
ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
HAFEZ AL ASSAD, ÎN TARĂ NOASTRĂ

Miercuri, 16 februarie, s-a în
cheiat vizita oficială de prietenie 
întreprinsă în țara noastră, la in
vitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad.

Dialogul la nivel inalt româno- 
sirian - urmărit cu profundă satis
facție și aprobare de opinia publi
că din cele două țări - se înscrie, 
prin rezultatele sale fructuoase, ca un 
nou și deosebit moment in cronica 
relațiilor de prietenie, colaborare 
multilaterală și solidaritate activă 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist, dintre 
România și Siria, dintre popoarele 
român și sirian. Schimbul de ve
deri dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, în
țelegerile la care s-a ajuns cu 
acest prilej vor duce la o ampli
ficare a conlucrării rodnice între 
țările, partidele și popoarele noas
tre, in folosul și spre binele lor 
reciproc, la o intensificare a co
operării pe plan internațional in 
vederea sporirii contribuției lor la 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte în care toate națiunile 
să poată să se dezvolte liber, po
trivit năzuințelor lor de pace și 
progres.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu portretele celor doi șefi de stat, 
cu drapele românești și siriene, cu 
urări închinate dezvoltării priete
niei și colaborării dintre România 
și Siria, cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad au

sosit împreună la aeroport. Mii de 
oameni ai muncii din Capitală, 
aflați aici, precum și numeroși 
studenți sirieni care invață in 
țara noastră au ovaționat indelung 
pe cei doi șefi de stat, aclamind 
pentru prietenia româno-siriană.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat un căl
duros drum bun președintelui Hafez 
Al-Assad. Cei 
strins miinile 
îmbrățișat cu

doi șefi de stat și-au 
cu cordialitate, s-au 
prietenie.

★
Republicii s-au înLa Palatul 

cheiat, miercuri dimineața, convor
birile oficiale intre secretarul gene
ral 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 s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate și prietenie, de stimă și înțe
legere reciprocă.

★
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, au semnat, 
miercuri, 16 februarie, in cadrul 
unei ceremonii, Comunicatul co
mun.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au rostit apoi alo
cuțiuni, urmărite cu interes și sub
liniate cu aplauze de cei prezenți.

★
La scurtă vreme după încheierea 

convorbirilor oficiale, secretarul ge-

neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad, au făcut o 
vizită la una din cele mai mari 
unități ale industriei noastre con
structoare de mașini - întreprin
derea de mașini grele din Capi
tală.

Pe întregul traseu străbătut de 
la Palatul Republicii Socialiste Ro
mânia, unde s-au desfășurat con
vorbirile, pînă la sediul întreprin
derii, de-a lungul bulevardelor Ca
pitalei, ca și în noul cartier Ber- 
ceni, bucureștenii au intîmpinat 
multă căldură pe cei doi șefi 
partid ți de stai

Cu aceleași sentimente i-au 
timpinat pe cei doi președinți 
muncitorii marii uzine bucureștene.

De la intreprinderea de mașini 
grele, însoțiți de uralele și aplau
zele muncitorilor, cei doi șefi de 
stat s-au îndreptat 
Capitalei. Coloana 
a străbătut marele 
ceni, care 
locventâ a ritmuiui construcțiilor de 
locuințe din țara noastră, a modu
lui în care se materializează și pe 
acest plan politica partidului și sta
tului nostru de ridicare continuă a 
nivelului 
șina in 
Nicolae 
Assad a 
leile marelui Parc al 
trecind pe lingă noul Palat al 
sporturilor și culturii, prilej pentru 
distinsul oaspete sirian de a cu
noaște una dintre cele mai remar
cabile realizări edilitare ale Ca
pitalei.

cu 
de

in
și

spre centrul 
de mașini 
cartier Ber- 

oferă o imagine e-

de trai al populației. Ma- 
care se aflau președinții 
Ceaușescu și Hafez Al- 
parcurs, de asemenea, a- 

Tineretului, 
noul Pala!

SPORT ÎN CARTIERE

ESTE NECESARA
EXTINDEREA INIȚIATIVELOR!

I La Școala generală nr. 
3 din Capitală, una 
din grupele de iniție
re iși desfășoară acti
vitatea sub suprave
gherea profesorilor 
Nicoleta Alexa și O- 
vidiu Boteanu in ba
zinul mic, inainte. de 
a-și dovedi... măiestria 

in cel mare 
Foto : I. MIHAICA
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VINERI SE REIAU ANTRENAMENTELE

• IARNA A REVENIT LA SINAIA • MIERCURI Șl JOI, 
LUCRĂRI PENTRU REPARAREA STRICĂCIUNILOR PRODUSE 
PISTEI DE VALUL DE CĂLDURĂ SI DE PLOI • TESTAREA 

PÎRTIEI REFĂCUTE VA AVEA LOC VINERI • PROBA DE 
BOb 2 A FOST AMÎNATĂ

de zilele precedente. Ca urmare, 
în ședința ținută la ora prînzu- 
lui s-a * stabilit un scurt răgaz 
înaintea luării unei hotărîri de
finitive. Mai precis, zilele de 
miercuri și joi au fost dedicate 
reamenajării pîrtiei, urmînd ca 
vineri dimineață echipajele ță
rilor participante să efectueze 
coborîri de testare a pistei și de 
antrenament. în funcție de si
tuația traseului și de .starea at
mosferică se vor lua hotărîri 
pentru zilele următoare. în orice 
caz, este cert că programarea 
inițială nu va putea fi respec
tată, astfel că întrecerile la bob 
2 nu se vor mai desfășura sîm- 
bătă și duminică, ci vor suferi 
o amînare.

Pînă vineri, cînd ar urma să 
aibă loc primele' cpborîri de an
trenament, boberii fac antrena
mente pe uscat, ele avînd princi
pal scop menținerea pregătirii 
fizice și o cît mai perfectă sin
cronizare a eforturilor echipaje
lor în timpul starturilor.

După zile în șir de vreme ne
favorabilă desfășurării antrena
mentelor în vederea Campiona
telor europene de bob, tempera
tura ridicată și ploaia afectînd 
starea pistei din Sinaia, în 
noaptea de marți spre miercuri 
timpul s-a schimbat brusc. 
Mercurul termometrelor a scă
zut simțitor, fapt de care orga
nizatorii au profitat cu prompti
tudine. Ei au început încă din 
cursul nopții repararea traseului, 

• iar ieri dimineață ninsoarea care 
a căzut necontenit i-a ajutat la 
înlăturarea stricăciunilor.

în aceste condiții, comisia care 
urma să stabilească programul 
Campionatelor europene a găsit 
o situație mult îmbunătățită față

«
S8» i

aer liber pentru toate 
edililor sint

categoriile 
elocvente,

Dezvoltarea continuă a ora
șelor, a tuturor localități
lor, a impus, ca o cerință 

a societății noi, nu numai asi
gurarea unor condiții conforta
bile de locuit, dar și realizarea 
unor ansambluri social-culturale 
care să contribuie la împlinirea 
atributelor unei vieți moderne. 
Intre acestea se înscriu și ame
najările din domeniul sportului 
și agrementului', menite să ofere 
posibilitatea de reeonfortare în
de cetățenL In, acest sens strădaniile 
„perimetrele sănătății" fiind, în toate cartierele, o prezență activă, 
eforturile lor sini, cel mai adesea, sprijinite cu interes și de aso
ciațiile de locatari. Problema spațiilor de joacă, sport și agrement 
în cartiere este deosebit de importantă, fiind înscrisă între prevede
rile Programului de dezvoltare a activității de educație fizică și 
sport, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care 
trasează, în această direcție consiliilor populare, tuturor factorilor 
cu atribuții, sarcini precise, la loc de frunte situîndu-se prevederea 
ca la 10 000 — 15 000 de locuitori să se amenajeze terenuri simple, 
la realizarea cărora să participe și cetățenii cartierelor.

In numărul de azi vă prezentăm cîteva experiențe și inițiative 
din Capitală și citeva orașe din țară, soldate cu bune rezultate.

BUCUREȘTI : DE LA MINI-CLUBUL „SPERANȚA" LA BAZA 
„CIREȘARII"

Sectorul 8 al Capitalei se află 
în plină dezvoltare. Noi cvarta- 
luri de blocuri într-o arhitecto
nică modernă schimbă, cu fie
care zi, peisajul cunoscut, pentru 
miile de cetățeni realizîndu-se 
spații destinate destinderii în 
aer liber. „Ținînd seama de do
rințele locuitorilor, de numărul 
mare 
colae 
dinte 
cație

ai copiilor — ne spune Ni- 
Cioranu, prim-vicepreșe- 
al Consiliului pentru edu- 
fizică și sport al sectorului 

— în ultimul timp s-au făcut 
multe lucruri bune prin reali
zarea unor baze de cartier, cum 
ar fi Cireșarii, Străulești, în par
cul Nicolae Bălcescu, locurile de 
joacă din cartierul Chitila. Por
nind de Ia experiența acumu
lată, dorim ca să extindem ase
menea amenajări, care oferă po
sibilități mai bune nu numai de 
întrecere, dar și cadrul unor ac
țiuni sportive cu un larg carac
ter educativ".

Intr-adevăr, planurile celor în- 
drituiți cu sarcini în acest do
meniu prevăd, pentru acest an, 
depistarea unor noi spații, ur

mînd a fi realizate și prin mun
ca patriotică a beneficiarilor 
peste 300 de terenuri simple 
pentru sport.

Despre „Cireșarii", despre baza 
de la Străulești sau bazinul de 
înot de la Școala generală nr. 3 
— unde elevii sectorului și o 
parte din preșcolari sînt oaspeți 
permanenți — am mai vorbit 
cu alte prilejuri, aici desfășu- 
rîndu-se mai toate acțiunile im
portante ale școlarilor din aceas
tă parte a Capitalei. Vom în
cerca în rîndurile următoare să 
ne referim la o inițiativă apar- 
ținînd asociației locatarilor blo
cului 7, din bulevardul 1 Mai 
nr. 150. Pornind de la ideea că 
în bloc sînt aproape 70 de copii, 
că activitatea acestora ar tre
bui supravegheată și îndrumată, 
a luat ființă, în 1973, mini-clu- 
bul „Speranța", avînd în Nina 
Predescu, Dumitru Oprișescu, 
Ioan Voinea, Mihail Popescu pe 
cei mai fervenți susținători din
tre părinți. împuternicitul aso
ciației, Dumitru Dumitrescu, la

Vă place sportul, copii?
TEST CU ELEVII CLASEI I A DE LA ȘCOALA 

GENERALĂ NR. 5 DIN CAPITALĂ

Am făcut u-n „test sportiv’ cu 
elevii clasei I A de la Școala ge
nerală nr. 5 „Miron Constantines- 
cu“ din Capitală :

— Vă place sportul, copii ?
— Daaa !... (toată clasa)
— De ce?
— Fiindcă e așa, jucăuș (Roza

lia Cozmarin).' Fiindcă nu răcești 
(Alina Crăciun). Fiindcă mergi la 
Olimpiadă (Bianca Niculae). Fiind
că devii ca Nadia !... (Patricia 
Lemnaru).

— Campioană, adică ?
— Da.
— Și ce trebuie să faci pentru 

a deveni campioană ?
<— Trebuie să faci gimnastică !... 

(Antoaneta Tudoran). 
faci antrenament (Alina 
cu). Trebuie să mănînci 
farfurie (Radu Răzvan). 
să fugi repede (O vidiu 
Trebuie să nu-ți fie frică 
dru Andraș). Trebuie să nu te 
doară, ca la rugby (Viorel Vlad).

— Sinteți in trimestrul al II-lea 
de învățătură și sport. La Abece
dar mai aveți două-trei litere și ați 
terminat alfabetul. E un succes ! 
La sport unde ați ajuns cu per
formanța ?

— Am ajuns sus !
— Unde, sus ?
— La inele !... Ne-am ridicat și 

In miini (Maria Drăgulescu). Eu

Trebuie să 
Rădules- 
tot din 

Trebuie 
Cocina). 

(Alexan-

am mers pe bîmă fără să cad 
(Mihai Matieschi). Eu fac șpagat 

zși pod peste cap (Antoaneta Tudo
ran).

— înțeleg, lucrați gimnastică in 
sala de sport...

— Cind e frumos, ne jucăm și 
afară, în curtea școlii !...

— Păi, sport înseamnă joacă ?
— Nuuu !...
— Dar ce înseamnă ?
— Să muncești (Carmen Tără- 

hoanță). Să faci de o sută de ori 
stind în miini. Să înveți bine 
(Gelu Comnea). Să nu te intimi
dezi (Mihăiță Miriunis). Să nu a- 
luneci de pe bîrnă. Să nu te gîn- 
dești la gînduri... (Viorel Rad).

— Sigur, să te concentrezi !... 
Observ că vă place gimnastica.

— Și înotul. Și tenisul...
— Ce sport vă place mai puțin ?
— Patinajul.
— De ce ?
— Fiindcă poți să cazi cu băr

bia de gheață (Monica Strimbea- 
nu). Fiindcă îți dă note mici : 
4, .5

3,
, — cea mai mare e 6 !...
— Dar voi cit aveți la sport...?
— ZECEEE !...

★
Mediile pe trimestrul I la sport 

poartă in dreptul lor semnătura 
prof. Ileana Voicu, diriginta acestor 
sportivi de... PRIMĂ CLASĂ !

Vasile TOFAN

I.E.F.S. AKADEMIK SOFIA,
UN JOC DE ATRACȚIE

întilnind în seara aceasta (ora 
17,45), în sala Floreasca, pe Aka
demik - - 
I.E.F.S. încheie evoluția 
tală a formațiilor românești cali
ficate in sferturile de finală ale 
cupelor 
tămîna 
C.C.E.), 
Rapid 
vor juca în deplasare 
Sesto San Giovanni, A. 
banne și, respeotiv. 
Moscova.

întrecerea de astăzi 
interes în primul rînd . prin faptul 
că studentele bucureștence se vor 
strădui să-și ia revanșa după în- 
fringerea la scor înregistrată in 
turul competiției, la Sofia (95—73 
pentru Akademik). După partidele 
de campionat disputate sîmbătă și 
duminică la\ Oradea, cu Crișul, e- 
levele prof. Ioan Nicolau au reluat 
imediat antrenamentele. I.E.F.S. 
va prezenta lotul complet, adică : 
Simionescu, Giurea, Mihalik, Duțu, 
Dumitru, Basarabia, Portik, Capo
tă, Balai și Steinberg.

Campioanele Bulgariei au sosit 
in Capitală ieri dimineață, iar 
după amiază au efectuat un antre
nament de acomodare în sala Flo
reasca. Oaspetele au venit cu lotul 
care a învins la Sofia, din el fă- 
cînd parte Spasova (31 p în par-

Solia, echipa feminină 
în Capi-

europene la baschet. Săp- • 
viitoare,

Steaua (Cupa
(Cupa „Liliana

I.E.F.S. (in 
cupelor) și 
Ronchetti") 
cu GEAS 

Villeur- 
Spartak

S. 
cu

prezintă

Una din 
de ieri al

temele
I.E.F.S.-ului a fost con

traatacul
antrenamentului

tida din tur), Evtimova (18), Mi
hailova (14).

Arbitrii meciului : B. Cseres- 
znyes (Ungaria) și H. Zeh (R. D. 
Germană) : comisar F.I.B.A. : A. 
Elie (Israel).

Completări la partida de la Marsilia

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU JUCAT BINE 60 DE MINUTE
PARIS, 16 (prin telefon). Ul

tima noapte a jucătorilor români 
pe teritoriul Franței e tot o 
noapte consacrată fotbalului. 
Acum, la ora telefonului, e 
miercuri, e șapte seara — meri
dianul Parisului — iar peste trei 
ore, pe canalul l .T.V. se va tran
smite înregistrarea meciului ju
cat marți, în nocturnă, pe sta
dionul Velodrome din Marsilia. 
Este vorba, după cum se știe, 
de meciul lotului nostru cu o 
selecționată alcătuită din jucă
tori străini care activează în 
Franța și cîștigat de fotbaliștii 
noștri cu 2—1 (1—0), prin punc
tele marcate de Zamfir (min. 8), 
Dudu Georgescu (min. 57) și 
Paulo Cesar (min. 73 din 11 m.).

