
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

Vineri, 18 februarie, sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al partidului, a 
avut loc ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dez
bătut un raport privind asigurarea 
și controlul calității produselor și 
serviciilor in anul 197G. în cadrul 
analizei, s-au apreciat rezultatele 
obținute in imbunăiățirea calității 
unui mare număr de produse, in 
omologarea și introducerea in fa
bricație a unor produse noi, cu ca
racteristici tehnico-calitative supe
rioare, cbnconritent cu reproiecta- 
rea și modernizarea celor aflate in 
fabricație. în același timp. Comi
tetul Politic Executiv consideră că 
progresele obținute nu sint pe mă
sura potențialului științific, nivelu
lui de dotare tehnică a economiei 
noastre naționale, pregătirii și ex
perienței de care dispun munci
torii, maiștrii și inginerii din în
treprinderi. Relevind faptul că in 
acest domeniu se manifestă incă 
lipsuri serioase. Comitetul Politic 
Executiv a atras atenția ministere
lor, întreprinderilor, organizațiilor 
cooperatiste, de partid, să acționeze 
cu toată fermitatea pentru lichida
rea lor rapidă și asigurarea unei 
înalte calități a întregii producții. 
Aceasta să se realizeze in procesul 
de producție, respectindu-se teh
nologiile stabilite, sporindu-se răs
punderea muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor care execută pro
dusele, disciplina tehnologică și de 
muncă în fiecare întreprindere și 
secție, la fiecare mașină.

Comitetul Politic Executiv a ce
rut ministerelor, centralelor indus
triale, întreprinderilor, tuturor u- 
nităților economice să stabilească 
programe concrete pe fiecare pro
dus, pe fiecare Ioc de muncă in 
vederea perfecționării activității de 
proiectare, respectării riguroase a 
disciplinei tehnologice și normelor 
tehnice, intensificării controlului 
pe întregul flux de producție, ast
fel incit pe poarta nici unei între
prinderi să nu mai iasă produse ce 
nu corespund integral standardelor 
de calitate. Măsurile pentru ridicarea 
calității producției să fie dezbătute 
in organizațiile de partid, acționin- 
du-se cu toată energia și fermita
tea pentru aplicarea lor in viață.

Comitetul Politic Executiv a in
dicat să se îmbunătățească asisten
ța tehnică de calitate in fiecare în
treprindere și să se întărească ac
tivitatea de control in domeniul 
calității produselor. în primul rind 
de către producătorii inșiși, de că
tre oamenii muncii din cadrul uni
tăților economice respective, pre
cum și de către organele controlu
lui muncitoresc dc stat și echipele 
de control ale oamenilor muncii.

în scopul reglementării întregii 
activități consacrate ridicării cali-

tații în economia noastră. Comite
tul Politic Executiv a dezbătut 
proiectul Legii calității produselor 
și serviciilor și, stabilind să i se 
aducă o serie de îmbunătățiri, a 
holărit ca acesta să fie publicat, 
supus dezbaterii Congresului con
siliilor oamenilor muncii și. apoi, 
aprobării Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a exa
minat, de asemenea, proiectul Le
gii calității construcțiilor. S-a sta
bilit ca institutele de proiectări, 
întreprinderile dc montaj și cele de 
construcții, ministerele, celelalte 
organe centrale și locale titulare 
de investiții, să întocmească anual 
programe de îmbunătățire a calită
ții construcțiilorFS-au indicat, tot
odată. măsuri pentru generalizarea 
rapidă a rezultatelor cercetării ști
ințifice incepind cu faza de proiec
tare, precum și a unor procedee 
tehnologice moderne care să asigu
re consumuri reduse, precum și 
diversificarea și dezvoltarea pro
ducției de materiale și elemente de 
construcții.

Proiectul de lege care va fi îm
bunătățit. va fi publicat, supus 
dezbaterilor Congresului consiliilor 
oamenilor muncii și, apoi, inaintat 
spre legiferare Marii Adunări Na
ționale.

Comitetul Politic Executiv chea
mă pe toți muncitorii, cadrele teh
nice, specialiștii să facă din lupta 
pentru ridicarea calității produse
lor o înaltă datorie patriotică, soci
alistă, un titlu de cinste în efortul 
general pentru înfăptuirea obiecti
velor cincinalului revoluției tehni- 
co-științifice, a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XI-lea al parti
dului. Comitetul Politic Executiv 
își exprimă convingerea că toți oa
menii muncii, în frunte cu comu
niștii, vor fi la înălțimea acestei 
mari răspunderi, acționind cu ho- 
tărire pentru ca, ridicind continuu 
calitatea și nivelul tehnic al între
gii producții materiale, să contri
buie tot mai intens la înflorirea 
multilaterală a țării. Ia asigurarea 
prosperității națiunii noastre, Ia 
edificarea în ritm rapid a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României.

Comitetul Politic Executiv a a- 
nalizat, de asemenea, Programul 
privind tipizarea navelor maritime, 
fluviale, tehnice și de serviciu, a 
principalelor tipuri de motoare și 
echipamente de bord, precum și 
specializarea șantierelor navale in 
perioada 1976—1980. Măsurile sta
bilite urmăresc obținerea unei înal
te eficiente economice in fabrica
rea, exploatarea și întreținerea flo
tei noastre maritime și fluviale și. 
totodată, realizarea unui grad inalt 
de integrare a construcțiilor 
nave.

Comitetul Politic Executiv a _ 
minat un raport privind creșterea
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** corriunism, este - așa cum prevede Programul Partidului 
Comunist Român — perfecționarea cunoștințelor tuturor oamenilor 
muncii, prin organizarea reciclării periodice în vederea înarmării 
lor cu cele mai noi cunoștințe. Pornindu-se de la această cerință, 
în Programul dezvoltării mișcării sportive pînă în anul 1980, apro
bat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport a organizat cursurile de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a antrenorilor, acțiune desfășurată 
în această perioadă prin grija federațiilor sportive, aceste cursuri, 
la care au participat antrenorii și profesorii de educație fizică răs
punzători de secțiile de performanță ale asociațiilor, cluburilor, 
școlilor sportive și liceelor cu profil de educație fizică, au ca scop 
îmbogățirea cunoștințelor tehnicienilor și profesorilor care pregătesc 
sportivi de performanță, punerea lor la curent cu noutăți prețioase 
reieșite din propria noastră experiență, ca și din experiența altor 
țări cu bogate realizări în marea performanță. De asemenea, se 
urmărește realizarea unei linii metodice unitare de pregătire, pe 
întreg ansamblul mișcării sportive. De aceea, Conducerea mișcării 
sportive a acordat o importanță deosebită acestei acțiuni, membrii 
Biroului C.N.E.F.S. participind la aceste cursuri.

Experiența cursurilor desfășurate pînă în prezent (la gimnastică 
sportivă, lupte, polo, caiac-canoe și haltere) conduce la con
cluzia firească că acestea își dovedesc pe deplin utilitatea, 
bucurîndu-se de aprecierea unanimă a participanților. Cursurile nu 
s-au mărginit la expunerile teoretice, ci au cuprins și demonstrații 
practice, făcute de sportivii loturilor reprezentative și antrenorii 
federali (adevărate examene și pentru aceștia), proiecții de filme 
metodice românești și străine, urmate de discuții fructuoase. In 
cazul gimnasticii, cursul a asigurat și însușirea corectă și unitară 
de către participanți a exercițiilor impuse pentru J.O. din 1980, în 
timp ce la polo un punct important din programă l-au constituit 
schimbările din regulamentul de joc și implicațiile lor asupra me
todicii pregătirii în noile condiții, in sfîrșit, la cursurile de per
fecționare s-au stabilit și măsurile necesare îndeplinirii obiective
lor orientative din Programul dezvoltării activității de educație fizică 
și sport pină in anul 1980.

Sarcinile sporite care stau în fața performanței românești pînă 
la viitcare'e Jocuri Olimpice obligă pe antrenorii și profesorii par
ticipanți la cursuri să valorifice integral cele însușite, aplicindu-le 
intocmai în munca de pregătire a sportivilor. Ei trebuie să de
pisteze toate rezervele nevalorificate existente în asociații, cluburi, 
și județe, pentru îmbunătățirea selecției și pregătirii în fiecare sec
ție de performanță. Este necesar să se analizeze atent componența 
secțiilor, să se renunțe la elementele lipsite de perspectivă, cu 
care se cheltuiesc inutil energie și bani.

Așa cum s-a indicat la cursurile de calificare, aducerea volu
mului și intensității pregătirii la nivelul exigențelor mondiale este 
o obligație de căpetenie a tuturor tehnicienilor, astfel îneît să se 
asigure îndeplinirea sarcinilor stabilite in Programul de dezvoltare 
a mișcării sportive. Aplicarea in fiecare secție sportivă și în cluburi 
a sistemului de norme și cerințe prevăzute in acest document de 
bază, promovarea îndrăznelii, a spiritului creator, al căutărilor, 
caracteristice oamenilor muncii care lucrează in domeniul econo
miei, trebuie să caracterizeze și munca antrenorilor, profesorilor și 
celorlalți activiști ai sportului de mare performanță.

Viitoarele competiții europene și mondiale și îndeosebi Jocu
rile Olimpice din anul 1980 vor trebui să dovedească eficiența 
cursurilor de perfecționare încheiate sau în curs de desfășurare, 
materializată în performanțe de valoare, la înălțimea sarcinilor 
încredințate de partid.

I
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gradului de mecanizare a activității 
din domenii cum sint transportul 
uzinal, magaziile, depozitele, per
sonalul de serviciu și altele simila
re, prin mai buna folosire a mij
loacelor cu care sînt dotate in pre
zent unitățile industriale, precum și 
prin perfecționarea în continuare a 
înzestrării acestora cu utilajele co
respunzătoare.

Comitetul Politic Executiv a so
luționat, de asemenea, 
curente ale activității de 
de stat.

probleme 
partid și

★

în cadrul ședinței, 
Nicolae Ceaușeseu a prezentat o 
informare cu privire la vizita de 
prietenie făcută in țara noastră de 
tovarășul Erich Honecker, secretar 
generai al Comitetului Cen’ral al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger- 
mine.

Comitetul Politic Executiv a dat 
o inaltă apreciere rezultatelor nou
lui dialog la nivel înalt care, con- 
tinuind intilnirile și convorbirile 
rodnice avute anterior intre tova
rășii Nicolae Ceaușeseu și Erich 
Honecker, marchează un moment 
de seamă in evoluția ascendentă, 
multilaterală, a relațiilor dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre, 
in spiritul Tratatului dc prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
semnat, in mai 1972, la București.

Comitetul Politic Executiv apre
ciază in mod deosebit faptul că in 
cursul vizitei, al convorbirilor din
tre cei doi conducători de partid 
și de stat, s-a ajuns la înțelegeri 
comune privind amplificarea co
operării in producție și creșterea 
schimburilor comerciale, îmbogăți
rea formelor Și extinderea domeni
ilor de colaborare economică, teh- 
nico-științifică și culturale între 
România și R.D. Germană.

Totodată, Comitetul Politic Exe
cutiv relevă cu satisfacție că in ca
drul convorbirilor a fost reafirma
tă voința României și Republicii 
Democrate Germane de a intări 
conlucrarea lor pe tărimul vieții 
internaționale, in direcția consoli
dării cursului spre destindere și 
cooperare, înfăptuirii unei securi
tăți reale pe continentul european, 
in spiritul principiilor și prevederi
lor înscrise in Actul final de la 
Helsinki, lichidării vechii politici 
imperialiste de forță și amestec in 
treburile interne ale statelor, a co
lonialismului și neocolonialismului, 
afirmării in lume a unei politici 
noi, de egalitate și respect reciproc 
între națiuni, pentru soluționarea 
problemelor complexe ce preocupă 
lumea contemporană cu participa
rea tuturor statelor și popoarelor.

tovarășul

(Continuare în pag. a 4-a)
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Azi și mîine la patinoarul „23 August“

A

Hocheiștii din R.D. Germană, la citeva momente după 
național Otopeni

sosire, ieri, pe aeroportul inter-
Foto : I-on MIHĂICĂ

Tradiționala dublă întîlnire 
dintre selecționatele de hochei 
pe gheață ale României și R.D. 
Germane se va consuma în a- 
cest sezon puțin mai tîrziu decît 
de obicei. Adică, în loc de pri
mele zile ale lunii decembrie, 
așa cum s-au desfășurat majo
ritatea confruntărilor preceden
te, acum cele două jocuri dintre 
cei mai buni hocheiști din Ro
mânia și R.D. Germană se vor 
disputa în mijlocul lunii februa
rie, mai precis astăzi și mîine, 
de la ora 17,30, 
„23 August" din

Explicația unei 
tîrzieri" nu este 
Ambele formații

pe patinoarul 
București.
astfel de... „în- 
greu de găsit, 
au in față un

Mîine, etapa a 16-a în Divizia A la volei

DINAMO - PENICILINA IA$t
DERBYUL CAMPIONATULUI FEMININ

în ciuda absenței echipelor 
fruntașe ale voleiului nostru mas
culin — Dinamo și Steaua, an
gajate în aceste zile în cupele 
europene — campionatele de vo
lei ale primei divizii oferă mîi
ne o etapă (a 16-a) foarte in
teresantă, care reține atenția iu
bitorilor acestui sport. în capul 
listei trebuie plasată întîlnirea 
dintre candidatele la titlul de 
campioană feminină, Dinamo 
București și Volei Club Penicili
na Iași, echipe care s-au deta
șat de restul competitoarelor la 
o distanță confortabilă (4 și, res
pectiv, 5 victorii mai mult decît 
următoarea clasată, Universita
tea Craiova).

deveni de-a. dreptul pasionantă, 
„umăr la umăr". Conștiente de 
consecințe, ambele formații au 
pregătit cu multă grijă acest 
derby al returului programat 
mîine, de la ora 11, în sala Di
namo. Așa că, iubitorii voleiului 
din Capitală au ocazia să vadă 
nu numai o partidă de mare 
miză, ci și un spectacol care pro
mite să fie de calitate. Gazdele, 
antrenate de maestra eme
rită a sportului Doina Ivănescu, 
vor alinia un lot din care nu 
vor lipsi jucătoare cunoscute, 
cum sînt Alexandrina Constan- 
tinescu, Helga Bogdan, Venera 
Hoffmann Gabriela Popa, Irina 
Petculeț, Emilia Stoian, Con-

dificil final dc 
nata noastră — 
iar cea a R.D. Germane — gru
pa B a C.M. în Japonia, motiv 
pentru care testele cele mai im
portante au fost aduse cit mai 
aproape de confruntările decisi
ve. Ținînd seama de acest lucru, 
este de așteptat, deci, ca meciu
rile România 
de 
că 
cu 
uă 
ofere celor prezenți două agrea
bile partide de hochei. în plus, 
să notăm că, dintotdeauna, con
fruntările dintre aceste două e- 
chipe au fost echilibrate, cu re
zultate finale strinse, prilejuind 
o aprigă dispută pentru victorie. 
Concludente în această privință 
sint ultimele două rezultate: 
4—2 și 3—1, în decembrie 1975, 
la Dresda și Weisswasser. Ce va 
fi azi și mîine ? Răspunsul este, 
greu de dat. în schimb, nu ne-a 
fost dificil să aflăm ultimele no
utăți din cele două tabere, nou
tăți care pot ajuta în formularea 
unui pronostic.

