
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VÂI

A PARTICIPAT IERI LA PRIMA 4
t

CONSFĂTUIRE PE ȚARĂ ÎN PRORLEMELE
/

CONTROLULUI OAMENILOR MUNCII
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Socia
liste, a participat, joi dimineață, la 
lucrările primei consfătuiri pe țară 
privind activitatea de control al 
oamenilor muncii.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și 
statului au fost intîmpinați cu în
suflețite aplauze, ovații și urale. 
S-a scandat îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.".

împreună cu secretarul general 
al partidului, în prezidiu au luat 
loc tovarășul Manea Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion loni- 
ță, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, losif Uglar, llie Ver- 
deț, Ștefan Voitec, losif Banc, Mi
hai Dalea, membri ai Biroului Exe
cutiv și Consiliului Național 
Frontului Unității Socialiste,

aiducători 
și obștești, 
siliilor oamenilor muncii ale națio
nalităților conlocuitoare, activiști 
de partid, membri ai echipelor de 
control ale oamenilor muncii.

Consfătuirea reunește, in sala Ra
diodifuziunii române, membri ai 
echipelor de control ale oamenilor 
muncii din toate domeniile de ac
tivitate din întreaga țară, condu
cători de unități economice și so
ciale, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai consiliilor locale 
ale Frontului Unității Socialiste și 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești componente ale F.U.S.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, tova
rășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S.,’ a deschis lucrările.

Participanții au adoptat apoi 
următoarea ordine de zi a Con
sfătuirii :

1. Raport cu privire la activita
tea de control obștesc.

organizațiilor de masă 
reprezentanți ai con-

2. Propuneri cu privire la îmbu
nătățirea unor prevederi ale Legii 
nr. 6/1972.

Lucrările Consfătuirii se vor des
fășura timp de două zile, în plen 
și pe comisii, dîndu-se astfel po
sibilitatea unei largi participări la 
dezbaterea aprofundată a activită
ții din toate domeniile controlului 
oamenilor muncii.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea* secretarului general 
al partidului a fost urmărită «cu 
deosebită atenție și interes, cu 
deplină aprobare și satisfacție, ea 
fiind, in repetate rinduri, subliniată 
cu îndelungi aplauze.

în timpul 
cheierea ei 
in șir, ovații 
și secretarul 
România 
natul nostru popor. S-a scandat cu 
înflăcărare „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Lucrările Consfătuirii au conti
nuat după-amiază in comisii și vor 
fi reluate azi în plen.
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cuvîntării cît și 
au răsunat, 

și urale pentru 
său general, 

socialistă, pentru

la în- 
minute 
partid 
pentru 
minu-
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— în primul rînd pe cele teh
nice, dar nu numai pe acestea
— de care depinde progresul a- 
ceștei discipline.

Asigurarea unei pregătiri atle- 
corespunzătoare la nivelul 

vîrstă

La întreprinderea de ace de 
tricotat București, unde femeile 
reprezintă circa 70 la sută din 
totalul angajaților, se 
șoatră o frumoasă și 
iiută activitate sportivă, 
citoarele de aici joacă handbal, 
tenis de masă, fac atletism (pe 
baze destul de depărtate de u- 
nitatea lor: Olimpia, Timpuri 
Noi, Titanii), apreciază gimnas
tica la locul de muncă care se 
practică in unele secții. Fără 
îndoială, pasiunea principală 
rămine însă handbalul. Echipa 
muncitoarelor de aici joacă 
in campionatul Capitalei, la 
categoria „Onoare“, iar o alta, 
un fel de pepinieră a celei a- 
ruintite, în campionatul 
sector.

1 n imaginea surprinsă 
fotoreporterul nostru Dragoș 
Neagu, o fază dintr-un meci 
jucat in cadrul unei competiții 
dotate cu „Cupa Independen
ței" intre echipele Unirea (în
treprinderea de ace de tricotat 
București) și Fulgerul (între
prinderea de construcții).

desfă- 
susți- 
Mun-

condiții, Juriul inter- 
Comisia de organi-

I

SPORT FEMININ

se așternuse asupra 
chiar mai sus, adică 
este amenajată pista

Scăderea temperaturii interve
nită în noaptea de marți spre 
miercuri s-a dovedit trecătoare. 
Ieri dimineață la Sinaia, rpercu- 
rul termometrelor se mai men
ținea la o limită acceptabilă 
(minus 3 grade), dar către ora 
prînzului el a urcat peste zero 
grade. Mai mult chiar, o ploaie 
densă (și care se anunța de lun
gă durată) 
orașului și 
acolo unde 
de bob.

în aceste 
național și 
zare a Campionatelor europene 
de bob (care trebuiau să înceapă 
mîine dimineață) au hotărît ca 
acestea să nu se mai desfășoare 
pe pista din Sinaia. După con
vorbirile telefonice care vor avea 
loc vineri cu Federația interna
țională de bob și tobogganing, 
se va stabili dacă întrecerile 
Campionatelor europene vor mai 
avea loc anul acesta (pe o pistă 
din altă țară) sau vor fi anulate. 
Cazuri de nedisputare a C.E. s-au 
mai. înregistrat în anii 1965, 1966 
(bob 4), 1974 și 1975 (bob 2 și 
bob 4).

' «sT w** * & ****** »* * *
în sfera preocupărilor C.M.E.F.S. 

Pitești, problema angrenării ele
mentului feminin în practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului ocupă un loc de frynte, 
dovadă fiind rezultatele bune ob
ținute in ultima vreme pe această 
linie. Intr-o serie Întreagă de În
treprinderi, ca și in cooperație, se 
acționează eficient pentru ca fe
meile să participe cu. 
activitatea sportivă. De

Toate

este de remarcat atenția sporită 
pentru cuprinderea elevelor in 
practicarea exercițiilor fizice și a 
sportului.

Pentru a 
cretă despre 
angrenare a
în practicarea exercițiilor fizice, 
am întreprins o anchetă la moder
na fabrică de stofe Argeșeana, un
de femeile reprezintă majoritatea.

avea o imagine con- 
această activitate de 
elementului feminin

ale

plăcere la 
asemenea,

femeile

silința să găsesc mereu cite un e- 
xercițiu nou, care să le stimuleze 
și mai mult atenția și, firește, să 
le placă“.

Iată și alte cîteva opinii, legate 
atît de gimnastica la locul de mun
că, cit și de activitatea sportivă 
de masă, în general :

OPRESCU (ajutor de 
„Eu personal sint o iu- 

sportului și il practic cu

sint membre

asociației sportive!
pornind de

(director
Datorită faptului că, : 

la conducerea fabricii 
general — ing. Mathilde Giindesch, 
secretarul organizației de bază — 
Elena Tudor, președintele sindica
tului — Ana Hanea) și pină la șe
fii de secții, toată lumea încon
joară activitatea sportivă cu inte
res. rezultatele bune au fost ob
ținute relativ repede.

Secretara asociației ne-a spus 
că primul punct ciștigat a fost în
scrierea tuturor femeilor din în
treprindere în asociația sportivă, 
lucru realizat fără eforturi, pentru 
că absolut toate iubesc sportul și 
îi dedică multă pasiune.

Gimnastica la locul de muncă 
a devenit o obișnuință, un moment 
nu numai apreciat drept folositor, 
ci și agreat. Iar cînd se mai în- 
tîmplă (și se mai intimplă !...) ca

Opinii despre

într-o secție sau alta, prinse cu 
treaba, muncitoarele să „sară" pes- • 
te gimnastică, lucrul acesta se 
simte imediat.

In aproape toate secțiile, alături 
de panourile pe care sînt înscrise 
angajamentele de plan, pot fi vă
zute îndemnuri și recomandări 
pentru practicarea sportului. Am 
copiat cele scrise pe un aseme
nea panou, în secția „Repasat" : 
„Femeile care practică sistematic 
exercițiile fizice și sportul sînt 
mai sănătoase, mai active, se pot 
bucura mai mult de viață, prelun- 
gindu-și tinerețea ! Gimnastica la 
locul de muncă ajută la păstrarea 
sănătății, la ridicarea continuă a 
capacității de muncă și creează o- 
bișnuința de a practica diferite 
forme ale educației fizice".

gimnastica

la locul de muncă
Pentru că tot ne aflam intr-o 

secție, am început ancheta noastră 
stînd de vorbă cu cîteva femei de 
acolo. Cea dinții a fost repasatoa- 
rea ELENA MINCU, instructoarea

sportivă a schimbului său, 
care conduce gimnastica la 
de muncă : „în fiecare zi, 
fetele noastre așteaptă cu plăcere 
minutele de gimnastică. îmi dau

cea 
locul 
toate

ELENA 
maistru) : 
bitoare a 
plăcere ori de cite ori am posibi
litatea s-o fac. Gimnastica noastră 
zilnică este un tonic excelent și

cred că ar trebui extinsă in toate 
(secțiile fabricii".

MINOD0RA POPESCU (ajutor 
de maistru) : „Bacă se intimplă să 
nu facem cele cîteva minute de 
gimnastică mă simt foarte obosită. 
Cred că fără gimnastică secția 
noastră nu s-ar mai putea numă
ra printre fruntașele fabricii".

ELENA GINGAR (ajutor de 
maistru) : „Deși n-am fost o spor
tivă convinsă, mă număr acum 
printre cele mai înfocate susțină
toare ale exercițiilor practicate 
aici, la locul de muncă, exerciții 
care ne ajută foarte mult, 
sint de real folos. Și asta 
mai în producție, ci și în 
pentru sănătatea noastră".

Ca oricare altă radiografie, și 
cea a atletismului nostru, pe 
care am prezentat-o în ultimele 
zile, cu realizările dar mai ales 
cu lipsurile sale, a oferit — cre
dem — - posibilitatea unei citiri 
exacte a situației generale — la 
suprafață și chiar și în profun
zime — a atletismului românesc 
în anii ultimului ciclu olimpic, 
început imediat după Miinchen, 
cu atîtea speranțe și încheiat la 
Montreal, așa cum se cunoaște...

Atletismul este, indiscutabil, o 
ramură sportivă dificilă, în care 
creșterea unui campion autentic 
este anevoioasă și necesită, de 
regulă, o lungă perioadă de timp 
și eforturi însemnate. Faptul că 
în acest ultim ciclu olimpic pre
ocupările unora au fost canali
zate aproape exclusiv către pre
gătirea atleților fruntași, suscep
tibili a fi selecționați pentru 
J.O., nu-și găsește nici o justifi
care pentru scăderea interesului 
celor mai mulți dintre tehnicieni 
față de continua selecționare și 
pregătire a elementelor tinere, 
copii și juniori. în această pri
vință a apărut elocvent faptul 
că în ultimii ani activitatea des
fășurată cu copiii și juniorii s-a 
aflat în regres. Desfășurarea di
feritelor campionate naționale, a 
altor concursuri interne și inter
naționale, este o dovadă în 
această privință.

Pe de altă parte.. J.O. de la 
Montreal au demonstrat o anu
mită criză a elementelor de 
mare valoare, majoritatea atleți
lor noștri olimpici avînd o evo
luție departe de așteptări, de
parte de promisiuni și mai ales 
de prestațiile' anterioare. Dacă 
atleții. noștri ar fi repetat la 
Montreal,, cele mai bune perfor
manțe realizate în săptămînile 
dinaintea întrecerilor olimpice

și nu mai mult ! — bilanțul par
ticipării lor ar fi fost cu totul 
altul. Spre exemplificare : Nata
lia Mărășescu 4:04,4 (s-a cîștigat 
cu 4:05,48), Maricica Puică 4:06,1 
(locul III 4:06,09), Cornelia Popa
I, 93 m (locul I — 1,93 m), Doina 

•Spînu 6,60 m (locul III — 6,60
m), Argentina Menis 67,97 m 
(locul II — 67,30 m) etc.

★
Desigur, un,sportiv mare poate 

apărea și accidental, dar cel mai 
posibil este ca el să apară ca 
o emanație a unei mase largi de 
practicanți, ca Vîrf al unui sis
tem piramidal cu o mare supra
față de susținere. Or, deficien
țele atletismului românesc încep 
chiar la baza structurii sale, de 
la temelii. Neajunsurile la eșa
loanele superioare — pe diferite 
trepte — 
atitudine 
țnergînd 
tirii de 
performanță, cum a fost cazul
J. O. ’76, dar credem că ele re
prezintă în primul rînd EFECTE 
ale deficiențelor de la bază.

Baza atletismului nostru — de 
fapt a întregului nostru sport, 
fiindcă, indiferent de ramură, la 
început vom găsi tot atletismul 
— trebuia să o reprezinte ȘCOA
LA. Iar cuvîntul bază trebuie 
acceptat în înțelesul său strict. 
Dezvoltarea calităților fizice — 
pe care le găsim exprimate di
rect în performanța atletică — 
exercițiile de „școală" (a aler
gării, a săriturii, a aruncării), 
formarea unei educații atletice, 
începerea pregătirii atletice — 
toate acestea trebuie realizate în 
primii ani de școală, la cele mai 
fragede vîrste. Rezolvarea aces- 
tei probleme este esențială, căci 
ea condiționează toate laturile

pot fi de concepție, de 
sau de altă natură, 

pînă la nivelul pregă- 
finețe pentru marea

tice 
marii mase de elevi, de 
școlară mică și medie, creează 
premisele unei susținute activi
tăți sportive de masă, indiferent 
de orientarea profesională ulte
rioară a tînărului. Se formează, 
astfel, o puternică bază de selec
ție pentru activitatea atletică de 
performanță. Teoretic, în mod 
ideal, fiecare clasă ar trebui să 
fie o clasă de atletism, pentru 
că la etapa inițierii oricare pro
fesor de educație fizică poate 
rezolva problemele pregătirii a- 
tletice. Selecția, proces determi
nant în obținerea rezultatului fi
nal, s-ar putea realiza firesc, fă
ră acțiuni de campanie, trecerea 
la activitatea de performanță în 
secțiile asociațiilor, cluburilor 
sau a unităților specializate, ar 
fi un flux continuu. Bineînțeles, 
cu condiția unei strînse colabo
rări între profesorii din școlile 
de bază și tehnicienii speciali
zați, angajați pe drumul perfor
manței.

Așa cum la bază rolul hotărî- 
tor il au profesorii de educație 
fizică, în activitatea ulterioară 
elementul determinant îl consti
tuie antrenorul, cadrul de 
cialitate. Atletismul nostru 
duce lipsă de tehnicieni, 
chiar de renume. Nu este 
mai puțin adevărat că prea 
țini dintre ei sînt implicați - 
această oră — în efortul de dez
voltare a atletismului nostru. E- 
xistă antrenori, există secții sau 
unități întregi în dreptul cărora 
de multă vreme, bilanțurile nu 
pot arăta mai nimic ! Unde este 
atunci pasiunea, dragostea pentru 
meseria aleasă ? Iată de ce con
cluzia care se . desprinde este 
doar una și cît se poate de cla
ră : cauza principală a neimpli- 
nirilof atletismului nostru rezidă 
în activitatea desfășurată de cei 
care lucrează în acest sport, în

-bVJ înnnaxsu/x iș aao*l fflsl

spe
nd 

unii 
însă 
pu- 

— la

(Continuare în pag. â 3-a)

în activitatea sportivă de masa
se poate realiza mai mult!

Opinii la fel de favorabile prac
ticării exercițiilor fizice au avut și 
alte muncitoare, printre care le 
vom aminti pe Rada Ene, din sec
ția Repasat și Zoica Ionescu, din 
secția Finisaj.

Discutînd cu secretara asociației 
sportive, Anișoara Fuiorea, am no
tat și faptul că activitatea de ma
să, organizată în afara orelor de 
producție, se bucură, de asemenea, 
de o largă adeziune din partea fe
meilor din fabrică. Secțiile Fila
tură, Țesătorie și Finisaj au echi
pe bune de handbal — sportul cel 
mai iubit aici, la „Argeșeana", do
vadă și poziția bună ocupată în 
Divizia B de echipa întreprinderii 
— iar la întrecerile de tenis de 
masă, tenis de cimp și șah, listele 
de înscriere sînt întotdeauna bo
gate.