în așteptarea orei 22, să ve
dem ce scrie „L’Pquipe" despre 
întâlnirea cu „legiunea străină". 
Cei doi trimiși 
dianului sportiv 
ques Ferran și 
apreciază jocul 
vizionare. Victor Sinet, care face 
cronica partidei, scrie : „Specta
colul a fost cel așteptat. Opoziția 
a două stiluri a furnizat un joc 
interesant". Jacques Ferran, ca
re semnează „cursivul" meciului, 
notează : „La început, publicul 
s-a lăsat sedus de Paulo Cesar, 
simbolul paradisului său pierdut 
(n.r. echipa din Marsilia a avut 
un moment de glorie în perioada 
în care brazilianul a făcut parte 
din formația sa), dar românii 
au probat foarte repede seriozi
tatea pregătirii lor și toate acu
mulările pe care le-au realizat 
în timpul petrecut in Franța. 
Finalmente, am asistat la un 
excelent spectacol, așa cum îl 
pot furniza fotbaliștii buni cînd

joacă pentru plăcerea de a juca".
Pe Jacques Ferran aveam să-l 

înțîlnim marți seara, după joc, 
în fața vestiarului echipei Ro
mâniei. Volubil, ca totdeauna, 
cunoscutul redactor șef al revis
tei „France Football", spunea : 
„Românii au avut momente foar
te burie. Aș putea spune chiar 
că, timp de o oră, am avut -im
presia că mă aflu în fața unei 
echipe de valoare. Din păcate, 
la 2—0, jucătorii români nu au 
putut apăsa pe accelerator pen
tru a face diferența. Poate că la 
mijloc e o pregătire încă incom
pletă. Vreau să sper că e numai 
asta".

La doi pași de Jacques Ferran

se afla Francois Remetter, fos
tul portar al echipei Franței. în
trebat, Remetter a răspuns în 
prezența lui Tresar, internațio
nalul francez care nu s-a refă
cut încă după o intervenție chi
rurgicală : „Lucruri bune, altele 
excelente. Pe de altă parte, u~ 
nele încetiniri de tempo inadmi
sibile. Georgescu și-a confirmat 
clasa. Dumitru are o tehnică ex
celentă, mta impresionat Zam
fir, care s-a jucat cu Correa“. 
Apoi, adresîndu-i-se lui Tresor:

pro-rîndul său unul 
palii animator ai 
'Spune, 
grafii : 
fășoară 
pentru 
necesare, întrecerile avind loc la 
bloc ;
— pe 
mele 
briela 
Sorin
— și fruntași la învățătură, pre
cum și dorința ca membrilor a- 
cestui mini-club să li se per
mită, pe bază de program, ac
cesul la baza Cireșarii pentru

VASLUI ; EFICIENTĂ COLABORARE ÎNTRE EDILI Șl CETĂȚENI
Deși 

pentru 
centrul 
mat de 
veniți să se joace, împotrivin- 
du-se viscolului și frigului 
minus 7—8 grade. Printre 
mici, supraveghindu-i, l-am 
tîlnit și pe Teodor Porumb, 
puternicitul asociației de locatari 
„Centru-hală". „Parcul — ne 
spune acesta — este „opera" a- 
sociației 
menajat 
măvară, 
locuințe 
bilit ca 
fie transformat în loc de joacă

dintre princi- 
actiyității, ne 

arătîndu-ne cîteva foto- 
„Acțiunilc noastre se des- 
la șah și tenis de masă, 
care am cumpărat cele

la fotbal și tenis de cimp 
baza Cireșarii". Notăm nu- 
cîtorva campioni — Ga- 

Urzică, Valentina Robu, 
Dumitrescu, Adrian Tican

în plină iarnă, parcul 
copii „I.C. Frimu" din 

orașului Vaslui era ani- 
o mulțime de prichindei,

de
cei 
în- 

îm-

„Parcul — 
este „opera* 

locatarilor și a fost a- 
în 1974. Atunci, în pri- 
după ce cvartalul de 

a fost terminat, am sta- 
terenul rămas liber să

este, 
dez-

desfășurarea unor acțiuni 
prii.

Sectorul 8 al Capitalei 
așa cum spuneam, în plină 
voltare. Acum doi ani spațiul
afectat sportului era de 2 m 
pentru fiecare locuitor. In 1977 
se prevede ca el să crească la 
3,93 m, urmînd ca pînă în 1980 
să se ajungă la 4,20—4,30 m. O 
creștere care ilustrează preocu
pările în acest sens a tuturor 
factorilor, dar care trebuie să 
stimuleze și contribuția cetățe
nilor la îndeplinirea acestor de
ziderate.

Emanuel FANTÂNEANU

și sport pentru copii. Am găsit 
înțelegere din partea cetățenilor 
și, în scurt timp, in perimetrul 
pe care îl vedeți au fost ampla
sate tobogane, leagăne, o mini- 

portic 
Totul 

intrare 
de fo-

groapă de sărituri, un 
simplu de gimnastică", 
este bine întreținut, la 
se află afișat programul 
losire a instalațiilor, astfel ca cei
mari oare doresc să se odih
nească să nu fie deranjați. Pro
gramul mai cuprinde și numele 
locatarilor care fac de serviciu 
pentru a supraveghea joaca ce

(Continuare în pag. a 3-a)

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

speciali ai coti- 
francez — Jac- 
Victor Sinet — 
selecționatei di-

PROBA [MIEI: 48» 70000!

„DE ATLETISM NU TREBUIE SA SE OCUPE
DOAR CADRELE DE SPECIALITATE"!

Interviu cu conf. univ. TITUS TATU, șeful catedrei de atletism la I.E.F.S.

Articolele publicate în cadrul suitei „radiografiei atletismului" au 
evidențiat faptul că principala pondere în desfășurarea întregii acti
vități în acest sport o au profesorii de educație fizică, de utilitatea 
muncii cărora depind succesele, dar și insuccesele înregistrate. în 
cele ce urmează prezentăm un interviu cu tov. Titus Tatu, șeful cate
drei de atletism a I.E.F.S., cea care pregătește și formează, un număr 
însemnat dintre tehnicienii acestui sport.

— Tovarășe Tatu, ce ne 
puteți spune, despre selecțio
narea și pregătirea cadrelor 
pentru atletism în I.E.F.S. ?

— Atletismul a avut întotdeau
na o pondere deosebită, priori
tară, în ceea ce privește specia
lizarea cadrelor. Selecționăm stu
denți pentru specializare în pri
mul rind dintre cei care au 
practicat atletismul la nivel de 
performanță. Cunoscînd necesită
țile de cadre, îi dirijăm către 
specializare și pe studenții care 
nu au făcut performanță, dar 
care credem că pot realiza sar
cini de pregătire în atletism. In 
ultimii ani, 30—40 de studenți 
la fiecare promoție, au absolvit 
Institutul cu specializare în atle
tism.

— Cum apreciați programa 
de învățămînt a specializării ?

— De la bun început trebuie 
să spun că numărul de ore pen
tru specializare este încă redus 
față de cerințele de azi ale 
sportului. Completăm însă numă
rul de ore afectat prin integra
rea în producție —■ prin practică 
pe lingă cluburile și unitățile șco
lare cu secții de atletism, la șco-

Iile cu clase'de atletism. In ace
lași timp, tematica lucrărilor de 
diplomă este integrată în temati
ca de cercetare științifică pe plan 
național. A scăzut numărul te-

melor strict teoretice, aproape 90 
la sută din lucrări sînt orientate 
spre sportul de performanță: se
lecție, pregătirea copiilor 
juniorilor, efortul in 
nament etc. 
tă performanță 
tulesc lucrările din teme la ni
velul de pregătire a loturilor na
ționale. In ultimii doi ani, am 
schimbat substanțial programa 
predării, eliminînd elementele 
descriptive, pur teoretice, punînd 
accentul pe metodologia pregă
tirii.

— Cum este reprezentat 
atletismul la cursul de bază ?

— In toți cei trei ani de studii 
există ore de atletism. Trebuie

?» 
antre- 

Sportivii de înal- 
alcă-își

să formăm cunoștințe și sisteme 
de acționare a viitorilor profe
sori, indiferent de specializare, 
cu care ei să poată lucra în 
procesul de depistare, selecțio
nare și pregătire în prima treap
tă de selecție. La cursul de bază 
al anului III 60 la sută din con
ținut e orientat spre problemele 
pregătirii copiilor și juniorilor în 
atletism și numai 40 la sută este 
rezervat exercițiilor din școala 
atletismului sau atletismului în 
lecția de educație fizică. Oricărui

Vladimir MORARU

Ca 
pice, 
drept 
tarea 
printr-o selecție riguroasă, extinsă 
în toate zonele țării. Pe marginea 
acestui subiect am solicitat 
terviu antrenorului federal 
Mociani.

— Știm că recent s-a 
ial o primă campanie de 
ție ; ce ne puteți spune despre 
această acțiune ?

— Traducînd in 
practică indica- 
țiile primite, fe
derația noastră a 
organizat încă din 
luna noiembrie a 
anului trecut 
ceasta acțiune de 
selecție. Concret 
șapte tehnicieni — 
Erika Covaci, Paul 
Barcani, Gheorghe 
Gheorghiu, Mihai 
Drăghici, Cornel 
Husarenco — au plecat în 20 .de 
județe (unde nu există tradiții în 
canotaj, deci în zone neexplorate), 
avînd ca sarcină selecționarea unor 
tinere între 18 și 20 de ani, cu o 
talie de peste 1,70 m.

— Cite
— Au fost 

te 70 000 de 
întreprinderi, 
convocate la 
renunțat, așa incit la 
medical și la testările complexe, 
efectuate de Centrul de cercetări 
științifice și Centrul de medicină 
sportivă, s-au prezentat 94. în ur
ma acestui serios examen, au ră
mas 48 viitoare

— Așadar,
70 000 !

— Da, pentru 
foarte mari. Putem 
cu toată răspunderea, că aceste 48 
de tinere corespund cerințelor ac
tivității de mare performanță, ele 
fiind capabile să abordeze proce
sul de* inițiere și, apoi, pe cel de

și celelalte discipline olim- 
canotajul are la această oră 
principal obiectiv improspă- 
eșalonului de performanță

un in-
Victor
inche- 
selec-

instruire și perfecționare cu șanse 
reale de afirmare într-un timp 
scurt.

— Cum a fost privită acțiu
nea pe plan local, în județ ?

— în general foarte bine. Con
siliile noastre județene, Consiliile 
sindicale, Comitetele județene 
U.T.C. și conducerile întreprinderi
lor ne-au oferit tot concursul și pro
fit de acest prilej pentru a le a- 
duce mulțumiri. Cred că aprecieri 
pentru felul in care au sprijinit 

acțiune 
județele 

Satu Mare, 
și Dîmbo-

a- L ... ,

această 
merită 
Bihor, 
Dolj 
vița.

cu VICTOR MOCIANI 
antrenor federal la canotaj

Răduț și Ilie

fete au fost testate ? 
trecute în revistă pes- 
tinere din fabrici și 
118 dintre ele fiind 
București. Cîteva au 

examenul

canotoare.
48 din peste...

că exigențele sînt 
afirma, insă,

— Ce etape 
vor parcurge 
viitoarele ca
notoare ?

— Filiera 
nuită : !
înotului, 
țierea în 

vîslitului, concomitent cu 
rea unei pregătiri fizice 
și specifice la un nivel 
ridicat. Inițierea se face 
toate tipurile de ambarcațiuni (vîs- 
le, rame — stingă, dreapta). Ideea 
principală este asimilarea unei teh
nici cit mai corecte.

— Citeva nume dintre „schi- 
fistele de mîine"...

— Voi cita la întîmplare din lis
ta celor 48 de sportive, la această 
oră neexistind încă posibilitatea 
unor evidențieri : Valentina Croi- 
toru (19 ani, 181 m înălțime, pro
venită din Curtea de Argeș), Ro- 
dica Bondar (18 ; 1,78 m, Rădăuți), 
Andrei Georgeta (18 ; 1,77 m, Su
ceava), Maria Cosma (19 ; 1,82 m, 
Oradea). Daniela Drăghici (19; 1,76 
m, Craiova), Mariana Spînu (19 ; 
1,80 m, Bacău).

— Pentru cînd ați planificat 
promovarea primelor sportive 
în lotul național ?

— Sperăm ca încă din sezonul 
1978 să reușim acest lucru !

obiș- 
învățarea 
apoi ini- 

tehnica 
asigura- 
generale 
cit mai 

: pentru

(Continuare în pag. a 2-a)

. O'

Horia ALEXANDRESCU

Reuniți la Snagov 
pentru un scurt sta
giu de pregătire, lup
tătorii fruntași, în 
rindul cărora îi recu
noaștem pe Gh. Ber- 
ceanu, C. Alexandru, 
I. Enache, I. Păun, 
V. Dolipschi, N. Gin- 
gă, se antrenează cu 
conștiinciozitate sub 
privirile și îndrumă
rile antrenorului e- 
merit Ion Corneanu

Foto :
Sigmund BAKCSY
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JUDO LA SATE
fost și ei premiați cu a-

Tache, D. Veliciu, M. Pa
și FI. Voictilescu. Primii

10 ani de 
sportive din 
sărbătorită 

unor între- 
handbal și

LA SUCEAVA - SALA 
DE SPORT 

PRIN CONTRIBUȚIA 
PĂRINȚILOR

\ ----------------------------------------------------------------------------

400 KM PARCURȘI LUNAR - PREGĂTIRI PENTRU J.O. 
DE LA MOSCOVA

anotimpul rece, numeroși amatori ai sporturilor de iarnă 
județul 'Mureș se îndreaptă spre punctul turistic Bucin (cota 950 
m), unde iau parte la concursuri de schi sau săniuș. Iată-i pe 
cițiva dintre aceștia surprinși pe peliculă, spre locul de... start.

Foto : A. CZERAN — Tg. Mureș

SEMICENTENARUL 
ȘAHULUI 

LA PIATRA NEAMȚ

Nu de mult s-au împlinit 
50 de ani de activitate șahis- 
tă la Piatra Neamț, prilej cu 
care au fost sărbătoriți vete
ranii sportului1 minții din a- 
cest oraș. Federația română 
de șah a acordat Diploma de 
onoare șahiștilor Neeulai Io- 
nașcu, Aurel Rlorescu, prof. 
Har Mihăilescu și Isac Kopel. 
Unii dintre ei au participat 
la primul concutrs ce a avut 
loc la P. Neamț în anul 1927 

R. TOMA

O NOUĂ SALĂ DE SPORT 
LA PAȘCANI

La grupul școlar mecanic 
de material rulant din Paș
cani s-a dat recent în folo- 
sință o cochetă sală de sport 
(29 X 16 m), care acre insta
lații necesare practicării jocu
rilor de volei și baschet și a- 
paratură pentru gimnastică.

C. ENEA

în sala de gimnastică'a Șco
lii generale din comuna Ozun 
(jud. Covasna) a avut loc o 
întrecere de judo pentru co
pii între 10—<13 ani, „Cupa 
prieteniei", la care au fost 
prezenți elevi din Sibiu, Tg. 
Secuiesc și comuna organiza
toare. Trofeul a fost cîștigat 
de reprezentanții Școlii spor
tive Sibiu, la categoria 
10—11 ani și de gazde la cei... 
mari — 12—13 ani.