Selecționata țării noastre s-a 
întors miercuri după-amiază din 
Cehoslovacia, unde a luat parte 
la turneul de hochei din cadrul 
Spartachiadei armatelor priete
ne. Deși învinși în două jocuri 
(0—6 cu Dukla Jihlava și 3—7 
cu Ț.S.K.A. Moscova), jucătorii

sezon, selecțio- 
grupa A a C.M.,

R.D. Germană 
azi și mîine, în ciuda faptului 
sînt amicale, să fie abordate 
toată seriozitatea de cele do- 
loturi și, pe acest fond, să

j

SPERANTE OLIMPICE ?

56 RECORDURI
NAȚIONALE 

IN 10 LUNI!
Inotătoarea Linei Pănu- 

lespu este prima perfor
meră a natației noastre la 
acest început de sezon. E- 
levă în clasa a Vil-a a Li
ceului I. L. Caragiale din 
Ploiești, are 1,56 m și 45 
kg, iar la 17 iunie va îm
plini 13' ani. Ultimele sale 
performanțe — trei victorii 
într-un concurs internațio
nal desfășurat la Poznan, 
unde a avut printre adver
sare sportive valoroase din 
R.D. Germană, R.F. Ger
mania și Ungaria — au 
reținut atenția specialiști
lor, care o consideră ca 
pe o mare speranță a îno
tului românesc. Dar ceea 
ce impresionează realmente 
este valoarea unor rezulta
te obținute în acest con
curs — 5:15;0 la 400 m 
mixt sau 4:42,4 la 400 'Tn 
liber — performanțe rare 
pentru

i

vederea derbyului cu Peni-
Foto : Dragoș NEAGU

Antrenoarea Doina Ivănescu dînd indicații jucătoarelor sale, la antrena
mentul efectuat ieri in sala Dinamo in '
cilina Iași.

Echipa ieșeană, antrenată de 
N. Roibescu, este lideră și nu a 
cunoscut înfrîngerea, în timp ce 
Dinamo a pierdut numai un joc 
(cel din turul campionatului, dis
putat la Iași, cu Penicilina). In
teresul față de revanșa ce se va 
disputa pe terenul dinamoviste- 
lor capătă, în conjunctura descri
să, proporții deosebite, implica
țiile rezultatului în deciderea 
cîștigătoarei actualei ediții a 
campionatului fiind extrem de 
importante. în cazul în care ie- 
șencele ar obține din nou suc
cesul, aceasta ar echivala — 
după părerea noastră — cu un 
sprint sigur pe ultima linie 
dreaptă. Dacă, însă, bucureșten- 
cele și-ar lua revanșa, cursa ar

ÎN ZIARUL DE ASTĂZI
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• ACȚIUNI IMPORTANTE PENTRU ÎNTĂRIREA
ȘI FOLOSIREA JUDICIOASA A BAZEI MATERIALE
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• Toată exigența in- trecerea testelor de pregătire 
I fizică a fotbaliștilor

campionatul de hochei I

stanța Dinculiță, Paula Cazangiu, 
Mariana Ionescu. La rîndul lor, 
ieșencele vor miza, printre altele, 
pe Ana Chirițescu, Aurelia 
Ichim, Mariana Baga-Ivanov 
Georgeta Popescu, Nadia Sava, 
Kate Tcacenco, Mariana Raev- 
schi-Zamfir, Carolina Hatură... 
Arbitrii întîlnirii : V. Ranghel 
și V. Dumitru.

Cu interes sînt așteptate și me
ciurile Farul — Rapid și Uni
versitatea Timișoara — Universi
tatea Craiova, în timp ce parti
dele Maratex B. Mare — C.S.M. 
Sibiu și Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.U. Galați se anunță impor
tante pentru primele trei echipe, 
aflate în cursă pentru evitarea 
ultimelor două locuri, în timp 
cp în celălalt meci, I.E.F.S. — 
Știința Bacău (sala Giulești, ora 
9), șansele sînt evident de partea 
gazdelor.

La masculin, meciul etapei se 
dispută la Timișoara, între for
mația locală Politehnica și Ex
plorări B. Mare ; dar și întîlni- 
rile Viitorul Bacău — C.S.M. 
Delta Tulcea, Universitatea Cra
iova — Constructorul Brăila și 
Rapid — C.S.U. Galați (sala Giu
lești, ora 10,30) se anunță atrac
tive. Partidele Petrolul — Steaua 
și Tractorul — Dinamo au fost 
amînate pentru 25 februarie și, 
respectiv, 2 martie. (A. B.).

români au cucerit 
unanime apre
cieri, fiind soco
tiți — așa cum 
ne declara antre
norul Șt. Ionescu 
— revelația tur
neului. Din lot 
s-au remarcat în 
mod special por
tarul Valerian 
Netedu, aflat în- 
tr-o accentuată 
revenire de for
mă. și fundașul 
Gali. Pentru me
ciurile cu R. D. 
Germană se va 
folosi lotul obiș
nuit, din care vor 
lipsi doar Costea, 
accidentat înain
tea plecării în 
Cehoslovacia (el 
va fi înlocuit de 
Pisaru sau Barta- 
lis), și Varga — 
gripat (va juca 
Moroșan, pere

che de fundaș cu FI. ’ Sgîncă).
Selecționata R.D. Germane a 

sosit ieri în Capitală cu lotul 
complet. Antrenorul ' Giinther 
Schischefsky ne-a spus că va u- 
tiliZa lotul de la ultimul turneu 
disputat la Berlin (3—4 cu Spar
ta Praga și 5—5 cu Skoda Plsen), 
compus din Kraske și Herzig 
(portari), Braun, Simon, Frenzel, 
Fengler, Felbe, Schroder, Schur, 
(fundași), Slapke, Noack, Bielas, 
Patschinszki, Stastke, Breitschur, 
Miiller, Thomas, Peters, Maryck. 
Tehnicianul din R.D. Germană 
este foarte optimist și speră să 
cîștige cu echipa sa ambele par
tide. Pronosticul său se bazează 
pe omogenitatea și marea expe
riență internațională a liniilor 
de atac, pe siguranța jocului din 
apărare.

Cele două meciuri de hochei 
dintre selecționatele României și 
R.D. Germane vor fi conduse de 
trei-’ afbitiă sovietici : Viaceslav 
Kuznețov, Vladimir Osepciuk și . 
Igor Prusov.

După cele două partide de Ia 
București, ambele selecționate 
vor pleca Ia Budapesta, unde, în 
cursul săptăminii viitoare, vor 
lua parte la un turneu alături 
de reprezentativele Iugoslaviei și 
Ungariei.

Călin ANTONESCU

Joi seara, la Echirolles

ROMANIA-fRANȚA 14-8, LA HANDBAL FEMININ
ECHIROLLES, 18 (prin tele

fon). Joi seară s-a disputat în 
localitate cel de-al doilea meci 
dintre reprezentativele feminine 
de handbal ale Franței si 
României. Ca și în prima partidă 
(15—8), disputată la Valence, vic
toria a revenit handbalistelor 
oaspete : România — Franța 
14—8 (9—6). Și de această dată, 
jucătoarele de la 9 m (Simona

Arghir-Sandu și Georgeta Lăcus
tă) au avut o evoluție bună. An
trenorul Valeriu Gogâltan a ru
lat întregul lot de jucătoare pe 
care-1 are

Ultimul
României 
turneului 
sîmbătă (n.r. astăzi) la Mantes, 
tot în compania reprezentativei 
Franței.

la dispoziție.
meci pe care echipa 
îl susține în cadru] 

său în Franța are loc

fetițe de această 
vîrstă, fie și într-un bazin 
de 25 m, chiar în țări în 
care acest sport cunoaște 
o largă dezvoltare.

JSșjș

MB

Irinel Pănulescu, o auten
tică speranță

IUn alt fapt la fel de 
neobișnuit pentru natația 
noastră este și acela că 

eleva antrenorului Mihai 
Mitrofan a ajuns in numai 
10 luni de zile la al 56-lea 
record național de fete, 
junioare, și chiar senioare, 
performanță pe care nici 
un alt înotător din țara 
noastră nu l-a reușit de-a 
lungul anilor. Pregătirea sa 
multilaterală — este re- 
cordmană în probe de 
craul, bras, delfin și, fi
rește, mixt — deosebita 
ambiție și marea putere 
de recuperare după efort 
(la Poznan a luat 7 star
turi în 24 de ore) sînt ca
lități evidente care o pot 
ajuta pe Irinel Pănulescu 
să ajungă într-un viitor a- 
propiat la rezultate de o 

. și mai înaltă valoare, o ve
ritabilă speranță olimpică.

ii

Dupâ turneul fotbaliștilor români în Franța
)

UN NOU CUVlNT DE ORDINE: MAI REPEDE

au

VI-

La revenirea „tricolorilor" 
din turneul francez, o în
trebare supliment, care re

vine ca un lait-motiv : se între
vede sau nu ceva nou în jocul 
echipei naționale ?

Să încercăm un prim răspuns, 
pornind de la ideea că celelalte 
aspecte, legate de utilitatea tur
neului, de eficacitatea pregătirii, 
de închegarea psihică a compo- 
nenților echipei naționale 
fost, în general, tratate.

Care ar fi elementul nou ?
TEZA SPORITA, iată noul cu- 
vînt de ordine al Iotului repre
zentativ pe care selecționabilii 
îl vor urma cu toată răspun
derea.

Se știe foarte bine că echipa 
națională din ultimii ani, și mai 
ales cea din perioada 1968—1972, 
și-a fixat metronomul pe „mo
derato", acesta fiind tempo-ul 
ideal — s-a spus atunci — pen
tru exprimarea optimă a calită
ților de tehnicitate și fantezie 
proprii fotbaliștilor noștri. Cu a- 
cest metronom fixat pe „mode
rato", echipa națională a pus în 
valoare, calitățile tehnice ale 
unor jucători ca Dumitrache, 
Nunweiller, Lucescu, Dobrin, 
Dumitru, Dembrovschi, Dinu, 
Lupescu, Sătmăreanu și alții. 
Ea a reușit o calificare frumoasă 
în turneul final al Campionatu
lui mondial din 1970.

Astăzi, preocuparea principală 
a antrenorului Ștefan Covaci 
este : MAI REPEDE I Argumen
tele lui pentru o viteză de joc 
sporită sînt următoarele: în 
primul rînd — susține selecțio-

nerul — raportul de forțe 
cadrul grupei noastre este 
recum schimbat. Spania și 
goslavia sînt adversari mai 
ternici decît au fost Portugalia 
și Elveția. In al doilea rîrid, 
șansele jocului moderat, chiar 
la modul colectivității tehnice 
perfecte, cum a fost deseori ca
zul vechii echipe naționale, au 
scăzut mult, dată fiind dezvol
tarea rapidă a fotbalului, 
ales în planul vitezei. Jocul 
derat poate oferi în primul 
varianta remizei, în timp 
astăzi fotbalul presupune 
multă înflăcărare, tendința 
k.o. fiind preponderentă față de 
acumularea de puncte... tehnice, 
în sfîrșit, tribuna de astăzi, mai 
modernă și mai nerăbdătoare, 
nu mai suportă moderația în 
joc. Ea face mereu comparații 
cu fotbalul televizat, iar aceste 
comparații sfîrșesc prin crește
rea răcelii față de jocul prea 
elaborat. Și cum e foarte impor
tant să ai de partea ta și răsu
flarea tribunei, e greu să 
abstracție de dorința acestui 
lecționer colectiv, imposibil 
combătut.

în 
oa- 
Iu- 
pu-

mai 
mo- 
rînd 

ce
mai 
spre

faci 
se- 
de

Ce consecințe a avut în jo
cul lotului reprezentativ 
de fotbal sublinierea crite-

riului „mai repede" în turneul 
francez ?

Spiritul ofensiv a avut, neîn
doios, un cîștig de cauză. Chiar 
și în jocul pierdut, cel de la 
Bordeaux, ocaziile au fost sufi
ciente. Ele s-au produs, cum se 
poate bănui, dealtfel, — mai

ales în următoarele două jocuri 
— ca urmare a raidurilor celor 
două extreme. Cu alte cuvinte, 
tempo-ul noului metronom a 
fost fixat pe „allegro", ceea ce 
înseamnă un plus considerabil.

în Franța, acțiunile rapide au 
fost aplaudate cel' mai mult. 
Tribuna, fie că e franțuzească, 
spaniolă sau românească, gustă 
mai mult jocul în viteză. Proba
bil că această tendință are la 
bază nu numai unele afinități 
de temperament. Orientarea spre 
„mai repede" a apărut, astfel, 
pe deplin justificată. Cu o sin
gură corectură : linia de mijloc 
n-a ținut tempo-ul sprinturilor 

' celor trei din față, determinînd 
o mare creștere a distanțelor. 
Dealtfel, antrenorii Covaci și 
Cernăianu au susținut, pe bună 
dreptate, că principala insatis
facție, la capitolul tacticii, a fost 
nesusținerea lui Dudu Georges
cu în fazele de atac, irosindu-se 
astfel principalul argument de 
eficacitate al echipei noastre. Și 
cînd vorbim despre nesusținere, 
ne referim nu numai la jucăto
rul nr. 8, care apare, în for
mula nouă, ca un susținător de 
drept al vîrfului. ci și la un al 
doilea half, care are obligația 
să susțină atacul. Cu alte cuvin
te, ca să concretizăm, necesitatea 
vitezei a pus in dificultate 
jucători ca Boloni, Mulțeseu 
și Bălăci. Paradoxal este faptul 
că aceștia sînt jucători tineri, de 
la care s-ar fi așteptat o mai

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)
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SPORTURI 0 NOUA SECȚIE

La campionatele juniorilor și „Cupa F.R.T.A." la orientare

REZULTATE DE VALOARE Șl... MULTE ABSENTE NEMOTIVATE
7

POVESTEA UIMITOAREI 
NOASTRE CAMPIOANE OLIMPICE

$

Desfășurată la Sibiu, prima edi
ție a Campionatelor republicane 
de, orientare (etapa de iarnă) — 
juniori — a constituit un bun pri
lej de verificare și evaluare a po
sibilităților celei mai tinere gene
rații de performeri în „sportul pă
durilor".

Deși veniseră pregătiți să concu
reze pe schiuri, tinerii orientariști 
s-au adaptat repede noilor condi
ții (ploaie, teren desfundat), rea- 
lizînd timpi foarte buni în aler
gare și orientindu-se excelent în 
teren. Lupta 
niorii de la 
„Cutezătorii" 
de acest gen 
din Sibiu, a 
mai frumoasă a întregii compe
tiții. Primele trei locuri în cla
samentele generale au fost împăr
țite in principal între bistrițeni și 
sibieni, dar pe podiumul de onoa
re n-au lipsit nici tinerii orienta
riști din Harghita, Cluj, Brașov și 
Maramureș.

Privind clasamentele am fi în
clinați să credem că la aceste cam
pionate au venit reprezentanții a 
numeroase • județe sau, cel puțin, 
ale celor cu tradiție în sportul o- 
rientării. Dar nu a fost așa. In a- 
fară de juniorii din județele enu
merate mai sus, au mai participat 
reprezentanții din Timiș, Prahova, 
Satu Mare și un singur (!) junior 
mic din... București. Au lipsit, du
pă părere» noastră nemotivat, mi-, 
cii orientariști din Arad, Bihor, 
Dolj și Iași, unde orientarea are o 
bună bază de masă în rindul ju
niorilor. Motivarea că mulți din
tre aceștia nu se pricep să schieze 
prea bine nu este justificată. La 
concursul de orientare pe schiuri 
nu se cere performanță ca la pro
bele 
zone 
mici.