Totuși, după părerea noastră, se 
pare că asociația organizează încă 
prea puține competiții cu caracter 
de masă și nu popularizează în
deajuns întrecerile sportive inter
secții. Un interes insuficient este 
arătat și față de participarea la

FINALELE UNOR IMPORTANTE COMPETIȚII SPORTIVE DE MASĂ
Sfîrșitul. acestei săptămîni este 

marcat din nou de competiții de 
masă cu finale republicane re
zervate pionierilor, școlarilor, ti
neretului din mediul rural și mi
litarilor. x

• Prima, programată în zilele 
de 19 și 20 februarie la Băile 
Harghita, este cea de săniuțe 
dotată cu „Cupa Independenței", 
organizată pentru pionieri și 
școlari pînă la 14 ani de către 
C.N.O.P., C.N.E.F.S. și Ministe
rul Educației și învățămîntului. 
Vor lua parte 80 de concurenți. 
campionii județelor și ai munici
piului București (băieți și fete). 
Finala se va desfășura pe ace
leași pîrtii pe care a avut loc, 
săptămîna trecută, ultimul act 
al „Săniuței de argint". Dar, se 
speră, în condiții mult mai bu-

ne, ținînd seama că în ultimele 
zile ninsori abundente au căzut 
în întregul județ Harghita, iar 
temperatura este în scădere, a- 
tingînd valori mult apropiate de 
cea specifică climatului zonei. 
Sistemul de concurs : cite două 
manșe atît pentru băieți cît și 
pentru fete.

• în organizarea C.C. al 
U.T.C., C.N.E.F.S. și Ministerului 
Educației și învățămîntului, ele
vii (14—19 ani) din școlile de 
toate gradele vor fi prezenți la 
finalele competiției republicane 
de schi, dotate cu „Cupa U.T.C.", 
programate tot în zilele de 19 
și 20 februarie în stațiunea Păl
tiniș — Sibiu. Participă 200 de 
băieți și fete. în prima zi, dimi
neața, pe pîrtia de sub teleferic 
vor avea loc cele două manșe

H. C. MINAUR BAIA MARE — SELECȚIONATA BULGARIEI
33 29 (16-12) ÎN MECI INTERNATIONAL AMICAL DE HANDBAL

Joi după-amiaZă, în Sala spor
turilor din Baia Mare, in fața a 
peste 1 500 Spectatori formația 
locală H.C, Minaur a jucat cu Se
lecționata Bulgariei, care întreprin
de un turneu in țara noastră. A 
fost un meci frumos, de bun nivel 
tehnic, în care băimărenii au con
dus tot timpul cu 4—5 goluri și au

obținut victoria cu 33—29 (16—12). 
Cele mai multe puncte le-au în
scris : Mironiuc 7 (a ratat și 3 lo
vituri de la 7 m), Palko 6, Ignă- 
tescu și Răzox- cite 5 pentru H. C. 
Minaur, respectiv, Azadjov 7, Tos- 
kizov 6 și Gencv 4. Vineri va a- 
vea loc revanșa. (V. SĂSÂRANU 
— coresp.)

de slalom, iar după-amiază este 
programat fondul (fetele —- 3 
km, băieții — 5 km) pe pîrtia 
Oncești. A doua zi, demonstrații 
efectuate de primii 10 la slalom 
și fond precum și de fruntași ai 
schiului din municipiul și jude
țul Sibiu.

• Duminică, la Predeal, un 
eveniment deosebit în active- 
tea sportivă de masă — festivi
tatea de deschidere a Spartachia- 
dei militare de iarnă, etapa fi
nală. Cu acest prilej sînt progra
mate o serie de demonstrații 
sportive. Competiția se va des
fășura pe tot parcursul săptă- 
mînii viitoare și ea va cuprinde 
probe de slalom, coborîre, fond, 
ștafetă etc.

• în fine, în zilele de 22 și 
23 februarie, tinerii din mediul 
rural, practicanți ai schiului, se 
vor întrece tot în stațiunea Păl
tiniș — Sibiu, cu prilejul fina
lelor „Cupei U.T.C."., pe aceleași 
pîrtii ca și elevii. La finale, or
ganizate de C.C. al U.T.C., 
C.NvE.F.S. și U.N.C.A.P., vor fi 
prezenți aproximativ 200 de con-ț 
curenți specializați în slalom și 
fond. Este vorba de ultimul act 
al unei întreceri care la prima 
etapă a polarizat atenția a mii 
de tineri și tinere din mediul 
rural, și a demonstrat afinități 
reale față de cel mai popular 
sport al sezonului alb.

care ne 
nu nu- 
general,

un-centrale de masă, 
cum ne spunea inter- 

„participă 
se cer". Cu

competițiile 
de — după 
locutoarea noastră 
atîtea tinere cite ni 
alte cuvinte treaba se face doar de 
dragul îndeplinirii sarcinilor 
frice ?!...

în fine, pentru că în fabrică lu
crează și un însemnat număr 
bărbați, ne-am interesat în 
firesc și de . ........ 7
atunci cînd doresc să facă sport. 
Secretara asociației a exclamat : 
„Nu i-am uitat nici pe ei ! Avem

Horia ALEXANDRESCU

ci-

de 
mod 

ce posibilități au ei

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri, in C. C. E. la . baschet feminin

1,
Cseresznyes (Ungaria) și 
(R. D. Germană). (D.

la apărarea „în zonă“ 
la om", fapt care le-a 
pe studentele bucu- 

și a determinat schim-
16, Portik 15, Simionescu 

Duțu 12, Basarabia 8 pen- 
I.E.F.S., respectiv Evtimo- 

25, Mihailova 20, Spasova-

AKADEMIK SOFIA

După șapte minute de joc 
echilibrat (scor 10—10), I.E.F.S. 
s-a desprins pînă la 12 puncte 
(35—23 în min, 14) de Akade- 
mik Sofia în partida desfășu
rată ieri seară, în sala Floreas- 
ca, în cadrul sferturilor de fi
nală ale C.C.E. la baschet fe
minin. Apoi, oaspetele au tre
cut de 
la „om 
surprins 
reștence 
barea radicală a raportului de 
forțe și a... scorului. Akademik 
a egalat în min. 18 (35—35) și 
în continuare a luat conduce
rea, ajungînd ca în min. 29 să 
aibă un avans de 16 puncte 
(66—50). Presignul aplicat de 
I.E.F.S. s-a dovedit în minute
le următoare util, diferența scă- 
zînd minut de minut, dar nu 
suficient pentru a „întoarce" 
rezultatul, favorabil echipei A-

kademik — 89—83 ... (43—38) 
care a acționat mai simplu și 
mai eficace, înscriind cu pre
cizie de la semidistanță, dis
tanță și de sub coș, ceea ce, 
din păcate, nu au făcut bas
chetbalistele de la I.E.F.S. A- 
cestea au dovedit carențe în 
apărare (pînă în finalul me
ciului), dar mai cu seamă în 
acțiunile ofensive, pe care le-au 
ratat de prea multe ori.,

Au înscris : Giurea 18, Miha- 
lik 
14, 
tru 
va
Iordanova 9, Makarieva 16, Sto- 
ianova 10, Vasilieva 2. Gurova 

Iankova 6. Au arbitrat B.
H. Zcb 
St.).

• La Praga. Sparta —
Sesto San Giovani 82—62

GEAS 
(40-37)

Înscrie Ștefania Basarabia, ieri jucătoare 
de bază in repriza secundă

Foto : Dragoș NEAGU

Lotul național de fotbal s-a întors ieri din franța

JUCĂTORII ÎNCEP SĂ REALIZEZE UN REMARCABIL
SPIRIT DE ECHIPA INTERVIU CU ANTRENORUL ȘTEFAN COVACI

Ideea din titlu ar fi prin
cipalul cîștig de pe urma turneului 
lotului reprezentativ de fotbal în 
Franța. Antrenorul Ștefan Covaci 
explică : „In 1976 nu prea a exis
tat așa ceva. Acum am avut timp. 
Din acest punct de vedere, Poiana 
Brașov, Timișoara și... Franța au 
fost perioade deosebit de fertile. 
Băieții s-au împrietenit mai mult. 
Cred că, după multă vreme, do
rința de a face ceva pentru echi
pa națională e mai puternică, din

nou, decît rivalitățile de club. în 
acest sens, s-a realizat un îifteput 
bun".

— Care ar fi, după dv„ bilanțul 
tehnic al turneului ?

— La capitolul muncă ar fi fost 
cu neputință o mai mare normă 
de efort. Afirmația e valabilă pen
tru toate cele 40 de zile. Timp de 
17 zile, în Franța, băieții au văzut 
două filme și s-au plimbat 2—3 
ore pe malul Mediteranei, într-o 
după-amiază. în rest, nu a existat

Platini (10) șl Grigore, intr-un veritabil dans. (O fază din jocul de la 
Bordeaux) Foto : A. LANDRAIN

nici un moment de respiro. Cred 
că asta spune totul, mai ales cînd 
ai 25 de ani... A fost, cu alte cu
vinte, o disciplină spartană, re
marcată, de altfel, de mulți fran
cezi. Cineva, la Nisa, pare-mi-se, 
a făcut o observație : „Aveți o e- 
chipă prea cuminte". I-am răs
puns : „Să nu uităm că nouă dintre 
componenții lotului sint oameni 
tineri, cu copii acasă". Dar n-am 
putut evita gîndul că, intr-adevăr, 
echipa e. uneori, prea rezervată, 
ceea ce se vede, din păcate și pe 
teren.

— Ceva despre condițiile tur
neului...

— Foarte bune. Mare, climă a- 
decvată. aerosoli, regim alimentar 
cu multe vitamine, terenuri uscate 
(exceptînd ,,Bordeaux“-ul) și totul 
departe de zgomotul coastei fran
ceze. Sper ca acest turneu să ro
dească mai mult decît unele „ie
șiri" improvizate din timpul ier
nii.

— Ce ne puteți spune despre 
mult discutata problemă a pregă
tirii fizice ?

— Am epuizat, cred, toate mij
loacele. Fotbalul cere, din ce în ce 
mai mult, niște tehnicieni dornici 
de călire. A fost necesară, cu alte 
cuvinte, o pregătire complexă. De
seori invocatul pericol al submi
nării jocului în sala de forță sau 
prin sprinturile atletice este, pînă 
la urmă, o formă de șuetă în 
cafeneaua fotbalistică .de altă dată.

— Ce note ați acorda jucătorilor 
după cele trei meciuri din Franța ?

— Nu prea sînt eu totdeauna de 
acord eu notele, dar fie. Iordache 
8 (Cristian 7) — Cheran 7, Same’ș 
8, Sătmăreanu II 8, Vigu 7 — Du
mitru 8. Mulțescu 6 (Bălăci 6). 
Boloni 6 — Troi 7, D. Georgescu 
8, Zamfir 9 (in ciuda startului 
foarte timid de la Bordeaux). Deci, 
avem o serie de confirmări (ma
joritatea), avem doi jucători (Zam
fir și Sameș) peste nivelul obiș
nuit, avem și trei jucători (cei doi 
„B“ de la mijloc, plus Mulțescu) 
care n-au prea ținut pasul.

— Ați reflectat asupra cauze
lor ?

— Cred că Mulțescu și Boloni 
au acuzat plusul de efort din ca
drul pregătirii la lot. Am impresia 
că la club lucrează mai puțin. în 
ceea ce îl privește pe Bălăci, el 
are nevoie de o fortificare psihi
că. Deocamdată, este suficient să 
greșească o dată sau de două ori, 
la start, pentru ca seria să conti
nue, inexplicabil pentru talentul 
său.

— Cum apreciaji calitatea ad
versarilor și pe aceea a „replici
lor" ?

— Adversari buni, fără menaja
mente. Chiar dacă s-a jucat marți, 
n-am avut niciodată in față jucă-

loan CHIR1LA

(Continuare în pag. a 3-a)
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VARȘOVIA, 17 (prin telefon). în 
ultima zi a turneului internațional 
de handbal-junioare, desfășurat la 
Lublin, reprezentativa României a 
întrecut-o pe cea a R.D. Germane 
cu 18—16 (11—11). în celălalt meci, 
o surpriză: Iugoslavia — Polonia 
17—16 (11—7).

Acest turneu, pregătitor pentru 
campionatul mondial (18—25 mar
tie. in România), a scos în eviden
ță echilibrul valoric existent între 
multe dintre viitoarele competitoa
re la primul C.M. de junioare. Ast
fel, primele trei clasate — selec
ționatele Poloniei. Iugoslaviei și 
României — se află la egalitate de 
victorii (2), ierarhia fiind decisă 
de golaveraj și, în cazul primelor

două locuri, chiar de un al treilea 
element: numărul golurilor primi
te! Iată, de altfel, cum arată cla
samentul final:

1. Polonia 2 v. (48—45), 2. Iugo
slavia 2 v (50—47), 3. România 2 v 
(48—47), 4. R.D Germană 0 v.

Reprezentativa țării noastre a 
ciștigat meciurile cu Iugoslavia 
(16—15) și R.D. Germană (18—16) 
și a pierdut partida cu Polonia 
(14—16). în ansamblu, prestația ju
cătoarelor noastre poate fi apre
ciată ca satisfăcătoare. Desigur, 
problema îmbunătățirii sistemului 
defensiv cc-ntinuă să se afle pe 
primul plan. Dacă atacul s-a do
vedit productiv (48 de goluri), apă
rarea a fost ușor penetrabilă.

DUMINICĂ, IN SALA VICTORIA
TURNEU DE SALĂ

din ploiești, începe ultimul
AL DIVIZIEI A (m)

start In returul
DIVIZIEI A LA POPICE

După o vacanță binemeritată, 
Ia sfîrșitul acestei săptămîni se 
reiau întrecerile campionatului 
Diviziei A la popice odată cu 
disputarea etapei a X-a (prima 
din retur). Cele 40 de formații 
participante 
folosit intens 
tru a avea
mai bună în
sivă, a campionatelor. Majorita
tea divizionarelor au promovat
noi juniori în loturi, pentru a
face față clauzei regulamentului 
care prevede folosirea a cel pu
țin doi juniori (tineri sub 23 de 
ani, cît e limita junioratului la 
popice) în partidele oficiale.

tește echipa feminină Voința
Galați. *

Azi, la Pichsamahi, în turneul final al CCI. Ia volei masculin

T. S. K. A. MOSCOVA,
5

la competiție au 
această pauză pen- 
o comportare cit 

a doua parte, deci-

NOUTĂȚI DE IA ECHIPE

• AURUL BAIA MARE, unul 
dintre cele mai bune sexteturi 
masculine din seria Nord, a avut 
o vacanță foarte activă, susți- 
nînd numeroase jocuri de veri
ficare atît pe arenă, proprie cît 
și în deplasare. La unul dintre 
jocurile amicale, Gh. Vuță a sta
bilit și un nou record al arenei 
băimărene cu 986 p d. Dealt
fel, majoritatea popicarilor de 
la Aurul au avut rezultate bune 
în această perioadă. I. Bice 912 
și 931, V. Lazin 910, I. Biciușca 
950 și juniorul I. Vuță 903.

UN MECI HOTĂRÎTOR PROGRAMUL TURNEULUI 
FINAL AL C.C.E.

Steaua a plecat miercuri

Divizia A de handbal mascu
lin programează duminică și 
luni, în sala Victoria din Plo
iești, ultimul turneu „indoor" 
al turului II • De fapt, acesta 
este turneul amînat, care cu
prinde etapele a XlI-a și a 
XIII-a.

Programul întrecerilor cuprin
de cîteva partide de mare inte
res, între formații vecine în cla
sament, de forțe apropiate. Spre 
exemplu, întîlnirea dintre Dina
mo Brașov și H.C. Minaur Baia 
Mare poate relansa echipa băi- 
măreană în lupta pentru podiu
mul de premiere al campionatu
lui sau — dimpotrivă —, în ca
zul victoriei echipei brașovene, 
poate asigura un avans oarecum 
liniștitor actualei ocupante a lo
cului III.

întotdeauna interesante și viu 
disputate, derby-urile studen
țești ne vor oferi la Ploiești o 
„piesă" în două „acte" : „U“
București — Știința Bacău și 
Poli Timișoara — „V" Cluj-Na
poca. Dîrz disputat se anunță 
mai ales primul meci, în care 
studenții bucureșteni vor căuta

să se apropie de potențialul lor 
maxim pentru a se putea distan
ța de zona fierbinte a clasamen
tului

în fine, o altă categorie cțe 
jocuri va fi . cea dintre echipele 
scăpate de emoții, care tind fi
resc spre consolidarea pozițiilor 
lor (Reloiul Săvinești — Poli
tehnica Timișoara).

Fiind vorba de ultimul turneu 
pe teren acoperit al actualului 
campionat, se va resimți, pro
babil, oboseala acumulată în 
cele 11 etape- precedente, dar, 
acest lucru nu trebuie să influ
ențeze negativ și ambiția echi
pelor de a-și apăra șansele, do
rința de a de prezenta cît mai 
aproape de nivelul obișnuit.

Iată, în încheiere, > programul 
etapei de duminică (cu începere 
de la ora 14) : Relonul Săvinești 
— CSM ~ —
rești — 
rești — 
mișoara 
namo Brașov 
Baia Mare și Steaua 
Galați.

