Orăștie
— Minerul Lupeni

F. C. 
Sticla 
Gloria 
Minerul
Victoria Călan 
C. I. L. Sighet 
U. M. Timișoara 
Rapid Arad 
„U“ Cluj-Napoca

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

Aurul Brad
C.I.L. Sighet 
Dacia Orăștie
Sticla Turda
Rapid Arad
U. M. Timișoara 
Minerul Cavnic 
F. C. Baia Mare 
C.F.R. Cluj-Napoca

ETAPA

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

ETAPA A 22-a (10 aprilie)
— Olimpia S. Marc
— C. I. L. Sighet
— Armătura Zalău
— C.F.R. Timișoara
— Sticla Turda
— Mureșul Deva
— ,.U“ Cj.-Napoea
— Gloria Bistrița
— Minerul Lupeni

Cj.-Napoca 
Timișoara 
Arad 
Brad

Orăștie

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

ETAPA A 23-a (17 aprilie)
Bistrița
^.-Napoca

Gloria
C.F.R.
Olimpia Satu Mare 
U. M. Timișoara ■ 
Armătura Zalău 
Sticla Turda

— Dacia Orăștie
— „U“ Cj.-Napoea
— Minerul Cavnic
— C.F.R. Timișoara
— F. C. Baia Mare
— Ind. sirmei C. T.

(1—3)
(1-0)
(2—3)
(2-3)
(1—5)
(0-1)

Aurul Brad
C. F. R. Timișoara 
C. F. R. Cj.-Napoca 
Minerul Lupeni 
Ind. sirmei C. T. 
Dacia Orăștie 
Mureșul Deva 
Armătura Zalău 
Olimpia Satu Mare

ETAPA A 28-a (22 mai)
— Gloria Bistrița
— „U“ (^.-Napoca 
— Rapid Arad
— U. M. Timișoara
— C. I. L. Sighet
— F. C. Baia Mare
— Sticla Turda
— Minerul Cavnic
— Victoria Călan

ETAPA A 29-a (29 mai)
C. I. L. Sighet
F. C. Baia Marc

— Minerul Lupeni
— Ind. sirmei C. T.

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

(0-2)
(1—^1)

C. F. R. 
Minerul 
Mureșul 
„U“ *

Timișoara
Lupeni
Deva

Cluj-Napoca
Olimpia Satu Mare 
Armătura Zalău 
Gloria Bistrița 
Ind. airmei C. T.
Victoria Călan
• între paranteze, rezultatele din tur.

Orăștie 
Turda 
Brad 
Cj.-Napoca 
Timișoara 
Arad

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



SPARTACHIADA
ARMATELOR

PRIETENE
• La hochei, reprezen

tativa noastră a invins

pe cea a Bulgariei cu 4-1

• Schiorul Dan Cristea, 

locul 5 în proba de

coborâre
Aseară, pe patinoarul din Libe

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

★
Proba de coborîre din cadrul 

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

DIVIZIA A

MASCULIN

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

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

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

C. M. de handbal tineret, din Suedia

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

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

la sorți a grupe- 
Iată alcătuirea

rezultatul tragerii
. lor preliminare.
acestora;:

A — Uniunea 
Germană ;

B — Danemarca, ROMANIA, 
Maroc ;

Sovietică, R. D.

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

C — Portugalia, Iugoslavia, Ku
weit ;

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

rael ;
F — Franța, Spania. Madagascar;

CAMPIONATE DE SCHI
ITALIA. Gustavo Thoeni a obți

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

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

masculin, a ciștigat Klaus Heideg
ger.

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

7 (Urmare din pag. 1)

DE HANDBAL

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

trambulina de la
cei mai buni săritori s-au

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

de la Viella, a de-
Francisco Fernandez

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

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

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

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

C.M. 
mar- 
să-și 
gru- 
gru-

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

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

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

Cuba, “
seara

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

5 
U.R.S.S., 2 —

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

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

b. ab. 2 
Tot două

CASA ALBA CITEȘTE „RAPORTUte Nr. W

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

pupa 
Prin- 

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

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

cubanez Basultă.

GUSTAVO THOEN1

PROGRAMUL JOCURILOR

SELECȚIONATEI

DE HOCHEI

CANADIENE

(Agerpres). —

Albă pitește 
sub
M.

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

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

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

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

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

(25 februarie,

grup de atleți 
în Canada și

In cadrul concursului de sală, de td Toronto,' după o liînga dt>seiițd, 
campioana olimpică Rosemarie Ackermann a reintrat cu o frumoasă per
formanță la săritura in înălțime (1,90 m), care i-a adus și victoria.

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

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

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

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

obținute Ja Mont- 
real, iâr planurtfe de vlitHrTfif-

senină- 
Eg or by, 
publică

600 de 
a siiua- 
ca și a 
mai rele, 

sportivii S.U.A. la 
■ marile competiții

■precunv, și

american
urmare a unor 
iar curba des- 
valori nu de 

ale sportului a-

urgent.
Ț ,xre-

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

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

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

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

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

de către 
Olimpic, 

spiritului

te*reșpijrist
Camitetul .^Ințerjiațional ■ 

olimpic". ' ‘ ”

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

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

cind se ciștiga
WIMBLEDON-UL ?

La această întrebare putem

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

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

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

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

Și 
a-

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

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

ai săi, 
dreptul

CONSTELAȚIE
Mereu în căutarea celui 

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

mai e-

delungată, vreau să mă conving 
în ce formă sînt. Aș dori desigur 
să mă calific pentru campionate
le europene...".

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

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

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

voi menționa că și a- 
de disc au debutat 

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

de

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

HEIDI FISCHER
„Deutsches Sportecho" — Berlin

BORG DAT ÎN JUDECATA !
Nu numai în fața fileului va 

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

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

sals, clasată a 4-a în lume.

„In toate turneele 
. arbitrul de 

a schim-î 
de linie, 

la dispo- 
de 5% 
îngrijire,

televiziune etc.“.

REGULI noi
Sint și noutăți de altă natură

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

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

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

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

A J.O. DE LA MOSCOVA

-I-

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

Analizînd situația actuală. . -------r_ a
sportului feminin în lumina Rezul
tatelor pe plan mondial, cotidia
nul francez „L’Humanite" publică 
un larg articol, din care extragem: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTBAL » La Ball-Bouake

s-a

și

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

a
.0- 

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

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

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

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

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

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

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

Tanner (SU.A.) 283- : - :
t Turneul feminin de., 
s-a îiicheiăt -cu rdetoria 

Dynamo —- 10 p.

6; p.
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