La 
pknatelor s-au remarcat bistrițe- 
nii, caro au in Aurel Bulea un 
orientarist de excepție (anul tre
cut s-a clasat în primele trei 
locuri și la două concursuri de 
prestigiu in R. P. Ungară). Alături, 
do el se anunță viitori performeri 
M ’ania Birta (M. Ciuc). D. Tibu 
(Sibiu), Silvia Tomoroagă (ȚBistri— 
tai și surorile Danek (Brașov).

Traseele pentru juniori au fost 
foarte lungi, deoarece se preve
dea ca probele să se desfășoare 
pe schiuri. Cunoscînd capriciile a- 
c"stai ierni, organizatorii sibieni ar 
fi putut să pregătească două va-

riante 
că nu 
ganizarea a fost" excelentă.

O participare sub nivelul aștep
tărilor s-a înregistrat în Cupa 
F.R.T.A. (etapa de iarnă) la tine
ret (unde s-au inserts doar 7 bă
ieți și 6 fete) și la senioare (unde 
au luat startul doar... 4 concuren
te !). Au absentat nemotivat orien-

de concurs — una în cazul 
exista zăpadă. In rest, or-

palpitantă dintre ju- 
Clubul de orientare
— Bistrița (primul 
din țară) și juniorii 
constituit partea cea

nordice, ci doar alergare, pe 
cu diferențe de nivel foarte

această primă ediție a cam-
La un post de control, citeva clipe 
de „respiro“ înainte de a continua 

alergarea
țaristele din Cluj-Napoca, Arad, 
Timișoara, Oradea și București. E 
drept, participarea a fost valoroa
să — au venit cei mai buni — și 
mai ales cei care aveau șanse si
gure de a frîștiga, dacă probele 
s-ar fi desfășurat pe schiuri. Mer- 
gind pe această „linie"' înseamnă 
a greși fundamental : nu se par
ticipă la un asemenea concurs nu
mai dacă ai șanse sigure de ciș- 
tig ! La categoria tineret s-a re
marcat craioveanca Natalia Deco- 
nescu, o tînără care s-a instalat

cu aplomb in eșalonul de elită al 
orientaristelor.

Seniorii au participat în număr 
mare (aproape 30) și de la start 
nu au lipsit cei mai buni din țară. 
O notă bună pentru seriozitatea cu 
care aceștia au abordat competiția 
ce se desfășoară sub egida F.R.T.A.

Prima ediție a Campionatelor 
republicane ale juniorilor și „Cupa 
F.R.T.A." (etapa de iarnă) au în
registrat rezultate de valoare, atît 
în ceea ce privește parcurgerea 
traseelor cit și orientarea. Partici- 
panții au demonstrat o frumoasă 
pregătire teoretică și o bună pre
gătire fizică, deși se află la înce
put de sezon competițional. Aceste 
rezultate valoroase, care fac cinste 
participanților, nu pot să scuze 
absențele nemotivate ale unor o- 
rientariști, știut fiind că orice 
concurs constituie un mijloc efi
cient în îmbunătățirea pregătirii 
și îmbogățirea experienței compe- 
tiționale.

Am aflat recent, la F.R.A.K., 
de înființarea unei puternice 
secții de automobilism și kar
ting apartlnînd asociației sporti
ve bucureștene Unirea Tricolor. 
Pentru amănunte ne-am adresat 
președintelui acesteia, tovarășu
lui inginer Sorin Nicolau. „Am 
dorit, ne-a spus acesta, să facem 
și în Capitală o secție de auto
mobilism puternică și credem că 
am reușit. Este formată din 25 
de alergători din cadrul asocia
ției sportive Unirea Tricolor — 
care cuprinde trei mari unități: 
Transcom, ITA București, ITA 
Ilfov — in rindul cărora vor fi 
și o serie de campioni, de pre- 
înianți ai ultimelor campionate 
republicane de automobilism. 
Nouă din ei provin de la IOB 
Balș, întrucît sînt bucureșteni. 
Tn afara automobiliștilor cunos- 
cuți, din lot fac parte mecanici, 
conducători auto din cele trei in-

treprinderi amintite, instructori 
ai școlilor de șoferi".

Iată și numele cîtorva dintre 
automobiliștii de la Unirea Tri
color: Eugen Ionescu Cristea, 
Cornel Căpriță, Doru Gîndu, Va- 
sile Ștefan, Nicolae Voicu, Ionel 
Mianof, Dan Amărică, Viorel Ior- 
dănescu, Sergiu Mucică, Cornel 
Serghiescu, Alexandru Simion, 
Gheorghe Neagu ș.a. Automobi- 
liștii asociației vor concura atît 
pe mașini proprii cit și pe cele 
ale asociației (este vorba despre 
cinci autoturisme Dacia 1300, 
vopsite identic în roșu, negru și 
galben). Este interesant de ară
tat că în concursuri va 
o Lancia 1600, condusă 
gen Ionescu Cristea și 
nault 12 G condus de 
Mucică.

Urăm succes alergătorilor noii 
secții ! (M.FR.).

Nadia. De- 
în culori,

Sever NORAN

LA BACĂU: CENTRUL DE
Un nou centru de aeromode- 

lism de nivel republican a fost 
înființat la Bacău, în cadrul 
Grupului școlar tehnic al 
I.R.A.V., căruia i s-a dat un nu
me sugestiv : „Azur". El va avea 
trei secții, în cadrul cărora vor

PRINTRE RADIOAMATORII DIN CONSTANTA Y04KCA
Echipa de operatori ai radioclu

bului județean Constanța — YO4 
KCA — formată din Radu Bratu 
(YO4HW) și Iosif Ferencz (YO4 
ASP), s-a situat anul trecut pe 
primul loc în Campionatul repu
blican de unde scurte. De aseme
nea stațiile de club, cât și o sea
mă de stații personale din județul 
Constanța au obținut valoroase 
trofee și diplome în competiții in
terne și internaționale. Majoritatea 
radioamatorilor constănțeni desfă
șoară o susținută activitate de tra
fic, iar unii dintre ei, cum este 
Gheorghe Beacă (YO4PT) au e- 
fectuat legături radio prin sateliți. 
Trebuie subliniat că județul Con
stanța se numără printre puținele 
județe in care radioamatorii se 
ocupă intens de radiotelegrafia 
sportivă, deținind mulți ani Ia 
rînd supremația in această direcție.

La radioclubul județean am dis
cutat cu tovarășul Ion Burduf, șe
ful acestuia și cu alți radioama
tori despre munca și preocupă
rile lor. Am aflat că mulți dintre 
ei aduc o contribuție însemnată 
la realizarea sarcinilor de produc
ție in sectoarele in care lucrează, 
deseori manifestindu-se ca talentați

inovatori și inventatori. Din pă
cate, însă, numărul radioamatori
lor de emisie-recepție din județ 
(78 la începutul anului) este încă 
prea mic. Șeful radioclubului ne-a 
informat că au fost luate o serie 
de măsuri • menite să contribuie 
la atragerea de noi tineri spre 
acest sport. Astfel, încă din toam
nă, la sediul radioclubului a fost 
organizat un curs de inițiere frec
ventat de 45 de tineri — elevi, 
muncitori, tehnicieni — care pină

l/n nou sezon in aviația sportivă

GÎNDURI LA ÎNCEPUT

apare și 
de Eu- 
un Re-

Sergiu

AEROMODELISM „AZUR“f I

lucra cîteva zeci de modeliști. 
Președinte al Centrului „Azur" 
a fost ales tovarășul Mircea 
Bostan, director adjunct, iar ac
tivitatea practică va fi condusă 
de instructorii Ștefan Popa și 
ing. Gh. Asaftei.

ÎN EMISIE...
care, fără îndoială, vor contribui 
la atragerea copiilor și tineretului 
spre radioamatorism.

Cum este și firesc, un rol im
portant în această activitate îl au 
conducătorii și profesorii cercu
rilor de radioamatorism din ju
deț. O lăudabilă activitate în a- 
ceastă privință desfășoară Sorin 
Ionescu (YO4UR) din Cernavodă, 
Ionel Echim (YO4AGE) și Gheor
ghe Toțea (YO4AWO) din Medgi-

In eter este lansat un Radioclubulnou apel : ..Aici yO4KCA 
Constanța".DE DRUM

Federația de specialitate a or
ganizat. la început de nou an, o 
largă acțiune de instruire meto
dică a tuturor cadrelor sale, ținînd 
seama de sporirea sarcinilor puse 
în fața aviației sportive, privind 
pregătirea tineretului pentru muncă 
și viață, pentru apărarea patriei. 
Zilele trecute a avut loc, în pre
zența generalului maior Aurel 
ltăican, șeful Departamentului a- 

activității 
trecut și 
obiective 

Am fo- 
a solicita

viației civile, analiza 
desfășurate in sezonul 
stabilirea principalelor 
pentru etapa următoare, 
losiț acest prilej 
unor comandanți 
județene opinii și 
de activitatea în 
le conduc.

pentru
de aerocluburi 

amănunte legate 
unitățile pe care

„AVEM O ÎNZESTRARE TEHNICA 
MAI BUNA CA ORICiND. 

ACEASTA OBLIGĂ 1“

Aeroclubul „Mircea Zorileanu" 
din Brașov are bogate tradiții în 
activitatea aviatică, favorizată de 
condiții 
deosebit 
sportiv, 
munca entuziastă a unui harnic co
lectiv de specialiști. Comandantul 
aeroclubului, pilotul ing, Nicolae 
Conțu ne spune : „I)e la început 
vreau să subliniez că se muncește 
deosebit de intens : activitatea de 
zbor — școală, antrenament, per-

geografice și atmosferice 
de prielnice zborului 

La acestea se adaugă

formanță, formare de noi eadre — 
s-a desfășurat in ritm non-stop ; 
am găzduit, pină zilele țrecute, o 
seamă de acțiuni de nivel repu
blican, avem cuprinși in pregăti
rea teoretică și fizică numeroși 
începători. Pe iingă lărgirea ba
zei de masă a activității de para
șutism, planorism și zbor cu mo
tor avem in preocupări îmbunătă
țirea performanțelor. Dispunem de 
o zestre tehnică mai bună ca ori- 
cînd : parașute noi, dintre cele 
mai moderne, planoare de înaltă 
performanță, românești (I.S. 29) și 
străine, avioane pe măsura cerin
țelor. Toate acestea obligă nu nu
mai la o cantitate mai mare de 
muncă ci, în primul rind, la îm
bunătățirea calității acesteia. Este 
necesar să folosim aparatele din 
dotare la performanțele lor ma
xime. Ne așteaptă în vară o mare 
competiție internațională : Jocu
rile balcanice de aviație din Bul
garia. Sperăm că sportivii care vor 
pleca de Ia ,.Mircea Zorileanu" la 
Balcaniadă vor face cinste aripilor 
românești".

fost pregătită prima promoție de 
fete-piloți de zbor cu motor (trei 
ani, cu brevetare în 1976), s-a 
desfășurat pregătirea loturilor re
prezentative de parașutism și a- 
crobație aeriană și tot Ploieștiul a 
dat primul campion balcanic de 
acrobație (Mihai Albu, în Iugosla
via. 1975).

„Succesele realizate — ne spu
nea Nicolae Pătrașcu, comandant 
al aeroclubului, antrenor emerit — 
sînt nu numai imbolduri pentru 
suportul viguros in munca de edu
cație pe care o desfășurăm 
tineretul îndrăgostit 
ceasta este sarcina 
Sporturile aviatice 
factor de pregătire 
laterală și, în același timp, 
cere a fi folosite ca o adevărată 
școală a educației patriotice. Prin 
întregul program pe care îl reali
zăm, de la înălfarea pavilionului 
aeroclubului, in fiecare dimineață, 
urmărim să cultivăm la tineri spi
ritul disciplinei, al ordinei, dra
gostea pentru muncă și sport. De 
temeinicia acestei munci depind 
în primul rind performanțele".

cu 
de aviație. A- 
noastră nr. 1. 
constituie un 
tehnică multi- 

se
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LA POARTA PERFORMANȚEI

și învățat transmiterea 
mulți dintre ei depășind 
40 de semne pe minut, 
programului de 10 ore

acum au 
în Morse, 
viteza de 
în timpul 
pe săptămină, tinerii capătă cu
noștințe de radiotelegrafia, 
trotehnică și radio-tehnică, 
lamente și trafic radio. în 
aprilie vor avea loc examenele de 
absolvire. în curind se va des
chide, tot la radioclubul județean, 
in colaborare cu alți factori res
ponsabili. un curs special de pre
gătirea tineretului pentru apărarea 
patriei în domeniul radiocomuni- 
cațiilor. Radioclubul județean a i- 
nițiat și o serie de alte acțiuni, în 
colaborare cu casele pionierilor

elec- 
regu- 
luna

dia, precum și 
(YO4AYL) și 
(YO4BCG) din Constanța.

Este necesar să subliniem, pe 
lingă acestea, că trebuie acordată 
o atenție mai mare și celor două 
sectoare — undele ultrascurte, și, 
mai ales, radiogoniometria operati
vă — în care constănțenii nu an 
realizări
tuturor sectoarelor radioamatoris
mului este o îndatorire de bază 
atit a Comisiei de radioamatorism 
cit și a radioclubului județean.

soții Victoria 
Mihai Lazâr

deosebite. Cuprinderea

Ion HOABAN

La recentul bilanț aeroclubul 
„Gheorghe Bănciulescu" din Ploiești 
a fost exemplificat ca unitatea cu 
cele mai bune rezultate din 
tima vreme. Intr-adevăr, aici

ul- 
a

mai 
sportiv al anului 
la karting", în ur
ma cuceririi titlu
rilor de campion 
republican la ca
tegoriile 50 
și 175 cmc ; 
automobilism

Tinărul Gheorghe Urdea, de 
la Universitatea Brașov, este 
foarte bine cunoscut în lumea 
kartingului și a automobilismu
lui. La 23 de ani este maestru 
al sportului, deține șase titluri de 
campion republican, anul trecut 
fiind pentru el cel mai bogat în 
realizări: a primit — din par
tea Federației române de auto
mobilism și karting — titlul de

cmc 
la 
a 

cîștigat două me
dalii de bronz, 
fiind ocupantul 
locului trei atît în 
campionatul re
publican de vite
ză în coastă cît și 
în cel de viteză 
pe circuit la clasa 
„Dacia 1300, gru
pa I".

Comunistul Gh. 
Urdea — sur
prins de fotore
porterul nostru 
Ion Mihâică la 
premierea făcută 
în finalul cam
pionatului — lu
crează la Univer- 
șitatea Brașov, ca
tedra de automo
bile, ca me- 

și este elev la

Aeroclubul „Maramureșul" din 
Baia Mare, a intrat în cel de-al 
treilea an de activitate, cu secția 
de planorism. O activitate rod
nică, cu rezultate meritorii. Numai 
în 1976 s-au executat peste 3500 
de starturi și un total de 800 de 
ore de zbor. Rutele străbătute s-au 
redus, însă, la împrejurimile aero
dromului. „Intr-adevăr, „pașii" au 
fost încă timizi — ne declară Va- 
siliu Bochiș, comandantul aeroclu
bului. Situația este caracteristică 
oricărui început. Ne pregătim in
tens pentru ca indată ce condițiile 
o vor permite să batem și noi la... 
poarta 
vedere 
seamă 
Baia 
retur 
Baia 
șov 
Baia 
Baia 
spre 
tuie 
norismul 
bine. Vreau să mai spun că înce- 
pind din acest 
secție

performanțelor. Avem în 
zboruri de distanță pe o 
de trasee favorabile

Mare — Satu 
(100 km), 
Mare-Florești 

(300 km) și 
Mare-Oradea-Tg. 