• La RAPID BUCUREȘTI, 
după cum ne spunea antreno
rul T. Buzea, au rămas doar 
trei senioare în tot lotul. Recent, 
două dintre jucătoarele de bază. 
Maria Popescu și Elena Irod, au 
părăsit formația feroviară, retră- 
gîn<$u-se din activitatea spor
tivă. In retur, lotul de bază va 
fi format din 9 junioare și trei 
senioare: Vasilica Pințea (care 
a ocupat locul doi acum cîteva 
zile la „Cupa Polar". în Suedia), 
Alexandrina 
Matei. Dintre junioare cele mai 
bine pregătițp la ora actuală sînt 
Elena Vasile (la Galați, în „Cupa 
Voința" a obținut un valoros 
460 pd) și Adriana Rîbu.

Navon și Angela

Borzești, Dinamo Bucu- 
Gloria Arad, „U“ Bucu- 
Știința Bacău, Poli Ti- 

— „U“ Cluj-Napoca, Di- 
H.C. Minaur 

CSV

• Din echipa campioană și 
cîstigătoare a C.C.E. pe 1976, Ia 
bărbați, CONSTRUCTORUL GA
LAȚI (care ocupă locul 5 cu 12 p 
în seria Sud), va lipsi, în retur, 
Tlie Băiaș — campion mondial 
la perechi — nefiind încă resta
bilit după accidentul suferit 
astă iarnă. Este probabilă întă
rirea formației gălățene cu vete
ranul Victor Ivan, care pregă-

• Revelația turului campio
natului, OLIMPIA BUCUREȘTI 
(antrenor F. Popescu) — locul I 
în seria Sud (m). s-a pregătit 
în ultimul timp intr-un „regim" 
forte, susținînd săptămînai 5 
antrenamente tari, dintre care 
unul de pregătire fizică. Fiecare 
jucător lansează săptămînai, la 
ședințele de pregătire tehnică, 
cel ’puțin 1 000 de bile, insistînd 
asupra pozițiilor deficitare. Cei 
doi componenți ai lotului națio
nal de juniori, Al. Tudor și C. 
Marin, care vor participa în 
luna mai la „europenele" de la 
Zagreb, sînt în atenția antreno
rului, ei avînd de îndeplinit și 
unele cerințe ale conducerii teh
nice a lotului. Se lucrează și 
la lărgirea arenei Olimpia, care 
va avea în vară șase piste și se 
va număra printre popicâriile cu 
culoare de joc acoperite cu ma
terial plastic.

Astăzi aupă-amiază la 
Pieksamaki (Finlanda) 
începe turneul final al 
celei de-a 18-a ediții a 
Cupei campionilor eu
ropeni la volei mascu
lin, la care participă 
formațiile Dinamo Bucu
rești, Ț.S.K.A. Moscova, 
Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia și Vardar 
Skoplje. Campioana ță
rii noastre va debutâ în 
fața celei mai puternice 
adversare, Ț.S.K.A. Mos
cova. După părerea spe
cialiștilor, acest meci 
este hotărîtor pentru 
cîștigarea trofeului. In
teresul pentru actul fi
nal al competiției este 
sporit de faptul că atît 
Dinamo cît și Ț.S.K.A. 
Moscova au posibilita
tea să intre definitiv în 
posesia cupei. Ț.S.K.A. 
a mai realizat această 
performanță în 1973, 
cînd cucerea pentru a 
â-a oară trofeul (con
form regulamentului, 
după trei victorii con
secutive sau alternative, 
cupa se atribuie defini
tiv și se pune în joc o alta). De 
atunci, voleibaliștii moscoviți au 
obținut alte două titluri (1974 și 
1975). La rîndul său, Dinamo are 
în palmares două victorii (1966

Azi : Ț.S.K.A, Sofia. — Vardar
Skoplje, Dinamo — Ț.S.K.A. Mos
cova ; mîine: Ț.S.K.A. Moscova — 
Vardar Skoplje, Dinamo — 
Ț.S.K.A, Sofia ; duminica : Dina- 

Vardar Skoplje, Ț.S.K.A.
— Ț.S.K.A. Moscova.

Teofil Chiș și Traian Marinescu 
(ridicători) Ț.S.K.A. Moscova a- 
liniază un lot de 16 jucători, în
tre care se disting prin experien
ță și valoare: Iuri Starunski, E- 
fim Ciulak, Vlliar Loor, Alek
sandr Savin, Leonid Zaiko, Oleg 
Moliboga, Vladimir Kondra și 
Anatoli Polisciuk, din rîndul că
rora antrenorul Iuri Cesnokov 
va alcătui probabil sextetul de 
bază. .

în celalalt meci al primei zile, 
Ț.S.K.Aj Septemvrisko Zname 
Sofia este favorită în partida cu 
Vardar Skoplje.

Laurențiu Dumănoiu va fi și in turneul fi
nal al C.C.E. unul dintre pionii de bază ai 
atacului dinamovist. lată-l intr-o specifică 

acțiune la fileu

BOXERII FRUNTAȘI 
SE PREGĂTESC 

PENTRU NOUL SEZON 
INTERNATIONAL

• Un antrenament mai lung de
4 oret • Peste cîteva zile meciuri

• La GLORIA BUCUREȘTI, 
antrenorul C. Neguțoiu a lucrat 
mult în perioada pregătitoare a 
returului cu cele șase junioare 
pe care le are în lot Obiectivul 
urmărit este de a reduce deca
lajul care mai există între re
zultatele senioarelor și cele ale 
jucătoarelor tinere Junioarele 
titulare, printre care, Luciana 
Alecu, Ana Ene și Niculina 
Radu reușesc în jocurile de pre
gătire să realizeze punctaje în 
jur de 400. ceea ce pe pistele 
arenei Gloria constituie rezultate 
mulțumitoare.

George Eremia îi are Ia dispo
ziție sînt apți de joc. Dinamo va 
începe partida cu sextetul 
bază: 
tor),

CIȘTIGATORII EDIȚIILOR PRECEDENTE
• Cupa campionilor europeni : Ț.S.K.A. Moscova 

(I960, 1962, 1973, 1974, 1975), RAPID București (1961,
1963. 1965), DINAMO București (1966 șl 1967), Bure- 
vestnlk Alma Ata (1970 și 1971), Spartak (Zbrojovka) 
Brno (1968 și 1972), s.C. Leipzig (1964), Ț.S.K.A. Sep
temvrisko Zname Sofia (1969), Dukla Liberec (1976) • 
Cupa cupelor : Zvezda Voroșilovgrad (1973), Radio- 
tehnik ’ " " ' ' ~ '
Zname

de 
Corneliu Oros (coordona- 
Laurențiu Dumănoiu

FIȘIER

Riga (1974 și 1975) și Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Sofia (1976).

BILANȚ ROMANESC
17 ediții masculine, echipele românești au cu- 

■ 5 ori Cupa campionilor : de 3 ort Rapid șl

Și

ediții

în vederea participării la tur
neul final al celei de a 5-a edi
ții a Cupei cupelor (programată, 
începînd de duminică, la Waluwe- 
Saint-Lambert, lîngă Bruxelles), 
Steaua București a plecat 
miercuri în Belgia. Antrenorii 
Aurel Drăgan și Octavian Crețu 
au deplasat lotul: Sorin Macavei. 
Nicolae Pop. Cristian Ion. Viorel 
Manole, loan Țerbea, Petre Du- 
duciuc, Gyula Bartha, Cornel 
Chifu, Petre Ionescu, Constantin 
Bădiță, Alexandru Iuhasz. Volei
baliștii de la Steaua vor întîlni,

consecutive (1965—1966 și 1966—1967),

de selecție In sala Floreasca
Sub conducerea antrenorilor fe

derali Ion Popa șr-AIexandru Vla- 
dar, a antrenorului emerit Constan
tin Dumitrescu și a antrenorilor 
Iosif Mihalic și Constantin Ciucă, 
41 de pugiliȘti — în rîndul cărora 
sint prezenți foarte mulți tineri 
remarcați în competițiile de anul 
trecut — efectuează un scurt sta
giu de pregătire, care se va în
cheia cu meciuri de selecție pentru 
alcătuirea echipei reprezentative.

După programul executat pe do
uă grupe valorice, am avut o scur
tă discuție cu antrenorii Ion Popa 
și Constantin Dumitrescu, care 
ne-au informat despre scopul pre-

Luptă la mănuși la pregătirea lotului național. In ring, Simion Cuțov 
(stingă) și Ion Vladițnir 
gătirilor și modul cum se desfă
șoară acestea. „Numărul mare de 
componenți ai actualului loț națio
nal — ne spunea antrenorul Ion 
Popa — se explică prin intenția 
noastră de a cuprinde în această 
acțiune de selecție pe toți tinerii 
remarcați în competițiile trecute. 
Pentru ca „testul” să ne dea date 
cit mai exacte despre capacitatea 
candidaților Ia un loc in echipa 
națională, de a obține performanțe 
viitoare, am considerat necesar 
să-i punem pe sportivi în condiții 
egale de concurs. De aceea efectu-

• Echipa TEHNOUTILAJ 
ODORIIEI (locul 9 în tur, cu 
un singur joc cîștigat) a susținut 
recent, pe arenă proprie, un 
meci de verificare cu Voința 
Cluj-Napoca și a fost întrecută 
cu 5 298—5 038 p d, un semn nu 
prea bun pentru retur, care con
tinuă să dea bătaie de cap an
trenorului A. Roja (care este și 
jucător, în acest meci a realizat 
rezultatul 
mai bun 
a doborît

• In
cerlt de . ... __ ...____ ________ ___ _ ___ _
de două ori Dinamo a De asemenea voleiul nostru 
a mai avut pină Ia această ediție de 7 ori repre
zentantele sale în finală : de 4 ori Rapid, de două 
ori Dinamo și o dată Steaua a De 4 ori echipele ro
mânești nu s-au înscris în competiție, iar din cele 
14 ediții (inclusiv cea actuală) la care au luat parte 
numai de 3 ori nu au ajuns în finală • De reținut

că, în două__ ______________  ,___ ___ ___ ___ ,.
finala s-a disputat intre formațiile românești Dinamo 
și Rapid, fapt fără precedent în Istoria competiției
• La fete, nu am avut niciodată finalistă în C.C.E.
• In Cupa cupelor, competiție inființată în 1972, Stea
ua este prima echipă romanească participantă la 
finale • lată cum ar arăta o ierarhie, pe țări, in 
baza rezultatelor obținute de echipele de club în 
cupele europene, ta masculin • 1. U.R.S.S., 2. ROMA
NIA, 3. Cehoslovacia, 4. Bulgaria. 5. R.D. Germană. 
6. Ungaria etc.

PERFORMANȚE
• Cele mal multe titluri de cîștlgătoare a C.C.E. 

le-a - obținut Ț.S.K.A. Moscova (5). urmată de RAPtO 
București (3). DINAMO București, Zbrojovka Brno și 
Burevestnik Alma Ata (cîte 2) • Doar RAPID Bucu
rești (1965) și Ț.S.K.A. Moscova (1973) au cîștigat 
definitiv cupa. Iri caz de victorie în turneul final al 
actualei ediții, Dinamo București ar deveni a treia 
echipă ce-și va însuși definitiv trofeul • Vardar 
Skoplje este prima echipă Iugoslavă prezentă în fi
nalele C.C.E,

Iubitorii sportului cu mănuși 
din Capitală vor avea prilejul 
să asiste. în ' ' '
marți de Ia 
reuniuni de 
sala Floreasca. Prograrhul pri
mei gale, cea de luni, estel do
minat de meciurile boxerilor de 
categorie muscă : Faredin Ibra
him (Farul) — Paul Dragii 
(Electroputere Craiova) și Niță 
Robu (B.C. Brăila) — Dumitru 
Burdihoi (Metalul București), 
învingătorii urmînd să se în- 
tîlnească între ei marți. în cea 
de a doua reuniune. Iată pro
gramul complet al 
’uni : cat. semimuscă : 
tan (Dinamo) — N. 
(B.C. Brăila) : muscă : 
him (Farul) — P. Dragu (Elec
troputere Craiova) și N. Robu 
(B.C. Brăila) — D. Burdihoi 
(Metalul Buc) : cocoș : N. Nea
gu (Metalul Tîrgoviște) — M. 
Donciu (A.S.A. Cluj-Napoca) 
și T. Dinu (Dinamo) — N. Stoe- 
nescu (A.S.A. Cluj-Napoca) :

zilele de luni și 
ora 18, 
mare

la două 
interes, in

galei de
N. Șei- 
Șchiopu 

F. Ibra-

Campionul

pană : T. Tudor (Farul) — C. 
Buzdugeanu (Steaiia) ; ușoară : 
Gh, Bacriș (C.F.R. Craiova) — 
Gh. Simion (Dinamo) ; semi- 
mijlocie : I. Vladimir (Dinamo) 
— M. Ungureanu (Steagul roșu 
Brașov) ; mijlocie mică : D.
Cimpoieșu (Dinamo) — D. Pe- 
iropavlovschi (Rapid) ; semi
grea : D. Micu (B.C. Galați) — 
Z. Lăcătuș (A.S.A dluj-Na- 
poca) ; grea : P. Ungureanu 
(Steaua) — N. Grigore (Farul).

Simion Cuțov și fratele său 
Calistrat vor boxa în cea de a 
doua gală, marți.
european va evolua la categoria 
ușoară și va primi replica me
talurgistului Ion Budușan, iar 
Calistrat Cuțov. in limitele a- 
celeiași categorii, il va întîlni 
pe Ion Roșu (Voința Giurgiu). 
Tot în această reuniune. un 
meci de mare tensiune între 
doi „puncheuri" de categorie 
mijlocie : St- Florea (Rapid) — 
C. Chiracu (B.C. Galați).

Foto : Sigmund BAKCSY
âm acest stagiu de pregătire in co
mun, perioadă care se va încheia 
la începutul săptăminii viitoare cu 
două gale de selecție ce vor avea 
Ioc, luni și marți, in sala Floreasca. 
tn urma acestor meciuri și a celor 
pe care le mai organizăm aici, in 
feadrul antrenamentelor, vom stabili 
echipa națională".

— In vederea cărei competiții 
alcătuiți echipa reprezentativă ?

— Nu este vorba numai de o 
singură confruntare internațională, 
deși primul nostru obiectiv — în
tîlnirea cu echipa R.F. Germania
— este destul de aproape, la 17 
martie, Ia Hanovra. Dar fruntașii 
boxului nostru sint invitați la mai 
multe turnee internaționale, unde 
vrem să se prezinte cit mai bine. 
In fine, tradiționalul turneu „Cen
tura de aur” (17—24 aprilie), ulti
ma verificare a potențialului boxe
rilor români înaintea campionate
lor europene — care se anunță de 
un nivel valoric foarte ridicat. Du
pă cum vedeți, programul interna
țional al fruntașilor sportului cu 
mănuși «Iste destul de încărcat. 
Acesta este și motivul pentru care 
toți cei prezenți aici se pregătesc 
cu multă conștiinciozitate.

După-amlază. au urcat în ring 
aproape 20 de perechi de preten- 
denți la titularizarea în echipa re
prezentativă, între care: Turei — 
Șeitan, Robu — Dragu, Ibrahim — 
Burdihoi, Cipere — Șchiopu. Stoe- 
nescu — Neagu, Simion — Drago- 
mir, S. Cuțov — Vladimir, C. Cu
țov — Cicu. Didea — Micu, Florea
— Szilagyi. Vrinceanu — Lăcătuș 
etc. Adevărate meciuri' de selecție 
(numai arbitrii lipseau), care au 
continuat pină după ora 21... Peste 
cîteva zile se alcătuiește echipa 
națională.

de 881, în timp ce cel 
popicar clujean, Deac,
956 de popice !)

T. RABȘAN

și 1967). Prin urmare, oricare din 
aceste echipe poate să aducă de
finitiv în propria vitrină trofeul. 
Ce direcție va lua el, după tur
neul final, rămîne de văzut.

Dinamo a sosit marți la locul 
de desfășurare a turneului final, 
unde a efectuat antrenamente 
zilnice de acomodare. Toți vo
leibaliștii pe care antrenorul'

(trăgători prin-Mircea Tutovan
cipali), Gabriel Udișteanu și Ma
rian Păușescu (trăgători secunzi), 
Wiliam Schreiber (ridicător — 
trăgător). Rezerve: Gunter Enes- 
cu, Ștefan Băroiu (trăgători),

în ordine, pe Honved Budapesta, 
Aero Odolena Vodă și Radioteh- 
nik Riga. în aceeași perioadă, la 
Bruxelles este programat și tur
neul final al Cupei cupelor la 
feminin.