Gh. BRIOTĂ

ȘCOALA SPORTIVĂ DIN CĂLĂRAȘI A ÎMPLINIT 10 ANI

Aniversarea a 
activitate a Școlii 
Călărași a fost 
prin organizarea 
ceri la ’ baschet, 
gimnastică, la care și-au dat 
concursul sportivii de la 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești, Școala sportivă Con
stanța, și, firește, cei din lo
calitate. Cu acest prilej, au 
fost distinși cu diplome și in
signe ale C.N.E.F.S. profeso
rii I. Neagu (care a luat parte 
la înființarea școlii), I. Gheor
ghe (actualul director al șco
lii sportive) și alte cadre ale 
acestei unități, printre care,

L. 
nă
10 sportivi ai școlii pe 1976 
au '
ceastă ocazie.

N. CONSTANTINESCU

IRINEL PĂNULESCU - 
TREI VICTORII LA POZNAN

Inotătoarea ploieșteancă (12 ani)
în concursul internațional de 

înot desfășurat la Poznan (bazin 
de 25 m), la care au participat 
sportivi din Ungaria, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, România și Polo
nia, tînăra noastră reprezentan
tă Irinel Pănulescu (12 ani) a 
avut o comportare excelentă, 
cîștigînd trei probe. Eleva antre
norului Mihai Mitrofan s-a cla
sat pe locul I în cursele de 
100 m delfin (cu 1:10,6), 200 m 
delfin (cu 2:30,0) șâ 400 m liber 
(cu 4:42,4). Rezultatul pe distan
ța de 400 m este superior cu 
peSte trei secunde recordului 
național de senioare. Dacă plo- 
ieșteanca ar fi parcurs ultima 
sută de metri în mai puțin de 
70 de secunde (a avut 65,3 la 
100 m, 2:17,4 la 200 m și 3:29,1 
la 300 m), lucru de care ea este 
pe deplin capabilă, performanța 
tinerei recordmane — un rezul-

INTÎLNIRI INTERNAȚIONALE 

ALE TINERILOR ÎNOTĂTORI
Au fost perfectate două intilniri 

de inot pentru reprezentativele de 
copii ale României. în zilele de 26 
și 27 martie, la Baia Mare, va a- 
vea loc întrecerea dintre selecțio
natele României și Poloniei (spor
tivi născuți în 1964 și mai tineri), 
iar în zilele de 23 și 24 aprilie, 
bazinul din Cluj-Napoca va găzdui 
intilnirea tradițională dintre echi
pele României și Bulgariei.

a parcurs 400 m liber in 4:42,4
tat sub 4:40,0 — ar fi fost cu 
totul deosebită, ținînd seama de 
vîrstă sa.

în același concurs Irinel s-a 
clasat pe locul secund în probele 
de 200 m mixt (cu 2:29,7), 400 m 
mixt (cu 5:15,8) și pe locul trei 
la 100 m liber (cu 62,9), toate 
aceste rezultate fiind mult supe
rioare recordurilor naționale, în 
bazin scurt, pentru categoria sa 
de vîrstă. O frumoasă victorie a 
realizat și tînărul Horia Ruso- 
vici (12 ani) la 100 m bras cu 
1:20,2. în cursa de 200 m bras 
el s-a clasat al doilea cu 2:49,7.

50 DE ANI 
DE NATAȚIE REȘIȚEANĂ 

în acest an, natația reșițeană 
serbează un frumos jubileu,-: 50 
de ani de activitate. Cu acest pri
lej comisia județeană organizează 
un interesant concurs în zilele de 
5 și 6 martie, la care au fost invi
tați cej mai buni înotători din în
treaga țară. Nu vor lipsi de la 
start Carmen Bunaciu, Anca Mi- 
eiăuș, Daniela Georgescu, Camelia 
Hoțescu, Marian Slavic, Eugen Ai
mer, Ilarion Sveț, Levente Mady, 
Adrian Horvat, Horațiu Neagrău, 
precum și cei mal buni reprezen
tanți ai grupelor de copii în frunte 
cu performera noului sezon, Irinel 
Pănulescu. Organizatorii au pri
mit confirmări de participare și 
ale unor înotători din Ungaria și 
Iugoslavia.

Schiul la sfîrșit de săptămînă

NEFAVORABILĂ
A PERTURBAT CALENDARUL
COMPETIȚIONAL

Iarna aceasta capricioasă a 
pus la grea încercare pe iubitorii 
schiului și ai sporturilor de iar
nă, în general, iar pe organiza
tori i-a supus unor eforturi ex
trem de mari și, nu de puține 
ori, costisitoare. Că este așa ne-o 
demonstrează și modificările din 
calendarul competițional al fe
derației de specialitate, care a 
fost perturbat în marea lui ma
joritate.

Dacă la Fundata, pînă mai zi
lele trecute se stabilise statul 
major al fondiștilor, iată că fi
nalele campionatelor republicane 
de juniori, programate (mai bine 
zis reprogramate) să se desfășoa
re în această localitate au fost 
aminate pentru o dată care va 
fi anunțată ulterior.

La Miercurea Ciuc, unde în 
ultimele zile, pe lîngă ploaie a

căzut și un strat gros de zăpa
dă, condițiile de întrecere sînt 
optime. In această situație, pe 
pîrtiile din apropierea orașului 
se va desfășura, vineri și sîm- 
bătă, campionatul național al co
piilor la schi alpin.

La Șirnea (zonă cunoscută, 
care a lansat mulți fondiști de 
performanță pentru schiul nos
tru) va avea loc un atractiv con
curs de alergare pe schiuri pen
tru copii, care va fi dotat cu 
„Cupa Șirnea".

La Predeal va avea loc, du
minică, deschiderea Spartachia- 
dei militare de iarnă (etapa fi
nală), care va dura o săptămînă. 
în programul competiției figu
rează mai multe probe aplicati
ve, care vor supune pe competi
tori unor examene severe.

CONCURSUL ȘCOLARILOR SCHIORI
Concursul republican de schi- 

fond rezervat unităților școlare 
cu profil sportiv s-a desfășurat 
la Fundata, în condiții organiza
torice bune și cu o participare 
bogată. Iată cîștigătorii probelor: 
fete 2 km (21 concurente): Polia-

Tînărul Francisc Țenche, în 
vîrstă de 18 ani, muncitor la 
spcția de expediții Bluming 
1 000 din cadrul Combinatului 
siderurgic Hunedoara, vrea cu 
orice preț să fie prezent la 
întrecerile atletice de la J.O. 
din 1980 de la Moscova. Re
zultatele lui de pînă acum și 
felul cum se pregătește îi dau 
speranțe 
acestui 
ocupat 
fruntașe 
tului republican al juniorilor 
la 400 și 1000 m și a fost 
selecționat în lotul național 
al semifondiștilor juniori. Sub 
îndrumarea antrenorului St. 
Berekszaszi, atletul hunedo- 
rean se pregătește cu deose
bită rîvnă, avînd un program

pentru îndeplinirea 
deziderat. Țenche a 
anul trecut locuri 
în finala campiona-

de antrenament, am putea 
spune, foarte dur. Sînt 
cînd porția de alergare 
junge la impresionanta 
fră de 20 
nar norma 
km ! „1 
1980 la 
am de 
enormă;
mu! de 
în capitala

zile
a- 
ci- 
lu- 
400 

îit

km, iar 
sa este de

.Pentru a ajunge 
Moscova, la J.O. 
străbătut o distanță 
de 
la

peste opt ori dru- 
București și pînă 
sovietică !“.

I. VLAD

La cea mai mare școală ge
nerală din Suceava, nr. 3, de 
pe str. Mărășești, s-a inaugu
rat zilele trecute o frumoasă 
sală de sport, construită, în 
bună parte, prin contribuția 
părinților elevilor. Noua ame
najare sportivă suceveană co
respunde cerințelor regula
mentare, astfel că ea va găz
dui meciuri oficiale de volei, 
baschet și handbal. Sala este 
înzestrată și cu aparate pen
tru gimnastică și dispune de 
vestiarele necesare. Alături 
de sala cea nouă se află în 
curs de amenajare o bază 
sportivă care va dispune de 
terenuri pentru volei, hand
bal, baschet și sectoare de 
atletism.

I. MÎNDRESCU

TROFEUL „MICUL FOTBALIST"
fotbal a asocia-
Inter Sibiu a i-

Hit. »

Secția de
ției sportive ____ _____ __ .
nițiat, în scopul depistării u- 
nor copii talentați pentru jo
cul cu balonul rotund, o

ÎN „CUPA INDEPENDENȚEI"

• LA AIUD (jud. Alba) s-a desfășurat etapa județeană la 
cros, la care s-au întrecut 150 de atleți din Alba Iulia, Blaj, 
Cugir, Ocna Mureș și orașul organizator. Cea mai bună com
portare au avut-o reprezentanții orașului Blaj. Pe primele 
locuri s-au clasat, printre alții : V. Costea, Ana Dan (juniori), 
N. Băcanu (Blaj) și I. Munteanu (Cugir). (I. FILIPESCU).

• LA BACAU peste 1 000 de tineri au alergat la o cursă 
de cros, organizată la complexul sportiv „23 August". La ju
niori au terminat pe primele locuri Gabriela Fărăoanu (Șc. 
gen. 9), Elena Iordache (Șc. gen. 16), iar la seniori Mihaela 
Dabîja (S.C. Bacău) și I. Puricei (Sănătatea). (I. IANCU).

• LA IAȘI a avut loc o reușită întrecere polisportivă (popi
ce, tenis de masă și șah) la care au evoluat peste 2 000 de 
tineri de la C.F.R., I.T.C.I., Țesătura, Nicolina, Olimpia și 
I.M.M.R. Pașcani (D. DIACONESCU).

• LA CARANSEBEȘ, în finala competiției la șah și tenis 
de masă și-au etalat cunoștințele cei mai buni 50 de jucători 
din cei 1000 care au concurat în fazele preliminare ale 
„Cupei Independenței". în fața tablelor cu 64 de pătrățele cei 
mai buni au fost Elena Drăgoi (Lie. pedagogic), Ion Berzescu 
(Lie. forestier), Mircea Ozon (Lie. mecanic), iar la ping-pong 
concursul a fost dominat de Gina Moraru (Lie. pedagogic), 
Ioana Ardeleanu (Lie. mecanic), Ion Stoica (Lie. real-umanist) 
și Ion Mureșan (Lie. forestier). în prezent, în cadrul aceleiași 
competiții, sînt în plină desfășurare partidele de volei și bas
chet. (N. MAGDA).

competiție dotată 
„Micui fotbalist", 
care a început luna trecută, 
se desfășoară în sala de sport 
a Grupului școlar Indepen
dența și la ea participă șase 
formații de pitici. Competiția 
se va încheia la 2 martie, 
cînd echipa cîștigătoare va 
primi trofeul pus în joc și, în 
plus, o minge.

I. IONESCU

cu trofeul 
întrecerea,

ÎNTRECEREA 
PROIECTANȚILOR 

BĂCĂUANI
Asociația sportivă Orizontul 

Bacău, de pe lîngă Institutul 
județean de proiectări, a or
ganizat pentru membrii săi o 
interesantă întrecere la tenis 
de masă dotată cu „Cupa de 
iarnă". După meciuri nume
roase și atractive, pe lista cîș- 
tigătorilor și-au înscris nume
le Adrian Braunstein (atelie
rul Topo), Dan Petrușca (Sis
tematizare) și Constantin Co
țofană (Devize). în viitorul 
apropiat, consiliul asociației 
va organiza asemenea între
ceri și la alte sporturi.

Gh. BRISAN

O întrecere de cros pe faleza Dunam, la Galați. Foto : D. ALDEA
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(Urmare din pag. 1)

In vizita la Centrul republican de pregătire și perfecționare

BENEFICIAR TREBUIE SĂ FIE TENISUL...
într-una din zilele săptăminii 

trecute ne aflam in sala de tenis 
a clubului Steaua din Capitală și 
priveam tablourile de concurs ale 
tradiționalei competiții dotate cu 
„Cupa 16 Februarie". Lingă noi 
erau și Constantin Popovici și Io
sif Kerekeș, care de aproape 20 de 
ani activează in „sportul alb" la 
noi. Popovici făcea o remarcă, a- 
dresindu-se colegului său brașo
vean : „Aștept de mult, Ioșca, să 
văd in concursuri nume de jucă
tori tineri, talentați, capabili să 
preia de la noi ștafeta și s-o ducă 
victorioși mai departe. Dar ei sint 
incă puțini și faptul acesta mă 
întristează..."

Intr-adevăr, constatarea nu este 
de natură să mulțumească pe iu
bitorii tenisului și — după păre
rea noastră — cu atît mai puțin 
pe antrenorii de la cluburi și aso
ciații. Pentru a-i nominaliza pe 
tinerii care să ne fi convins prin 
rezultate că într-un viitor nu prea 
îndepărtat se vor „bate" de la egal 
la egal cu elita tenisului european 
și mondial ajung degetele de la o 
singură mină : Lucia Romanov, 
Andrei Dirzu, Florin Segărceanu și 
poate încă unul sau doi. Separat 
de cantitate, este încă insuficientă 
și calitatea jocului prestat de ge
nerația de tenismani în formare. 
Chiar la ultima confruntare inter
națională — cu echipe de juniori 
din Ungaria — au fost evidente 
serioase carențe privind latura 
tehnică a jocului, cele mai defici
tare fiind loviturile de serviciu și 
voleurile. Or, este exclus să se 
vorbească despre un tenis ofensiv 
atîta timp cit două dintre lovitu
rile de bază ale jocului lipsesc vi
itorilor noștri performeri.

Cu aceste ginduri am făcut re
cent, o vizită la Centrul republi
can de pregătire și perfecționare

la Complexul sportiv 23 August — 
unitate nou înființată. în intențiile 
conducerii mișcării sportive din 
țara noastră, Centrul va trebui

Roșianu și Alexandru Bădin) pro
gramul unei zile prevede pregătiri 
de cel puțin 5—6 ore. într-o pri
mă etapă, dintr-un număr de peste

na Bor (Vatra Dornei) 11:33} 
fete 3 km (29 concurente): 
Georgeta Radu (Rîșnov) 15:06 ; 
fete 4 km (18 concurente) Ga
briela Mihalcea (Vatra Dornei) 
19:34 ; fete 5 km (9 concurente) 
Marcela Țeposu (Predeal) 23:59 ; 
băieți 3 km (29 concurenți) : 
Marin Cioacă (Predeal) 13:48 ; 
băieți 4 km (38 concurenți): loan 
Lungoci (Predeal) 15:36; băieți 7 
km (28 concurenți) : Gheorghe 
Stroe (Predeal) 29:19 ; băieți 10 
km (11 concurenți): loan Rusii 
(Brașov) 38:13 ; ștafeta 3X3 km 
fete : Rîșnov I lh09:28 ; ștafeta 
4X10 km băieți: Brașov 2h39:13.

Au luat parte schiori din Bra
șov, Predeal, Azuga, Vatra Dor
nei, Miercurea Ciuc, Rîșnov, 
Cîmpulung Moldovenesc, Cîm- 
peni, Bistrița, Toplița. Sibiu, 
Gheorghieni, Fundata, Petroșani.

Cițiva dintre sportivii și antrenorii Centrului. Rindul din față (de la 
stingă) : Vasile Serester — antrenor coordonator, Alexandru Bădin — 
antrenor, Camelia Chiriac, Ecaterina Roșianu — antrenoare, Lunela 
Orășeanu. Florin Segărceanu. Ovidiu Pavel, Șerban Niculescu si Gheor
ghe Boaghe — antrenor ; rindul al doilea : Daniel Ioanovici, Ion Mireț, 

Andrei Mîrza, Viorel Dinicu, Eduard Pană și Andrei Dirzu.
Foto : Dragoș NEAGU

ACTUALITATEA 
LA HANDBAL
• Turul de iarnă, cu jocuri 

numai în sală, din cadrul cam
pionatului mașcujjp^pivizia Af, 
se apropie de sfîrșit Duminică, 
luni și marți la Iași,‘a avut loc 
penultimul turned, urmînd ca 
duminică 20 februarie și luni 21 
februarie, in sala Victoria din 
Ploiești, să se desfășoare ultimul 
turneu, cuprinzind etapele a 
XlI-a și a XIII-a. care fuseseră 
inițial programate pentru zilele 
de 19 și 20 ianuarie. înaintea 
acestor ultime partide ale turu
lui de iarnă, clasamentul cam
pionatului Diviziei A se prezintă 
astfel :

să-i supună ipe jucătorii de care 
se ocupă unui proces de instruire 
in concordanță cu toate cerințele 
tenisului modern. După cum am 
fost informați de antrenorul fe
deral Alexe Bardan (precum și de 
ceilalți antrenori ai Centrului : 
Vasile Serester, antrenor coordo
nator, Gheorghe Boaghe, Ecaterina

LA ZI, ÎN CAMPIONATELE DE BASCHET
Desfășurate în Sala sporturilor 

din Timișoara, meciurile de bas
chet masculin dintre echipa locală 
Universitatea și formația I.E.F.S. 
— restanțe în Divizia A — au re
venit gazdelor cu scorurile de 
103—82 (60—37) și 92—73 (45—37). 
Menționăm gestul nesportiv comis 
de Neculce (I.E.F.S.) și Vulc (Uni
versitatea) care s-au lovit reci
proc. Arbitrii E. Hottya (Oradea) 
și I. Balazs (Tg. Mureș) i-au eli
minat de pe teren. Cei mai efi
cienți jucători : Mînzat 34+24. Mă- 
năilă 18+25, Minius 10+20 de la 
timișoreni, respectiv, Mihuță 
23+18, Petrof 21 + 17. Gheorghe 
18+8. (P. ARCAN și I. CREȚU — 
corespondenți).