Mare (500 km), 
zborurile de distantă consti- 
o tendință generală în pla- 

nostru. Și este foarte

ca : 
Mare și 

linie frîntă 
(Cluj)-Bra- 

poate chiar 
Mureș- 

Orientarea

an vom avea și 
de parașutism".

SPRIJIN DIN PARTEA TUTU-LARG 
ROR ORGANELOR CU ATRIBUȚII

can ic
Liceul industrial Steagul roșu, 
anul V. El a început să concu-- 
reze pe kartinguri la Casa pio
nierilor din Brașov, în urmă cu 
opt ani, datorînd succesele sale, 
în mecanică și conducere — du
pă cum ne-a declarat — antre
norului său, inginerul Dumitru 
Telescu. (M.F.).

„Am început activitatea in noul 
an in condiții dintre cele mai bune 
— ne spunea Paul Cernișov, co
mandantul aeroclubului „Șoimii 
Bucovinei" din Suceava. Aceasta 
datorită sprijinului de care ne 
bucurăm din partea federației de 
specialitate și, mai ales, a organe
lor locale. Ni s-a asigurat un sediu 
chiar în centrul orașului, unde 
desfășurăm cursurile de pregătire 
teoretică, dispunem de bune con
diții de lucru la aerodrom — clă
dire de curind renovată, hangar, 
material volant, așa incit aeroclu
bul „Șoimii Bucovinei" va fi — în 
acest al doilea an de activitate — 
o școală cu porți larg deschise 
pentru educarea tehnică și patrio
tică a tineretului".

Viorel TONCEANU

Un titlu simplu, 
desubt, fotografia 
surîzătoare, a unui copil al 
cărui chip este cunoscut în 
întreaga lume. O carte despre 
cea mai uimitoare campioană 
a Jocurilor Olimpice modeme, 
scrisă de loan Chirilă, ziarist 
sportiv, reporter al ziarului 
„Sportul". O carte cu un ti
raj de 145 000 de exemplare, 
firesc pentru marele interes 
cu care iubitorii sportului ro
mânesc așteaptă să cunoască 
cît mai multe despre Nadia 
Comăneci, eroina Jocurilor 
de la Montreal, mîndria spor
tivă a țării noastre.

Cine este Nadia, cum a fost 
pregătită,. în ce fel a parcurs 
drumul de la școala din O- 
nești la podiumul Montrealu- 
lui, ce a gîndit Nadia, cum a 
învins pe marele ei adversa
re, în ce fel a trăit și supor
tat rigorile pregătirii și cli
pele de glorie sportivă ? Iată 
numai cîteva din întrebările 
la care cartea 
promptitudine.

loan Chirilă, 
plină de fond 
stilul atractiv și pasiunea 
stăvilită pentru tot ceea 
este succes sportiv românesc, 
reușește pe deplin în aborda
rea unui subiect nou pentru 
el, gimnastica, după fotbal și 
tenis, și realizează o povestire 
romanțată care captivează ca 
și un roman polițist de Ray
mond Chandler: în cartea des
pre Nadia, deși cunoști „vi
novatul" din titlu, mărimea

diversitatea subiectului cit 
meșteșugul lui loan Chiri-

răspunde

cu verva 
și inedit,

CU

lui
CU

ne-
ce

Și 
Și 
lă, de a investiga toată rețea
ua din jurul Nadiei și a lui 
Bela, antrenorul ei, și a scoa
te la suprafață, la fiecare pa
gină și uneori, la fiecare 
frază, ceea ce este încă ne
cunoscut cititorilor despre a- 
cest fenomen 
nesc și 
180 de 
fără a 
mină.

Nadia prilejuiește autorului 
și Editurii Sport-Turism un 
deosebit succes de librărie al 
cărții sportive.

Aurel NEAGU

sportiv româ- 
mondial, face ca cele 
pagini să fie parcurse 
se lăsa cartea din

în Divizia A, la popice

DOUA DERRYURI RUCUREȘTENE 
ÎN PRIMA ETAPĂ A RETURULUI
A

Azi se reiau întrecerile campio
natului Diviziei A la popice, cu 
returul competiției. Echipele fe
minine joacă azi după-amiază, iar 
cele masculine miine — acolo un
de partidele au loc pe arene cu 
două piste primele trei schimburi 
încep jocul azi după-amiază.

Programul primei etape a retu
rului (a 10-a a campionatului) cu
prinde cîteva meciuți atractive, ca 
de pildă derbyurile bucureștene : 
Gloria — Rapid — la femei și Glo
ria — Olimpia — la bărbați.

Iată și restul meciurilor : FEMI
NIN — SERIA SUD: Voința Ploiești
— Voința București, Voința Galați
— Cetatea Giurgiu, Petrolul Băicoi
— Nicolina Iași, Laromet Bucu
rești — Metrom Brașov ; SERIA 
NORD : Hidromecanica Brașov — 
Voința Timișoara, C. S. M. Reșița
— Voința Craiova, Textila Timi
șoara — U.T.A. și Electromureș 
Tg. Mureș — Voința Cluj-Napoca. 
MASCULIN — SERIA SUD : Da
cia Ploiești — Voința București. 
Tehnoutilaj Odorhei — Rafinorul 
Ploiești, Flacăra Cimpina — Petro
lul Teleajen Ploiești ; SERIA 
NORD : Unio Satu Mare — Elec
tromureș Tg. Mureș, Electrica Si
biu — Voința Cluj-Napoca, Olim
pia Reșița — Progresul Oradea și 
Metalul Hunedoara — Jiul Petrila.

De aici se reiau întrecerile :
FEMININ — SERIA SUD

1. Laromet București
2. Voința București
3. Gloria
4. Rap'id București
5. Voința
6. Petrolul
7. Cetatea
8. Metro m
9. Voința ____ ,

10. Nico’lina lași

București

Galați
Băicoi 
Giuirgiu 
Brașov 

Ploiești

8 0 
6 0
5 0
4 0
4 0
4 0
3 0

1 
1 
s
4
5
5
5
6

12538
9968 

12155
9771 

12059 
11991
9605
9482 

11816
8064

16
16
12
10

8
8
8
6
4
2

22 DE TINERI ÎN LOTUL NATIONAL
DE LUPTE GRECO-ROMANE

Antrenamente intense, în vederea competițiilor internaționale din

aprilie și a C.E. din Turcia

SERIA NORD

Tg. Mureș 
Cluj-Napoca 
Craiova 
Oradea 
Reșița 
Timișoara

1. Voința
2. Voința
3. Voința
4. Voința
5. C.S.M.
6. Textila ...... T--.-
7. Hidromecanica Brașov
8. Electromureș Tg M.
9. Voința Timișoara

10. U.T. Arad

9 6 0 3
9
9
9
9
9
9
9
9 4 0 5 5?670 
9 2 0 7 9420

MASCULIN — SERIA SUD

1. Olimpia București
2. Petrolul Teleajen PI.
3. Gloria București
4. Rulmentul Brașov
5. Constructorul Galați
6. Voința București
7. Dacia Ploiești
8. Rafinorul Ploiești
9. Tehnoutilaj Odorhei

10, Flacăra Cîmpino

SERIA

1. Electromureș Tg,
2. Aurul Baia Mare

Voința Cluj-Napoca 
Metalul Hunedoara 
Progresul Oradea 
Jiul Petrila
Voința Tg Mureș 
zv” ‘ J Reșița

6 0 3
6 0 3
5 0 4
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5

9 7 0 
0 
0 
0
0 
0

4 0
2 0
1 0
1 0

9 7 
9 6
9 6
9 6
9 5
9
9
9
9

NORD

M.

9725
9704
9666 

11785 
12279 
12024 
11804 
11671

20256 
25943 
25225
20577
20362

2 20397
2
3
3
3
4
5 25130
7 19966
8 25155
8 24585

14
14
12
12
12
10

8
4
2
2

3.
4.
5.
6.
7.
8. Olimpia Rațita
9. Unlo Satu Mare

10. Electrica Sibiu

9 7 0
9 7 0
9 6 0
9
9
9
9
9
9
9 3 0 6 24304

2 21146
2 20659
3 20701
4 25753
5 20553

5 0
4 0
4 0 5 19713
3 0 6 25130
3 0 « 2SO61
3 0 6 24754

14
14
12
10

8
8
6
6
6
6

Start în noul sezon

PRIMUL CONCURS DE GIMNASTICĂ 
IN CAPITALĂ

Miine dimineață, de Ia ora 8,30, 
Ia sala de gimnastică de la Com
plexul „23 August", va avea loc 
primul concurs de gimnastică pe 
Capitală organizat în acest an, 
din cadrul celor menite a desemna 
pe cei mai buni sportivi și spor
tive din București Ia fiecare apa
rat. Vor participa gimnaști și gim
naste de la școli sportive, cluburi, 
și din clase speciale. Primele a- 
parate programate — bîrna pentru 
fete și săriturile pentru băieți. Se 
va concura numai cu exerciții li
ber alese, pe categorii de clasi
ficare. Organizatorii — Liceul real 
umanist nr. 1 — oferă frumoase 
premii celor ce-și vor înscrie nu
mele, la finele anului, pe lista în
vingătorilor.

După concursul de selecție la 
lupte greco-romane, lotul repu
blican a căpătat o nouă înfăți
șare. Din cei 32 de componenți 
ai lotului, numai zece (!) sînt 
seniori, restul fiind juniori și ti
neri de perspectivă, remarcați cu 
prilejul competițiilor 
trecut și în concursul 
amintit.

Zilele trecute i-am 
fruntașii luptelor greco-romane, 
reuniți pentru un scurt stagiu 
de pregătire în vederea compe
tițiilor internaționale care ur
mează. în sală, în fața antreno
rului emerit Ion Corneanu și a 
secundului său, Nicolae Pavel, 
s-au aliniat 22 de tineri îmbră- 
cați în treninguri multicolore, 
în rîndul lor, i-am recunoscut pe 
vicecampionul olimpic Ștefan 
Rusu, pe Ivan Savin, Ion Draica, 
Nicolae Zamfir, Stefan Negrișan, 
Dinu Obrocea, Constantin Scutu- 
rici, sportivi pe care-i remarca
sem la diferite întreceri interne 
sau internaționale. în același 
timp, am constatat absența din 
sală a unor luptători consacrați, 
ca Nicu Gingă, Ion Enache, 
Gheorghe Berceanu, Victor Do
lipschi, Constantin Alexandru etc. 
Nedumerirea ne-a risipit-o repe
de antrenorul Corneanu. După 
ce a anunțat lotului conținutul 
lecției respective, i-a lăsat pe 
sportivi să-și efectueze încălzi
rea sub conducerea antrenorului 
Pavel și 
sacrații" 
ferit de pregătire. Dimineața, 
seniorii lucrează în altă sală, cu . 
halterele, sub îndrumarea antre
norului Simion Popescu. Antre
namentul de tehnică îl vor efec
tua după-amiază. De altfel, tre
buie să vă spun că din lotul ac
tual nu fac parte decît puțini 
seniori: Berceanu, Alexandru,

de anul 
de selecție

vizitat pe

ne-a spus : „Con- 
au un program di-

Boțilă, Dulică, Păun, Cio-Gingă, 
botaru, Enache, Dolipschi și Co- 
dreanu. De aceea am împărțit 
lotul în două grupe (după vîrstă), 
cit care se lucrează diferențiat. 
După cum vedeți, Ștefan Rusu, 
deși este component de bază al 
echipei naționale, se antrenează 
totuși alături de cei de o vîrstă 
cu el".

Referitor la activitatea viitoa
re, Ion Corneanu ne-a declarat:

scop 
acum

țase anterior. Principalul 
pentru care ne-am reunit 
este trecerea normelor de con
trol și perfecționarea tehnicii, în 
special în lupta de la parter".

Am asistat, în continuare, la 
un antrenament deosebit de in
tens, în care exercițiile erau a- 
lese cu grijă și pricepere, repe
tarea lor fiind realizată sub for
mă de concurs sau în alte forme 
atractive, astfel că tinerii pre-

■

&

• |

*

■ *V-:-n

Deși adversari în cadrul categoriei 48 kg, Gheorghe Berceanu șt Con
stantin Alexandru se antrenează intens, împreună.

Foto : Sigmund BAKCSY 
tendenți la un loc în echipa na
țională nici nu-și dădeau seama 
cînd realizau un mare volum de 
lucru. Atît dimineața, cît și du- 
pă-amiaza (cu seniorii), am ur
mărit două antrenamente de bu
nă calitate, care explică, în mare 
măsură, succesele din ultimii ani 
ale elevilor antrenorului Cor
neanu.

„Nu avem un obiectiv imediat. 
Primele turnee internaționale 
vor avea loc în luna aprilie (2— 
4, la Budapesta; 15—17, la So
fia; 22—24, în R.F. Germania 
etc.). Toate aceste turnee repre
zintă pentru noi etape importan
te de pregătire și de verificare 
înaintea campionatelor europene, 
din luna mai (25—31), la Bursa, 
în locul Izmirului, cum se anun- Mihai TRANCĂ

Divizia A ia baschet

OLIMPIA-„U“ ClUJ-NAPOCA 
UN MfCI PROMIȚĂTOR
„Capul de afiș" al etapei de 

azi și miine a campionatului fe
minin de baschet este meciul din
tre Olimpia și Universitatea Cluj- 
Napoca. echipe de valori apropiate 
și cu stiluri de joc asemănătoare. 
Ies in evidență și partidele Uni
versitatea Timișoara — Voința 
Brașov și Voința București — Mo
bila Satu Mare, ale căror rezultate 
pot influența mult ordinea for
mațiilor in zona inferioară a cla
samentului.

La băieți, in grupa superioară, 
se cer menționate ambele partide ; 
in grupa 7—12, fiecare întilnire se 
anunță aprigă, deoarece toate re
zultatele au devenit decisive in 
lupta pentru evitarea retrogradării, 
acum, cu două săptămini înaintea 
încheierii Diviziei A.

Programul etapei (între paran
teze, rezultatele anterioare) : FE
MININ : Olimpia — Universitatea 
Cluj-Napoca (68—79, 62—71). Rapid 
— Crișul (73—52, 67—50), I.E.F.S. — 
Sănătatea Ploiești (100—60, 83—47), 
Politehnica — C.S.U. Galați (77— 
69, 79—70), Voința București — 
Mobila Satu Mare (57—72, 66—94), 
Universitatea Timișoara — Voința 
Brașov (67—64, 54—67) ; MASCU
LIN — GRUPA 1—6 : Dinamo 
București — Universitatea Cluj- 
Napoca (104—59, 102—88, 105—89),
I.C.E.D. — Rapid (66—68, 71—72, 
58—61) ; meciul Farul — Steaua 
s-a disputat săptămîna trecută ; 
GRUPA 7—12 : I.E.F.S. — Dinamo 
Oradea (74—82, 54—84, 61—93), Po
litehnica Iași — Universitatea Ti
mișoara (68—63, 67—90, 67—93),
C.S.U. Brașov — C.S.U. Galați 
(90—93, 105—91, 88—98).

M.FR
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O acțiune

I de mare utilitate

I
l

Pcrformanțele tot mai inalte în domeniul sportului 
sint condiționate nu numai de o muncă intensă la an
trenamente. ci și de existența unei baze materiale în 
măsură să satisfacă cerințele pregătirii moderne. Suc
cesele de prestigiu obținute de sportivii noștri la ma
rile competiții internaționale și, mai ales, la Jocurile 
Olimpice, sînt și rezultatul asigurării unor bune con
diții de antrenament din toate punctele de vedere.