Mihai TRANCĂ

DE CE NU S-AU REALIZAT OBIECTIVELE I Declarațiile celor doi 
loturilor 

de tirDE MEDALII IN ANDORRA?
antrenori ai 

feminine

SPORT FEMININ
COMPETIȚII SPECIFICE, ATRACTIVE, 

AUDIENTĂCU LARGĂ

APARIȚIA VIEȚII IN ARENA, 1

La Campionatele naționale 
tir cu aer comprimat (22—23 
nuarie), echipa feminină de pistol 
Dinamo ciștiga titlul republican 
cu 1 108 p. Două dintre componen
tele formației. Anișoara Matei și 
Ana Ciobanu, cărora li s-a adău
gat Maria Haba, au format lotul 
reprezentativ pentru C.E. din An
dorra. Cu 1 108 p. echipa română 
ar fi reușit să ciștige medalia de 
argint. Cu numai 1 097 n. sporti
vele noastre au ocupat doar lo
cul 4... O primă . concluzie : rezul
tatele din Andorra s-au situat cu 
mult sub posibilitățile reale ale 
pistolarelor noastre. Aceeași con
statare poate fi făcută și în privin
ța evoluției , trăgătoarelor cu puș
ca. Cum se poate, deci, explica o 
asemenea comportare contradicto
rie pe parcursul a doar 3 săptă
mîni ? De ce obiectivele de meda
lii propuse (și angajamentele) nu 
au putut fi îndeplinite ? Am cău
tat răspunsurile la aceste întrebări 
solicitînd părerile celor doi antre
nori care au însoțit Iotul repre
zentativ în Andorra.

Eni Drăgan, pușcă : „în perioa
da decembrie-ianuarie, 
rele de pușcă au luat 
parte, aproximativ 15 
concursurile interne.
motiv, o oboseală psihică s-a a- 
cumulat mereu."

— Dv. nu ați știut. în calitate 
de. antrenor al lotului, cym să

de 
ia-

trăgătoa- 
fiecare in 

starturi in 
Din acest

evitați acumularea acestei oboseli?
— Nu am găsit in această si

tuație cele mai potrivite forme de 
antrenament. Mă refer Ia doza
rea efortului, la conținutul și in
tensitatea ședințelor de pregătire, 
in funcție de situația nou creată.

— De ce nu s-a asigurat o pe
rioadă de refacere psihică, știin
țific organizată, undeva, Ia munte?

— Era necesar un asemenea pro
ces de revenire în aer liber dar, 
din motive independente de mine- 
proiectul de plecare intr-o stațiune 
montană nu s-a mai realizat.

Ștefan Petrescu, pistol : „S-au 
manifestat și de această dată lip
surile generale ale trăgătorilor 
noștri in pregătirea rațională a 
unui concurs. Noi, antrenorii, nu 
reușim să-i facem să gindească 
mai mult asupra fiecărui foc pe 
eare-1 execută, asupra condițiilor 
specifice ale fiecărei întreceri în 
parte."

— Cunoscînd această realitate, 
de ce s-au promis medalii la edi
ția din Andorra a europenelor ?

— Pentru că, realmente, am 
crezut în obținerea acestor me
dalii, atît Ia pistol cit și la pușcă. 
Și pentru că nu am crezut că ur
mările situației pe care am semna- 
lat-o mai înainte pot fi atit de 
nefaste.

— Federația a semnalat de 
multă vreme necesitatea. și impor
tanța pregătirii fizice a țintașîlor 
români. Lotul de care ați răspuns

Andorra a co- 
punct de ve- 

că nu, de vre- 
rezultatele an- 

reproșate spor-

la europenele din 
respuns din acest 
dere Noi credem 
me ce. considerînd 
terioare, nu pot fi . .
tivelor imperfecțiuni tehnice...

— în ultima perioadă, federa
ția noastră a luat măsura, bine
venită dealtfel, de a solicita mai 
mult pe trăgători, prin repetarea 
seriilor la concursurile de tir cu 
aer comprimat. Dar această iniția
tivă ne-a prins oarecum descope- 
riți. Sportivii noștri nu pot sin
croniza un efort psihic sporit, așa 
cum 
cu o 
vată, 
buie

Si, 
celor . .
lor (ca șî factorilor de răspundere 
din federație), persistă. Cînd s-au 
luat angajamente atît de optimiste 
nu se știa că sportivii sînt obosiți 
psihic, că nu sînt suficient de bi
ne puși Ia punct sub toate aspec
tele ? $i atunci...

După o serie de sondaje în
treprinse, de la începutul anu
lui, în mai multe județe din ța
ră, constatăm cu satisfacție pre
ocupări sporite pentru dezvolta
rea sportului feminin, îndeosebi 
pentru organizarea unor impor
tante și atractive competiții de 
masă.

Iată, de pildă, la întreprinde
rea de confecții și tricotaje Bucu
rești, asociația sportivă Confecția 
a organizat un campionat de po
pice care se bucură de succes, 
fapt remarcabil cu atît mai 
mult cu cît fetele se deplasează 
pentru jocuri la o popicărie în
depărtată, a unei alte fabrici. 
Acum, se desfășoară faza inter
secții și au apărut primele cîști- 
gătoare — muncitoarele Ștefania 
Zaharia, Valeria Bălășel, Aure
lia Moraru. Valeria Lungu. Este 
de menționat în mod special, 
însă, dragostea pentru turism a 
muncitoarelor din această mare 
întreprindere bucureșteană. De 
la începutul anului și pină acum, 
la fiecare sfîrșit de săptămînă, 
multe dintre acestea au parti
cipat la excursii organizate la 
Sinaia. Poiana Secuilor, Trei 
Brazi, Cota 1400, Piscul Cîinelui 
— prilej cu care s-au făcut dru
meții și întreceri de săniuțe.

In județul Iași s-au declanșat 
întrecerile tradiționalei compe
tiții — aflată la cea de-a șasea 
ediție — dotată cu „Cupa Femi
na", pentru toate unitățile cu 
profil feminin, la șase discipline: 
atletism, volei, handbal, popice, 
ștafetă aplicativă și orientare 
sportivă. Participante sînt mun
citoare la Țesătoria — Iași, Mol
dova — Tricotaje, Confecția, 
Combinatul de fibre sintetice, în
treprinderea de perdele Pașcani, 
cooperatoare, lucrătoare în co
merț. Tot în acest județ sînt de 
amintit alte competiții aflate in

ardesfășurare, pe profesii, cum 
fi de pildă „Cupa textilistelor", 
„Cupa chimistelor", „Cupa 
crătoarelor din comerț".

Din Maramureș aflăm că 
început „Olimpiada fetelor" 
acum la cea de-a cincea ediție 
— care se va încheia, pe județ, 
în toamnă. Au loc crosuri, între
ceri de handbal, volei și tenis de 
masă la nivel de asociații în di
ferite localități: Baia Mare, Si- 
ghetul Marmației, Vișeu, Tg. Lă- 
puș ș.a.

Frumoase acțiuni sînt de sem
nalat și în județul Bacău. Mai 
întîi trebuie amintită reușita 
„Crosurilor fetelor" din ultimele 
două duminici în principalele lo
calități, cu multe concurente la 
start, în ciuda timpului rece. Cea 
mai importantă competiție este, 
însă, cea dotată cu „Cupa Inde
pendenței". care se desfășoară în 
prezent la nivelul orașelor — 
Bacău, Tg. Ocna, Gh. Gheorghiu- 
Dej, Moinești, Comănești, Buhuși, 
Slănic Moldova — la gimnastică, 
tenis de masă, popice, baschet și 
șah. în aceste întreceri sînt an
grenate tinere din întreprinderi, 
instituții, cooperație, comerț și 
din mediul sătesc. Primele între
ceri din comune au fost la 
Nicolae Bălcescu, Luizi Călugăra, 
Măgura și Mănăstirea Cașin.

Am aflat de „Cupa Femina" și 
în județul Cluj. Se dispută între
ceri la volei, baschet, handbal și 
tenis de masă, printre partici
pante la competiții aflîndu-se 
muncitoare de la întreprinderile 
cu specific feminin Someșul, 
Clujana, România muncitoare și 
Flacăra-confecții.

Ne aflăm, evident, în fața 
unui început de bun au^ur în 
ceea ce privește sportul de masă 
ferwnin.

lu-

a

acela degeaba se uită cum se 
marcă golurile in Anglia, la 
Acapulco sau Plopeni. Și poa
te că altfel ne-ar fi viața și 
inteligența noastră de spec- 

' tatori dacă am . putea vedea și 
simți meciul, — din culise, 
din cabine, acolo unde se 
schimbă ultimele șoapte, unde 
se leagă, cu tremur șireturile 
și în aer joacă acel „miros al 
fricii", perceput chiar de mari 
filozofi coborîți pină acolo, 
precum Camus. Poate că alt
fel am vorbi și 
competența din 
de atîtea ori în 
de cauză.

Pentru a nu
mult coarda poeziei, să obser
văm brusc că meciurile pro- 
priu-zise ale acestui film n-au 
adus nimic

Modesto FERRARINI

huidui, noi, 
tribună, dar 
necunoștință

întinde prea

senzațional, fiind 
cam sumar filma
te, fără acel elan 
britanic pe care îl 
știam din prece
dentul „Gol !“, ca
podoperă greu de 
atins. Ceva 
„colorați" 
suporterii 
disperații 
în fața 
trofei
provocate 
ciul cu 
distins în

a fost nevoie în Andorra, 
bază de pregătire fizică adec- 
pe care de abia acum tre

să o construim.
totuși. întrebarea adresată 
doi antrenori și sportivilor

Radu TIMOFTE

Locurile ocupate de sportivele 
noastre la campionatele europene 
din Andorra : pușcă, 10 m... 14—15. 
Mariana Feodot și Dumitra Matei 
374 p... 17. Eva Olah 372 p ; pistol 
10 m : ...8. Anișoara Matei 370 p... 
11. Ana Ciobanu 365 p,„. 14. Ma
ria Haba 362 p.

LA .JSRGEțEANA" PITEȘTI. PREOCUPĂRI REMARCABILE.
DAR NU IN TOATE DIRECȚIILE DE ACTIVITATE
(Urmare din pag. 1)

un campionat de fotbal al fabricii 
numai 
tatea i 
masă ;

Cu 1 
derii problemele sînt, însă, 
mai complicate. Practic nu 
nici un teren de sport, cu 
că în vecinătate se află 
spațiu unde ar putea fi amenajată 
o bază sportivă. Sprijiniți de fo
rurile locale, cei de la „Argeșea- 
na“ ar fi gata oricînd să pună u- 
mărul la amenajarea unei aseme
nea baze. Pină atunci s-a pus pro
blema unui club, care va fi ame
najat în curînd prin transformarea 
unei vechi magazii. Acolo vor fi

i pentru băieți ; au posibili- 
să joace și șah, tenis de 
și tenis de cimp".
baza materială a întreprin- 

mult 
există 
toate 

destul

instalate mese 
creindu-se în 
tea organizării unor 
hoc în fiecare zi.

★
Din cele de mai 

la Fabrica de stofe „Argeșeana1 
Pitești angrenarea elementului fe
minin în practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice și sportului se 
află pe drumul cel bun. După cum 
am arătat, insă, mai sint destule 
aspecte care trebuie rezolvate 
pentru ca întreaga activitate să 
se poată ridica la nivelul cerințe
lor. Este necesar, în acest sens, 
ca întreaga conducere a întreprin
derii să participe nemijlocit la or
ganizarea activității de educație 
fizică, și să o sprijine mai con
cret.

de șah și de tenis, 
acest fel posibilita- 

întreceri ad-

sus reiese că

Șl PE PĂMÎNT
Pină duminică, ziua reluă

rii finalei de neuitat, cînd e 
greu de crezut că olandezii 
vor răsturna rezultatul, me
rită, cred, să reflectăm la in
teligența cu care regizorii en
glezi ai acestui „Drum spre 
glorie" au pătruns în marile 
și secretele tăceri ale unui 
meci de fotbal, E partea cea 
mai consistentă a filmului lor 
— partea sa de Cousteau, de 
lume a tăcerii, a adîncului, a 
pustiului, a vulcanului netre
zit și a sărbătorii neîncinse ; 
artiști, operatorii aceia s-au 
dus cu aparatele pe fața ne
văzută a lumii din jurul unui 
balon, acolo unde cu mintea 
noastră de profani și naivi 
curați tot dăm ocol, de mici, 
ca în preajma unei vizuini 
luminate. De mici, din pe
rioada de incuba
ție a „morbului", 
noi visăm la cabi
nele jucătorilor, 
la locurile tainice 
fără de care nu 
va exista explo
zia uratelor, vio
lența strigătelor, > 
țipetelor durerii și 
bucuriei din are
nă. Fără vestiarul 
lor — nu există 
rimă la peluza
noastră. Englezii au mers cu 
poezia mai departe și ne-au 
arătat cum fără de stadion 
pustiu, la 5 de dimineață, nu 
se poate pricepe larma și ne
bunia amiezii cu fotbal. La 5 
de dimineață, cu acea obsesie 
a higienei, femei în toată fi
rea au început să Instruiască 
scaunele tribunelor, precum 
ferestrele în soare. Imagine 
feerică. La pîndă. operatorul 
a „prins" primii doi oameni 
care au apărut în arenă, la 
această răscruce de paradis 
și infern. Mă va crede cineva 
că — laic cum sînt — nici
odată nu am avut mai plină 
și mai crudă imaginea primi
lor oameni pe pămînt, ca pe 
un stadion, la marile meciuri 
internaționale, cînd undeva, 
în pustiul tribunelor, apare 
cîte o făptură dotată cu um
brelă și sacoșă, desfăcînd pa
chețelul cu mâncare, uitîn- 
du-se lung în jur, apoi cîte 
un cuplu deschizînd un șah, 
ca deodată să răsară sunetul 
infantil al unor zaruri ? O, 
de cîte ori am venit astfel 
pe pămînt, singuri-singurei, în 
așteptarea lui „Real cu Dina
mo", a lui Ozon, a lui „Peci", 
a lui Marian 
tru ca in 25 
pierdem în 
meni...

Cine nu a 
suflul și sufletul unui meci, 
venind primul „pe tribună" —

și Apolzan, pen- 
de minute să ne 
marea de oa-

adulmecat astfel

mai 
păreau 

italieni, 
„tifosi" 
„catas-

naționale" 
de me- 
Polonia. 
ochii lor 
sufletis- 
montaj

Repede am 
un licăr cunoscut al 
tului latin in acest 
rece, propriu unui englez oa
recum dezabuzat de necalifi- 
carea sa. eliminat de aceeași 
Polonie care azi se cam pier
de în anonimat. în schimb, ce 
intuiție la regizorii filmului 
de a-l „vedea" insistent pe 
Cruyff! Altă obsesie pe te
ren — nu există, decît olan
dezul zburător Să fi știut 
dumnealor: încă de pe atunci, 
ce urma să se inti m vie in fe
bruarie ’77 pe Wembley, cînd 
Cruyff și ai lui aveau să în
genuncheze chiar echipa Al- 
bionului ? N-ar fi de mirare 
o asemenea premoniție la ope
ratori care știu cu cinci miș
cări înainte unde cade balo
nul...

In acest sens, pot spune că 
partida prezentată de Poli- 
hroniade la șahul de dumini
că, cu sacrificiile acelea bu
buitoare. de mare romantism, 
încheiate cu un șah etern, mi 
s-a părut la fel de captivantă 
ca un meci de fotbal etern. 
Și eu am jucat așa ceva, pe 
un șah de buzunar, odată, in 
Giulești. cînd m-am dus de
vreme, printre primii, să văd 
România — Cehoslovacia, cînd 
bietul Carol Barta a marcat 
din lovitură liberă, în ulti
mul minut, peste „zid", 2—1 !

BELPHEGOR
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După concursul dc selecție la lupte libere

MULTE SALTURI VALORICE
Sîmbătă și duminică, sala Di

namo din Brașov a găzduit con
cursul de selecție la lupte li
bere dotat cu „Cupa 16 Februa
rie", competiție care i-a reunit 
pe cei mai buni tineri luptători 
de la acest stil din țara noastră, 
dar și pe cei 12 sportivi de la 
Dynamo Lukenwalde (R.D.G.), 
prezenți la Brașov pentru o în- 
tîlnire cu Dinamo din localitate.