După recentele restanțe, clasa
mentele Campionatelor naționale 
de baschet se prezintă astfel :

MASCULIN, GRUPA 1—« :

1. STEAUA 27 24 3 2601—1984 51
2. Dinamo Buc. 23 23 0 2487—1671 46
3. „U“ Cluj-Napoca 23 14 9 2008—1870 37
4. Farul 25 10 15 2000—2263 35
5. Rapid 23 9 14 1569—1754 32
6. I.C.E.D. 25 7 18 1949—2340 32

GRUPA 7—12

7. Unlv. Timiș. 25 14 11 2146—2052 39
8. Dinamo Oradea 25 12 13 1958—2012 37
9. C.S.U. Brașov 25 10 15 2168—2301 35

10. Politehnica lași 23 11 12 1791—1833 34
11. C.S.U. Galați 25 9 16 1965—2155 34
12. I.E.F.S. 23 3 20 1618—2025 26

FEMININ
1. I.E.F.S. 26 25 1 2202—1633 51
2. Rapid 26 23 3 2049—1568 49
3. Politehnica 26 18 8 2147—1825 44
4. „U“ Cluj-Nap. 26 17 9 2005—1962 43
5. Olimpia 26 15 11 1949—1838 41
6. Crișul 26 13* 13 1721—1737 39
7. Univ. Timișoara 26 9 17 1724—1997 35
8. C.S.U. Galați 26 9 17 1673—1826 35
9. Voința Brașov 26 8 18 1759—1887 34

10. Sânâtatea PI. 26 7 19 1733—2037 33
11. Mobila S.M. 26 7 19 1852—2083 33
12. Voința Buc. 26 5 21 1567—1988 31

70 de sportivi din Capitală și din 
provincie (de altfel, trebuie pre
cizat că porțile Centrului rămîn 
deschise tuturor juniorilor, ei ur- 
mînd să fie supuși, ulterior, unei 
riguroase selecții) au fost reținuți 
24 de jucători, printre care Silvan 
Niculescu și Viorel Dinicu (Pro
gresul), Eduard Pană și Marilena 
Totoran (Dinamo București), An
drei Mîrza și Lucia Romanov (Tot 
înainte). Camelia Chiriac (Dinamo 
Brașov). Nadia Becherescu (Elec
trica Timișoara) și alții. Ei au la 
dispoziție un teren de tenis cu su
prafață sintetică (Mateflex), pre
văzută cu toate anexele necesare. 
Tot aici există și un punct de do
cumentare, unde se găsește un bo
gat material teoretic, dar care nu 
prea este folosit de jucători deși, 
după cum ne-am dat seama, stu
diind revistele de specialitate, ei 
ar avea destul de multe lucruri de 
învățat. In sfîrșit, să sperăm că 
odată cu deschiderea sezonului în 
aer liber sportivii se vor putea 
pregăti pe cele 10 terenuri de 
zgură (dacă ele vor fi gata, IEABS 
tergiversind de vreo doi ani darea 
lor în folosință) și la cele trei zi
duri de antrenament.

Credem — în încheierea notați- ' 
ilor noastre — că Centrul repu
blican de pregătire și perfecționare ' 
iși va indeplini obiectivul principal 
pentru care a fost creat, acela de 
a asigura tenisului românesc „ra
chete" competitive în cele mai di
ficile întreceri.

Ion GAVRILESCU

1. STEAUA 20 20 0 0 470—325 40
2. Dinamo Buc. 20 17 1 2 400—287 35
3. Dinamo Bv. 20 11 2 7 377—339 24
4. H.C. Minaur 20 11 1 8 420—390 23
5. Relonul Săv. 20 8 2 10 353—369 18
6. Știința Bacău 20 8 2 10 321—337 18
7. Poli. Timiș. 20 8 2 10 328—339 18
8. „U“ București 20 5 5 10 263—307 15
9. Gloria Arad 20 6 2 12 347—402 14

10. C.S.U. Galați 20 6 1 13 289—369 13
11. „U« Cluj-Nap. 20 5 3 12 332—372 13
12. c.S.M. Borzesti 20 4 1 15 337—401 9

• Plenara comitetului federal 
va avea loc sîmbătă 19 februarie, 
în'cepînd de la ora 14, la sediul 
C.N.E.F.S. din str. Vasile Conta 
nr. 16, în sala de la etajul VIII. 
Cu acest prilej, Biroul federal 
va prezenta darea de seamă asu
pra activității desfășurată în 
anul 1976, după care membrii 
Comitetului * federal, precum și 
reprezentanții comisiilor județe
ne, ai cluburilor, antrenorii, ar
bitrii și activiștii invitați vor 
discuta aspecte ale activității a- 
nului 1976, precum și căile de 
asigurare a progresului în hand-, 
bal.

• între 22 și 28 februarie, la 
Snagov va avea loc un curs de 
reciclare și un schimb de experi
ență al antrenorilor care func
ționează la secțiile cu echipe în 
campionatele Diviziilor A și B. 
Antrenorii care nu se vor pre
zenta la acest curs nu vor putea 
funcționa în continuare la echi
pele lor, urmînd ca federația să 
nu le vizeze contractele.

absolvent i se deschid astfel 
perspective de a putea să dirije
ze pregătirea pentru performanță 
a elementului talentat, căci de 
atletism nu trebuie să se ocupe 
doar cadrele de specialitate !

— Așadar, la absolvirea In
stitutului oricare profesor se 
poate angaja în pregătirea 
pentru performanța atletică 
la nivelul ei de bază...

— Da ! Tînărul absolvent are 
cunoștințele necesare, care se 
îmbogățesc, desigur, odată cu 
practicarea meseriei. El poate da 
rezultate bune chiar din primii 
ani, aceasta depinzînd foarte 
mult de felul în care își selec
ționează copiii și de curajul de 
a aborda pregătirea la parametri 
ridicați. Antrenorii și profesorii 
noștri sînt încă prea grijulii. 
Am rămas în urmă, din păcate, 
atît cu teoria cit și cu practica 
pregătirii pentru performanță. 
Capacitatea copiilor e nebănuit 
de mare. Orice copil sănătos

poate începe chiar la 13 ani pre
gătirea de performanță pentru o 
probă sau pentru un grup de 
probe. Intr-un trecut nu prea 
îndepărtat noțiunea de pregătire 
multilaterală era greșit înțeleasă. 
Se,poate realiza pregătire multi
laterală pentru atletism. In ca
drul probei sau grupului de 
probe se poate realiza, cu dife-

profesorii de educație fizică. 
Conținutul programei școlare 
este deficitar, raportul dintre ce
rințele de clasă și cele de per
formanță nu este corespunzător. 
Balanța înclină prea mult de 
partea preocupărilor pentru for
marea deprinderilor motrice în 
dauna pregătirii calităților fizice. 
Consider că sînt necesare cerințe

„Of ATLETISM NU TREBUIE SĂ Sf OCUPE
DOAR CADRELE Of SPECIALITATE' !

rite mijloace, pregătirea multi
laterală pentru proba respectivă, 
fără „să-l dăm peste cap“ pe 
copil ! La fel, în privința con
cursurilor. 1 întrecerea e un sti
mul permanent, o excelentă me
todă de pregătire. Să organizăm 
deci, cit mai multe concursuri 
pentru copii! în această ordine 
de idei cred că trebuie să se 
schimbe cerințele M.E.I. față de

de pregătire sportivă, instituțio- 
nalizate. Se pune încă un prea 
mare accent pe educația fizică 
față de pregătirea sportivă. Nu 
încălcăm niște legi obiective, ști
ințifice, practicind sportul in 
școală, la lecția de educație fi
zică. Chiar de la clasa I pro
fesorul poate forma două grupe: 
una alcătuită din copii despre 
care își dă seama că nu vor pu-

tea deveni sportivi, alta din ele
mente de perspectivă. Se pot 
alcătui programe cu dublu pro
fil : de școală (de dezvoltare) sau 
de sport (de pregătire pentru 
performanță). Se pot face, chiar 
la vîrste mici, individualizări — 
de grup — pentru pregătire 
sportivă. începutul a fost făcut 
odată cu introducerea claselor 
speciale, dar acest lucru nu este 
suficient. Repet, cu copiii la a- 
ceastă vîrstă, orice profesor, nu 
numai cu specializare atletism, 
poate face pregătire de atletism !

Pentru ca atletismul nostru să 
se dezvolte în ritmul progresului 
mondial sînt necesare eforturi la 
toate nivelele și în special jos, 
la bază. Se pot face lucruri 
mari, adoptînd cu curaj hotărîri 
și măsuri care să răspundă exi
gențelor formulate în Programul 
de dezvoltare a activității de e- 
ducație fizică și sport aprobat 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., unde — după 
părerea mea — este pus un ac
cent deosebit pe sport, pe pre
gătirea sportivă.

în campionatele naționaLc ale juniorilor și Cupa f.R.T.A. (orientare)

LUPTĂ STRÎNSĂ PENTRU PRIMELE LOCURI
SIBIU, 16 (prin telefon). Cam

pionatele naționale ale juniorilor 
(etapa de iarnă) și Cupa F.R.T.A. 
la orientare au continuat miercuri 
în Dumbrava Sibiului, cu probe
le din faza finală a celor două 
competiții.

Spre deosebire de prima zi 
cînd a plouat continuu, miercuri 
participanții au avut o vreme 
ideală pentru alergare și orien
tare. Ziua a debutat fără preci
pitații iar terenul, ușor înghețat, 
a favorizat mai ales pe cei care 
au luat startul mai devreme și 
au avut echipament adecvat 
(ghete cu crampoane).

, De data aceasta distanțele au 
fost, în medie, cu cîte 2 km mai 
mici decît în ziua precedentă. 
Seniorii au avut de parctirs 
14 km, senioarele și băieții cate
goria tineret — 10 km, iar juni
oarele și juniorii între 6 și 8 km. 
Diferențele de nivel au fost mici 
(80—100 m).

Hotărîți să-și îmbunătățească 
pozițiile în clasament copcuren-

ții și-au pus în joc toate resur
sele fizice și cunoștințele teore
tice. La seniori, lupta pentru cu
cerirea primelor poziții s-a dat 
intre reprezentanții cluburilor 
din București, Cluj-Napoca și 
Craiova.

La senioare, Paula Chiurlea 
(I.T.B.) avea un avantaj substan
țial față de următoarea clasată 
(aproape 20 de minute) astfel 
că a abordat finala fără emoții. 
La juniori, lupta pentru întîie- 
tate s-a dat între reprezentanții 
clubului „Cutezătorii" din Bistri
ța și reprezentanții Sibiului și 
Brașovului.

în ciuda celor peste 25 km 
parcurși de seniori și 12—15 km 
la juniori în ambele etape,, tim
pii cumulați au fost apropiați, 
departajarea concurenților reali- 
zîndu-se, uneori, la secunde.

Iată clasamentul final: CUPA 
F.R.T.A. Feminin: 1. Paula Chiur
lea (I.T.B.), 2. Luminița Budei 
(Poli Iași), 3. Gabre Schuster 
(Rulmentul Brașov). Masculin; 1,

V. Plaian (Voința Cluj-Napoca),
2. M. Dumitru (Voința Craiova),
3. C. Petrișor („U“ București). 
Tineret, feminin: 1. Natalia De- 
conescu (Voința Craiova), 2. Liz- 
beth Danek (Voința Brașov), 3. 
Iren Ambruș (Tg. Mureș). Tine
ret, masculin: 1. V. Tomescu 
(I.E.F.S. București), 2. I. Crețu 
(Voința Iași), 3. S. Catona (Satu 
Mare).

Campionatele juniorilor. Juni
oare mici: 1. Melania Birta (M. 
Ciuc), 2. Cristei Danek (Voința 
Brașov), 3. Monica Mureșan (E- 
lectrica Sibiu). Juniori mici: 1. 
D. Tibu (Dumbrava Sibiului), 2. 
N. Gheorghe (Bistrița), 3. E. 
Boullion (Electrica Sibiu). Juni
oare mari: 1. Silvia Tomoroagă 
(Bistri(a), 2. Sunhilde Herbert 
(Dumbrava Sibiului), 3. Viorica 
Vlad (Bistrița). Juniori mari: 1. 
A. Bulea (Bistrița), 2. Z. Szallai 
(Voința Cluj-Napoca), 3. I. Pop 
(Baia Mare).

Sever NORAN
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PENTRU EDUCAȚIE
în această perioadă — dîn- 

du-se curs unei importante pre
vederi cuprinse în Programul 
de dezvoltare a: mișcării spor
tive aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
— pentru asigurarea conducerii 
unitare a acțivității sportive în 
mediul rural, a inceput acțiu
nea de constituire a consiliilor 
comunale pentru educație fizică 
și sport, organisme obștești, 
care iși vor desfășura activita
tea sub conducerea și îndruma
rea comitetelor comunale de 
partid.

După ce în ziarul nostru de 
luni, am publicat o relatare 
►detaliată de la ședința de con
stituire a Consiliului comunal 
pentru educație fizică și sport 
din comuna Gîrbovi, județul Il
fov, la redacție ne-au sosit vești 
privind organizarea unor astfel 
de consilii in numeroase comu
ne din diferite județe ale țării. 
Astfel, pină acum, au fost con
stituite consilii în comunele: 
Berceni (județul Prahova), Ră- 
căciuni, Plopena. Tătărăști, Be- 
rești-Bistrița, Coțot'ănești (ju
dețul Bacău), Șag, 
Marginea, Pișcia, 
Brestovăț, Ciacova,
Ghizela (județul Timiș), Putna, 
Frasin, Moldovița, Marginea, 
Vatra Moldoviței (județul Su
ceava), Seitini, Grăniceri, Co
văsim, Maoea, Birghiș, Bata,

Chevereș, 
Satchinez, 

Dumbrava,

FIZICA ȘI SPORT
Sofronia, Mișca, 
țul Arad), în 17 
— Pui, Baru-Mare, Baia 
Criș, Vața, Sarmisegetuza, Ilia, 
Brețea-Strei ș.a. — din județul 
Hunedoara.

în general, din informațiile 
primite, . consiliile comunale 
pentru educație fizică și sport 
sînt constituite, așa cum se re
comanda, din 11—21 membri, 
iubitori ai sportului, oameni cu 
munci de răspundere în comu
nele respective: secretari ad- 
juncți ai comitetelor comunale 
de partid, directori de școli și 
cămine culturale, președinți de 
cooperative agricole de produc
ție. directori de stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii, profe
sori de educație fizică, secretari 
ai comitetelor comunale U.T.C., 
comandanți de pionieri, membri 
ai consiliilor populare.

Pretutindeni, după cite ni s-a 
comunicat, adunările de consti
tuire a consiliilor amintite au 
fost un imbold pentru viitorul 
activității sportive din mediul 
sătesc, ele desfășurîndu-se in
tr-o atmosferă de 
Vorbitorii au făcut 
propuneri privind 
sportivă din comuna 
tind acest eveniment drept o 
contribuție de seamă la dezvol
tarea sportului de masă și de 
performanță din mediul sătesc.