Iată, de ce, partidul și statul se preocupă continuu 
de lărgirea bazei materiale a sportului prin alocarea 
unor importante fonduri destinate realizării unor con
strucții cu caracter sportiv. De

ÎN FIECARE JUDEȚ 
O SALĂ POLIVALENTĂ

asemenea, nu trebuie

să neglijăm nici faptul că o atenție deosebită se acor
dă și amenajării unor terenuri simple, a unor zone de 
agrement, adevărate „oaze ale sănătății", locuri pentru 
o utilă și plăcută recreare în aer liber, un excelent 
mijloc de întărire a sănătății. In prezent aproape nu 
mai există localitate în care să nu fie amenajat cel 
puțin un spațiu destinat sportului, dar, așa cum pre
vede și Programul de dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., procesul de creștere a bazei 
materiale a sportului trebuie continuat la cote supe
rioare.

I
TOATA EXIGENTA

TESTELOR

CONSFĂTUIREA
ARBITRILOR

de

ca sportivii și iubitorii sportului 
să aibă la dispoziție condiții opti
me de antrenament și concurs, de 
vizionare a competițiilor".

TRECEREAIN
DE PREGĂTIRE FIZICĂ!

DIVIZIONARI A

Evident, ca în orice domeniu 
activitate, și în cel al sportului, 
obiectivele ce trebuie îndeplinite 
în acest cincinal sint de natură să 
ilustreze elocvent progreșul pe 
care il înregistrează societatea 
noastră socialistă. Sînt cunoscuțe, 
deja, o serie de mari realizări în 
ceea ce priVește dotarea materială 
a sportului : săli polivalente, pati
noare artificiale, bazine de înot, 
aflate la București, Iași. Timișoara, 
Suceava, Galați, Pitești, Cluj-Na
poca, Baia Mare, Ploiești, ca să 
enumerăm doar cîteva dintr-un 
șir mult mai lung.

Dar, proiectele nu se opresc 
aici. Ținînd seama de necesitățile 
mereu crescînde, de o mai judi
cioasă repartizare a investițiilor, 
de impulsionarea activității în ju
dețe mai puțin dezvoltate în a- 
ceastă direcție, se prevede ca pînă 
la sfirșitul cincinalului in fiecare 
reședință de județ să fie realizată 
o sală polivalentă de 1 000 sau 2 000 
de locuri, cu funcționalitate mul
tiplă.

Numai în acest an sînt prevă
zute a se încheia lucrările la o se
rie de obiective nominalizate în 
planul de investiții la Craiova, 
Tîrgoviște, Rm. Vîlcea, Tg. Mureș, 
Oradea, Arad. Brăila (cu 2 000 de 
locuri), Tg. Jiu, Tulcea, Focșani, 
Alexandria, Bistrița, Zalău (cu 
1 000 de locuri). Dacă adăugăm că 
în 1977. sînt prevăzute să înceapă 
lucrările și la Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Slatina și Drobeta Tr. 
Severin ne dăm seama 
ceasta enumerare este 
tă pentru a ilustra 
pările și eforturile 
fac în acest domeniu.
se impune pretutindeni o atenție 
sporită pentru efectuarea unor lu
crări de bună calitate și în terme
nele prevăzute, pentru a preîntîm- 
pina o serie de întîrzieri, cum este 
în cazul sălilor de la Craiova, Tg. 
Jiu, Tulcea și Vaslui.

PROIECTANȚI
Șl CONSTRUCTORI

Sîntem siguri, stimați cititori, că 
fiecare din dumneavoastră atunci 
cînd ați pășit pentru prima oară 
pe porțile unei noi săli, ale, unui 
patinoar sau bazin v-ați gîndit, fie 
și pentru o clipă. Ia cei care au 
lucrat aici cu pasiune și dăruire. 
De aceea, credem, că nu este lip
sit de interes să notăm rezultatele 
bune obținute în acest domeniu 
de colectivele de la institutele de 
proiectări din Brașov, Ploiești, 
Craiova, Cluj-Napoca, de cele de 
la trusturile de construcții județe
ne Mureș, Timiș, Maramureș, de la 
I.C.I.M. Brașov, pentru a da doar 
citeva exemple.

Din păcate nu ne putem decla
ra încă mulțumiți de modul cum

se achită de obligații întreprinde
rea de construcții căi ferate în 
ceea ce privește sala nouă de la 
Giulești. de modul cum sint „tra
tate" construcțiile cu caracter 
sportiv la Focșani. Satu Mare, Za
lău și Vaslui.

Nu putem incheia aceste rînduri 
fără a menționa sprijinul deosebit 
acordai de organele de partid și 
de stat din județele Maramureș, 
Bihor, Arad, Mureș, Iași, Bacău, 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor privind baza materială a 
sportului in aceste zone.

★
însemnate efor- 
câtre partid și 
trebuie răsplă-

Se fac, așadar, 
turi materiale, de 
stat, eforturi care 
tite printr-o muncă conștiincioasă 
din partea constructorilor acestor 
obiective în vederea respectării 
termenelor de execuție și calitatea 
lucrărilor, iar de către beneficiari 
printr-o bună gospodărire și folo
sirea cu maximă eficiență.

I
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că a- 
suficien- 
preocu- 

care se 
De aceea

ȘANTIER ORĂDEAN... 3
O mai veche dorință a locuito

rilor municipiului Oradea, spor
tivi și spectatori deopotrivă, este 
pe cale de împlinire. în noua 
zonă de agrement a orașului, 
loșia Hord, situată într-un cadru 
pitoresc pe malul sting al Cri- 
șulu Repede, prinde contur 
luet; impunătoare 4 sălii 
sport.

Dincolo de satisfacția de 
avea un modern spațiu 
sportului — un argument în plus 
pentru intensificarea activității 
- , orădenii se mîndresc și cu 
faptul că această construcție este 
realizată, proiect și construcție,

si
de

a 
afectat

Sala va dispune de o suprafa- 
- ță utilă de aproximativ lSOO mp. 

O soluție ingenioasă adoptată la 
conceperea tribunelor — rabata
bile în mare parte — va permi
te, după genul competiției găz
duite, mărirea capacității aces
tora de Ia 2 000 la 3 500 de 
locuri. De asemenea, amplasarea 
ferestrelor în tavan și lateral, 
permite mai buna utilizare a lu
minii naturale, 
odată, faptul că 
toate instalațiile 
asigurarea unor 
de antrenament

Subliniem, tot- 
sala dispune de 
necesare pentru 
condiții optime 

și concurs, pen-

ALTE EDIFICII 
ALE SPORTULUI

Paralel cu realizarea unor mo
derne săli, aceeași atenție se a- 
cordă și ridicării altor edificii 
dșstinate sportului., La r^.i|fiur^sti, 
îp cartierul Ghencea. Brașov, Si
biu, Reșița - — .centre, cu tradiție 
in natație — vor fi date în folo
sință bazine de înot. în timp ce la 
Tg. Mureș, Brăila și Buzău noile 
patinoare artificiale se vor adău
ga celor existente, facilitînd creș
terea unor performeri din rindul 
sutelor de copii care vor desluși 
în anii următori tainele patinaju
lui. Și pentru a rămîne în dome
niul „gheții" să notăm că la Bra
șov va incepe realizarea unei pis
te de viteză.

Despre succesele obținute de ca- 
iaciștii și canoiștij români nu mai 
este nevoie să amintim, deoarece 
rezultatele lor sînt binecunoscute. 
Vom nota doar că. pentru a faci
lita realizarea unor performanțe 
superioare, vor fi construite noi 
baze nautice Ia Constanța, Orșova 
și la Iacul Vidraru, locuri de un
de „flotila" noastră sportivă va 
putea pleca spre noi victorii de 
prestigiu.

„Avem sarcini mari — ne spu
nea ing. Octavian Chirilă, șeful 
serviciului de specialitate din ca
drul C.N.E.F.S. — pe care, prin
tr-o cît mai bună colaborare cu 
proiectanții și constructorii, cu 
sprijinul eficient al organelor lo
cale, sperăm să le realizăm, astfel

TREI DECENII
Fost atlet — deseori coleg de 

echipă cu Ion Moina —, schior — 
campion național universitar —, 
rugbyst — jucător la Sportul stu
dențesc și Electrica, arhitectul ION 
IONESCU își justifică, de această 
dată, prezența în rubrica de față 
prin contribuția adusă la realiza
rea unor importante obiective spor
tive : « Ce a însemnat pentru dv. 
posibilitatea de a realiza proiectele 
unor edificii destinate sportului ? 
— Fenomenul sportiv, deosebit de 
interesant, mi se pare o stare de 
spirit, care poate influența per
sonalitatea omului. De aceea, cînd 
am avut ocazia să studiez mai pro
fund construcțiile cu caracter spor
tiv, am avut o satisfacție in plus 
ca fost sportiv și ca arhitect. • 
Ce a relevat acest studiu ? — Un 
lucru foarte important pentru a- 
nul 1963 cînd a început : necesi
tatea de a face mai mult în acest 
domeniu pentru sporturile de sală. 
De atunci a trecut aproape un de
ceniu și jumătate, timp în care 
s-au făcut pași mari în această 
direcție • Ați fost șef de proiect 
la cîteva săli. Ce a însemnat din 
punct de vedere profesional? — Fie
care a reprezentat o piatră de in-

a PENTRU TIPO
GRAFII BUCUREȘ- 
TENI. Preocupări pen
tru sporirea bazei ma
teriale am consemnat și 
la Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii", 
unde, cu sprijinul con
ducerii, s-a trecut la 
amenajarea unei săli 
de sport, care va cu
prinde spații destinate 
tenisului de masă, șa
hului și biliardului. De 
asemenea, la ,,Ștrand" 
este în plină reamena- 
jare arena de popice. 
La ambele lucrări, iu
bitorii sportului de aici 
au prestat numeroase 
ore de muncă patrio
tică. (N. TOKACEK - 
coresp.).

a ' CINE PLĂTEȘTE 
PAGUBELE ? » Sala 
sporturilor din Galați a 
fost de curînd gazda

I
I
I
I
I
I
I

Sînt în plină desfășurare ac
țiunile de trecere a normelor de 
control ale pregătirii fizice, care 
constau din parcurgerea — în 
anumite limite de timp (hare
muri) — a unor distanțe, pornin- 
du-se de la probe de sprint (100 
și 200 metri), continuîndu-se cu 
cele de sprint prelungit și demi-

făcute 
lor la 
prima 
subliniată exigența cu care a- 
ceastă operațiune a fost efectua
tă la echipele Steaua și Univer
sitatea Craiova. In acest fel, e- 
xamenele au supus cu adevărat 
la un efort maxim pe jucători,

cm ocazia trecerii norme- 
unele dintre echipele de 
divizie, se cuvine a fi

de rezultate 
forului nos- 
posibilitatea 
în care tre-

comparare a fișelor 
va oferi foarte ușor 
tru de specialitate 
să constate cazurile 
cerea acestor norme a fost for
mală, 
gență, 
mitele 
greșit 
antrenorului respectiv, cît și a 
delegaților F.R.F. și consiliilor 
sportive județene.

Iată acum programările altor 
echipe de Divizia A pentru tre
cerea testelor :'ieri au dat teste 
jucătorii de la Dinamo, Jiul și 
F.C.M. Galați; la 20 februarie : 
Corvinul; la 21—22 februarie : 
F.C. Constanța, U.T.A. și Rapid; 
Ia 24 februarie : S.C. Bacău ; la 
2 martie : Sportul studențesc.

privită cu multă indul- 
bonificațiile depășind li- 
admise din pricina unei 
înțelese atitudini atît a

Astăzi, la ora 8,30, va începe, la 
A.S.E. (sala 101, etaj I), consfătui
rea arbitrilor din lotul divizionar A. 
Participă 21 de „cavaleri ai fluie
rului" din 
București, 
deschisă printr-un 
ședintelui colegiului central, urmat 
de o informare asupra arbitrajelor 
prestate în turul campionatului. 
Vor fi prezentate, în continuare, 
referatele : „Aspecte privind uni
formitatea interpretării regulilor 
de joc" (M. Grădinaru) ; „Greșeli 
de arbitraj la executarea lovituri
lor libere și de la 11 metri" (O. 
Comșa) ; „Arbitrul, arbitrii de li
nie și colaborarea lor" (Al. Ene) ; 
„Arbitrul văzut de jucători" (M. 
Lucescu) ; „Decizii interpretative 
elaborate de International Board" 
(C. Nițescu) ; „Stop jocului bru
tal" (E. Vlaiculescu) ; „Recoman
dări practice pentru arbitri" (G. 
Gherghe). Vor avea loc discuții 
pe marginea fiecărui referat și se 
va efectua și o testare scrisă a 
participanților la consfătuire. Con
sfătuirea se va încheia miine la 
amiază.

provincie și 13 din 
Consfătuirea va fi 

cuvînț al pre-

JIUL CONFIRMA

Aspect de la trecerea testelor de pregătire fizică de către jucătorii de la Dinamo ~ ..... . . • .......... .București. Instantaneu

și 800 metri) și ter- 
cele de fond (de trei

fond (400 
minînd cu 
ori 1600 metri). Alcătuirea aces
tui grup de teste a ținut sea
ma de solicitările specifice jucă
torului de fotbal, astfel ca acesta 
să atingă — în condițiile înde
plinirii haremurilor — un poten
țial fizic corespunzător rigorilor 
fotbalului modern.

Din constatările de pînă acum,

surprins ieri pe stadionul Dinamo. 
Foto : N. DRAGOȘ

atingindu-se scopul pentru care 
sînt programate. Ar fi de dorit 
ca, pretutindeni, să se procedeze 
asemănător.

Sugerăm, în această privință, 
F.R.F. ca acolo unde apar — pe 
foile oficiale — rezultate sur
prinzătoare (cifre apropiate de 
ale atleților de specialitate !) să 
se procedeze la un control su
plimentar, prin sondaj. Simpla

SilfClIOWl DL JUNIOtl H EVOLUA ÎN IMN

• • aua ai

Miine, la București, pe terenul 
din strada Barbu Văcărescu, se
lecționata de juniori a țării 
noastre va susține o partidă de 
verificare cu divizionara C Au
tomatica. Meciul va începe la 
ora 10. Iată lotul convocat: Mîn-

NIC11IR1 AMICALE

liHi.Wțh A

A.S.A. TG. MUREȘ — STAHL 
MIELEC 1—0 (0—0). Prima evolu
ție a mureșenilor, acasă, în anul 
acesta, a..,COin,gjfejCU. un ..succes, la 
scorul de 1—0, în dauna campioa
nei Poloniei. Stahl Mielec. " '
victoriei a fost înscris de 
(min. 52), care a fructificat 
frare a lui Hajnal. După

La sala sporturilor de la Oradea 
predarea ei la termen.

de colective locale. Șeful proiec
tului, arh. Vladimir Ionescu, de 
la Institutul de proiectări jude
țean, ne Spunea: „Avînd la bază 
experiența acumulată cu prilejul 
realizării unor săli similare în 
alte orașe, am căutat să facem 
un proiect original care să satis
facă din toate punctele de vedere 
cerințele de funcționalitate și es
tetică".