Despre întrecerile • respective 
am cerut informații secretarului 
tehnic al federației, tov. Ion Bo- 
bei, prezent la Brașov, care ne-a 
spus : „Competiția s-a bucurat 
de o participare foarte numeroa
să : 174 de concurenți. Acest 
fapt a creat unele dificultăți or
ganizatorice, sala fiind prea mică 
pentru a putea găzdui în bune 
condițiuni un concurs de acest 
gen. Îmbucurător a fost numă
rul mare de juniori prezenți în 
competiție, mulți dintre ei dove
dind că și-au însușit bine teh
nica de lupte libere. De altfel, 
trebuie remarcat faptul că juni
orii s-au prezentat foarte bine, 
au luptat cu mult curaj și do
rință de afirmare. Se poate spu
ne că „noul val“ la acest stil 
este demn de încredere, mulți 
dintre juniori reușind să se im
pună în fața seniorilor. Dintre 
tinerii care s-au comportat re
marcabil trebuie să-i amintim pe 
Ad. Vlăsceanu (Petrolul Ploiești), 
C. Barkoszi (Șc. sp. Tg. Mureș), 
M. Stanciu (Șc. sp. Constanța), 
V. Curelaru (C.S.M. Iași). Dar, 
progrese valorice impresionante 
au realizat și alți luptători, care 
s-au impus în fața selecționeri
lor. în capul listei acestora se

(CS.află Gheorghe Brașoveanu 
Tîrgoviște), care era considerat 
pînă acum un luptător de valoa
re mediocră. Pînă la vîrsta de 
24 de ani, Brașoveanu nu reali
zase performanțe remarcabile. 
La concursul de la Brașov, lup
tătorul din Tîrgoviște a impre
sionat prin siguranța cu care a 
efectuat unele procedee de atac 
și prin forma bună manifestată. 
Printre învinșii săi. la acest tur
neu se numără H. Buttner 
(R.D.G.) — fost campion al Eu
ropei și vicecampion mondial, 
V. Pușcașu (Steaua) etc, sportivi 
apreciați ca mult mai valoroși 
decît el. în evident progres față 
de evoluțiile anterioare s-a pre
zentat și A. Ianco (Șc. sp. Cluj- 
Napoca) — l-a încins la puncte 
pe campionul european de juni
ori H. Zigler (R.D.G.), iar pe 
ceilalți adversari i-a fixat cu u- 
merii pe saltea. într-o bună 
formă de concurs s-au prezentat 
și I. Ivanov (Steaua), O. Feher 
(Olimpia Satu Mare), V. Gheor
ghiu (C.F.R. Timișoara), T. Se- 
regely (Steaua). A surprins în 
mod neplăcut absența reprezen
tanților unor centre de lupte cu 
echipe care activează în prima 
Divizie, cum sînt Oradea, Arad, 
Iași (V. Țigănaș a fost prezent 
la concurs fiind membru al lo
tului). Mai trebuie spus că o 
serie de arbitri, între care N. 
Baciu (Brașov), Șt. Stanciu, Șt. 
Stingu (București), I. Ionescu 
(Reșița), M. Strulovici (Galați), 
I. Oprea (Oradea), au contribuit 
la reușita concursului prin arbi
trajele lor competente".
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MECIURI 
AMICALE

BOGATA ACTIVITATE
Sîmbătă și duminică are loc 

o bogată activitate competițio- 
nală la lupte. în cadrul Divi
ziei de greco-romane se dispută 
turneele individuale din etapa 
a doua, iar la celălalt stil este 
programată etapa inaugurală ă 
campionatului pe echipe, care 
se desfășoară după același sis
tem.

Cele patru grupe (de cîte șase 
echipe) de la greco-romane vor 
fi organizate la Timișoara (se
ria I), București (seria a II-a) 
— organizatoare formația Di
namo, Tulcea (seria a III-a) și 
București (seria a IV-a) — 
gazdă, echipa Steaua.

Întîlnirile din Capitală
programate astfel (seria a II-a): 
sala clubului Dinamo, sîmbătă 
și duminică de la ora 10. Par
ticipă formațiile : Dinamo (or- 

1 ganizatoare). Aluminiu Slatina, 
C.S.M. Pitești, Steagul roșu 
Brașov, C.S.M. Reșița și Rapid 
București. Concursul din cadrul 
seriei a IV-a (organizatoare 
Steaua) se dispută in sala clu
bului Steaua, sîmbătă de la 
ora 10 și duminică dgjla.acseași* 
oră. Se vor intimi componenții 
echipelor : Steaua, IPROFIL
Rădăuți, C.S.M. Suceava, C.S.

sînt

RADIOGRAFIA
(Urmare din pag 1)

ATLETISMULUI

I

COMPETITIONALA
Botoșani, Nicolina Iași, A.S.A. 
Bacău.

La Timișoara se întilnesc 
formațiile : C.F.R. Timișoara
(organizatoare). Vulturii Tex
tila Lugoj, A.S.A. Cluj-Napoca, 
C.S. Arad, Crișul Oradea și 
SIMARED Baia Mare. Seria 
a III-a, la Tulcea, programează 
întreceri între următoarele e- 
chipe : Delta Tulcea, Farul 
Constanța, Dunărea Galați, Da
cia Pitești, Progresul București, 
Metalul București.

întrecerile de libere se des
fășoară astfel : Seria. 
TIMIȘOARA : C.F.R. 
șoara, U.M. Timișoara, 
Oradea, Rapid Arad, 
turii Textila Lugoj, 
tructorul Hunedoara ; 
ria , a II-a, ia CLUJ-NAPOCA : 
C.S.M. Cluj-Napoca, C.S. Satu 
Mare, Comerțul Tg. Mureș, Mu
reșul Tg. Mureș, Steagul roșu 
Brașov, Lemnarul Odorhei ; 
Seria a XII-a, la CONSTANȚA: 
Hidrotehnica Constanța, Steaua» 
A.S. I.O.B. Balș, Progresul Bucu
rești, C.S. Tîrgoviște, Jiul Pe-

Dinamo Brașov, Progresul 
Brăila» C.S. Onești, Rapid Buc.

I, la 
Timi- 

A.S.A.
Vul- 

Cons- 
Se-

F.C. CONSTANȚA — SPARTAK 
VARNA 3—1 (1—1). Stadionul din 
Medgidia a găzduit ieri partida a- 
micală internațională dintre echi
pele F.C. Constanța și Spartak- 
Varna. A fost un meci frumos, cu 
faze desfășurate în viteză spre 
cele două porți. Oaspeții au des
chis scorul prin Mihov (min. 10). 
Peniu a egalat (min. 15) cu un 
șut puternic de la aproximativ 
20 m. Constănțenii au dominat in 
finalul meciului și au înscris alte 
două goluri prin Peniu (min. 70) 
și Dragnea (min. 85). A arbitrat 
Gh. Dumitrașcu (Medgidia). F.C. 
CONSTANȚA: Ștefănescu — Mu
stafa, Antonescu, Nistor, Codin — 
Petcu, Sălceanu, Dragnea -- Pe
niu, Mărculescu, Turcu. Au mai 
jucat Popa, Gătej, Livciuc și Ma- 
teescu. SPARTAK VARNA: Vasi
lov — Zafirov, Antonov, Popov, 
Gospodinov — Fajev, Hristov, Do- 
brov — Mihov, Malinov, Petrov. 
Au mai jucat Vezenkov. Iliev. 
Kirikov și Nedov. (AL. MAVLEA, 
coresp.)

DINAMO SLATINA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 5—0 
(1—0). Aproximativ 2 000 de 
spectatori au asistat la un joc 
plăcut, deși desfășurat pe un te
ren moale. Au marcat : Min- 
cioagă, Bălan, Cotoșman, Manea 
și Giurgiu. (D. “
coresp.).

CEAHLĂUL P.
C.S.M. SUCEAVA 1-^2 (0—1).
Au marcat: Crainiciuc (min. 40) 
și_ Radu (min. 57) pentru învin
gători, respectiv Mustață (min. 
U). (R. TOMA — coresp.).

ETAPA A III-A A ..CU
PEI SILVIU PLOEȘTEANU". 
Miercuri s-au desfășurat meciu
rile celei de-a treia etape a 
„Cupei Silviu Ploeșteanu", în 
cadrul căreia s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Nitramo- 
nia Făgăraș — I.T.B. 3—0 (0—0), 
Colorom Codlea — Steagul roșu 
0—1 (0—1), Precizia Săcele — 
Carpați Brașov 2—0 (1—0) în se
ria I ; I.C.I.M. Brașov — Me- 
trom 3—1 (3—1), Chimia Orașui 
Victoria — Utilajul Făgăraș 2—1 
(1—0), Torpedo Zărnești — Trac
torul Brașov 0—3 (0—2) în seria 
a II-a. într-o partidă restanță 
din prima etapă, Nitramonia Fă
găraș — Precizia Săcele 4—1 
(0—1). în urma acestor rezultate, 
în clasamentele celor două serii 
conduc : Steagul roșu (golaveraj 
+7) și Nitramonia (+6), cu cîte 
5 puncte, în seria 1, și Chimia 
Orașul Victoria, cu 6 puncte, în 
seria a II-a. Următoarea etapă, 
a IV-a, va avea loc miercuri 23 
februarie. (C. GRUIA — coresp.).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
2—2 (0—0).

MIHAIL

NEAMȚ
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PROFESORI Al COPIILOR
în multe dintre pauzele cupla

jelor interbucureștene de la sta
dionul „23 August" ne-au îneîntat 
„reprizele" de virtuozitate fotbalis
tică ale piticilor, care fuseseră 
pînă atunci copiî des mingi. în 
mijlocul lor, antrenorul Francisc 
Fabian care îi supraveghea și îi 
îndemna să arate, unui public așa 
de numeros, ceea ce știu. Și cite 
driblinguri spectaculoase, cîte fente 
artistice, cîte pase cu efect, date 
„la milimetru", nu vedeam ! A- 
cum, Fabian și micii lui virtuoși 
pot fi admirați in pauzele parti
delor/de pe sțadionul Steaua. Pen
tru . că profesorul micuților fotba
liști, de care vrem să vă spunem 
cite ceva în rîndurile de mai jos, 

’ este, din " , " " ‘ '
component al corpului tehnic al 
centrelor
Steaua, activînd mai mulți ani la 
„Centrul 23 August" al clubului 
bucureștean și, în ultima perioadă 
de timp. Ia același centru unificat 
cu cel de la stadionul Steaua.

Francisc Fabian — de 12 ani 
mereu în mijlocul piticilor și ju
niorilor ! AH exemplu rar din fot
balul nostru de antrenor care nu 
caută satisfacțiile mai spectaculoa
se de la formațiile de seniori, ci 
rămîne în acest sector, fără de 
card celelalte n-ar exista, unde 
bucuriile sînt, cum ne-a mărturi
sit-o de atitea ori, „infinit mai 
mari și mai adevărate decit in 
celelalte locuri". Jucător care a 
parcurs, datorită unei tehnici foarte 
bune din care se împărtășesc 
astăzi micuții lui elevi, toate trep
tele competiționale, ajungînd pînă 
în Divizia A și în echipa naționa
lă, Francisc Fabian și-a asigurat 
și o solidă formare ca antrenor. 
Lucrind cu pasiune și foarte or
ganizat. el a obținut — în prima 
parte a activității — 
echipe din categoriile 
mafiile conduse 
Uleiul. Metaloglobus, 
au realizat, nu numai salturi ” in 
clasament sau promovări specta
culoase, dar au crescut și ca nivel 
de joc. După 13 ani de antrenorat 
la seniori (1952—1965), Fabian a 
venit în mijlocul copiilor și ju
niorilor și aici a rămas. Se poate 
spune că activitate^ 
centrelor de copii și 
Steaua, a‘‘ beneficiat 
hărnicia si stăruința 
Fabian. El are marile lui mindrii. 
printre atitea bucurii de care ne-a 
vorbit. E „trioul" Aelenei — Marcel

fără întrerupere,
de juniori și copii

succese cu 
„mici" ; for- 

de el (I.C.A.R., 
Bobinajul)

laborioasă a 
juniori de la 
consistent de 
lui Francisc

Itinerar divizionar B
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FRANCISC FABIAN
Răducanu — Ion Ion, ajuns în pri
ma formație a clubului militar, un 
trio care poartă amprenta „promo
țiilor Fabian", o tehnicitate ridica
tă, atît de mult apreciată de spec
tatori și temută de adversarul care 
nu știe ce-i poate aduce o acțiune 
purtată de vreunul dintrei cei trei. 
Și, in afara acestora, destui dintre 
foștii elevi ai statornicului antre
nor de la Steaua sînt titulari pre- 
țufți în echipe de prima sau se
cunda divizie ori din alte eșaloa
ne competiționale. „Nimic nu 
poate egala bucuria pe care o sim
țim noi, primii profesori, cind citim 
sau auzim despre reușitele elevilor 
noștri. Mai cu seamă cînd legătu
rile sufletești se mențin, cînd vezi 
că puștanul care a început abece
darul fotbalului sub privirile și 
îndrumările tale nu te uită, atunci 
ai și satisfacția că ai ajutat nu 
numai la formarea unui fotbalist 
bun, dar și a unui OM, ai satisfac
ția îndeplinirii misiunii tale". Pă
cat că grupul antrenorilor care 
și-au făcut un crez din modelarea 
tinerelor talente e încă destul de 
mic și, adeseori, uitat. Tocmai de 
aceea, rîndurile noastre au vrut 
să-I amintească pe unul dintre 
ei...

Eftimie IONESCU
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munca de mântuială, de supra
față, formală, care se duce în 
multe secții, în foarte multe 
școli, la nivelul celor mai multe 
dintre județele noastre. Realita
tea a dovedit că, spre deosebire 
de specialiștii altor sporturi, unii 
dintre antrenorii și profesorii de 
educație fizică specializați în a- 
tletism sînt 
ioși“ 
comozi, oameni care se 
mese cu foarte puțin.

★
Atletismul mondial a 

astăzi la limite uimitoare, 
zultatele maxime vor crește, de
sigur, în continuare. Ultimii ani

prea puțin „bătă- 
și deci lipsiți de exigență, 

mulțu-

ajuns 
iar re-

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU 
EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU 
EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT
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a
a medicinei

ANUNȚA
Scoaterea la concurs a urma- 

toacelor posturi în specialitățile 
tehnologia antrenamentului spor
tiv :

I
— instructor sportiv, cu speci
alitatea lupte greco-romane ;

— instructor sportiv, cu speci
alitatea caiac-canoe ;

— instructor sportiv, cu speci
alitatea psihologia sportivului de 
înalta performanta.

Cererile de înscriere la con
curs se primesc la sediul Cen
trului de cercetări pentru edu
cație fizică și sport — secretariat 
— din București, sect. 3, B-dul 
Muncii 37—39, pînă la 15 martie 
1977

Condițiile de înscriere și par
ticipare la concurs pentru fiecare 
din funcțiile menționate sînt cele 
cuprimse în cap. II. secțiunea 4, 
art. 40 și 44 din Statutul pentru 
organizarea activității și promo
varea personalului de cercetare, 
aprobat prin Decretul nr. 689/ 
28.XII.1973 publicat în Buletinul 
Oficial al R.S. România partea 
I, nr. 1 din 3 ianuarie 1974, Le
nea nr 12'1971 
37/1970 modificată 
nr 146'1974,

Concursul se va 
’i Centrului din 
j1 aprilie 1977.

și Leaea nr. 
prin Decretul

ține la sediu! 
București*, la 2

au marcat intervenția directă 
diferitelor științe, 
îndeosebi, în procesul de pregă- 

> tire, de obținere a performanțe
lor de valoare. Efortul în antre
namente a ajuns la cote greu 
imaginabile. Numărul antrena
mentelor, al orelor afectate pre
gătirii a crescut considerabil. 
Pentru ca organismul să reia de 
fiecare dată travaliul, la indici 
care să permită creșteri optime, 
este necesară nu numai o strictă 
supraveghere rjedicală, ci și in
tervenție nemijlocită, prin me
tode și mijloace diferite, a me
dicului. Și pentru a veni în în- 
tîmpinarea rezultatelor de mîine 
nu este suficientă preluarea cu
noștințelor la nivel internațio
nal. Sint necesare eforturi 
cercetare a posibilităților 
creștere a potențialului biologic, 
fizic. Să nu fim cu un pas p- 
sau mai mulți... — înapoia alto
ra, ci cu un pas înainte I în pri
vința pregătirii atleților vor tre
bui să fie aplicate, fără tergiver
sări și interminabile discuții, 
toate hotărîrile luate în toamna 
anului trecut, cu prilejul acțiu
nii de reciclare a tehnicienilor 
atletismului nostru. Va trebui, 
de asemenea, ca exigențele pro
gramei de învățămînt (care sta
bilește exact cît trebuie 
pentru atletism în școală) 
aplicate întocmai de toți 
sorii, în întreaga țară.

★
Atletismul românesc trebuie să 

recucerească pozițiile pierdute și 
să cîștige altele noi. El trebuie 
să se dezvolte la nivelul celor 
mai ridicate cerințe internațio
nale. în Planul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport aprobat în noiembrie 1976 
de Comitetul Politic Executiv al 
CC. al P.C.R., ca dealtfel în 
toate documentele de partid re
feritoare la mișcarea 
atletismul este pus 
de frunte, progresul 
mului românesc fiind

de 
de

lucrat 
să fie 

profe-

sportivă, 
la loc 
atletis- 
o sar

cină primordială a tuturor orga
nelor și organizațiilor sportive.