Felnac (jude- 
așezări rurale 

de

însuflețire, 
numeroase 

mișcarea 
lor, soco-
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Meciurile de verificare < j

Ia ordinea zilei

CU GINDUL
RAPID - JIUL 1-1 (1-0)
Tribunele stadionului Giulești 

au fost din nou, ieri, aproape 
pline. Cele două echipe au fur
nizat un joc, în general, echili
brat, cu multe faze de poartă și 
ratări... la fel de numeroase de 
ambele părți. Gazdele au avut 
un debut mai bun și au deschis 

■scorul, în min. 12, Marin 
Înscriind spectaculos, cu 
din centrarea lui Neagu. 
ții, care au evoluat mai 
după pauză, au egalat, în min. 
68, prin Bucurescu, din pasa lui 
Varodin.

Arbitrul 
dus foarte 
mâții :

RAPID:
— Pop, l’irvu, Grigoraș, Ad. Du-

Stelian 
capul, 

Oaspe- 
bine

Francisc Coloși a con- 
bine următoarele for-

Ioniță (min. 77 Cruce)

SPORT ÎN CARTIERE
(Urmare din pag. 1)

lor mici. Cetățenii care locuiesc 
în blocurile apropiate, printre 
aceștia Manole Jitcă (bloc M 2), 
Gheorghe Coman (M 2), Vasile 
Rădoi (M 1) sînt cîțiva dintre 
cei care au depus multe eforturi 
pentru ca parcul să „prindă 
viață**.

Aceeași temă — a locurilor de 
joacă pentru copii — o discu
tăm cu tovarășul Ion Bucur, vi
cepreședinte al Consiliului popu
lar al orașului Vaslui. „Deși lo
calitate străveche — ne spune 
interlocutorul — orașul nostru 
arată ca nou, prin numărul 
mare de blocuri moderne care 
s-au construit. Era firesc, în a- 
cest context, să ne gîndim și la 
amenajarea unor locuri de joa
că și sport pentru copii ampla
sate în chiar... inima cvartaluri- 
lor. Cu sprijinul asociațiilor de 
locatari, eu contribuția în mun
că a cetățenilor și cu ajutorul 
unor întreprinderi — printre 
care Filatura de bumbac, unită
țile’ de confecții' și de ventila
toare — am reușit să amenajăm 
șase terenuri. în acest an vom 
contribui cu aproape 200 000 de 
lei la amenajarea unor mini- 
parcuri sportive în șapte ansam
bluri de locuințe, printre care: 
Scarlat-Donici, Smirdan. Cuza 
Vodă, Gh. Racoviță și altele**.

Vicepreședintele consiliului 
popular ne însoțește, apoi, pen
tru a vedea și alte locuri de 
joacă amenajate în diferite zone 
ale orașului. Pe străzile Ștefan 
cel Mare (blocurile 129 și 104), 
Hușului (blocul 153), M. Kogăl- 
niceanu (blocul 35), Vasile Alec- 
sandri (blocul 31), am întîlnit 
spații destinate sportului, bine 
întreținute. Ștefan Fotache, îm-, 
puternicitul asociației de locatari 
„Gh. Asachi** pentru blocurile 
din străzile Donici și dr. Scarlat
— pe care l-am găsit, împreună 
cu doi locatari, terminînd de îm
prejmuit parcul de joacă al co
piilor — ne-a vorbit de inten
ția ca în perimetrul rezervat 
sportului să se instaleze, în pri
măvară, panouri de baschet și 
un portic de gimnastică. „Am a- 
vut sprijinul tuturor locatarilor
— ne spune interlocutorul — 
ceea ce ne-a permis ca în afara 
toboganelor și leagănelor reali
zate pentru cei mai mici copii, 
să amenajăm terenuri de volei 
și handbal, precum și o groapă 
de sărituri. Deputata Adriana 
Nica, locatarii Ștefan Calu și 
Gheorghe Ciobotaru, dar exem
plele sînt mai multe, au prestat 
sute de ore de muncă

actualul parc de sport al copi
ilor să fie completat cu toate 
instalațiile**.

SUCEAVA: ÎN CADRUL
ANSAMBLURILOR 
DE LOCUINȚE...

pentru ca

★

B AU EVOLUAT $1

hedințu, Vișan (Barna) — Roșea, 
Dembrovschi (Mayer), Lața — 
Anghel (Nucă), Șerbănoiu, Floa- 
reș (Petrescu). Miercuri, echipa 
locală va juca cu F.C. Corvinul 
Hunedoara. (C. OLARU-cores.).

Ș.N. OLTENIȚA - 
DINAMO BUCUREȘTI 

1-2 (1-0)
Prezența dinamoviștilor la

cest joc a atras în tribunele 
stadionului S.N.O. peste 3000 de 
spectatori. Timp frumos, joc fru
mos, replică ambițioasă a 
delor, care au condus timp
73 de minute, prin golul lui To- 
toli (min. 7). Egalarea a reali
zat-o Dinu (min. 80), iar golul 
victoriei a fost înscris de G. 
Sandu (min. 81). Dinamo a fo-

a-

gaz
de

IERI
SEZON

cele douăurmărit jocul dintre__  ___
echipe. în prima repriză meciul 
a fost echilibrat. După pauză, 
„U“ a dominat, dar haotic. Sin
gurul gol al meciului a fost mar
cat de Munteanu în min. 31. De 
remarcat buna pregătire fizică a 
ambelor echipe. (I. LESPUC-co- 
resp.)

CHIMIA TR. MĂGURELE -
F.C. BAIA MARE 1-0 (1-0)

Partida s-a desfășurat marți. Gaz
dele au controlat in permanență 
jocul, și-au creat numeroase oca
zii de gol, dar le-au ratat. O sin
gură dată mingea s-a oprit în 
poarta băimărenilor, in min. 75, 
cind Solomon a înscris golul vic
toriei. La Chimia Tr. Măgurele se

în noile cartiere din municipiul 
Suceava, edilii, în colaborare cu 
asociațiile de locatari, s-au preo
cupat și de crearea unor zone 
pentru sport și agrement, destina
te cetățenilor mici și mari. Secre
tarul C.J.E.F.S. Suceava. Dragoș
Macovei, ne spunea : „Cele mai 
noi spații se află în cartierele 
Enescu, Mărășești. Ana Ipâtescu și 
Mihai Viteazul. Ținind seama de 
experiența acumulată, arhitecții au 
căutat să găsească soluții care să 
le confere o utilitate cît mai varia
tă. Un exemplu : porțile de hand
bal și panourile de baschet sint 
demontabile, fapt care contribuie 
la folosirea mai eficientă a spați
ilor, întrucît pe timp de iarnă toa
te aceste suprafețe se pot tran
sforma în patinoare naturale**.

1. GV..„

PLOIEȘTI : O FRUMOASĂ 
’ ACȚIUNE

Din inițiativa asociației spor
tive 
ceput

Locomotiva C.F.R., s-a în- 
transformarea terenului 

viran din apropierea depoului 
Ploiești într-o bază sportivă pen
tru angajații întreprinderii, dar 
și pentru iubitorii de mișcare în 
aer liber din cartier. Amenaja
rea terenurilor — de fotbal, vo
lei, tenis de cîmp, două gropi de 
sărituri — se face prin muncă 
patriotică.

TG. MUREȘ :
NICI UN CARTIER 

BAZE SPORTIVE
FĂRĂ

cîtva timp în urmă, 
de amenajare a unor 
sportive simple și a

acți- 
tere- 
unor

Cu
unea 
nuri _ 
locuri de joacă la Tg. Mureș — 
amenajări făcute prin muncă pa
triotică a cetățenilor — s-a 
bucurat de un frumos ecou prin
tre locuitori. Rezultatele sînt 
demne de subliniat. în prezent, 
în cartierele muncipiului șînt a- 
menajate terenuri de volei, hand
bal, tenis de cîmp, locuri de 
joacă pentru copii foarte bine 
înzestrate. Asemenea amenajări 
pot fi văzute în cartierele : Tu
dor Vladimirescu. „7 Noiembrie**, 
Aleea Carpați, Cartierul „Ady“, 
Mureșeni. Se află în curs de a- 

’—* ----- *“--” înmenajare o bază sportivă 
noul cartier Dîmbu Pietros.

★ ★

Concluziile pozitive 
pregnant faptul că și 
bune, capabile să se înscrie la 
ale. Este necesar, totuși, să se acorde pretutindeni importanța cuve
nită realizării spațiilor de joacă, sport și agrement din cartiere, 
avînd în vedere dezvoltarea impetuoasă a tuturor localităților, precum 
Și nevoia de recreare în aer liber a locuitorilor acestora. Experiența 
acumulată în acest sens poate constitui pentru consiliile populare, 
pentru factorii cu atribuții, pentru toți cetățenii o excelentă bază 
de pornire pentru realizarea in bune condiții a proiectelor preco
nizate, avînd în vedere, totuși, necesitatea eliminării unor minusuri 
care se mai manifestă în unele cazuri.

care se 
in acest

desprind din acest raid ilustrează 
sector se pot realiza multe lucruri 
nivelul cerințelor și sarcinilor actu-

I 
I
I 
I

Marin Stelian a intirziat citeva fracțiuni de secundă, 
(Fază din meciul Rapid — Jiul, 1—1).
mitru — Șutru (min. 4 Rîșniță), 
Cojocaru, M. Stelian (min. 66 
Constantinescu) — Teleșpan 
(min 46 D. Popescu), Neagu, Ma
nca (min. 66 David).

JIUL: Homan (min. 46 Cavai)
— Rusii, Bădin, Ciupitu, Covaci
— Toma, Stoica, Stoichiță — 
Bucurescu, Augustin (min. 46 
Moga), Sălăjan, (min. 25 Varo-

(C.F.)
I C.S. TÎRGOVIȘTE - STEAUA

1 ‘ 2—3 (1—2)
Pe un timp excelent, ambele 

echipe au reușit un interesant 
spectacol fotbalistic. Jocul a fost 
dinamic, cu multe faze de poar
tă, dintre care cinci au fost 
transformate în goluri. Steaua a 
deschis scorul în min. 12 prin 
Ion Ion, care a transformat o 
lovitură de la 11 m. Gazdele au 
egalat după numai trei minute, 
prin Vintilă, A. Ionescu a înscris 
al doilea gol al bucureștenilor 
în min. 35. Și după pauză jocul 
a fost' la fel de antrenant. C.S. 
Țîrgoviște a egalat prin Sava 
(min. 65), care a transformat o 
lovitură de pedeapsă, 
gol al 
Zahiu 
ternic 
tiv 2S> 
mătoarea formație : Moraru — 
Agiu, FI. Marin, Zahiu, Nițu — 
Stoica, Ion Ion, Florea — Aele- 
nei, A. Ionescu, Năstase. A mai 
jucat și Șt. Popa. (M. AVANU- 
coresp.)
VULTURII TEXTILA LUGOJ - 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
0-3 (0-3)

Studenții au realizat 
repriză excelentă, cînd 
marcat toate cele trei 
Roșea (min. 5), Anghel (min. 24) 
și Păltinișan (min. 40). Forma
ția folosită : Bathori I (Catona),
— Mioc (Nadu), Păltinișan, Me-
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I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

suficient ca portarul Cavai să... agațe la timp balonul. 
Foto : S. BAKCSY

losit următorul „11“ :
I. Marin, Chitaru, 
Lucuță — Dinu, Al.
I. Moldovan — Lucescu,
Custov. (V. ȚUGUI-coresp.).

GLORIA BISTRIȚA - 
A.S.A. TG. MUREȘ 

1-1 (1-1)
Joc spectaculos, rapid,

Ștefan — 
G. Sandu, 

Moldovan, 
Roznai,

află de citeva zile, la conducerea 
tehnică, un nou antrenor :. 
Gheorghiu, fost la Gloria 
(D. GRUIA — coresp.).

Traian 
Buzău.

ALTE REZULTATE:

Ultimul 
partidei a fost înscris de 
(min. 85), care a șutat pu
și precis de la aproxima- 
m. Steaua a utilizat ur-

o primă 
au și 
goluri :

„în 
ciuda terenului alunecos din cau
za ploilor căzute in ultimele zile. 
Spectatori, peste 3 000. Au mar
cat : Ciocan (min. 18) și Ferencz 
(min. 30, in proprie poartă). An
trenorul Tiberiu Bone a utilizat 
următoarea echipă: Nagel — 
Gligore, Unchiaș, Ispir, Hajnal — 
Varodi, Naghi, Pîslaru — Faze- 
kaș, Kortessi, Both II. Au mai 
jucat Marton, Szollosi, Ruja și 
Onuțan. (I. TOMA-coresp.).

U.M. TIMIȘOARA - F.C.M.
REȘIȚA 1-1 (0-0)

Cîteva mii de spectatori au 
asistat la o partidă plăcută, an
trenantă. Gazdele au ratat foar
te multe ocazii în prima repri
ză, îndeosebi prin Belanov. Sco
rul a fost deschis de Atodiresei 
(min. 51). în urma unei exce
lente pase dată de Florea. Portik 
a trecut pe lingă majorarea sco
rului (șut în bară) în min. 70. 
Trei minute mai tîrziu; Giuchici 
a șutat năpraznic, portarul Windt 
n-a putut reține și Belanov a 
reluat balonul în gol. F.C.M. a 
folosit formația : Windt — Po- 
rațki. Hergane, Kiss, Filipescu — 
Portik, Gabel. Bora — Atodire
sei, Bojin, Florea. Au mai jucat 
Chivu și £ăprioru (C. CREȚU- 
coresp.).

UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA - 

ARMĂTURA ZALĂU 0-1 (0-1)

Pe un timp friguros (ceață și 
vînt) peste 1 000 de spectatori au

Gloria 
Baia Mare — Cuprom Baia Mare
1— 0 (1—0), Minerul Cavnic — 
Minerul Moldova Nouă 2—0 
(0—0). (V. SASARANU-coresp.) ; 
F.C.M. Giurgiu — Unirea-Trico* 
lor București 1—0 (0—0). Dumi
nică, giurgiuvenii vor foșa cu 
Rapid București, ‘acasă. (*Tr.‘ 
BARBĂLATA-coresp.); F.C. Șoi
mii Sibiu — C.F.R. Cluj-Napoca
2— 4 (1—2). (I. BOȚOCAN-co-
reșp.).

U.T.A. A REVENIT DIN R.D. GERMANĂ
Marți a revenit în țară echipa 

U.T.A.. care a întreprins un tur
neu de trei jocuri în R. D. Ger
mană, la invitația clubului Cari 
Zeiss Jena. După cum ne-a infor
mat vicepreședintele clubului, E- 
manoil Gherghel, U.T.A. a întilnit 
adversari puternici, care i-au soli
citat foarte mult pe jucătorii tex- 
tiliști.

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

ESTE 0 DUBLA SATISFACȚIE: 
SI PENTRU CINE ÎL OFERĂ 
9

A

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

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

MARTișeir»

i

i!

ii

Primul meci s-a disputat la 10 
februarie, U.T.A. întîlnind echipa 
Roth Weiss Erfurt (locul 6 in 
prima divizie), de care a fost în
vinsă cu 2—1 (1—0). Golul arăde
nilor a fost înscris de Broșovschi. 
în continuare, la 12 februarie, a- 
rădenii au jucat cu formația CarJ 
Zeiss Jena (locul 2 în clasament). 
Și de data aceasta U.T.A. a pier
dut întîlnirea cu scorul de 3—1 
(1—0). Golul arădenilor a fost 
înscris de Kukla. Ultimul joc s-a 
disputat la 13 februarie. Textiliștii 
au jucat în compania liderului Di
viziei B, Wismuth Gera. de care 
au fost intrecuți cu 3—1 (1—0). 
Pentru arădeni a marcat Broșov
schi. Pe parcursul turneului, an
trenorul Cicerone Manolache a ru
lat întregul lot de jucători. For
mația standard : Iorgulescu (2 
jocuri) sau Jivan (1) — Gașpar, 
Bitea, Kukla. Giurgiu — Domide, 
Leac, Broșovschi — Cura, Nedelcu, 
Tisa. Au mai fost întrebuințați, 
cite o repriză, Bedea, Bizău. și Bu- 
daș.