LA PLANȘETA
cercare, ce solicita un răspuns 
mai bun pe plan calitativ, indife
rent eă a fost vorba 
Cluj-Napoca, Iași, 
Deva, ultima în curs 
ție • Din cite știm 
unele premiere tehnice ?
g'ur, între acestea aflîndu-se rea
lizarea celei mai mari deschideri 
de structură din beton precompri- 
mat la construcții civile din țară 
la sala din Pitești, o structură tri
dimensională metalică brevetată de 

, ÎNCERC și încercarea de a pro
mova tribune esamotabile. care dau 
o polivalență sălilor • Care sînt 
colaboratorii dv. cei mai apropiați? 
— Aș aminti, dintr-o listă mai 
lungă, pe inginerii Mircea Soare 
și Aurel Pîrvu, cu care am lucrat 
ia soluția brevetată de ÎNCERC, 
și arhitecta Ileana Oprișescuj® în 
prezent ce aveți pe planșetă ? — 
în cadrul Centrului de proiectare 
a Ministerului Educației și învăță- 
mîntului definitivăm unele proiecte 
pentru centrul universitar Craiova 
— bazin și sală cuplate —, pentru 

București o 
pentru A.S.E. 
suprapuse.

Institutul politehnic 
sală polivalentă, iar 
un bazin și trei săli

BREVIAR
unui pretins spectacol 
folcloric, organizat de... 
F.C.M. Datorită „grijii" 
de a vinde cît mai 
multe bilete, nimeni nu 
s-a gîndit să asigure și 
ordinea 
sfirșitul 
spectacole 
dea unul 
cel al 
provocate 
numeroșii 
Oare cine „.
gubele ? Poate cei care 
dau • asemenea apro
bări ! (T. SIRIOPOL — 
coresp.).
• DOCUMENTARE. 

Celor interesați de a- 
menajările sportive le 
reamintim că pot con
sulta lucrarea „Tere-

neceșară. La 
celor două 
se putea ve
de alt gen : 
stricăciunilor 
de mult prea 

spectatori, 
plătește pa-

se lucrează cu intensitate pentru 
Foto : Șt. VILIDAR — Oradea

tru vizionarea spectacolelor spor
tive.

Pe șantier, munca se desfășoa
ră cu intensitate. Colectivul de 
muncitori și tehnicieni de la 
T.C.L. au ajuns în cea de a do
ua „repriză" a lucrărilor, astfel 
că edificiul va fi predat benefi
ciarilor în cursul acestui an. Un 
eveniment așteptat cu interes și 
legitimă bucurie de către orădeni.

Rubrică realizată de
Emanuel FANTĂNEANU

Ioniță, Hirmler, 
Pop, Tornoreanu,

drilă, Lascu, 
Crăciun, Gali, 
Solomon, Popa, Orac, Petcu, Co- 
man, Ignat, Ciobanu, Nicșa, 
Goia și Cernescu. Luni, selec
ționata va pleca în Iran, pen
tru a participa la un turneu in
ternațional organizat de federa
ția de specialitate din această 
țară. Echipa noastră face parte 
dintr-o grupă în care vor mal 
juca reprezentativele de juniori 
ale Iranului, Poloniei și U.R.S.S.

Miercuri, pe stadionul Giu
lești, echipa din Petroșani a dat 
o replică foarte bună Rapidului, 
cu deosebire în repriza secundă, 
cînd a și reușit să egaleze, după 
ce fusese condusă, din minutul 
12, cu 1—0. Evoluția echipei 
oaspe merită cu atît mai mult 
subliniată cu cît, în acest meci 
amical, de verificare, ea a fost 
lipsită de aportul lui Dumitrache 
și Deleanu (cei doi s-au aflat 
totuși, la stadion, dar au urmă
rit jocul în calitate de spectatori 
din motive pe care nu le-am 
putut elucida, se pare, însă, 
de ordin disciplinar), iar alți 
titulari, Sălăjan și Augustin, 
apărut nerestabiliți în teren, 
ind înlocuiți după 25 și, respec
tiv, 45 de minute.

Elevii tînărului antrenor Gh. 
Ene s-au descurcat bine în apă
rare (datorită îndeosebi efortului 
depus de fundașii centrali, Bădin 
și Ciupitu, care s-au sprijinit 
reciproc), reușind să stopeze și 
să respingă numeroase acțiuni 
ofensive ale bucureștenilor, chiar 
dacă fundașul lor stînga, Covaci, 
a făcut-o deseori prin faulturi. 
Mijlocașii, mai ales Stoichiță, au 
fost, la rîndul lor, foarte activi 
atît în sprijinirea apărării, cît și 
în impulsionarea contraatacu
rilor, care l-au remarcat pe 
Bucurescu în postpra celui mai 
periculos adversar pentru poar
ta lui Ioniță.

I
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Golul 
Boloni 
o cen- 
pauză, 

în echipa oaspeților au intrat cu- 
noscuții internaționali Lato, Szar- 
mach și Kasperczak. A.S.A. : Na
gel — Gligore, Unchiaș (min. 70 
Szolosi), Ispir, Kortesi — Pîslaru, 
Naghi, Boloni — Both, Fazekas, 
Hajnal. Stahl : Jalocha (min. 46 
Kukla) — Zalesny (min. 46 Gac), 
Triba, Kosicky, Rzesny — Hnatio 
(min. 46 Lato), Gasior (min. 46 
Szarmach), Oratowsky — Krawc
zyk, Karas, Chamielec (min. 46 
Kasperczak). C. ALBU, coresp.

RELONUL SAVINEȘTI — 
LAMINORUL ROMAN 4—1 
(0—1). în prima parte a întîl- 
nirii, inițiativa a aparținut oas
peților. După pauză, echipa lo-. 
cală s-a impus, înscriind de 
patru ori prin Apetrei (50, 72 și 
85) și Crivoi (min. 
au înscris 
Enea (min.
coresp.

STICLA 
SPARTAKUS BEKESCSABA 1—3 
(1-0)

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
INTER SIBIU 4—0 (2—0)

VULTURII TEXTILA LUGOJ 
— CORVINUL HUNEDOARA 0—1 
(0-1)

unicul
20).

TURDA

60). Oaspeții 
gol prin 

N. Marcuc-

ELORE

că 
doi 
au 
fi-

DUPĂ TURNEUL DIN FRANȚA
(Urmare din pag. 1)

mare integrare în principiul lui 
„mai repede". în aceeași ordine 
de idei, sînt de remarcat efor
turile lui Dudu Georgescu de 
a se ridica, prin simplificare 
tehnică, la nivelul vitezei de joc 
impuse de extreme.

n momentul de față, vîr- 
furile noastre joacă — sau 
încearcă să joace — „al

legro", în timp ce linia de mij
loc continuă să fie tributară 
tempo-ului „moderato". Cu alte 
cuvinte, principiul lui „mai re
pede" nu este servit de întrea
ga echipă. în momentul în care 
se va ajunge la un numitor co
mun în dezvoltarea vitezei, pro
babil că echipa noastră va pu
tea să viseze k.o.-ul indispensa
bil unei dorite calificări.

înainte de plecarea în Franța, 
un vechi iubitor al fotbalului 
spunea, mai în glumă, mai în se
rios : dacă aș fi în 
Covaci, i-aș da Stelei sarcina jo
cului cu Spania și lui Dinamo —

pe cea a jocului cu Iugoslavia. 
Auzind această propunere, selec
ționerul lui „mai repede" a zîrn- 
bit : „Ar fi foarte simplu. Fot
balul, însă, respinge soluțiile fa
cile".

Nouă nu ne rămîne decît să 
așteptăm, cu speranțe, creșterea 
reală a principiului vitezei spo
rite la toți cei 11 componenți ai 
echipei.

i
*
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locul lui

de sala din 
Pitești sau 
de construc- 
au fost și 

Desi-

sport" realiza- 
. Popa șl C.

care se

nuri de 
tă de I. . 
Ghenciulescu, 
adresează cluburilor și 
asociațiilor sportive 
pentru dimensionarea 
corectă, regulamentară 
a terenurilor ce le de
țin sau a celor ce vor 
fi realizate, proiectan- 
ților, pentru primele 
faze de proiectare a 
documentațiilor tehnice.

• PREOCUPĂRI. In 
Județul Dolj există 183 
de baz„ sportive, în 
flecare localitate fiind 
cel puțin cite una. Tre
buie, de asemenea, su
bliniată grija Consiliu
lui popular municipal 
Craiova pentru amena
jarea unor terenuri bl- 
tuminlzate pentru vo
lei, baschet, handbal și 
tenis de cimp în carti
erele și școlile orașului.

EOMÂNIAFILM prezintă

RĂSCOALA
Film distins cu Premiul Opera Prima 

la Festivalul de la Cannes

Festivalul Național CÎNTAREA ROMÂNIEI

EDIȚIE NOUĂ ÎN TON COLOR

regia : MIRCEA MUREȘAN 
imaginea : NICU STAN 
muzica : TIBERIU OLAH

cu : llarion CIOBANU, Nicolae SECĂREANU, Ma
tei ALEXANDRU, Ernest MAFTEI, Ion BESOIU, 

Constantin CODRESCU, Emil BOTA.

Cu prilejul aniversării a 70 de ani 
de la răscoalele țărănești din 1907

Premiul pentru regie ți partitura muzicală a compozitorului 
Tiberiu Olah la Festivalul Național al filmului de la Mamaia 

scenariul : PETRE SĂLCUDEANU, după romanul „Răscoala" de Liviu Rebreanu

*

i
X-

în ansamblu, formația din Pe
troșani a lăsat o bună impresie 
publicului, confirmînd locul ei 
fruntaș în clasament și antici- 
pînd o evoluție la fel de frumoa
să și în viitorul sezon.

C. F.

ACTUALITATI
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• F.C.M. GALAȚI PLEACĂ 
MIINE ÎN BULGARIA. Echipa de 
Divizia A F.C.M. Galați va efectua 
un turneu de două jocuri în Bul
garia, la invitația clubului Duros- 
tor din Silistra. Gălățenii vor evo
lua marți la Silistra și joi la Șu- 
men.

• TURNEUL ECHIPEI SPOR
TUL STUDENȚESC ÎN ITALIA. 
Formația bucureșteană Sportul 
studențesc, care se află intr-un 
turneu în Italia, a susținut pînă 
acum două meciuri. Studenții au 
jucat miercuri cu echipa de Di
vizia C Dolo, de care au dispus cu 
scorul de 2—1 (au marcat Munteanu 
și M. Sandu), iar joi la Rimini, cu 
formația de Divizia B cu același 
nume, pe care au întrecut-o tot cu 
scorul de 2—1 (au înscris Cățoi și 
Marica). După toate probabilitățile, 
Sportul studențesc va întîlni mîine 
cunoscuta echipă de Divizia A Bo
logna.

• BOGAT PROGRAM DE ME
CIURI AMICALE. Echipele di
vizionare susțin la sfirșitul acestei 
săptămîni noi jocuri amicale. AS
TĂZI, la București, va avea Ioc 
meciul Voința — Unirea Tricolor 
(stadionuLVoința, ora 14) ; iar la 
Constanța : Fotbal Club — Spar
tak Varaa (Bulgaria). MÎINE sînt 
programate următoarele întîlniri: 
Oradea : F.C. Bihor — Stahl Mie
lec (Polonia) ;
Torpedo 
Jiul — 
csaba 
Steaua 
Steaua, ora 
Politehnica 
Petrolul — 
biu : F.C. .
Mureș ; Giurgiu : F.C.M. — Rapid 
București ; Tîrgoviște : C.S. — Uni
versitatea Craiova.

Arad : U.T.A. —
Moscova ; Petroșani : 

Spartakus Elore Bekes- 
(Ungaria) ; București : 

Progresul (stadionul 
11) ; Reșița : F.C.M. — 
Timișoara ; Ploiești : 
Dinamo București ; Si- 
Șoimii — A.S.A. Tg.

DUMINICĂSÎMBATĂ
BASCHET. Sala Floreasca, de 

la ora 14: P.T.T. — URBIS (m.B), 
I.E.F.S. — Dinamo Oradea (m.A), 
Rapid — Crlșul (f.A), Dinamo — 
Universitatea Cluj-Napoca (m.A), 
I.C.E.D. — Rapid (m.A); sala 
Olimpia, de la ora 15: I.E.F.S. — 
Sănătatea Ploiești (f.A), Olimpia
— Universitatea Cluj-Napoca (f.A); 
sala Arhitectura, de la ora 16: 
Arhitectura - P.T.T. (f.B), C.Ș.B.
— Universitatea (f.B), Universita
tea — Politehnica (m.B); sala 
Construcția, de la ora 17,30: Vo
ința — Mobila Satu Mare (f.A), 
Automatica — IPROMET (m.B); 
sala Politehnica, de la ora 16,30: 
Politehnica II — Progresul (f.B), 
Medicina — Rapid II (f.B), Poli
tehnica — C.S.U. Galați (f.A).

FOTBAL. Stadionul Voința, ora 
14: Voința — Unirea Tricolor
(amical).

LUPTE. Sălile cluburilor Dina
mo și Steaua, de la ora 10: Di
vizia A la „greco-romane".

POPICE. Arena Laromet, ora 
15: Laromet — Metrom Brașov: 
arena de la clubul întreprinderii 
Republica, ora 15: Gloria 
pid București, meciuri 
Diviziei A (feminin).

VOLEI. Sala Giulești, 
Grivița Roșie — C.F.R. 
(m.B), sala Electra, ora 
tra — I.E.F.S. (m.B).

Ra-
în cadrul

i ota 
București 
18: Elec-

19:

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 8,30: I.E.F.S. — Dinamo 
Oradea (m.A), Rapid — Crișul 
(f.A), Dinamo — Universitatea 
Cluj-Napoca (m.A), I.C.E.D. — 
Rapid (m.A); sala Olimpia, de la 
ora 9,30: I.E.F.S. - Sănătatea
Ploiești (f.A), Olimpia — Univer
sitatea Cluj-Napoca (f.A); sala 
Construcția, ora 10,30: Voința — 
Mobila Satu Mare (f.A); sala Po
litehnica, ora 10,30: Politehnica - 
C.s.u. Galați (f.A).

FOTBAL. Stadionul Steaua, ora 
11: Steaua — Progresul (amical)

LUPTE. Sălile cluburilor Dina
mo și Steaua, de la ora 10: Divi
zia A la „greco-romane".

POPICE. Arena de la clubul în
treprinderii Republica, ora 8: 
Gloria București — Olimpia Bucu
rești, meci în cadrul Diviziei A 
(masculin).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 11: 
Dinamo — penicilina Iași (f.A): 
sala Giulești, de la ora 9: I.E.F.S.
— Știința Bacău (f.A). Rapid — 
C.S.U. Galați (m.A); sala Insti
tutului pedagogic, de la ora 9: 
Universitatea București — C.S.U 
Tg. Mureș (f.B), Medicina — Da
cia Pitești (f.B); sala Construe 
ția, ora 12: I.T.B. — Voința Alba 
lulia (m.B) ; sala Flacăra roșie 
de la ora 9: Flacăra roșie — Vo
ința Miercurea Ciuc (f.B), C.P.B
— Chimpex Constanța (f.B), E- 
lectronica — Mondiala Satu Marc 
(f.B); sala Progresul, ora 12 
I.T.B. — C.S. Zalău (fB.).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI, ULTIMA ZI CÎND VA MAI PUTEȚI PROCURA BILETE PEN. 
”.... ... . pronOEXPRESTRU TRAGEREA EXCEPȚIONALA

20 FEBRUARIE 1977
Tragerea excepțională Pronoex- 

pres de miine, duminică 20 fe
bruarie 1977, va avea loc la Clu
bul Finanțe-Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 17,45.

C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 
BRUARIE 1977

8 FE-

25% a 
a 7.000 

3,75 variante a 25.000 lei 
alegere o excursie de 2 
Bulgaria — Grecia sau

Faza I: Cat. 1: 1 variantă
17.500 lei și 1 variantă 10% 
lei; cat. 2:
sau la 
locuri 
Turcia 
R. D.
niei Șl uixcxciiva xii îimuuidi , cav. 
3 : 14,40 a 11.181 lei ; cat. 4 : 51,05 
a 3.154 lei ; cat.
„□f ti . 1O?4n a

280,75 a 200 lei ; cat. 8 : 2.022,40 
a 100 lei.