LOTO
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SE ATRIBUIE CiSTIGURI ÎN _
BANI.AUTOTURISME ș?oo
EXCURSII IN U R S S .ITALIA, 
BULGARIA-GRECIA .TURUL ROMÂNIft __

Meciurile de pregătire ale 
echipelor divizionare sînt în 
plină desfășurare.

Spre deosebire de alți ani, 
cind februarie răstra mai în
delung zăpezile și suflul ge
ros al iernii, acum, zilele neo
bișnuit de frumoase și calde 
pentru această 
destul de bună 
vin în sprijinul 
pe care-i ajută 

și — în același timp 
mă în tribune pe 
fotbalului, 
oricînd.

Și aceștia — despre 
ne-am propus să scriem, 
principal — răspund cu

lună, starea 
a terenurilor 

fotbaliștilor, 
în pregătire 

— chea- 
iubitorii 

mai insistent ca

ei 
în. 
o 

promptitudine și un elan care 
■ întrec toate așteptările, nu
mărul spectatorilor atingînd 
cote neobișnuite pentru niște 
jocuri de verificare în care, 
să nu uităm, nu există .— 
practic — o „miză“, iar antre
norii, în căutarea celei mai 
bune formule de echipă, ru
lează tot lotul, neutilizînd tot
deauna „vedetele" echipei, 
exersează 
preocupă 
mijloc de 
spectacol.

Și totuși, chiar în 
condiții, tribune pline ! Sim- 
bătă, în Giulești, la Rapid — 
Sportul studențesc, au fost a- 
proape 15 000 de spectatori, 
un număr asemănător inre- 
gistrîndu-se, pe același sta
dion, și miercuri, la jocul fe
roviarilor cu Jiul. Săptămâna 
trecută, 10 000 de oameni au 
luat loc în tribunele stadionului 
Steaua, la „amicalul" gazde
lor cu Gornik Zabrze, pentru 
ca la meciul Politehnicii Ti
mișoara, cu aceeași echipă 
poloneză, disputat duminică, 
să vină tot 10 000 de specta
tori. în aceeași zi, lă Constan-

ța (oraș în care astă-toamnă 
se înregistra o scădere a aflu
enței publicului) circa 7000 
de suporteri ai gazdelor ve
neau să-i vadă pe favoriții 
lof în verificarea cu Dinamo.

Cifre grăitoare, cifre care 
ilustrează o dată în plus dra
gostea pentru fotbal, nerăbda
rea cu care este așteptat cam
pionatul.

Dar nu numai atît! Tribu
nele pline vorbesc si despre 
INVESTIȚIA DE ÎNCREDE
RE pe care publicul o face 
în echipele îndrăgite, în ju
cătorii lor. Publicul nu uită, 
desigur, necazurile pe care i 
le-au făcut fotbaliștii în se
zonul trecut (ca să ne refe
rim doar la el—), dar îi pri
vește — 
fotbaliști 
speranțe 
tate mai 
acum,

Cum vor 
liștii dragostei 
nedezmințite a publicului, 
crederii reînnoite în ei ?

Deocamdată (ne place
credem...) prin disciplină nea
bătută, dăruire deplină și e- 
fort nedrămuit în pregătire. 
In campionat, prin jocuri fru
moase, care să le atragă a- 
plauze meritate. Iar în meciu
rile internaționale, prin re
zultate aducătoare de satisfac
ții, de mult timp și pe bună 
dreptate așteptate...

Fotbaliști, cină intrați 
teren, în aceste zile, în 
unor . tribune neobișnuit 
pline, puneți-vă 
Ce dați acestui

Și, mai ales : 
cînd va începe 
cial ?

în continuare — pe 
cu încredere

în evoluții și 
bune. Și este, 

alături de ei!
răspunde

și cu 
rezul- 
de pe

fotba-
constante

„vedetele' 
teme 
de meci ca

: lucru, nu ca

practice, se 
de un 
de un

aceste

și 
în-

să

pe 
fața 

de 
întrebarea : 

public ?
Ce-i veți da 
sezonul ofi-

X-IX-
x-tX-I
X- 
X- X-

îX-

*!•î**
t

*• 
*

*x-
*

*

î
X-
X- 
x-
X-*

*î*
*
** X-
* X-

X-X-X- 
x- 

Jr *■J^bbWHk******************************************».'-
Radu URZICEANU

POLITEHNICA IAȘI, 
DOUĂ VICTORII ÎN GRECIA

După cum se știe, în această 
perioadă, divizionara A Politeh
nica Iași întreprinde un turneu 

cîteva jocuri în Grecia. Pînă 
în prezent, fotbaliștii ieșeni au 
susținut două partide cu echipa 
Panseraikos, din prima ligă.

In ambele meciuri, victoria a 
revenit Politehnicii, cu scorurile 
de 3—0 și, respectiv, 3—2.

Pînă la înapoierea în țară (22 
sau 23 februarie), Politehnica va 
mai susține, și alte jocuri, proba
bil la Atena și Pireu.

UN REMARCABIL SPIRIT DE ECHIPĂ
(Urmare din pag. 1)

Metalurgistul Cugir face parte 
din grupul echipelor „de mijlo
cul clasamentului" din Divizia B. 
Locul 7, ocupat la terminarea tu
rului în întrecerea din seria a 
II-a, îndreptățește o asemenea 
categorisire; dar și comportările 
anterioare ale acestei formații 
spun cam același lucru despre 
poziția sa în campionatul secund 
ai fotbalului nostru. La Cugir, 
unde viața echipei divizionare B 
este in adevăr in centrul atenției 
tuturor, unde partidele sale re
prezintă realmente un eveniment 
(media de spectatori se plasează 
la 5 000, o cifră remarcabilă fa
ță de mărimea localității), dorin
țele sint ca fotbaliștii din echipa 
orașului să pășească ceva mai în 
față pe scena Diviziei B, să joace 
un rol mai... vizibil.

Semnalul acestei ofensive a 
Metalurgistului pare că s-a dat 
în această iarnă. De puțină vre
me, la conducerea tehnică a ve
nit unul dintre antrenorii noștri 
experimentați, Romeo Catană. 
întreaga conducere a asociației 
sportive, pornind de la directo-

Șl AMBIȚIILE SALE
rui general al întreprinderii, Ni- 
codim Roșea, și continuînd cu 
președintele asociației, loan Ian- 
cu, secretarul comitetului de par
tid al întreprinderii, cu ing. Di- 
mitrie Catană, vicepreședinte, cu 
Cornel Dîrjan și A. Cristescu, 
membri, este preocupată de o 
fortificare a vieții organizatorice 
a asociației, de declanșarea unor 
acțiuni menite să îmbunătățeas
că simțitor condițiile de pregăti
re ale întregului grup de spor
tivi, de la echipa de seniori la 
juniori și pitici. Astfel, se proce
dează în prezent la reamenajarea 
vechiului teren din Cugir, care 
trebuie să devină un teren de 
antrenament, care va ajuta sim
țitor la perfecționarea procesu
lui de instruire. Antrenorul Ca
tană ne vorbea și de necesitatea 
unor îmbunătățiri aduse vestia
relor și celorlalte instalații de Ia 
stadion (capacitate — 5000 locuri), 
acțiuni care se pot ușor realiza 
cu mijloace locale ; să sperăm că 
și ele vor fi trecute pe agenda 
gospodarilor asociației.

Pe plan tehnic, formația 
Divizia B va trece printr-o 
construcție de compunere și
orientare tactică, antrenorul spe- 
rînd să realizeze, astfel, o creș
tere a randamentului, asigurată 
de toți jucătorii, pornind de la 
cel mai vechi component al lo
tului — Dina (37 de anii), un 
exemplu de dăruire — și termi- 
nînd cu tînărul Țimpea, o „spe
ranță" a Metalurgistului Cugir. 
(Ef. I.)
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ACTUALITĂȚI
j

• AZI, LA TG. MUREȘ, A.S.A. 
STAL MIELEC. Echipa campioană
poloniei, Stal Mielec, își începe as
tăzi4 turneul în țara noastră evoluînd 
la Tg. Mureș, în compania forma
ției locale A.S.A. Partida se va dis
puta pe stadionul „23 August", cu 
începere de la' ora 15,30.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
JOACĂ DUMINICA LA TÎRGOVIȘTE. 
In cadrul pregătirilor pentru apro
piatul sezon, duminică, de Ia ora 11, 
pe Stadionul Municipal din Tîrgo- 
viște se dispută meciul amical dintre 
C.S. din localitate, lidera seriei a 
Il-a a Diviziei B, șl Universitatea 
Craiova.

Clubul tlrgoviștean ne-a comunicat, 
totodată, că Biroul secției a decis, 
în ședința sa din 16 februarie, sus
pendarea pe doi ani din aetivitate a 
jucătorilor Narcis Coman și Virgil 
Enache, pentru viață nesportivă și 
abateri de la etica sportivă. Hotărî- 
rea va ti trimisă F.R.K spre ratifi
care.

• MECIUL DE CUPA C.S. BOTO
ȘANI — F.C.M. WEȘIȚA, LA RM. 
SARAT. Partida C.S. Botoșani — 
F.C.M. Reșița, din cadrul „optimi- 
]or“ Cupei României, va avea loc la 
Rm. Sărat și nu la Buzău, așa cum 
s-a anunțat, deoarece la stadionul 
din Buzău se efectuează unele lucrări.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Se vor extrage in total 44 nu

mere ciștigătoare.
Se acordă premii și pentru va

riantele cu numai 3 numere câști
gătoare.

AZI ȘI MÎINE vă mai puteți 
procura bilete cu numerele dv. 
preferate. Rețineți : NUMAI BI
LETELE DE 15 LEI varianta sim
plă participă la toate cele 8 ex
trageri.

Tragerea Loto de astăzi va fi 
transmisă de studiourile noastre de 
televiziune la ora 18.50.

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

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 11 FEBRUARIE 1977. EXTRA
GEREA I: Categoria 1 : 1,25 va
riante — autoturism „Dacia 1300“ ;

cat. 2 : 
24,75 a
3 855 lei , w.. u . jluu,uu u du. xeț , 
cat. 6 : 253,15 a 230 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 97 012 lei. EX
TRAGERE^ a II-a : Categoria A : 
1 variantă 25% — autoturism „Da
cia 1300“ și 1 ..variantă 10% a 28 000 
lei ; cat. B : 2 variante 50% a
10 695 lei, 2 variante 25% a 5 348 
lei și 8 variante 10% a 2139 lei ; 
cat. C : 8,65 a 5 688 lei ; cat. D : 
18,30 a 2 688 lei; cat. E: 102,45" 
a 480 lei : cat. F : 171,35 a 287 
lei ; cat. X : 2131,35 a 100 lei. 
REPORT CATEGORIA A : 9150
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ au 
fost obținute de LILIANA ȘTIR- 
BESCU. din Tîrgoviște (categoria 
1) și VASIȚE COSTESCU din 
București (categoria A).

3,50 a 16 630 lei ; cat. 3 :
2 352 lei ; cat. 4 : 15,10 a 
; cat. 5 : 165,55 a 352 lei ;

tori obosiți sau resemnați. Aș dori 
tar^njifțt ca .jyjcățprii să poată de
pune marți efortul pe care l-au 
depus un -Shanotm »<.șau -Platini; 
un Guillou sau Bjekovici, un 
Chazaretta sau Lattuada. Dar asta 
este o altă discuție, care se leagă 
de felul în care mulți dintre ju
cătorii noștri înțeleg să-și petrea
că, acasă, faimoasa zi de luni, de 
parcă nu ar mai veni atitea și a- 
titea alte zile de luni.

— Ce trecem Ia pozitiv in jocul 
echipei ?

— E prematur să vorbim în a- 
cest sens. Sîntem abia la început 
de drum. Un drum care se anunță 
foarte greu. Avem nevoie 
niș.te. Primul examen este 
aprilie : meciul cu Spania, 
atunci, trebuie să muncim, 
niște. Să nu uităm asta. Aș 
spune că în Franța echipa noastră 
a început să se miște mai mult, să 
accelereze mai mult, să șuteze 
(chiar) mai mult. Dar toate astea 
sînt în fașă, pentru că momentele 
bune alternează cu dese respirații 
laterale, cu pierderea nepermis de 
ușoară a balonului în accelerare 
și, mai' ales, cu o imprecizie in 
șut deseoți jenantă, chiar la ju
cătorii considerați tehnici.

— Despre jocul apărării...
— E- ceva mai multă rigoare. 

Sameș a fost deosebit de serios la 
marcaj, anihilindu-1 pe Bjekovici 
și determinînd înlocuirea puterni
cului vîrf de atac luxemburghez, 
Braun. Sătmăreanu II se echili
brează, de la o zi la alta, după ce' 
a ajuns la greutatea normală. Dar, 
revenind la jocul apărării, vreau 
să spun că nu sîntem incă destul 
de „răi", iar frontul apărării poa
te fi vînturat cu prea multă ușu
rință de niște atacanți foarte mo
bili, așa cum sînt spaniolii, de pil
dă. în legătură , cu asta, meciul 
cel mai instructiv a fost ultimul, 
în compania jucătorilor de limbă

de li
la 16
Pînă 

în li- 
putea

spaniolă din America de Sud. Cred 
că apărătorii noștri au la ce să se 
gmdească după devierile, driblin
gurile și deplasările lui Paul Ce
sar, Alonso sau Luizinho, a căror 
tehnică se aseamănă mult cu teh- 
nțea, luj 
~ ș—r> La 
într-un 
nostru, 
tempoului chiar cu 
țirij greșelilor. Vă 
ceasta părere după 
Franța ?

— Absolut. Sînt 
jocului. Nu există o altă alterna
tivă. Iuțirea jocului este un bun 
mijloc de a obține victoria. Tac
tica așteptării nu mai poate fi u- 
tilă. Ați văzut,/ probabil, mai ales 
în tribunele stadionului din Marsi
lia, că toate raidurile extremelor 
noastre au fost aplaudate. Perioa
dele de acalmie,- dimpotrivă, au 
fost considerate ca un moment de 
regres în fotbal. Vreau să fiu 
foarte exact : între atitudinea care 
cultivă doar reducerea cifrei. de 
greșeli și între aceea care insistă 
asupra lucrului bun, chiar cu pre
țul greșelilor, sint pentru aceasta 
diri urmă. Vreau ca echipa națio
nală să facă maj multe lucruri 
bune decît greșeli. Bilanțul nu va 
putea fi decît pozitiv. Vreau să 
iuțim jocul și de aceea lucrul care 
îmi place cel măi puțin este felul 
în care linia de mijloc a echipei 
noastre reușește să contribuie 
iuțirea globală a acțiunilor, 
altfel, revăzînd puțin notele 
care le-am dat, îmi dau seama că 
linia de mijloc este, și din această 
reflectare cifrică, compartimentul 
cu cele mai multe probleme. Pină 
nu de mult se vorbea despre insu
ficiențele în atac. Acuma, vă dați

Rojo, Quini sau Camacho, 
începutul anului, spuneați, 
interviu 
că sînteți

acordat ziarului 
pentru iuțirea 
riscul inmul- 
mențineți a- 
turneul din

pentru iuțirea

la 
De 
pe

seama, înaintașii sint într-un oa
recare progres de atitudine față 
de joc, în timp ce linia de mijloc 
continuă să exagereze în jocul la
teral sau să greșească prea mult.

— Ce așteptați de la perioada 
care vine ?

— în ultima zi a turneului în 
Franța, fiecare jucător a primit 
cite un plic, cu fișa sa tehnică șl 
medicală. Sper ca antrenorii de 
club să țină seama de această fi
șă, să nu o minimalizeze și să ad
mită că ea este bilanțul unei ac
tivități foarte intense. Vreau ca 
această fișă să contribuie la con
tinuarea pregătirii, la eliminarea 
lipsurilor,v numeroase, pe care Ie 
mai au jucătorii noștri. Mă gin- 
desc, în primul rind. Ia precizia 
șutului care este, la urma urme
lor, o problemă a echipelor noas
tre, de club și nicidecum o proble
mă care să se rezolve în stagiul 
echipei naționale, cînd sint atitea 
și atitea alte lucruri de rezolvat.

— într-un cuvînt. am impresia 
că sînteți optimist.

— Optimist, cu condiția ca toți 
cei care lucrăm in domeniul fot
balului să recunoaștem că echipa 
națională este, deocamdată. am 
mai spus-o și altă dată, bunul 
nostru cel mai de preț. Vreau, ca 
echipa națională să demonstreze că 
știe să lupte, strîngind rîndurile. 
Principalul meu motiv de satisfac
ție după acest turneu este acela că 
jucătorii încep să realizeze un re
marcabil spirit de echipă.