JOCUL FARA MINGE: 0 PROBLEMA 
NU NUMAI DE PREGĂTIRE, 

CI SI DE MENTALITATE
Despre importanța jocului fără 

minge, ca element de bază al 
tacticii colective, considerăm că 
nu este cazul a mai insista. Și 
nu pentru că F.R.F., prin Cole
giul central al antrenorilor, a 
dat în ultimul timp o serie de 
indicații precise și foarte deta
liate în acest sens. în fond, 
acest lucru ține de însăși esența 
jocului și fiecare echipă este in
teresată, în disputa cu adversa
rul, ea jucătorii 
cu cît mai mult 
atunci cînd se 
balonului, ci și 
totuși, am găsit necesar a reveni 
asupra unei astfel de probleme, 
îndemnați de exemplul oferit în 
meciul Steaua — Gornik Zabrze, 
disputat săptămîna trecută, de 
unii 
care, 
cum 
să o
Așa, 
care 
în posesia lui T. Stoica, aflat în 
zona centrală a terenului, și 
mijlocașul stelist era în măsură, 
teoretic, să paseze, nici unul din
tre coechipierii aflați în apropie
rea sa — ca să nu mai vorbim 
de cei din zone mai îndepărtate 
- nu se demarcau, fiecare aștep- 
tînd, în poziții statice, primirea 
pasei. Lipsind circulația absolut 
necesară transmiterii mingii în 
condiții avantajoase, Stoica era 
obligat fie să paseze unui coechi
pier strict marcat, fie să conți-

ei să acționeze 
folos nu numai 
află în posesia 
fără acesta. Și

dintre jucătorii bucureșteni 
din păcate, nu au acționat 
de fapt au învățat și știu 
facă în alte împrejurări, 

de pildă, în momentul în 
balonul se afla, să zicem,

nue singur acțiunea de atac, a- 
glomerînd, în acest fel, spațiul 
din fața porții adverse, în avan
tajul, bineînțeles, al apărători
lor oaspeți. De aici și explicația, 
în bună măsură, a înfrîngerii 
suferite de Steaua, vinerea tre
cută, pe teren propriu.

Aceasta ar fi o primă observa
ție referitoare la jocul fără min
ge. O alta, la fel de semnifica
tivă pe această temă, aparține 
maestrului emerit al sportului 
Ion Voinescu, care spunea după 
meci : „Am urmărit, in timpul 
desfășurării reprizei a doua, ac
tivitatea de pregătire continuă a 
jucătorilor de rezervă polonezi 
pe marginea terenului. Doi din
tre ei au intrat, la un moment 
dat, în joc, iar alți trei au con
tinuat să se pregătească conști
incios, chiar și atunci cind mai 
rămăseseră doar citeva secunde 
de joc și, practic, nu mai puteau 
fi introduși în formație. Gindin- 
du-mă la jucătorii echipelor 
noastre divizionare, in general, 
mă întreb, firesc, cîți dintre ei 
ar fi făcut același lucru ? Să 
joace, de fapt, fără minge, chiar 
și dincolo de limitele terenului, 
pentru a se instrui, cultivînd o 
deprindere de mare utilitate fot
balului".

De unde se poate trage conclu
zia că a juca fără minge este 
nu numai o problemă de pregă
tire, ci, în aceeași măsură, de 
mentalitate.

Itinerar divizionar B

M. I.

PORTUL VREA SĂ URCE
IN CLASAMENT, DAR NUMAI
CU JUCĂTORI

Cu un început modest în tu
rul campionatului Diviziei B 
(seria I), cu multe jocuri termi
nate la egalitate sau pierdute 
pe teren propriu, fotbaliștii de 
la Portul Constanța au folosit 
perioada de iarnă pentru o pre
gătire intensă în vederea reluă
rii activității competiționale. 
După o pregătire temeinică la 
Bușteni, unde s-a pus un accent 
deosebit pe acumulările fizice, 

, fotbaliștii Mconstănțeni au conti
nuat antrenamentele acasă, în- 
globînd în programul lor o suită 
de joburi — cu Ș.N.C., F.C. Con
stanța, F.C. Brăila, S.C. Tulcea, 
Cimentul Medgidia (cu acestea 
tur-retur) și Electrica Constan
ța. în aceste jocuri, în care au

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU JUCAT
BINE 60 DE MINUTE

(Urmare din pag. 1)

„Aș fi vrut, Marius, să-l văd pe 
Zamfir jucînd împotriva ta. Cred 
că ar fi fost un duel frumos și, 
mai ales, echilibrat". Tresor, 
modest, a răspuns : „Cu extre
mele astea, sub 1,70, și care au 
dreptul mai bun decît stîngul e 
tare greu să joci. în orice caz, 
din tribună, mi-a plăcut mult 
numărul 11 al echipei române".

Să vedem acum ce are de spus 
Zamfir care a fost „scafandru1* 
în partida de la Bordeaux, „îno
tător** la Nisa și „papuc zbură- 
tor“ la Marsilia. „M-am simțit 
bine, aș putea spune puternic. 
Am tras mai mult, încă de la 
Poiană. Am mai băgat cărbuni 
aici, în Franța. La mine, la club, 
joc mai mult pe atac. Aici, in 
schimb, fiind mai bine pregătit, 
am venit înapoi, am cules mingi 
în jumătatea noastră și — n-o 
să mă credeți — am avut mai 
multă viață tocmai din cauza 
asta. Sper să confirm și acasă". 
„Ce zici de adversarul tău di
rect, Correa Zamfir zîmbește 
cu viclenie : „Am simțit imediat 
că nu prea știe cu stingul. Că 
mai mult se sprijină pe stingul. 
L-am fixat, am intrat pe dinăun
tru și... a rămas". Cam acesta ar 
fi, dintr-un condei, portretul 
unui fotbalist despre care spa
niolii au scris, acum doi ani, la 

■ superlativ, dar care, apoi, a ser
vit „dușuri scoțiene" suporteri
lor săi.
Zamfir 
lentul.

mai 
să 

încerca, 
lovitură

la Mar-

CONSTANȚENI
fost sau vor fi rulați toți com- 
ponenții lotului, se va insista 
asupra stabilirii și omogenizării 
unei formații de bază și a conso
lidării ideii de joc. Secția de fot
bal (președinte — ing. Petre Iva
nov, secretar — Gogu Cojocaru), 
din păcate nu în totalitatea com
ponenței sale, se îngrijește — 
printre altele — și de baza ma
terială, care este foarte bună (te- , 
ren de joc cu un gazon cum 
și-ar dori chiar unele ecjijpe din 
prima divizie, teren de zgură 
pentru antrenamente,, sală pen
tru jocuri și forță), asigurînd 
condiții pentru o pregătire care 
— se speră — va aduce echipa 
în primele locuri ale seriei.

Lotul — care este tînăr și cu 
mare dorință de afirmare — are 
în componență pe : Cornățeanu 
și Sărăcin — portari, Naum, 
Toader, Corendea, Caramalău si 
Cura — fundași, Gafar, Bechir. 
Alexandru, Gache, Bărbulescu, 
Dumitriu — mijlocași, Biliboacă, 
Iordan, Cicu, Enache, Ionescu, 
Cosma, Borcănea — atacanți

Antrenorul Vasile Luban, mo
dest, dar foarte ambițios, ne 
spunea că are în echipă numai 
jucători din județul Constanța si

CU 
să 

. --------- -—~ nu
mai sportivi din cuprinsul aces-

c& dorește, în continuare, 
sprijinul organelor locale, 
pregătească și să promoveze

tui județ.
Dacă evoluția echipei în pri

mele jocuri de verificare, cu 
Ș.N.C. și F.C. Constanța, a sa
tisfăcut, ea trebuie să constituie 
un și mai mare stimulent în 
piegatire, astfel ca în returul 
campionatului Portul să urce in 
clasament pînă la un loc de 
frunte. (C. POPA, coresp.)

.dușuri scoțiene'
Rămîne de văzut dacă 

va ști să-și respecte ta-

★

de Ia Marsilia a fost, înJocul 
mod firesc, cel mai burf dintre 
cele trei. Era de preferat ca 
partida de la Bordeaux să fi fost 
ultima, dar asta nu mai are im
portanță. în această programare 
a existat, dacă vreți, și o mică 
compensație. Meciul de la Bor-

deaux a fost urmărit de Kubala, 
care, chiar dacă nu-și pleacă 
urechea la „cîntecul sirenelor**, a 
plecat, totuși, mai liniștit la Ma
drid, ceea ce nu e rău deloc. 
Meciul de la Marsilia a fost ur
mărit de selecționerul iugoslav 
Toplak, care a dat curs invitației 
exprese a lui Katalinski, după 
jocul de la Nisa, și a reușit să-i 
urmărească pe adversarii săi din 
mai. (în paranteză fie spus, deși 
în palmaresul româno-iugoslav 
figurează cam 40 de jocuri, ulti
ma întîlnire oficială între echi
pele noastre a avut loc acum 
19 ani, ea soldîndu-se, atunci, cu 
eliminarea — in extremis — a 
echipei României din „ediția sue- 
deză“ a C.M.). Nu știm ce a no
tat marți seara Toplak dar este 
absolut sigur că pîhă în 
echipa noastră va trebui 
crească mult pentru a 
cu sorți de izbîndă, o 
prin surprindere.

Revenind la jocul de
silia — asupra bilanțului tehnic 
general al turneului vom reveni, 
desigur — trebuie să subliniem 
mobilitatea redusă a liniei de 
mijloc, față de tempoul impus 
de cei trei atacanți. Această mo
bilitate redusă a fost corectată 
doar prin lansările lungi ale lui 
Dumitru. în ceea ce privește 
circulația jucătorilor, ea a fost 
mai puțin marcată, pasele late
rale — în momentele de acalmie 
la care se referea Remetter — 
apărînd deseori. în legătură cu 
aceasta, să facem și o precizare, 
nu lipsită de semnificație. Cele 
șapte goluri înscrise în turneul 
francez de selecționata diviziona
ră au fost strict opera înaintării 
(D. Georgescu 3, Zamfir 2, Troi 1 
și, al șaptelea, autogolul de la 
Nisa, forțat prin centrarea lui 
Troi și plonjonul lui D. Geor
gescu). Lipsa de participare a 
liniei de mijloc în faza de fina
lizare este de reținut, ea presu- 
punînd noi eforturi in organiza
rea jocului și chiar în selecție.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA, 20 FEBRUARIE 1977, O NOUĂ TRAGERE EXCEPȚIO

NALA PRONOEXPRES
Procurați-vă din timp biletele cu numerele dv. preferate ! 

PARTICIPlND CU CIT MAI MULTE BILETE VA SPORIȚI ȘAN
SELE DE A VĂ NUMĂRĂ PRINTRE MARII ClȘTIGĂTORI !

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 16 FEBRUARIE 1977

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 944 913 lei.

Extragerea I :
... 1 11 33 9 37 7

Extragerea a Il-a :
24 27 28 23 25

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 6 FEBRUARIE 1977
FAZA I : Cat. 1 : 1 variantă 

100% autoturism „Dacia 1300“ sau

Skoda S-100 și diferența în o- 
biecte existente în magazinele co
merciale, 2 variante 50% a 35 000 
lei ; Cat. 2 : 3,10 variante a 15 000 
lei din care o excursie în Italia 
și diferența în numerar ; Cat. 3 : 
28,95 a 2 611 lei; Cat 4: ' 
a 693 lei ; Oat. 5 : 261,40 a 
lei ; Cat. 6 : 9 212,90 a 40 lei.

FAZA a Il-a : Cat. 
riante 10% a 
24,45 a 5 444 
a 1 144 lei ;
60 lei.

109,15
289

va-
B :

116,35
D ; 5 468,35 a

A * 2
5 000 lei ; Cat. 

lei ; Cat. C : 
Cat. ~

ACTUALITĂȚI
• AZI, LA MEDGIDIA, MECI 

INTERNAȚIONAL. Stadionul 
I.M.U.M. va găzdui astăzi, cu în
cepere de la ora 15,30, partida 
amicală internațională dintre e- 
chipele F.C. Constanța și Spar
tak Varna, clasată, actualmente, 
pe locul 6 în campionatul bulgar. 
Partida revanșă dintre cele două 
echipe va avea loc sîmbătă, la 
Constanța.

• CAMPIOANA POLONIEI 
SOSEȘTE AZI LA ORADEA. 
Cunoscuta echipă Stal Mielec, 
campioana Poloniei, sosește în 
cursul zilei de azi, cu autocarul, 
la Oradea- Invitata lui F.C. Bi
hor își va continpa drumul pînă 
a Cluj-Napoca, locul de cazare

al fotbaliștilor polonezi, urmînd 
ca mîine ei să plece la Tg. Mu
reș, unde vor susține primul joc 
în țara noastră cu formația 
A.S.A. Partida se va disputa pe 
stadionul „23 August** cu începe
re de la ora 15,30. Al doilea 
meci al echipei Stal Mielec va 
avea loc duminică dimineața 
(ora 11), la Oradea, în compa
nia formației locale F.C. Bihor.

• „CUPA MEMORIALA SI- 
MION DEUTSCH**. Comisia ju
dețeană Mureș a organizat la 
l_g. Mureș o competiție dota
tă cu „Cupa memorială Simion 
Deutsch", la care au participat 
opt echipe. Primele meciuri s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te : Metalotehnica — Azomureș 
1—0, Electromureș — A.S.A. (ju
niori II) 3—0, Viitorul — Fabri
ca de zahăr 3—1, Lemnarul — 
A.S.A. (juniori I) 1—1. (I. pAUȘ 
— coresp.).

• CONSFĂTUIRE CU AN
TRENORII ȘI CONDUCĂTORII 
CENTRELOR DE COPII ȘI JU
NIORI. în ziua de 7 martie, la 
sediul F.R.F., va avea loc o con
sfătuire cu antrenorii și condu
cătorii centrelor de copii și ju* 
niori.



Întîlniri internaționale amicale de handbal POLIATLON CU ȘAPTE PROBE 
ÎN ATLETISMUL FEMININ?

VALENCE, 16 (prin telex). 
Marți seara s-a disputat în Pa
latul sporturilor din Valence, în 
prezența a 2 000 de spectatori, 
prima întilnire — dintre cele trei 
programate în aceasță săptămî- 
nă — între reprezentativele fe
minine de handbal ale Franței 
și României. Echipa noastră a 
cîștigat net: România—Franța 
15—8 (7—5). în partea a doua a 
meciului, handbalistele românce 
au desfășurat un joc frumos și 
eficient, adesea aplaudat.

Au înscris : Simona Arghir- 
Sandu 5, Marina Boși 5, Geor- 
geta Lăcustă 3, Iuliana Hobin- 
cu 1 și Sultana Iagăru 1 — pen
tru România, Noel 2, Aspas 2, 
Carre 2, Martin 1 și Trijoulet 1 
pentru Franța.

Următoarele jocuri: 17 februa
rie la Eschirolles și 19 februarie 
la Mantes.

★
VARȘOVIA, 16 (prin telex). La 

Lublin au continuat jocurile din 
cadrul turneului internațional de 
handbal feminin (junioare). în 
ziua a doua a întrecerilor, repre
zentativa României a întrecut la 
mare luptă selecționata Iugosla
viei: 16—15 (5—9). După o repri
ză în care au acționat slab, mai 
ales în apărare, junioarele noas
tre și-au revenit, evoluînd aproa
pe de valoarea lor reală. Mălai, 
Torok și Weber au înscris din 
acțiuni bine organizate, reușind 
să aducă echipei noastre condu
cerea șl, în final, victoria. în ce
lălalt meci: Polonia — R.D.G. 
16—14 (7—7).