în
sau Uniunea Sovietică sau 
Germană 
diferența

sau turul Româ- 
în numerar ; cat.
------ , Cui, • viyVtl

5 : 118 a 400 lei; 
300 lei ; cat. 7 :

DE MIINE,

Faza
tă 25% _ ____ _ ___ __
10% a 5.000 lei ; cat. B : 5,15 va
riante a 10.000 lei 
excursie de 2 locuri 
Grecia sau Turcia 
Sovietică sau R. D.
turul României și diferența în nu
merar : cat. C : 20,05 a 7.855 lei ; 
cat. D : 98,20 a 1.604 lei : cat. E : 
1.038,10 a 100 lei.

a II-a: Cat. 
a 12.500 lei

A: 1 varian- 
și 2 variante
din care : 1 
în Bulgaria — 
sau Uniunea 

Germană sau

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 18 FEBRUA
RIE 1977

FOND GENERAL DE 
GURI : 1.084.608 lei din care 
lei report.

EXTRAGEREA 
72 28 71 49 60.

EXTRAGEREA
30 5 61 41 36 21

I : 45 46

A H-a :
77.

51 53

58 32



ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

Aprobind in unanimitate înțe
legerile și concluziile la care s-a 
ajuns cu ocazia convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, și care vor duce 
la întărirea prieteniei, solidarității 
și colaborării dintre R.S. România 
și R.D. Germană spre binele celor 
două popoare, in interesul cauzei 
generale a socialismului și păcii, 
Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri pentru a se asigura 
toate condițiile necesare dezvoltă
rii, Ia un nivel superior, a colabo
rării multilaterale dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat apoi o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie 
efectuată in țara noastră de secre
tarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad.

Comitetul Politic Executiv a dat 
o inaltă apreciere rezultatelor con
vorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-

Assad, subliniind că, pe baza în
țelegerilor convenite, relațiile din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană vor cu
noaște o continuă amplificare și 
diversificare pe plan politic, eco
nomic. științific, cultural și 
alte domenii. Comitetul 
Executiv și-a manifestat 
satisfacție centru faptul că, in spi
ritul hotăririlor și înțelegerilor sta
bilite, România și Siria vor întări 
conlucrarea pe plan extern, pentru 
instaurarea in lume a unor relații 
cu adevărat echitabile, statornici
rea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, soluționarea 
constructivă, cu participarea tutu
ror statelor, a problemelor com
plexe ale omenirii contemporane.

Salutind schimbul aprofundat de 
păreri care a avut loc în cadrul 
convorbirilor pomâno-sirien? la 
nivel inalt, cu privire la situația 
din Orientul Mijlociu. Comitetul 
Politic Executiv subliniază din nou 
că realizarea unei păci drepte și 
trainice în această regiune trebuie 
să se bazeze pe retragerea neîn- 
tirziată a Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate in urma răz-

în 
Politic 

deplina

boiului din 1967, pe soluționarea 
justă a problemei palestiniene, prin 
asigurarea exercitării drepturilor 
naționale, inalienabile ale poporu
lui palestinian, inclusiv de a-și 
crea un stat propriu, liber și inde
pendent, pe respectarea existenței 
suverane a tuturor statelor din a- 
ceastă zonă.

Noul dialog la nivel înalt, des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, stimă și înțelegere re
ciprocă constituie, prin rezultatele 
sale rodnice, o contribuție de 
seamă la dezvoltarea colaborării pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări, partide și popoare, la cauza 
luptei popoarelor pentru progres, 
libertate și independență, Ia victo
ria păcii și înțelegerii internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate Comuni
catul comun semnat la București 
de președinții Nicolae Craușetcu 
și Hafez AI-Assad și a stabilit mă
suri corespunzătoare pentru extin
derea continuă, în spiritul înțele
gerilor convenite, al prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre 
România și Siria.

Campionatul de hochei al U.R.S.S.

ȚS.K.fi. MOSCOVA VA FI DIN NOU CAMPIOANĂ?
e LUPTĂ ACERBA PENTRU LOCUL 4 • UNA DINTRE CELE MAI LINIȘTITE EDIȚII • SE
JOACĂ SLAB ÎN APĂRARE • MISIUNE DIFICILĂ PENTRU ANTRENORII LOTULUI

Intr-unui din derbyurile campionatului unionaf, B. Alexandrov (ȚSKA) 
— in stingă imaginii — marchează in poarta echipei Spartak Moscova, 
Rezultat final : ȚSKA — Spartak 4—3

Cel de al 31-lea campionat de 
hochei al Uniunii Sovietice se a- 
propie de sfîrșit. Mai precis, peste 
aproximativ 4 sâptămini iubitorii 
sportului cu crosa și cu pucul din 
Uniunea Sovietică vor ști care este 
echipa ce va primi cununa de 
lauri a învingătorilor. In ciuda 
faptului că a mai rămas, deci, su
ficient timp pentru a se consemna

Foto : TASS

A

ARMATELOR PRIETENE
LA BIATLON - ȘTAFETA NOAS

TRĂ PE LOCUL 3 
LA SLALOM URIAȘ

CR1STEA LOCUL 5,
DAN

PRAGA, 18 (Agerpres). — Proba 
de biatlon (ștafetă) 4X7,5 km din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ar
matelor prietene, desfășurată la 
Spindleruv Mlin, a fost cîștigată 
de formația U.R.S.S. cu timpul de 
lh54:23. Pe locurile următoare s-au 
clasat R. D. Germană — lh55:56, 
România (Mirza, Voicu, Fontana, 
Kerekes) — 2h01:23. Cehoslovacia 
— 2h08:19. Bulgaria 2h08:34, Unga
ria 2h22:00.

La slalom uriaș, in prima serie, 
pe primul loc S-a clasat M. Sochor 
(Cehos'ovacia) cu timpul de 
1:26.26/100. Schiorul român Dan 
Cristea s-a situat pe locul 5, cu 
1:29,11/100. iar un alt concurent ro
mân, A. Manta, a ocupat locul 10. 
cu 1:31,14/100.
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TRAGERE LA SORȚI IN COMPETIȚIILE 
INTERNAȚIONALE DE TENIS PENTRU TINERET

Ducurcștiul va oazdiii seminutilele „Cupei tialcu"
Aseară, la Paris, au avut loc 

tragerile la sorți pentru edițiile 
din acest an ale competițiilor in
ternaționale de tenis pentru echipe 
de tineret. 37 de reprezentative 
de țări vor lua startul în „Cupa 
Galea" competiție reunind pe ti
nerii tenismani pină la 21 de ani. 
Tara noastră este calificată direct 
în semifinale, urmind să organi
zeze întrecerile uneia dintre grupe. 
Prima adversară a echipei Româ
niei va fi redutabila formație a 
Australiei. In celălalt meci. Ceho
slovacia urmează să întilnească pe 
invingătoarea intilnirii care opune 
reprezentativa Suediei și câștigă
toarea unuia din turneele de cali
ficare (Bulgaria. Noua Zeelandă. 
Cipru, Iugoslavia). Turneul grupei 
semifinale de la București va avea 
loc între 19 și 21 iulie. Celelalte 
turnee semifinale vor fi găzduite

; Schematic, lupta sportivă
■ se reduce la un raport 1:1. 
; in care fiecare element in-
• tră cu o anumită citi-me de
• însușiri, Învingător trebuie 
’ să fie cel care a turnat
■ peste talent și darurile firii 
: o mai mare cantitate de
• mutică, de pregătire, cel ca- 

re s-a străduit cu mai multă
> ambiție și perseverență. Așa 
’ cer legile, nescrise ale echi- 
>. țății -sportive..

Din păcate., tot mai deș se
> arată in . lume oameni gră- 
r biți, doritori, să ajungă prea 
ș repede la cununa victoriei,

la gloria unui titlu sau u- 
echipe ciștigătoare își x nui record nu pe calea cin- 

$ stită a antrenamentelor asi- 
X due, nu pe aleile de, sute. 
X de mii de ori bătătorite ale 
X sălilor sau bazinelor, ci pe 
I drumuri lăturalnice, de cele

; mai. multe -ori degradante, 
tocjnal pentru că sint .tăinu
ite, parcurse pe întuneric, 
nu la lumina zilei.

• Cazurile' de doping nu sint 
o noutate. iDespre ele se o- 
cupă in ț ultimii, ani.' dâstul 
de des cronica de scandal, a 
publicațiilor occidentale. Ceea 

X ce atrage acum, insă, aten- 
X țiă, este tendința tot- mgi 
? accentuată, de a inova in. 
X acest domeniu. Acolo .unde 
X regulile jocului sint îricăl-

de Kiel (R.F.G.). Santander (Spa
nia) și Montecattini (Italia). Cele 
patru ____
dispută turneul final la Vichy. în
tre 28 iulie și 2 august.

Competiția similară feminină, 
dotată cu „Cupa Annie Soisbault". 
iși programează prima fază la 
8—10 iulie. Echipa României este 
repartizată in grupa de la Over- 
peilt (Belgia), alături de R. F. 
Garmcaia, Suedia, Canada și Bel
gia. Alte întreceri preliminare se 
vor desfășura la Sofia. Marianske 
Lazne. Aviles (Spania) și Torun 
/Polonia), iar turneul final la Le 
Touquet. intre 15 si 17 iulie.

feminină,

i

A

CLARIFICĂRI IMPORTANTE 
ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET 
DEȘI ÎNVINSĂ CU 100-77. DE JUVENTUD BADALONA,

STEAUA MAI PĂSTREAZĂ ȘANSE DE CALIFICARE

Astăzi, în Turneul celor
5 nafiuni la riitjinj

UN NOU MECI 
IMPORTANT: 

ANGLIA-FRANȚA 
® La Edinburgh, XV Ie Scoției va 

juca cu cel al Irlandei
In programul Turneului celor 5 

națiuni la rugby se află înscrise în 
dreptul zilei de astăzi partidele 
etapei a treia. La Edinburgh, XV
Ie Scoției va întîlni Irlanda. Am
bele echipe nu au cunoscut incă 
anul acesta satisfacția victoriei și 
ocupă ultimele locuri in clasa
mentul competiției, cu 0 puncte. 
Situația Irlandei este mai grea. 
După un inceput relativ bun (9-25) 
cu Țara Galilor, la Cardiff, ea a 
capotat acasă in fața Angliei 
(0—4 !). Este greu de presupus că 
tocmai la Edinburgh irlandezii vor 
produce o... surpriză, gazdele fi
ind și ele dornice de a dobindi un 
succes după eșecul de acum o 
lună de la Londra (6—26).

în capitala Angliei, în schimb, 
se va disputa un nou și (peste 
noapte devenit) inedit derby : An
glia — Franța, după opinia mul
tora decisiv in stabilirea clasamen
tului final al Turneului ’77. Cota 
sportivilor francezi este în crește
re, mai ales după victoria lor ca
tegorică de acum 14 zile asupra 
favoriților — rugbyștii galezi — 
(16—9, la Paris). Dacă înaintarea 
va juca tot atît de precis ca in 
ultima ei evoluție, atunci francezii 
își vor mări șansele de a cuceri 
trofeul. Ei nu anunță modificări 
în echipa care a dat satisfacție 
(Aguirre — Harize, Sangalli, Ber- 
tranne, Averous — Romeu, Fou- 
roux — Skrela, Bastiat, Rives — 
Palmie, Imbernon — Cholley, Pa
co, Paparemborde). La rîndu-le, 
englezii, lideri (neașteptați) ai com
petiției, cu două victorii din tot 
atîtea meciuri, vor să demonstre
ze că sub noua conducere a lui 
Dickie Jeeps, președintele Federa
ției de rugby din Anglia (care, a 
jucat și la București, acum două 
decenii, în cadrul unei selecționate 
a Londrei care a învins-o pe a- 
ceea a capitalei noastre cu 6—0) 
cochetează din nou cu „marea 
performanță". Să nu uităm că în 
ultimii ani ei au fost cei mai si
guri clienți ai „lingurei de lemn", 
aceea care se atribuie anual... ulti
mei clasate. Presa sportivă a sem
nalat faptul că la Dublin (4—0. 
încercare Cooper) englezii au pro
dus o puternică impresie : foarte 
buni in margini și grămezi, eficace 
in regrupări. Intr-un cuvint, la 
ora actuală. Anglia are o nouă e- 
chipă de rugby, cu o frumoasă 
alură (Hignell — Squires. Corless, 
Kent, Slemen — Cooper, Young — 
Neary, Uttley, Dixon — Horton, 
Beaumont — Cowling, Wheeler, 
Cotton) capabilă de a proba ine
puizabilele resurse ale rugbyului 
englez. Iată de ce, deși favoriți, 
francezii vor trece — se pare — 
la Twickenham prin mari dificul
tăți. Interesanta partidă va fi con
dusă de cunoscutul arbitru galez 
K Kelleher, același care a oficiat 
și la București la ultima întîlnire 
România — Franța.

D. C.

încă destule eventuale surprize, 
comentatorii de specialitate sint 
unanimi în aprecierea că actualul 
lider al clasamentului, Ț.S.K.A. 
Moscova (49 p) nu va mai putea fi 
ajuns, astfel că formația militară 
din capitala Uniunii Sovietice iși 
va inscrie în palmares o nouă vic
torie în această dificilă întrecere.

Se apreciază, de asemenea, că 
nici lupta pentru locurile 2 și 3 nu 
se anunță în continuare prea plină 
de neprevăzut, deoarece Dinamo 
Moscova, aflată pe locul al doilea 

, (39 p) și surpriza acestei ediții a 
■ campionatului: Traktor Celiabinsk 

(ce va veni în țara noastră pentru 
întrecerile „Cupei Federației") si
tuată pe locul 3 (34 p) își vor păs
tra pozițiile. Sigur, teoretic, sint 
șanse ca Dinamo Moscova să facă 
mai mult de 50 de puncte și, even
tual, să întreacă pe Ț.S.K.A., du
pă cum și Traktor Celiabinsk ar 
putea să refacă diferența de 5 
puncte care o separă de Dinamo 
Moscova și de locul secund. Prac
tic insă aceste spectaculoase schim
bări sint puțin probabile și pentru 
acest motiv mult mai mult interes 
provoacă întrecerea pentru ocupa
rea locului 4 în care sînt angajate 
mai multe echipe: Ilimik Voskre- 
sensk, Dinamo Riga, Aripile Sovie
telor Moscova. Torpedo Gorki și 
Spartak Moscova. Printre acestea

vom nota prezența a două foste 
campioane ale Uniunii Sovietice: 
Aripile Sovietelor și Spartak Mos
cova. Toate aceste formații sînt 
despărțite doar de 4 puncte și se 
află între locurile 4 și 8. în ceea 
ce privește retrogradarea, disputa 
pentru evitarea ei se va da, pro
babil, între două echipe: Kristal 
Saratov și S.K.A. Leningrad. Se 
pare însă că șansele lui Kristal 
Saratov sînt foarte mici...