N. R. Lotul reprezentativ de fot
bal a revenit ieri după-amiază la 
București, după turneul susținut 
în Franța. Jucătorii care au făcut 
parte din lot își continuă activi
tatea, incepînd de astăzi, la clu
burile lor.

fia

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR C
CERAMICA JIMBOLIA. care 

a. terminat turul campionatului 
pe un loc periferic în seria a 
VIII-a (15), se pregătește cu 
multă seriozitate pentru relua
rea competiției. Atît instructorul 
echipei, Romus Laub, cît și ju
cătorii vor să se reabiliteze în 
retur și Ceramica să salte cîteva 
locuri în clasament. în lot au 
fost cooptați trei jucători, Rata. 
Metger și Mustață (portar), care 
s-au reîntors după satisfacerea 
stagiului militar. (N. MONEN- 
CIU-coresp.)

METALUL BOCȘA, avînd ia 
conducerea tehnică un cuplu nou 
de antrenori, Gh. Munteanu și 
F. Merhauth, va aborda returul 
cu un lot întărit: Kiss (a termi
nat stagiul militar), Stan (de la 
Siderurgistul Reșița) și Bogoie- 
vici (de la Minerul Moldova No
uă). La antrenamente, un accent 
deosebit se pune în continuare 
pe pregătirea fizică a jucătorilor. 
Metalul va susține jocuri de ve
rificare cu formațiile miniere din 
Anina, Oravița si Ocna de Fier. 
(T. ȚĂRANU-coresp.)

METALUL SIGHIȘOARA \e 
pregătește avînd săptămînal cîte 
cinci ședințe de antrenament. 
Din lotul de 20 de jucători, pe 
care îl are la dispoziție antreno
rul Vasile Damian, cîțiva sînt 
noi, ca de pildă Postoiu și Cîmpu 
(proveniți din campionatul mu
nicipal).

Arbitrii din Sighișoara au în
ceput și ei pregătirile pentru no
ul sezon, efectuînd cîte un antre
nament de condiție fizică la trei 
zile, sub conducerea lui Marian 
Stelian. Concomitent, s-a des
chis un nou curs de arbitri 
frecventat de 15 foști jucători. 
(I. TURCU -coresp.)

CARAIMANUL BUȘTENI are 
un nou antrenor, pe prof. Marian 
Bălțatu, fost jucător la Bacău. 
Cei 18 jucători au reluat antre
namentele în condiții grele, da
torită frigului și zăpezii; acum 
însă vremea s-a îmbunătățit și 
pregătirile se desfășoară cu in
tensitate sporită. Echipa din 
Bușteni a susținut și trei jocuri 
de verificare cu Minerul Oravi- 
ța, pe care a întrecut-o cu 
și 4—2, și cu Carpați Sinaia 
(V. ZBARCEA-coresp.)

4—1
3—2.

aveaTEXTILA CISNADIE va 
în retur în lot doi juniori, pe 
Locuță și Cotora, promovați din 
pepiniera proprie. Un alt jucățor 
nou este Witman, care s-a reîn
tors după satisfacerea stagiului 
militar. Textila are un nou con
ducător tehnic, pe Liviu Coman. 
fostul antrenor al echipei Șoimii 
Sibiu. Pentru prima oară la Cis- 
nădie funcționează un centru de 
copii, frecventat de 40 de elevi, 
care au fost selecționați în toam
nă din 120 de candidați; (I. AN- 
DREI-coresp.)

0

B
MĂRȚIȘORUL, prilej tradițional de a oferi cadouri I

B
B
B

H

încă de pe acum, nenumărate produse cosmetice, tricotaje, 
coliere, poșete, mănuși, cercei, cordoane, broșe, umbrele, inele, 
baticuri, așteaptă să fie cumpărate și dăruite acelora pe care le 

nu lipsescstimați, le îndrăgiți. Din magazinele comerțului de stat 
nici tradiționalele mărțișoare I

MĂRȚIȘORUL--^ este un s'm'}0' al primăverii,
v un mesager a| sentimentelor dv.
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CIOCALTEA

Șl PAVLOV

AU REMIZAT

IN TURNEUL

DE LA MALAGA
MADRID, 17 (Agerpres). — 

în runda a zecea a turneului in
ternațional de șah de la Mala
ga, Victor Ciocâltea a remizat 
cu marele maestru american 
Robert Byrne, rezultat obținut 
și de Mircea Pavlov în partida 
cu Garcia (Spania).

Alte rezultate : Christiansen — 
Castro 1—0 ; Tatai — Hernan
dez și Ruiz — Robatsch remize. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a avut zi liberă.

în clasament continuă să con
ducă Larry Christiansen (S.U.A.) 
cu 7V2 puncte.

ULTIMUL TEST AL HOCHEIȘTILOR
DIN R.D. GERMANĂ ÎNAINTEA

MECIURILOR CU ECHIPA ROMÂNIEI

INTENSA
EXCELENTĂ PERFORMANTA

LA 100 M FEMEI

în capitala R.D. Germane s-a 
desfășurat recent un turneu in
ternațional de hochei pe gheață, 
ale cărui partide au constituit un 
ultim și interesant test pentru 
reprezentativa acestei țări, care 
— așa cum am anunțat — va 
juca la sfîrșitul săptămînii, Ia 
București, cu selecționata Româ
niei.

Jocul decisiv al acestui turneu 
a opus echipei R. D. Germane 
puternica formație Sparta Praga. 
care l-a avut în poartă pe cu
noscutul internațional Holecek. 
La capătul unei partide echili
brate și interesante, hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 4—3 (1—2,

LA ZI, ÎN CUPELE EUROPENE 
DE BASCHET

Meciurile de baschet, desfășu
rate miercuri seară în cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
cupelor (masculin) și Cupei „Li-

1—1, 2—0). Punctele selecționatei 
IAD. Germane au fost realizate 
de Bielas, Schroder și Simon.

Hocheiștii selecționatei R. D. 
Germane părăsesc azi Berlinul 
pe calea aerului, urmînd să so
sească Ia București în cursul 
după amiezii.

★
La Helsinki, peste 7 000 de 

spectatori au urmărit jocul din
tre echipa Finlandei (participan
tă la grupa A a C.M.) și o selec
ționată a Cehoslovaciei. Partida 
s-a încheiat la egalitate: 2—2 
(0—1, 2—0, 0—1), prin punctele 
înscrise de Alkulla și Hokainen 
pentru Finlanda, respectiv de M. 
Stastny și Novy.

★
într-un meci disputat la Praga, 

echipa sovietică Avtomobilist 
Sverdlovsk, participantă la cam
pionatul primei divizii din 
U.R.S.S., a învins cu 5—3 (1—1, 
3—1, 1—1) selecționata de tineret 
a Cehoslovaciei.

BERLIN, 17 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs de atletism 
■desfășurat la Berlin, sprintera 
Marlies Oelsner (R.D. Germană) 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială pe teren acope
rit în proba de 100 m plat, cu 
timpul de 11,37. Vechiul record 
era de 11,40 și aparținea compa
trioatei sale Sybille Priebsch. 
Marlies Oelsner a fost compo
nentă a echipei de ștafetă 
4X100 m a R.D. Germane, me
daliată cu aur la Jocurile Olim
pice de la Montreal.

în prolți de 60 m plat, victo
ria a revenit tot Mariiesei 
Oelsner, cronometrată în 7,28, în 
timp ce Ellen Streidt a cîștigat 
cursa de 400 m cu un timp bun: 
52,3.

Alte 
m — : 
Kurrat 
1:48.9 ; 
feminin 
8,24 ; 800 m — Liebetrau 2:03,2.

rezultate : masculin : 60 
Kurrat

10,38 ;
1 500 m

i : 60 m

6,77; 100 m — 
800 m — Beyer 
— Straub 3:43.8 ; 
garduri — Klier

DOUĂ RECORDURI

UNGARE

AU FOST DEFINITIVATE
LOTURILE R.P. CHINEZE

Șl JAPONIEI PENTRU
C.M. DE TENIS DE MASĂ

între 26 martie și 5 aprilie se 
vor desfășura la Birmingham (An
glia) campionatele mondiale de 
tenis de masă, la care și-au anun
țat participarea cei mai buni ju
cători și jucătoare din lume. Re
cent, Asociația de tenis de masă 
din R. P. Chineză a anunțat că a 
selecționat 10 jucători și 10 jucă
toare, care vor lua parte la ma
rea competiție de la Birmingham. 
Printre cei mai buni jucători ai 
lotului sportiv chinez se află Ciang 
Li, Li Ming, Ien Kuei — Li, Ciu 
Sian — Iu (feminin), Lian Kuo — 
Lian, Li Cen — Sih, Huan Liang, 
Kuo Iue — Hua (masculin).

De asemenea, forul de speciali
tate din Japonia a anunțat 
care va reprezenta această 
la campionatele mondiale.
tre jucătorii japonezi se află cu- 
noscuții campioni Korio, Takasima 
și Tanaka.

liana Ronchetti" (feminin), au 
adus clarificări privind califica
rea unor echipe în semifinale. 
Astfel, în grupa B a Cupei cupe
lor (din care face parte și Stea
ua), Forst Birra Cantu a dispus, 
la Lyon, de A.S. Villeurbanne cu 
99—85 (60—47), asigurîndu-și ast
fel promovarea. în grupa A: Sla
via Praga — Spartak Leningrad 
84—79 (43—31), Cinzano Milano 
— Radnicki Belgrad 99—85 (54— 
45). Din cauza orei înaintate la 
care se dispută, la Badalona, me
ciul Juventud — Steaua, rezulta
tul îl vom publica în numărul 
de mîine ai ziarului.

în Cupa „Liliana Ronchetti" : 
grupa A: T.U.S. Leverkusen — 
Slavia Praga 53—89 (21—34);
grupa B: Lokomotiv Sofia — 
A.S. Montferrand 93—61 (50—£2).

BUDAPESTA, 17 (Agerpres).— 
în cadrul unui concurs atletic 
desfășurat pe teren acoperit la 
Budapesta, sportivii maghiari au

NOI TROFEE SPORTIVE
NEW YORK (Agerpres). 

„Ring Magazin", publicație 
specialitate din New York 
desemnat pe boxerul american 
de categoria grea George Fore
man drept cel mai bun pugilist 
profesionist al anului 1976. Fos
tul campion al lumii este urmat 
în clasament de mexicanul Mi- 
guele Canto, campion mondial la 
categoria muscă (WBC) și porto- 
ricanul Wilfredo Benitez, fost 
campion mondial la super-ușoa- 
ră, în timp ce Cassius Clay, ac
tualul campion mondial al grei-.

de 
l-a

lor ocupă doar poziția a patra.
Cel mai bun meci al anului a 

fost decretat cel dintre argenti- 
neanul Carlos Monzon și colum
bianul Rodrigo Valdez, iar cea 
mai spectaculoasă repriză, cea 
de-a 4-a din meciul Foreman — 
Lyle.

★

TRAGEREA EA SORTI A GRIPELOR C.FI. DE TENIS DE MASÂ

lotul 
țară 

Prin-

LONDRA, 17 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc tragerea la sorți 
a grupelor competiției pe echipe din 
cadrul celei de-a 34-a ediții a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă, programate între 26 și 5 apri
lie in orașul englez Birmingham. La 
actuala ediție și-au anunțat parti
ciparea ' un număr record de peste 
500 de sportivi și sportive din 67 de 
țări.

In competiția feminină, formația 
României va juca în grupa A, alături 
de selecționatele R.P. Chineze, An
gliei, Belgiei, Bulgariei, Ungariei, 

,HH9UUUr. IP4UI}9*>fti Sj —

R.P.D. Coreene, Suediei 
vaciei. în grupa B vor 
pele R.F. Germania, Franței, Hong 
Kong, indoneziei, Coreei de Sud, Ja
poniei, Poloniei, U.R.S.S. și Iugosla
viei.

Iată componența celor două grupe 
ale turneului masculin : grupa A : 
R.P. Chineză, R.F. Germania, Anglia, 
Australia, Franța, Ungaria, Indone
zia, Cehoslovacia ; grupa B : Româ
nia, Danemarca, Japonia, Coreea de. 
Sud, Polonia, Suedia. U.R.S.S. și 
Iugoslavia.

și Cehoslo- 
evolua echi-

LONDRA (Agerpres). — Tro
feul „Cel mai curajos sportiv al 
anului", acordat de „Victoria 
sporting club" din Londra a 
fost înmînat, cu prilejul unei 
festivități, automobilistului aus
triac Niki Lauda, care, in anul 
1976, la numai șase săptămîni 
după un grav accident suferit 
pe circuitul de la Niirburgring, 
s-a urcat din nou la volan pen
tru a-și apăra titlul de campion 
mondial al piloților de formu
la I.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Iată-i pe copiii cehoslovaci, inițiindu-se în tainele schiului, printre porți 
marcate cu imaginile eroilor unor povești populare

R. S.

R. 5. F. IUGOSLAVIA

JUBILEUL MICILOR PATINATORI
Printre noile tradiții sportive 

ale capitalei iugoslave se numără 
și acelea legate de zilele sezonu
lui de iarnă. Și nu numai de 
acea perioadă considerată strict 
calendaristic. Este vorba de spor
tul pe patine, practicat acum în
tr-un sezon prelungit, sub cupola 
patinoarelor acoperite. Trei mari 
cluburi din Belgrad își dispută 
întîietatea în disciplinele gheții 
și anume: Steaua roșie, Partizan 
și Mladost. Acestuia din urmă 
revenindu-i merite deosebite în 
popularizarea patinajului în rîn- 
dul celor mai tineri sportivi.

Secția de patinaj a clubului 
Mladost a luat ființă acum 25 de 
ani. De atunci cadrele sale s-au 
mărit constant, ajungînd ca as
tăzi să numere 180 de membri. 
Dintre aceștia, numeroși sînt 
purtători de medalii în campio
natele țării, la categoriile de ju
niori și seniori. Rezervorul nese
cat al secției îl constituie cursuri
le de inițiere în patinaj, organi
zate anual sub egida clubului 
belgrădean. în fiecare primăvară, 
absolvenții cursului primesc di
plome atestînd calitatea de pa
tinator, iar cei mai talentați din
tre aceștia sînt promovați în 
secția de performanță. Tot în 
organizarea clubului Mladost, se 
desfășoară cu regularitate între
ceri de patinaj artistic și viteză, 
rezervate pionierilor și școlari
lor. în zilele viitoare — la 26 și 
27 februarie — pe gheața pati
noarului acoperit „Tajmajdan" 
se vor desfășura campionatele

naționale de patinaj artistic ale 
pionierilor.

în zile de ianuarie, la sărbăio- 
rirea celor 25 de ani de la în
ființarea secției de patinaj a clu
bului Mladost din Belgrad, a fost 
organizat un frumos festival pe 
gheață. în atractive numere de 
demonstrație au evoluat patina
tori de performanță ai clubului, 
în frunte cu Ubavka Novakovici, 
campioana de patinaj artistic 
(senioare) a Serbiei. A urmat 
un vesel și tineresc „Carnaval al 
gheții".

CICLISM • Prima etapă a ce
lui de al 12-lea Tur al Cubei, 
disputată pe traseul Baracca — 
Guantanamo (153 km), a fost ciș- 
tigată de cubanezul Jorge Gomez 
în 3h50:52, urmat în același timp 
de Lazaro Santos și sovieticul 
Aleksandr Averin. Alături de A- 
verin, echipa U.R.S.S. cuprinde 
alți cicliști fruntași (Pikkus, Gore
lov, Pereveev, Gusiatnikov, Cia- 
plîghin) care se pregătesc pentru 
„Cursa Păcii". Disputată pe tra
seul Dos Hermanos—Cadiz (117 
km), cea de a 5-a etapă a Turului 
Andaluziei a revenit la sprint lui 
Dieter Thurau (R.F.G.) în 2h56:35. 
Pe locul 2 a sosit italianul Gavazzi.

HANDBAL • Tntr-un meci ami
cal masculin disputat la Stockholm, 
selecționata Suediei a învins cu 
24—20 (13—11) formația Norvegiei. 
Golgeterul partidei a fost suedezul 
Bjorn Andersson, care a înscris 8 
puncte.

ACTIVITATE ATLETICA

Marlies Oelsner (prima din stingă), cea mai tinără membră a ștafetei de
4x100 m a R.D. Germane, campioană olimpică la Montreal

stabilit două noi recorduri na
ționale. Erika Rudolf a realizat 
în proba feminină de săritură 
în înălțime performanța de 1,89 
m, iar Zemen a cîștigat proba 
masculină de 1 500 m cu timpul 
de 3:42,8.

Alte rezultate: săritura în 
înălțime bărbați — Major 2,19 m; 
săritura în lungime femei — 
Erdely 6,47 m.