&
Azi încep la Vikersund (Norvegia)Azi încep

CAMPIONATELE
Incepînd de astăzi și pînă du

minică, în stațiunea norvegiană 
de 
se 
ale 
nă,

sporturi de iarnă Vikersund, 
dispută campionatele mondi- 
de sărituri de la trambuli- 
care au primit numele dis

tinctiv de „zbor pe schiuri". A- 
ceastă precizare este necesară 
pentru a delimita noua formă de 
întrecere de proba clasică a sări
turilor cu schiurile de la tram
bulinele de 70 sau 90 m. în așa- 
numitul „zbor pe schiuri

la Vikersund (Norvegia)

MONDIALE DE ZBOR PE SCHIURI
ce contează în primul rînd este 
lungimea absolută a săriturii și 
nu ținuta sau eleganța mișcări
lor. însăși acceptarea acestei pri-

turile principale anunțate pen
tru competiția care începe as
tăzi. Iată pe cîțiva dintre favori- 
ții campionatului mondial: Aus-

CIKE VA FI ADVERSARA ECHIPEI STEAUA
IN SEMIFINALELE C.C.E. LA HANDBAL?

va avea loc la Basel 
la sorți a meciurilor 
din cadrul competiți-

Din

r Sîmbătă 
tragerea 
semifinale 
ilor europene de handbal, 
cele 47 de echipe masculine și 
31 de formații feminine au mai 
rămas în luptă 16 pretendente 
Ia cele patru trofee puse în joc. 
Printre acestea se află și campi
oana României, STEAUA, cîști- 
gătoare a Cupei campionilor eu
ropeni în 1968 (13—11 cu Dukla 
Fraga) și finalistă în 1971 
cu V.f.L. Gummersbach) 
eași competiție.

Pentru a ajunge în 
fază a C.C.E., handbaliștii bucu- 
reșteni au avut o 
ușoară : 38—23
Duina Palonmano Triest, 28—11 
și 32—17 cu H. B. Dudelange 
(Luxemburg), 22—19 și 18—20 cu 
Calpisa Alicante, una din reve
lațiile acestei ediții, singura for
mație care le-a opus o dîrză re
zistență. Cine va fi viitoarea 
adversară a echipei Steaua pe 
drumul — mult mai dificil, de 
acum înainte — spre obținerea 
prețiosului trofeu ?

Alte trei echipe redutabile vi
zează în egală măsură participa
rea la finală. Una dintre acestea 
este campioana vest-gemană 
V.f.L. Gummersbach (de patru 
ori cîștigătoare a trofeului). în
vinși în „optimi“ de Hapoel Re- 
chovot cu 18—17 (cea mai mare 
surpriză a actualei ediții), după

(16—17 
în ace-

această

serie relativ 
și 38—18 cu

# Bucureștenii — spre cea de a 3-a prezență in finala pres
tigioasei competiții * Ț.S.K.A. Moscova, singura echipă ne
învinsă in actuala ediție • V.f.L. Gummersbach joacă mai 
bine in deplasare • KFUM Fredericia, o formație care știe să 

beneficieze de propriul teren
ZboruluiAustriacul Toni Innauer, recordmanul mondial 

schiuri".

ce cîștigaseră meciul din depla
sare cu 25—14, handbaliștii de 
la Gummersbach au dat mari 
emoții suporterilor lor și în par
tidele din „sferturi". Ei au între
cut pe teren propriu, la mare 
luptă, pe Slask Wroclaw (16—14) 
și nu puțini erau aceia care în- 
trevedeau o victorie a polonezi
lor la mai mult de două goluri 
în retur. Dar, din nou, Gum
mersbach a jucat mai bine în 
deplasare, și-a asigurat din pri
ma repriză un avantaj net 
(12—7), obținînd o nouă victorie 
cu 23—20. O altă semifinalistă 
este KFUM Fredericia (15—17 cu 
Borac Banja Luka, pe terenul 
acesteia, în finala de anul tre
cut), echipă care știe să folo
sească la maximum avantajul 
propriului teren. Danezii au eli
minat pînă acum pe campioana 
Ungariei, Dozsa Debrețin (23—28 
și 31—17) și pe cea a Cehoslova
ciei, Ruda Hvezda Bratislava 
(25—17 și 25—23).

Cea mai puternică adversară 
pentru Steaua ar putea fi însă

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
Ț.S.K.A. MOSCOVA, LIDERA 

CAMPIONATULUI
. DE HOCHEI AL U.R.S.S.

In cadrul campionatului de ho
chei pe gheață al U.R.S.S., echi
pa Dinamo Moscova a învins cu

CONCURSUL DE PATINAJ 
VITEZĂ DE LA INZELL

A luat sfirșit concursul de pa
tinaj viteză de la Inzell. Compe
tiția rezervată sprinterilor a fost 
cîștigată de americanul Peter

r

Ț.S.K.A. Moscova, singura for
mație neînvinsă în actuala edi
ție. Campioana U.R.S.S. a făcut 
proba evidentei sale valori într-o 
suită de partide de mare dificul
tate : 21—17 și 21—19 cu S.C. 
Leipzig, 26—23 și 21—16 cu Bo- 
rac Banja Luka, 26—19 și 20—14 
cu H.C. Ystad (Suedia) — anun- 
țîndu-se ca principală favorită a 
competiției.

Dintre semifinalistele întrecerii 
(similare) feminine, trei echipe 
se prezintă cu șanse sporite : 
Spartak Kiev (de cinci ori cîști
gătoare a C.C.E.) : 
13—8 cu Vasas
Radnicki Belgrad:
12— 10 cu Universitatea Timișoa
ra și S.C. Leipzig : 17—14
13— 9 cu Start Bratislava. A 
formație rămasă în cursă 
Vestar Oslo. Dacă sorții nu 
vor pune față în față chiar în 
turul următor, nu ar fi exclus 
să avem — ca și în 1970, 1972 
și 1974 — o finală Spartak Kiev 
— S.C. Leipzig.

Trecînd Ia competiția masculi
nă Cupa cupelor, să subliniem 
mai întîi eliminarea finalistelor 
de anul trecut, Balonmano Gra- 
nollers 
primei 
kersen 
dat în 
(18—36 
liștii vest-germani au fost în- 
trecuți de M.A.I. Moscova (24—19 
Ia Dankersen, dar 14—21 la 
Moscova), echipă care a eliminat 
în primul tur și pe Dinamo 
București. Dintre celelalte două 
semifinaliste, Partizan Bjelovar 
și Atletico Madrid, prima ni se 
pare mai îndreptățită să 'joace 
un rol important în finalul în
trecerii. în sfirșit o luptă nu 
mai puțin echilibrată se între
vede și pentru desemnarea pri
mei cîștigătoare a competiției 
feminine Cupa cupelor, trofeu la 
care candidează Spartak Baku, 
T.S.C. Berlin, Csepel Budapesta 
(a eliminat pe Zelezniciar Novi 
Sad cu 17—18 și 16—11) și Odeva 
Hlohovec (Cehoslovacia).

orități arată că noua probă se 
vrea a fi mai curind un specta
col, o perseverentă urmărire a 
recordului de lungime. De altfel, 
pentru a oferi cititorilor un eta
lon, să menționăm că recordul 
mondial actual de săritură cu 
schiurile este de 176 m și a fost 
realizat de austriacul Toni Inna- 
uer, anul trecut, la Oberstdorf.

Participanții la acest fel de 
campionat mondial sînt de obicei 
aceiași cu așii săriturilor clasice. 
Afirmația este susținută de lo-

Fază din recentul derby al campionatului de hochei al U.R.S.S. (Ț.S.K.A. 
Moscova — Dinamo Moscova 5—2).

Harlamov
Atacă hocheiștii de la T.S.K.A., prin 
(cu spatele).

10—13 și 
Budapesta, 
18—11 și

Și
4-a

le

(Spania); cîștigătoarea 
ediții și Griinweiss Dan- 
(R.F.G.). Spaniolii au ce-, 
fața lui S.C. Magdeburg 
și 16—20), iar handba-

în optimile de finală ale com
petiției internaționale de tenis 
pentru juniori „Turneul Priete
nia", care se desfășoară la 
Chorzow (Polonia), jucătorii ro
mâni Vintilă Tudor și Radu Hăr- 
nuțiu au obținut victorii. V. Tu
dor l-a întrecut cu 6—1, 6—3 
pe polonezul Ștefanski, iar R. 
Hărnuțiu a cîștigat cu 6—4, 6—4 
partida susținută cu Kwasnecki 
(Polonia). Alte rezultate : Lendl 
(Cehoslovacia) — Mihailov 
(U.R.S.S.) 6—1, 6—0 ; Teterin
(U.R.S.S.), — Bzojowski (Po
lonia) 6—0, 6—4; Arnold (R.D.G.) 
— Cihak (Cehoslovacia) 6—0, 
6—2.

★
Selecționatele noastre, de ju

nioare au evoluat la Beretyouj-

La hochei juniori

ROMANIA - UNGARIA
6-4

Adrian VASILIU

- La Miercurea Ciuc a avut loc 
aseară primul, joc dintre echipele 
de hochei (juniori) ale României 
și Ungariei. La capătul unui meci 
echilibrat și de bună valoare teh
nică, tinerii jucători români au 
obținut victoria cu scorul de 6—4 
(3—2, 
Toke
Szabo și Marcu pentru formația 
română, respectiv Terszek (2), 
Szabo și Farkas, pentru oaspeți.

2—1, 1—î). Au marcat :
(2), Chiriță, Gherghișan,

SPARTACHIADA DE IARNA 
A ARMATELOR PRIETENE

• TURNEUL DE HOCHEI A FOST CÎȘTIGAT DE DUKLA JIHLAVA
• GH. VOICU PE LOCUL 10 LA BIATLON • PERFORMANTE EXCELENTE

LA SĂRITURI.

3—0), pe Tor- 
Traktor Celia- 
cu 3—5 (2—2,

7—0 (3—0, 1—0, 
pedo Gorki, iar 
binsk a pierdut
1—2, 0—1) partida susținută în 
deplasare cu Himik Voskresensk. 
Alte rezultate : Aripile Sovietelor 
Moscova — Dinamo Riga 2—6 
(1—1, 0—2, 1—3); Kristal Sara
tov — Spartak Moscova 2—9
(2—1, 0—3, 0—5). în clasament 
continuă să conducă Ț.S.K.A. 
Moscova cu 49 p (din 29 de 
jocuri), urmată de 
cova — 41 p (din

Muller — 157,030 p, urmat de 
olandezul Jos Valentijn — 
157,605 p. La multiatlon pe pri
mul Ide în clasament s-a situat 
olandezul Jan Bore — 170,429 
p, secundat de vest-germanul 
Markus Eicher — 172,028 p. Iată 
rezultatele înregistrate în ziua a 
doua de concurs : 500 m (sprin
teri) — Peter Muller 38,94 p; 
5 000 m — Jan Bore 7:22,05.

PRAGA, 16 (Agerpres). — Tur
neul de hochei din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a armatelor prie
tene s-a încheiat la Liberec cu 
victoria formației cehoslovace 
Dukla Jihlava, care a întrecut în 
meciul decisiv cu scorul de 5—4 
(2—1, 2—3, 1—0) formația ȚSKA 
Moscova. Golurile au fost marcate 
de Havlicek (2), Novak, Vyborny, 
Holik, respectiv Mihailov 
gankov și Petrov.

Iată clasamentul final 
petiției : 1. Dukla Jihlava — up, 
2. ȚSKA Moscova — 4 p ; 3. Com
binata Steaua — Dinamo — 
rești — 2 p ; 4. ȚSKA Sofia

în meciul cu ȚSKA Sofia, 
a fost de 4—1 (2—0, 2—0,

punctele hocheiștilor români fiind 
realizate de V.
Justinian și

(2), Ti-

al com- 
— 6 P ;

Bucu- 
— Op. 
scorul
0-1),

CAMPIONATE

Dinamo Mos-
27 meciuri).

DE SCHI

La Oberwiesenthal s-au în
cheiat campionatele de schi-fond 
ale R.D. Germane. în ultima zi 
de concurs, Veronika Schmidt a 
cîștigat proba feminină de 5 km, 
cu timpul de 15:56,9, fiind ur
mată de Sigrun Krause — 16:04,2 
și Barbara Petzold — 16:04,6.

în cursa masculină de 15 km, 
victoria a revenit lui Gert-Diet- 
mar Krause cu 42:46,6, secundat 
de Jiirgen Wolf — 43:28,4.

Proba feminină de slalom u- 
riaș din cadrul campionatelor 
de schi ale S.V.A., care 
fășoară la Sun Valley 
a fost cîștigată de Becki 
cu timpul de 1:20,42. Pe 
următoare s-au situat Viki Flec- 
kenstein — 1:20,59 și Jamie 
Kurlander — 1:21,24. Pîrtia de 
concurs a măsurat 1 092 m și a 
fost jalonată cu 48 de porți.

se des- 
(Idaho), 
Dorsey, 
locurile

Huțanu, Fisaru, 
Tureanu.

★
biatlon (20 km), des- 
Spindleruw Mlin, a 
.................. ...  ’ Kru- 

urmat de coe- 
A. Ușakov — 
concurenții ro

biile s-a clasat 
(locul 10) cu

Proba de 
fășurată la 
revenit sovieticului Nikolai 
glov — 1 
chipierul 
lhll:42,0. 
mâni cel 
Gheorghe 
timpul de ____ ,

întrecerea de sărituri de Ia 
trambulină a fost cîștigată de L. 
Skhoda (Cehoslovacia) cu 255,9 
puncte și două excelente sărituri 
de 114 m și 109,5 m.

lhl0:57,0,
l său 
. Dintre 

mai 
Voicu 
lhl9:32,0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Liege, în meci 

retur pentru sferturile de finală 
ale competiției masculine „Cupa 
Koraci", Iugoplastika Split a în
vins cu 91—75 (48—32) '
locală Standard. Alte
B. C. Berck (Franța) —
Moscova 108—84 (46—45)
Caen (Franța) — I.P.B. 
73—75 (37—28). • în „Cupa Liliana 
Ronchetti" : Spartak Moscova —
C. S. Toulon (Franța) 131—42 (51—24).

CICLISM • A 4-a etapă a Turu
lui Andaluziei, Cordoba — Dos 
Hermanos a revenit lui Dietrich 
Thurau (R.F.G.) cronometrat pe 
125 km cu timpul de 3 h 07:08.

FOTBAL • Ieri, la Istanbul, în 
noua ediție a Cupei Balcanice in- 
terțări, echipa Turciei a întrecut 
cu scorul de 2—0 (0—0) reprezen
tativa Bulgariei. Au marcat Aii 
Kemal (min. 53) și Cemil (min. 
55) • La Kuala Lumpur : In
donezia — Steaua Roșie Belgrad 
1—2 (0—0) • în finala turneului 
de la Sarajevo : Velez Mostar — 
Polonia 3—0 (2—0) I Pentru lo-

formația 
partide : 
Dinamo 

; B.C.
Roma

cui 3 : Ujpești Dozsa — Sarajevo 
8—1 ! « în campionatul Angliei : 
Ipswich — Norwich 5—0. în frun
tea clasamentului a trecut Ipswich 
cu 36 de puncte (24 de jocuri), ur
mată de F.C. Liverpool cu 35 p 
(26 j) și Manchester City 34 p 
(24 j) • Olandezul Johan Cruyff 
(C.F. Barcelona) a fost suspendat 
pe trei etape, deoarece in partida 
C.F. Barcelona — Malaga, a fost 
eliminat.

LUPTE • în continuarea turneu
lui pe care-1 întreprinde în Po
lonia. reprezentativa de lupte li
bere a S.U.A. a susținut a treia 
întilnire amicală 
țării gazdă. 
Varșovia și 
de 6—2 în 
americani.

TENIS *
al 5-lea ■ turneu din cadrul circui
tului W.C.T. Primele, rezultate: 
Laver — Fibak 6—0, 6—3 ; Dibbs 
— Cox 7—6, 7—5 ; Rosewall — V. 
Amritraj 5—7, 6—3, 6—3 ; Stock- 
ton — Power 6—3, 7—5. • La San

cu selecționata 
Meciul s-a disputat la 
s-a încheiat cu scorul 
favoarea luptătorilor

La Toronto a început

Jose (California) : Hrebec — Ruf- 
fels 7—5, 5—7, 7—5 ; Pattison — 
Kronk 7—6, 6—4 ; Norberg — Ries- 
sen 6—7, 6—2, 6—2 ; Cano — Kuki 
6—3, 6—3. « în tradiționalul tur
neu pentru echipe de tineret (sub 
21 ani) de la Torquay (Anglia) 
s-au înregistrat rezultatele : 
S.U.A. — Italia 2—1, R.F.G. — Spa
nia 3—0 ; Italia — Anglia 2—1 ; 
R.F.G. — Olanda 3—0 ; Franța ■— 
Spania 2—1. • S-au încheiat me
ciurile din grupele preliminare ale 
campionatului european pe teren 
acoperit. în finală, care se va dis
puta tur-retur (10 și 13 martie), se 
intîlnesc reprezentativele Suediei 
și R.F. Germania. Pentru locul 3, 
joacă Ungaria 'și 
dele disputate in 
turneului feminin 
geles s-au soldat 
rezultate : Evert
6—1, 6—3; Navratilova.— Vermaak 
6—4, 7—5 ; Harter — Florența Mi
hai 6—3, 6—1 ; Court — Tomanova 
6—1, 6—3 ; Casals — Bentzer 6—1, 
6—3 ; Stove — Stratton 7—5, 6—4.

Anglia • Parti- 
ziua a doua a 
de la Los An- 
cu următoarele 

— J. Newberry
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La Atena s-a desfășurat recent, 
sub egida Asociației europene de 
atletism, tradiționalul congres al 
antrenorilor. La lucrări au partici
pat și doi tehnicieni români, Sorin 
loan și Șerban Ciochină. Despre 
tematica congresului ne vorbește 
primul dintre ei :

— Pe agendă au figurat trei te
me mari : probele combinate (cu 
un referat prezentat de Wolfgang 
Bergman, antrenorul medaliatului 
cu argint la J.O. de la Montreal. 
Guido Kratschmer), 'metode și 
mijloace de antrenament în pre
gătirea de forță în probele de a- 
runcări (în mod special la arun
carea discului) prezentate de un 
grup de antrenori din U.R.S.S. și 
triplusaltul...

— ...care a constituit, pentru 
cei doi antrenori români, ambii 
foști specialiști ai probei, punc
tul de maxim interes...

— Desigur.. Mai ales că refera
tul prezentat de 
el fost săritor, în 
coordonator 
U.R.S.S., a 
xemplificări 
xecutant a
Recordmanul european și-a între
rupt turneul peste Ocean pentru a 
participa la congres.

— Noutăți deosebite 
plusalt ?

— Noutăți teoretice sau 
todica antrenamentului nu 
evidențiate. Am fost însă 
impresionați de Saneev. de calită
țile sale excepționale. Este un ade
vărat „monstru sacru" al triplu- 
saltului. Lucrează extraordinar de 
tare, chiar dacă se apropie de 32 
de ani. Am. observat marea aten
ție pe care o acordă exercițiilor de 
mobilitate, intercalate cu predilec
ție între exercițiile de forță și vi
teză. în ceea ce privește exerciți
ile pentru forță, el pune un ac
cent deosebit pe forța de împinge
re, fără o atenție specială „dese
nului tehnic" al piciorului de a- 
tac. Piciorul său drept este uimi
tor. De pe lada de gimnastică,

Saneev execută triplusalt fără e- 
lan, fără a se „îngropa" la primul 
pas. Nu știu dacă altcineva mai 
poate face acest lucru !

— Alte probleme de interes 
general?

— S-a discutat mult, pro și con
tra. despre modificarea poliatlo- 
nului feminin. I.A.A.F. preconi
zează — punct de vedere expri
mat de Jozsef Sir. membru în bi
roul federației internaționale — 
completarea pentatlonului clasic 
cu probele de 800 m și aruncarea 
suliței. Pentatlonul actual (100 mg, 
greutate, înălțime, lungime și 200 
m) favorizează tipul de săritoare- 
sprinteră. Cu cele două noi probe 
poliatlonul feminin va fi mal difi
cil, dar mai complet. S-ar putea 
ca „heptatlonul" să figureze chiar 
pe programul J.O. din 1980 de la 
Moscova. Să așteptăm însă decizia 
Congresului I.A.A.F...

Vitold Kreer, și 
prezent antrenor 
acestei probe în 
completat de e-

al
fost
practice, al căror e- 
fost... ’ Viktor Saneev.

în tri-
me- 
fost

VI. M.

PROGNOZELE 
TATIANEI KAZANKINA 
Care e formula succesului pentru

în 
au 
profund

alergătoarele de fond?
SOFIA (Agerpres). — Atleta so

vietică Tatiana Kazankina, dublă 
campioană olimpică la Montreal și 
recordmană mondială, a declarat 
corespondentului ziarului bulgar 
„Naroden Sport" că rezultatele ne- - 
cesare sportivelor pentru cîștigarea 
medaliilor de aur la Olimpiada de 
la Moscova ar fi după opinia sa 
1:53—1:54 la 800 m și 3:54—3:55
— pentru 1 500 m. Kazankina apre
ciază că șansele cele mai mari de 
a cuceri medalii le au sportivele 
din U.R.S.S., Bulgaria, România și- - - - - - dat 

ui-

Karl
Și

Toni Innauer, 
(campion olimpic)
Bachler; R.D. Germană 

— Harald Duschek și Henry 
Glass (Jochen Danneberg, cîști- 
gătorul Turneului celor 4 tram
buline, fiind rănit, nu va parti
cipa); Elveția — Walter Steiner, 
Robert Mosching, Karl Lusten
berger ; Norvegia — Geir-Ove 
Berg (un pedagog din Oslo, care 
practică săriturile pe schiuri ca... 
un hobby și care a realizat anul 
trecut performanțe de 163— 
173 m !).

(176 m).
tria —
Schnabl 
Reinhold

ROSEMARIE ACKERMANN -
1,92 m PE TEREN ACOPERIT 

LA CLEVELAND

falu (Ungaria) în compania re
prezentativelor similare ale țării 
gazdă. în meciul formațiilor de 
junioare mari (17—18 ani), e- 
chipa României a întrecut pe 
cea a Ungariei cu 4—1 (Elena 
Popescu — Permay 2—6, 7—5, 
6—3 ; Gabriela Dinu — Fodor 
6—2, 6—2 ; Popescu — Fodor 
4—6, 6—4, 3—6 ; Dinu — Per
may 6—2, 6—2 ; Popescu, Dinu 
— Permay, Hamath 6—2, 7—6). 
în celelalte două întîlniri, gaz
dele au obținut victorii, astfel 
că pe totalul celor 15 partide 
disputate, scorul este favorabil 
reprezentativei Ungariei : 8—7.

NEW YORK, 16 (Agerpres). — 
Circuitul atletic „indoor" din 
S.U.A. a continuat cu concursul 
disputat la Cleveland (Ohio), la 
startul căruia au fost prezenți nu
meroși campioni și recordmani eu
ropeni. Cu un rezultat excelent s-a 
încheiat proba feminină de săritură 
în înălțime, în cursul căreia re
cordmana mondială Rosemarie 
Ackermann (R.D. Germană) a oh-' 
ținut performanța de 1,92 m. în 
cursa masculină de 60 yarzi plat, 
americanul Steve Riddick l-a în
trecut la sprint pe Eugen Ray ' 
(R.D. Germană) — ambii atleți 
fiind cronometrați cu același timp: 
5,99. Irlandezul Eamonn Coughlan 
a terminat învingător în cursa de 
o milă, cu timpul de 4:04,69, iar 
Willie Davenport (S.U.A.) a trecut 
primul linia de sosire în proba de 
60 yarzi garduri, cu 6,86.

Alte rezultate : masculin : 
yarzi — Charlie Joseph

440
49.06 ; 

1000 yarzi — Don Paige 2:08,25; 
feminin : 60 yarzi plat — Carmen 
Rivers 6,83.

R.D. Germană. Deși nu a 
nume, ea a amintit să nu fie 
tată Ludmila Braghina.

Fiind rugată, ca aspirantă 
științe economice, să așeze într-o 
formulă matematică raportul din
tre talent-muncă-fermitate psihică- 
antrcnor, Tatiana Kazankina și-a 
exprimat îndoiala în valoarea unei 
asemenea formule, dînd totuși ur
mătoarele cifre : talent — 10 la 
sută, muncă — 45 la sută, fermi
tate psihică — 15 la sută, price
perea antrenorului — 30 la sută.

în

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA MALAGA
MADRID 16 (Agerpres). —

După 9 runde, în turneul de șah 
marelede , la Malaga conduce 

maestru Larry Christiansen (SUA), 
cu 6,5 puncte, urmat de 
Byrne (SUA) — 6 puncte, Florin 
Gheorghiu (România), Castro (Co
lumbia). Garcia (Spania) — cite 
5,5 puncte, Victor Ciocâltea (Româ
nia), Robatsch (Austria) — cîte 5 
puncte, Tatai (Italia) și Piasetsky 
(Canada) — cîte 4,5 puncte etc.

Partidele din runda a 9-a s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Christiansen — Gheorghiu 1—0 ; 
Castro — Medina 1—ft; Piasetsky 
— Ruiz 1—0 : Garcia — Bellon 
1—0 ; Hernandez — Ciocâltea re
miză ; Byrne —• Pavlov remiză ; 
Robatsch — Tatai remiză.

Robert

PROGRESUL JUCĂTORILOR 
VIETNAMEZI

Echipa selecționată a cluburilor 
din R. S. Vietnam a întreprins 
recent un turneu în țara vecină, 
Laos. întilnirile au fost foarte dis
putate și specialiștii prezenți sînt 
de părere că (pe plan tehnic și 
tactic) nivelul jocului practicat de 
fotbaliștii vietnamezi este în con
tinuu progres. Ultimul meci susți
nut în Laos a opus pe vietnamezi 
unei reprezentative a acestei țări. 
Rezultatul : 2—1 in favoarea oas
peților.

POMMERENKE, 
INDISPONIBIL CITEVA LUNI

Jiirgen Pommerenke, unul din
tre cei mai buni jucători ai echi
pei F. C. Magdeburg și ai repre
zentativei R. D. Germane, șl _ 
fracturat piciorul la antrenament. 
El nu va putea

lui

R. D. Germane, și-a

astfel să joace 
contra lui Juventus Torino în 
„Cupa U.E.F.A.", și nici cu repre
zentativa țării sale, în prelimina
riile C.M., cu Malta.

„F.C. MULLER" 
CAUTĂ ADVERSARI..

în afara Iui Gerd Muller, în 
campionatele vest-germane acti
vează o sumedenie de alți jucă
tori cu numele de Miiller,’ deose
biți doar prin prenume. Revista de 
specialitate „Kicker—Sportmaga- 
zin" din Niirnberg a alcătuit o se
lecționată formată din „Miilleri". 
O reproducem și noi în așezarea 
1—4—3—3, fiecare jucător purtind 
doar prenumele și clubul din care 
face parte : Manfred (Niirnberg)
— Albert (Bad Homburg), Heri- 
bert (Wurzburg), Ludwig (Furth), 
Helmuth (Eintracht Braunschweig)
— Gert (Gottingen), Hans (Stutt
gart), Max (Wurzburg) — Hans 
(Tuttlingen), Gerd (Bayern Mun- 
chen), Dieter (F. C. Koln).

Alcătuită în chip simbolic, „e- 
chipa Miiller" nu a rămas doar 
pe hîrtie. Cititorii (cîți Miiller or 
fi oare și printre ei ?) doresc să o 
și vadă jucind cu vreun F. C. 
Smith britanic sau F. C. Dupont 
din Franța...

410 MECIURI 
INTERNAȚIONALE

c.Renumitul club brazilian F. 
Santos trece, actualmente, printr-o 
criză. Echipa continuă însă să fie 
lideră,, nu numai în Brazilia ci și 
în lumea întreagă, într-un singur 
domeniu : numărul țărilor în care 
a evoluat și cel al întilnirilor. in
ternaționale. F. C. Santos a dis
putat primul meci internațional 
în 1954, în Argentina, atingînd, la 
ora actuală, un total de 410 jocuri 
internaționale. Clubul brazilian a 
evoluat pe toate continentele, iar 
numărul țărilor în care jucătorii 
de la Santos și-au etalat măiestria 
este de 58 !

10 350 romsp r. (Tiparul :

i PRUZZO GRAZIANI, 
DOUĂ PORTRETE PARALELE

Roberto Pruzzo (Genova) și Francesco Graziani (Torino) sînt 
in prezent la egalitate pe lista golgeterilor campionatului italian 
(cu cite 13 puncte marcate), luînd-o înaintea consacratului Pulici. 
Daca Graziani este mai „bătrîn" și mai cunoscut in lumea „cal
culului, unde activează de șapte ani, Pruzzo poate fi considerat 
aproape un nou venit. El și-a demonstrat anul acesta, cu tărie 
vocația de atacant central percutant. S-a născut lingă Genova la 
Orocefieschi, la 1 aprilie 1955. A jucat la o singură echipă, Genova, 
cunoscind împreună cu ea și bucuria promovării în A, dar și tris
tețea retrogradării. A debutat in A (ca și Graziani) la 18 ani ne- 
împliniți. Timp de 19 etape în campionatul 1973—1974 nu a mar
cat deloc. Apetitul pentru goluri și reușitele i-au venit cînd Ge
nova se afla în B și iată-1 acum fruntaș printre marcatorii din A.

Graziani a văzut lumina zilei la Subiaco (Roma) la 16 decem
brie 1952 și după ce a jucat trei ani Ia Arezzo în B (1970—1973) 
a trecut la Torino cu care anul trecut a cucerit și campionatul, 

jl?-. “emons,trat calitatea de „tunar" de abia în ultimele două 
ediții jucate sub culorile lui A.C. Torino.

- s-au evidențiat în mod special în campionatul trecut
cina Graziani a primit „Fotbalistul de aur", trofeu care desem
nează anual pe cel mai bun jucător al diviziei A, iar Pruzzo a 
fost răsplătit cu „Placheta de argint", decernată celui mai valoros 
fotbalist tinar din divizia B.

„FORMULARE 
DE SPORTIVITATE"

în trecutul nu prea îndepărtat, 
suporterii echipelor engleze veniți 
pe continent să asiste la meciurile 
formațiilor lor favorite s-au pretat 
la acte de violență.

Se pare că forurile engleze au 
luat măsuri energice împotriva u- 
nor asemenea acțiuni. Un prim pas 
in această direcție l-a făcut clu
bul Southampton, calificat în 
sferturile de finală ale Cupei cu
pelor, care, la 2 martie, urmează 
să joace la Bruxelles cu renumi
ta echipă S. C. Anderlecht. Clu
bul englez a făcut cunoscut supor
terilor săi că pot face deplasarea 
la Bruxelles, numai în cazul în 
care semnează „un formular de 
sportivitate". Textul care urmează 
să fie semnat de suporter cuprin
de, printre altele, identitatea, pro
fesia sa și următoarea frază : „Mă 
oblig să am o comportare sporti
vă, inaintea. in timpul și după 
meciul echipei mele favorite, 
Southampton, de a încuraja in 
spiritul fair-play-ului băieții care 
susțin partida cu Anderlecht, și

mă angajez să am în timpul depla. 
sării o comportare civilizată".

CAMPIONATUL „ȚĂRII CU
1 000 DE LACURI"

, în campionatul Finlandei, înche
iat in decembrie trecut, lupta pen
tru titlu a fost echilibrată și s-a 
decis abia în ultima etapă, 
K.U.P.S. Kuopio și H. J. K. Hel
sinki au terminat la egalitate 
(0—0), așa incit cunoscuta echipă 
Valkeakoski, fostă campioană, s-a 
clasat pe locul 2, după K. U. P. S. 
Kuopio.

în ceea ce priveze numărul 
spectatorilor prezenți la meciuri, 
se poate spune că el este relativ 
mic : recordul a fost înregistrat 
la partida dintre Valkeakoski — 
K. U. P. S. (31 000 bilete vîndute), 
in timp ce în orașul Mikkeli, cele 
22 de întîlniri ale celor două e- 
chipe din campionat au fost ur
mărite in total doar de 13 465 spec
tatori ! Să iubească spectatorii din 
acest oraș mai mult schiul, ho
cheiul, atletismul, decît fotbalul ? 
Foarte posibil...
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