MARATONUL

DE LA KYOTO

239
con-

TOKIO, 17 (Agerpres). - 
de atleți au luat startul în 
cursul internațional de maraton 
desfășurat la Kyoto (Japonia). 
Victoria a revenit sportivului a- 
merican William Rogers, crono
metrat pe clasica distanță de 
42,195 km cu timpul de 2h 14:26,2. 
Pe locul secund s-a clasat ja
ponezul Tomio Someya — 2h 
18:38,0.

Campionate

in plină desfășurare

ILIE NASTASE 
Șl ION TIRIAC 

ÎN TURNEUL DE LA
OCEAN CITY

NEW YORK, 17 (Agerpres). — 
în optimile de finală ale turne
ului internațional de tenis de la 
Ocean City (Maryland), campio
nul român Ilie 
trecut în două 
6—4 pe tinărul 
John McEnroe, 
mei ediții a trofeului „Orange 
Bowl" de la Miami Beach. Ce
lălalt favorit al turneului, ar
gentinianul Guillermo Vilas, a 
cîștigat cu 7—6, 6—3, partida
susținută cu tenismanul sovietic 
Aleksandr Metreveii.

în alte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Vitas Ge- 
rulaitis — Charles Pasarell 6—4, 
4—6, 6—3 ; Jan Kodes — Tim 
Wilkinson 7—5, 6—2 ; Cliff Ri
chey — Bill Scanlon 7—6, 7—6 ; 
Bob Lutz — Butch Walts 6—4, 
6—2 ; Ray Moore — Patrice Do
minguez 3—6, 6—3. 7—6. Pentru 
sferturile de finală ale acestui 
turneu este calificat jucătorul 
român Ion Țiriac.

Năstase l-a în- 
seturi, cu 7—5, 

jucător american 
cîștigătorul ulti-

Grupa B a C. M. de handbal masculin
A

TURNEUL MARILOR ÎNVINSE
După cum s-a 

mina viitoare va 
multe orașe din 
tura" 
handbal, 
ceputul anului viitor 
marca. Este vorba de 
a acestei întreceri, la 
parte marile învinse 
neului preolimpic, precum și pri
mele 5 formații clasate în grupa 
C a campionatului mondial dis
putată în toamnă în Portugalia.

întrecerea se anunță intere
santă, deoarece printre partici
pante se află echipe cu un fru
mos palmares internațional și 
care au avut adversari puternici 
în grupele preliminare ale tur
neului olimpic, ratînd califica
rea pentru J.O. și fiind acum 
obligate să-și cîștige dreptul de

anunțat, săptă- 
avea loc în mai
Austria „uver- 
masculln deC.M.

programat pentru în- 
în Dane- 
grupa B 
care iau 
ale tur-

a lua parte 
C.M. (grupa 
sînt deja calificate primele 6 e- 
chipe din clasamentul turneului 
olimpic : Uniunea Sovietică, Ro
mânia, Polon a, R.F. Germania, 
Iugoslavia și Ungaria. Lor li se 
vor adăuga primele 6 clasate în 
grupa B a C.M., echipa țării 
gazdă, Danemarca, precum și cîș- 
tigătoarele seriilor de calificare 
din Africa, cele două Americi și 
Asia.

La jocurile din Austria, pro
gramate între 25 februarie și 6 
martie sînt la start formații de 
mare valoare, clasate pe locurile, 
secunde ale grupelor preliminare 
din turneul olimpic : R.D. Ger
mană, Cehoslovacia, Suedia, Spa
nia, Franța, Islanda. în total vor 
fi prezente 12 formații.

la viitoarea ediție a 
A). Pentru aceasta

•A-.

•WIN: LUMINI Șl UMBRE
ÎNTR 0 ÎNTRECERE VIU DISPUTATĂ

METODA INEDITA
PENTRU PREGĂTIREA

CEHOSLOVACĂ
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VIITORILOR SCHIORI
Una din marile bucurii ale 

vacanțelor de iarnă pentru cei 
mai mici amatori de schi din 
Cehoslovacia este stagiul pe care 
îl petrec pe pîrtiile de slalom, 
amenajate special pentru ei, în 
munții Krkonose, din nordul ță
rii. Aci, mai mulți instructori de 
schi au avut frumoasa inițiativă 
de a combina anumite parcursuri 
de slalom, jalonate prin porți pe 
care sînt expuse desene cu eroii 
cei mai populari ai poveștilor 
pentru copii. în acest fel, micii 
amatori de schi se instruiesc, 
exersînd alunecarea rapidă prin
tre porți marcate cu imaginile 
lui Mickey Mouse, Donald Rățo- 
iul, Motanul încălțat, Poppeye 
Marinarul și alți eroi de povești.

Metoda s-a bucurat de un ma
re succes, exprimat nu numai 
prin progresele substanțiale în
registrate de participanții la ta
berele de iarnă, care de la zi la 
zi au vădit creșteri spectaculoase 
în tehnica schiului, ci și prin 
faptul că toți cei prezenți pe 
pantele din Krkonose și-au ară
tat dorința de a face cursurile 
de schi pe pîrtiile marcate cu 
„Mickey Mouse et comp". Din 
aceste motive, metoda s-a extins 
rapid și în alte stațiuni monta
ne, spre bucuria și satisfacția 
micilor schiori.

ȘAH • Cu o rundă înainte de 
terminarea turneului de la Ciudad 
de Mexico, în clasament conduce 
marele maestru cubanez Guillermo 
Garcia cu 10’/2 P, secundat de 
mexicanul Frey — 10 p. în runda

URMAȘUL LUI
9

MARK SPITZ?
După cum anunță agențiile de 

presă, în S.U.A. se afirmă doi 
înotători foarte tineri, care atrag 
atenția specialiștilor. Este vorba, 
în primul rind, de Dennis Ba
ker, care a realizat un timp ex
celent pe 200 yarzi delfin 
(1:54,06), învingîndu-1 pe cunos
cutul Dave Furniss (1:54,57) ! 
După părerea antrenorului Don 
van Rossen, Baker va fi un 
demn urmaș al celebrului înotă
tor Mark Spitz.

A doua speranță este Cinthys 
Woodhead, care are doar 12 ani ! 
Recent, la Long Beach, în două 
zile de concurs el a cîștigat 5 
probe, cu rezultate excelente a- 
vînd în vedere vîrsta fragedă pe 
care o are. Iată performanțele 
sale: 100 yarzi liber — 53,3 ; 
200 yarzi liber — 1:55,2 ; 500 
yarzi liber — 4:41,1 ; 1650 yarzi 
liber — 16:32,9; 200 yarzi del
fin — 2:10,0.

Cei doi înotători vor lua star
tul în numeroase întreceri in
ternaționale programate în acest 
an. Specialiștii sînt în unanimi
tate de acord că acești tineri ași 
ai bazinelor vor avea o compor
tare frumoasă la Jocurile Olim
pice din 1980, la Moscova.

slovaci) : Kunz — Nilsson 2—0 
(16, 14) ; Ovcarik — Andersson 
1—2 (—19, 17, —20) ; Orlovski — 
Carlsson 2—1 (—18, 14, 15) ; Kunz 
— Andersson 2—0 (17, 10) ; Orlov
ski — Nilsson 2—0 (12, 12) ; Ov-

TELEX • TELEX
a 14-a, Garcia a remizat cu Cobo, 
Frey a cîștigat la Campos, Vilela 
l-a învins pe Hoggart.

TENIS DE MASA • întrecerea 
masculină pe echipe „Cupa cam
pionilor europeni" a revenit la ac
tuala ediție echipei Sparta Praga, 
care a învins în finală cu scorul 
de 5—2 formația suedeză BTK 
Falkenberg. Iată rezultatele teh
nice ale finalei disputate la Praga 
(primii sînt trecuți sportivii ceho-

carik — Carlsson 1—2 (13, —19, 
—13), Orlovski — Andersson 2—0 
(15, 16). Din formația suedeză a 
lipsit fostul campion mondial 
Stellan Bengtsson, accidentat.

TENIS • Turneul de la Toronto 
a continuat cu partidele din turul 
2. Campionul american Jimmy 
Connors l-a învins cu 6—1, 6—3 pe 
neozeelandezul Onny Parun, iar 
australianul Tony Roche a dispus 
cu 3—6, 7—6, 6—4 de compatriotul

Redacția și administrația: București, str. V. Conta 16, tel. centrală 11.10.05; secția coresp. 11.51.09; interurban 437; 
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în campionatul olandez, for
mațiile care de regulă își dis
pută titlul sînt cele din Amster
dam și Rotterdam. Mai precis, 
Ajax și Feyenoord. Doar anul 
trecut, în lupta celor două pen? 
tru supremație s-a strecurat1, 
conform proverbului „cînd doi 
se ceartă...", formația P.S.V. din 
Eindhoven, care a cucerit titlul. 
Nici campionatul în curs nu face 
exsepție de la regulă. Cu deose
birea că Ajax, care după pleca
rea binecunoscuților Cruyff, 
Neeskens, Rep, Blankenburg și 
a antrenorului Ștefan Covaci, își 
pierduse linia de plutire, a re
venit acum, sub conducerea an
trenorului iugoslav Ivici, pe pri
mul plan al întrecerii. Alături de 
Schrijvers, Krol, Hulshof, din 
vechea gardă, au apărut nume 
noi precum Notten, Dusbaba, 
van Dord, Arnesen. Avînd în 
Ruup Geels, care în trecut a ac
tivat și la Bruges, în Belgia, un 
atacant percutant, golgeter al 
campionatului și chiar preten
dent la „Gheata de aur“, Ivici a 
alcătuit o formație echilibrată 
care timp de patru luni (pînă la 
meciul recent cu P.S.V.) nu a 
cunoscut înfrîngerea în cadrul 
competiției interne. La trei 
puncte distanță, pe locul secund, 
Feyenoord, unde un alt antrenor 
iugoslav, 
caută să 
schimbul ... „____
Hanegem joacă acum la N.A.C. 
Breda). Lingă ele, actuala cam-

pioană, P.S.V. Eindhoven, avînd 
în formație pe suedezii Nilson și 
Edstrom, pe gemenii Willi și 
Rene van der Kerkhof, pe van 
der Kuylen, sărbătorit recent 
pentru 12 ani de- activitate ne
întreruptă la P.S.V. și ai 250-lea 

•gol realizat în campionat. Apoiz 
începînd cu locul al patrulea în 
clasament, se constituie un fel 
de „horă" în care orice echipă 
poate urca sau coborî. Ca dova
dă stă faptul că F.C. Utrecht, 
deținătoarea poziției a 14-a la
finele campionatului trecut, se
află acum pe locul al 6-lea, sau 
că recent promovata Haarlem 
retrogradată cu un an în urmă, 
ocupă și ea un loc bun.

Se știe că atunci cînd toate 
vedetele fotbalului olandez își 
dau mina în cadrul reprezenta
tivei, aceasta devine redutabilă. 
Pentru că echipele de club sin
gure n-au mai avut în actuala 
ediție a competițiilor europene 
aceleași performanțe de răsunet 
ca în trecut. Astfel, Ajax a fost

eliminată încă din primul tur al 
Cupei U.E.F.A., ca și Roda J.C. 
Kerkrade din Cupa cupelor sau 
P.S.V. din Cupa campionilor. E 
drept, aceasta din urmă în tu
rui al doilea. Doar Feyenoord a 
mai rămas
II.E.F.A-

Să notăm
■ campionatul
cepție în privința violenței 
stadioane : 85 de huligani 
fost arestați recent pe stadioa
nele din Haarlem și Rotterdam; 
un cuțit a fost aruncat din tri
bună în timpul meciului Telstar 
— Feyenoord ; partida Feye
noord — Utrecht (4—0) a fost 
întreruptă ; un arbitru de linie 
îl... face k.o. pe un jucător ce 

< venise amenințător . spre el !
Poate că acestea sînt și motive
le. coroborate cu cele economice, 
ce l-au determinat pe ministrul 
culturii, Henry van Doorn, să 
ceară ca numărul echipelor pro
fesioniste să fie redus de la 39 la 
22.

în cursă, în Cupa

în final că 
olandez nu face

nici 
ex- 
pe 
au

TURNEE • MECIURI AMICALE
cunoscutul Boskov, 

realizeze cit mai bine 
de generații (van

SELECȚIONATA Poloniei, a- 
flată în Grecia, a jucat la Ate
na cu Panathinaikos, pe care a 
învins-o cu 1—0 (1—0), prin go
lul înscris de Szarmach (min. 17).

★

REPREZENTATIVA Austriei a 
susținut un joc de verificare la

a terminat la egalitate: 1—1 
(1—0), Au marcat Radovici, res
pectiv Grossa.

★
In sferturile de finala 

ale turneului de juniori, de la 
Viareggio, A.C. Milan a învins 
cu 6—0 pe Genoa, iar Perugia

• Cele mai importante rezultate din 
etapa a 23-a • Sparta Rotterdam — 
Ajax Amsterdam 0—3, P.S.V. Eindhoven — 
Venlo 1—0. Roda 
yenoord Rotterdam

J.K. Kerkrode — Fe- 
1—1.

1. Ajax
2. Feyenoord
3. P.S.V. Eindhoven
4. A.Z. '67 Alkmaar
5. Roda J. K. Kerk.
6. F.C. Utrecht
7. N.A.C Breda
8. Sparta Rott.
2. F.C. den Haag

10. Haarlem
11. Twente Ensch.
12. N.E.C. Nijmegen
13. Go Ahead
14. E.E.V. Eindhoven
15. V.V.V. Venlo
16. _ Telstar Velsen
17. F.C. Amsterdam
18. De Graaf schap

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

6
7
8
7
4
9
9
9
7
6
9
6

45—17 37
51—21 34
44—23 31
56—22

3
2
5
6
6 3&—22
7 44—41
8 33—36
8 32—38
8 36—27
9 25—33

11 27—29
9
9
9

11
12
11
14

35—34
29—47
21—45
21—40
25—42
24—42
18—45

— in tricou de culoare închisă), 
al doilea gol

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Miercuri, la Istanbul, a fost inaugurată noua ediție a Cupei balcanice, 
cu meciul dintre Turcia și Bulgaria (2—0). în imagine, o fază la poarta 
echipei bulgare: Cernii (în săritură ----  ' ■' '■

autorul celui desău John Alexander. Alte rezul
tate : Ross Case—Cliff Drysdale 
6—3, 6—7. 7—6 ; Tom Okker — 
Harold Solomon 6—3, 0—6, 6—4. • 
în cadrul turneului de la San Jose 
(California), tinărul jucător austra
lian Steve Docherty a reușit să-l 
învingă cu 3—6, 6—4, 6—2 pe a- 
mericanul Tom Gorman. • Rezul
tate înregistrate în turneul inter
național feminin de la Los Ange
les (California) : Chris Evert — 
Julie Anthony 6—2, 6—3 ; Terry 
Holladay — Betty Stove 4—6, 6—4, 
6—4 ; Virginia Wade — Kate Lat
ham 6—2, 6—3 ; Joanne Russell — 
Kathy Harter 7—5, 6—1. • La 
Torquay (Anglia) a continuat com
petiția internațională rezervată 
echipelor de tineret. Iată rezulta
tele înregistrate în ziua a treia :
R. F. Germania — Franța 2—1 ;
S. U.A. — Anglia 2—1 ; Italia — 
Canada 2—1 ; Olanda — Spania 
2—1 ; la feminin : Anglia — Fran
ța 3—0 ; S.U.A. — Olanda 3—0.

Florența cu Fiorentina. Austriecii 
au obținut victoria cu 2—0 (2—0), 
prin golurile lui Krankl și Scha- 
chner.

★
ECHIPA Perului a susținut ui/ 

joc de verificare în Columbia cu 
formația Independiente Santa Fe, 
cîștigînd meciul cu 4—1 (2—1).

★
LA BUDAPESTA, Ujpesti

Dozsa a întrecut cu 5—2 (2—1) 
formația 
Sosnovviec.

poloneză Zaglebie

★
F.C. Lausanne jucîndECHIPA

în Iugoslavia cu formația Rijeka

a întrecut cu 4—3 (în urma exe
cutării loviturilor de la 11 m) 
echipa vest-germană Eintracht 
Frankfurt pc Main. în celelalte 
două partide ale sferturilor de 
finală se vor întîlni: Sampdoria 
— Hajduk Split și Internazio- 
nale Milano — Fiorentina.

★
LA IAMBOL meciul dintre 

selecționatele Bulgariei și Turci
ei, contînd pentru campionatul 
balcanic rezervat echipelor de ti
neret, s-a terminat cu scorul de 
3—1 (1—1) în favoarea gazdelor. 
Golurile au fost marcate de Bar- 
zov (din 11 m), I. Doncev (2), res
pectiv Serdar.