Ținînd seama de toate aceste lu
cruri, nu este de mirare că, deși 
campionatul nu s-a terminat încă, 
în unele publicații au și apărut 
primele concluzii. Astfel, se apre
ciază că cea de a 31-a ediție a în
trecerii a fost una dintre cele mai... 
liniștite, fără prea mari și multe 
surprize. De asemenea, specialiștii 
se arată nemulțumiți de slăbiciu
nea apărărilor, de numărul exage
rat de goluri înscrise, cu toate că 
ele au făcut plăcere spectatorilor. 
O asemenea situație dovedește că 
există multe lacune_ în organiza
rea jocului în defensivă. La ma
joritatea formațiilor fruntașe, fun
dașii sînt în vîrstă, par greoi, lip
siți de promptitudine și rapiditate 
în intervenții: Gusev, Țîgankov, 
Lucenko, Liapkin, Satalov. Tiurin, 
Orlov. Nazerov — toți aflați la 
peste 29 de ani. Pentru echipa re
prezentativă se pun mari speranțe 
în „noul val", fiind citați: Bilealet- 
dinov și PervUhin — ambii de Ia 
Dinamo Moscova. Fetisov și Palilov 
— Ț.S.K.A., Zubkov — Spartak, 
Babinov — Aripile Sovietelor. în 
orice caz, din acest punct de ve
dere, al siguranței în apărare, an
trenorii lotului reprezentativ Boris 
Kulagin; Konstantin Loktev și Vla
dimir Jurzinov au în față multe și 
dificile probleme, ținînd seama de 
faptul că tinerii vizați pentru se
lecție nu au incă o prea bogată ex
periență internațională.

i
1. Ț.S.K.A 28 24 1 3 175—- 75 49
2. Dinamo M. 26 17 5 4 133— 70 39
3. Traktor Cel. 26 15 4 7 88- 70 34
4. Himik Vos. 26 10 7 9 76— 75 27
5. Dinamo Riga 26 11 5 10 82- 93 27
6. Aripile Sov, 26 9 5 12 82— 92 23
7. Torpedo Gorki 26 9 5 12 76- 92 23
8. Spartak M. 26 8 7 11 100— 120 23
9. S.K.A. Len. 27 7 0 20 86- 128 14

10. Kristal Sar. 27 2 1 24 60-143 5

Meciurile de baschet desfășu
rate miercuri și joi în cadrul 
cupelor europene au adus impor
tante clarificări în clasamentele 
competițiilor. Dintre formațiile 
românești, doar Steaua — joi 
seară, la Badalona, 77—100 (16— 
52) cu Juventud — mai păstrea
ză șanse pentru calificarea în 
semifinalele Cupei cupelor. Șan
sele pot fi concretizate prin vic
toria (în ultima etapă) echipei 
Forst Birra Cantu, la Badalona, 
asupra lui Juventud, dublată de 
un succes al steliștilor, la Lyon, 
asupra lui A.S. Villeurbanne. La 
fete, I.E.F.S. în C.C.E. și Rapid 
în Cupa „Liliana Ronchetti" nu 
mai pot promova în semifinale.

în general lupta pentru cali
ficare a rămas deschisă doar pe 
alocuri, în majoritatea cazurilor 
situația fiind cunoscută. în C.C.E. 
la băieți, întrecerea pentru cla
sarea în primele două locuri (în
tre care se va desfășura finala) 
este deosebit de echilibrată; în 
C.C.E. la fete, Sparta Praga, 
Daugava Riga și Clermont Uni
versity Club nu mai pot rata 
primele două locuri (în grupă) 
care aduc promovarea în semifi
nale; în Cupa cupelor la băieți, 
ocupantele primelor două poziții 
în grupa A și a celei de a doua 
clasată în grupa B (prima fiind 
Forst Birra. Cantu) vor fi de
semnate după partidele de săp- 
tămîna viitoare; in Cupa „Liliana 
Ronchetti", cîștigătoarele virtu
ale ale grupelor (deci echipele 
calificate în semifinale) sînt Sla
via Praga, Lokomotiv Sofia, 
Spartak Moscova și Minior Per- 
nik.

Iată ultimele rezultate și clasa
mentele la zi:

C.C.E. — masculin (grupă uni
că): Sparta Praga — Mobilgirgi 
Varese 77—84 (38—41), Real Ma
drid — Racing Malines 
(61—43).
1. Mobilgirgi Varese
2. Maccabi Tel Aviv
3. Ț.S.K.A. Moscova
4. Real Madrid
5. Racing Malines
6. Sparta Praga

112—75

B:C.C.E. feminin — grupa
C.U.C. — Evax Barcelona 99—29 
(54—15), St. roșie Belgrad — 
Daugava Riga 77—88

A:
(38—44).

A

7 5 2
7 5 2
7 4 3
7 4 3
7 3 4
7 0 7

620-533 
425-417 
583-542 
705-645
484-573
460-567

12
12
11
11
10
7

Grupa .
1. Sparta Praga
2. Akademik Sofia 

GEAS Sesto 
I.E.F.S. București

GRUPA
Riga

3.
4.

1.
2.
3.
4.

Daugava 
C.U.C.
St. roșie 
Evax —

Belgrad 
Barcelona

B

5
5
5
5

4
3
2
1

1 390-356 9
2 388-376 8
3 328-322 7
4 370-422 6

5
5
5
5

5
3
2 
o

cupa cupelor — masculin
2
2
3
3

1. Cinzano Milano
2. Radnicki Belgrad
3. Spartak Leningrad
4. Slavia Praga

GRUPA
1. Forst Birra Cantu
2. Juventud Badalona
3. steaua București
4. A.S. Villeurbanne

B

5
5
5
5

0 416-262 10
2 385-303 8
3 329-384 7
5 237-418 5

grupa A
454-401 8 
456-421 8

7
7

3
3
2
2

5
5
5
5

4
3
3
0

411-405 
372-466

1
2
2
5

513-402
446-442
389-417
398-485

OSLO 18 (Agerpres). — Pe ma
rea trambulină de la Viker- 
sund, (Norvegia), au inceput, vi
neri, campionatele mondiale de 
„zbor cu schiurile". După prima zi 
de întreceri, conduce austriacul 
Toni Innauer cu 189,5 puncte (să
rituri de 145 m, 143 m și 125 m). 
urmat de sovieticul Aleksandr 
Borovitin — 189 puncte, autorul 
celei mai lungi sărituri — 146 m, 
avînd alte două de 144 m și 123 m. 
Pe locurile următoare se află 
Walter Steiner (Elveția) 186 
puncte (142 m, 140 m, 136 m). To
mas Mesinger. (R.D.G.) 184,5 punc
te (143 m. 140 m. 136 m). Henry 
Glass (R.D.G.) 181,5 puncte, (137 
m, 133 m, 130 m).

Turneul final al C C.E la volei (m) 
DINAMO BUCUREȘTI - 
Ț.S.K.A. MOSCOVA 2-3

FIEKSAMAKI. 18 (prin telefon), 
în sala „Urheilutalo" din locali
tate a început turneul final al edi
ției a 18-a a Cupei campionilor 
europeni la volei masculin. Ia 
care iau parte echipele Dinamo 
București, Ț.S.K.A. Moscova, 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Znanie So
fia si Vardar Skoplje.

Principalele candidate 
Dinamo București și 
Moscova s-iu întilnit 
prima zi. și au furnizat un . 
de ridicat nivel tehnic, intr-o dis
pută echilibrată in cea mai mare 
parte a timpului, spectaculoasă. 
Victoria a revenit, după un meci 
maraton, campioanei sovietice cu 
3-2 (—11, —12, 10, 9, 3). Dinamo- 
viștii au jucat foarte bine în pri
mele trei seturi, apoi resursele lor 
fizice au început să scadă, în timp 
ce Ț.S.K.A. a avut o prestație din 
ce în ce mai bună, în primele 
două seturi Dinamo a condus une
ori la diferență de 4—5 puncte, 
iar in setul 3 a avut 10—8, mo
ment in care arbitrii Voss (Oian- 
da) și Lofman (Finlanda) au anu
lat un punct perfect valabil dina- 
moviștilor, care aveau să evolueze 
apoi sub semnul nervozității. în 
setul 4 a fost consemnat echili
bru pină la 
apoi Ț.S.K.A.
celălalt joc : Ț.S.K.A. Sofia — 
Vardar Skoplje 3—2 (—9, 10. —10, 
12, 11).

Chenar extern

la titlu,
Ț.S.K.A. 

chiar in 
joc

jumătatea sa (3—8), 
a luat inițiativa. In

UNGARIA-ROMÂNIA 6-4
LA HOCHEI JUNIORI
Pe patinoarul artificial acoperit 

din Miercurea Ciuc a avut loc, 
aseară, cea de a doua partidă de 
hochei dintre echipele de juniori 
ale României și Ungariei. Compor- 
tindu-se mult mai slab decit in 
jocul de miercuri (cîștigat cu 6—4), 
tinerii noștri jucători au fost între- 
cuți cu scorul de 6—4 (2—1, 2—3, 
2—0). Au marcat : Farkas (2), 
Csanyi, Tisarovicz. Terjek, Szabo 
pentru oaspeți, respectiv, Marcu 
(3) și Csata.

GHEATA DE AUR“
înaintea etapelor de azi și de 

mîine din campionatele în curs de 
desfășurare, clasamentul oficial al 
„Ghetei de aur", publicat de re
vista „France — Football", se pre
zintă astfel : 1. Geels (Ajax Ams
terdam) 24 goluri (23 jocuri) ; 2. 
Dudu Georgescu (Dinamo Bucu-

rești) 22 g (17 j) Bianchi
(Reims) 22 g (24 j) ; 4. Gerd Miil- 
ler (Bayern Miinchen) 20 g (22 j) : 
5. Kist (Az’ 67 — Olanda) 20 g 
(23 j) ; 6. Gray (Aston Villa) 20 g 
(25 j) ; 7. Van der Kuylen (P.S.V. 
Eindhoven) 18 g (23 j) ; 8. Geaici 
(Bastia) 18 g (24 j) etc.

. câte, acolo unde morala
■ sportivă e dată la o parte. 
: Cum s-ar ziie, nu mai e
• suficient ,să ingurgitezi o 
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Datorită

900 DIPLOME
La Școala superioară de 

cultură fizică din Leipzig 
a avut Ioc recent o festi
vitate cu prilejul căreia 
au fost inmînate diplome 
de antrenori reprezentanți
lor a 14 țări din Asia, A- 
frica șl America Latină. 
In opt luni el au aprofun
dat cunoștințe speciale în 
atletism și volei, în meto
dologia antrenamentelor și 
organizarea concursurilor. 
Din 1964 și pină acum, a- 
proape 900 de studențl din 
40 de țâri au urmat cursu
rile de specialitate ale di
feritelor Irțștitute superioa
re de cultură fizică și sport 
din R.D. Germană, obți- 
nînd diplome de absolvire 
în diverse specialități și 
puțind astfel lucra ca an
trenori sau conducători 
sportivi în patria lor 
baștină.

NOUL AZARIAN
La ultimele întreceri 

gimnastică masculină 
U.R.S.S. a fost remarcat 
tinărul Eduard Azarian, în 
vîrstă de 17 ani, care-și 
va face debutul internațio
nal într-un apropiat con
curs ce va avea loc în O- 
landa. Este fiul cunoscutu
lui gimnast sovietic Albert 
Azarian, 
în 1956 
campion 
si 1958.
Eduard _______ ___
cialist în proba de inele, 
incluzînd în exercițiile sale 
combinații deosebit de 
spectaculoase. La bară 
fixă si sol, tmărul Azarian 
realizează, de asemenea, 
exerciții foarte reușite.
AMBIȚIA VETERANULUI

Argentinianul Daniel 
Carpio. în vîrstă de 66 de 
ani are la activul său o 
serie de strălucite perfor
mante în domeniul înotu
lui pe distante lungi. El a 
făcut parte din reprezen
tativa argentiniană la pa
tru Olimpiade : Amster
dam. Los Angeles. Berlin 
și Londra. Tn anul 1947 a 
străbătut Canalul 
iar peste un an 
înot Gibraltarul. 
estuarul fluviului 
i-a rezistat, cele cîteva în
cercări efectuate de-a lun
gul anilor terminîndu-se 
cu eșecuri. Puternicul cu
rent costier nu i-a permis 
să-si termine cursa.

Anul acesta, Carpîo își 
va încerca din nou șansa, 
în ciuda vîrstel sale îna
intate. El este convins că 
experiența acumulată îi va

de

de 
din

camnion olimpic 
la Melbourne si 
mondial in 1954 

Ca și tatăl său, 
Azarian este spe-

permite să ducă la bun 
sfîrșit dificila tentativă. Ar 
fi, in sfîrșit, mult dorita 
sa victorie „pe teren pro
priu".

„EXPRESUL SUEDEZ"
In hocheiul profesionist a 

fost stabilit un nou record 
al eficacității. Cunoscutul 
jucător scandinav Anders 
Hedberg (actualmente, le
gitimat la clubul „Win
nipeg Jets") a înscris 50 
de goluri în 47 de meciuri. 
„Expresul suedez*4 cum 
este numit Hedberg în 
presa de dincolo de Ocean, 
a doborît un record care 
dura de mai multi ani, e- 
chivalent cu 50 de goluri 
în 50 de meciuri. Codeți- 
nători ai acestui vechi re
cord erau cunoscuții ași ai 
hocheiului nord-american 
Maurice Richard și coechi
pierul actualului record
man, Bobby Huli.

PATRULATER ȘAHIST
„Meciul-vedetă" al apro

piatelor confruntări dintre 
candidați la titlul mon
dial de șah pare să fie 
cel care va opune pe ma
rii maeștri Costa Mecking 
(Brazilia) și Lev Poluga- 
evski (U.R.S.S.), începînd 
de la 26 februarie, la Lu
cerna. In pitorescul oraș 
elvețian se fac pregătiri 
febrile pentru acest eveni
ment. O prețioasă inițiati
vă a organizatorilor va a- 
duce publicului spectator, 
ca supliment, urmărirea 
simultană a celorlalte trei 
meciuri ale candidaților, 
care se desfășoară la sute 
de kilometri distanță. Le
gături telex între Lucerna 
și Reykjavik, Rotterdam și 
Luca (localitate lîngă Flo
rența) vor permite recep- 
ționarea rapidă a mutări
lor făcute __ în meciurile 
Larsen 
ski — Hort și 
Korcinoi.

făcute în ________
Portisch, Spas- 

Petrosian — 
vor fi ime-

x

I*

i

A

CZ Â

__

In Bavaria, unde iarna a fost mai darnică în zăpadă, pa- 
sionații pirtiilor albe gustă din plin deliciile lunecu- 
șului pe schi. Le țin uneori tovărășie și călăreții, in 
asemenea originale curse „combinate", de skijoring, 
in care viteza schiorilor, pe plat, se mărește consi

derabil
diat înfățișate pe tablele 
de demonstrație dispuse 
în foaierul sălii pe scena 
căreia ----  -----
cklng

se vor înfrunta Me- 
și Polugaevski.

PRIN RADIO
Suedia vine vesteaDin ______ ___ _____

punerii la punct a unei 
metode noi de măsurare a 
lungimii săriturilor de la 
trambulină. Astfel, pe par
tea superioară a unuia 
dintre schiuri a fost plasat 
un emițător-radio în mi
niatură. In momentul ate
rizării, 
trat de un mecanism sen
sibil la șocuri, acest emi
țător transmite un semnal

ce este captat de o antenă 
aflată pe panta de ateri
zare. Deci, imediat ce schi
orul atinge această pantă, 
un aparat înregistrează șo
cul, calculează lungimea 
săriturii și transmite re
zultatul la tabela de afișaj.

care este înregis-

ECOURI DUPĂ EȘECUL DE PE „WEMBLEY“

înfrîngerea echipei Angliei pe 
„Wembley" de către echipa Olan
dei (0—2), deși meciul a avut un- 
caracter amical, continuă să fie 
comentată de presa britanică. „Au 
fost olandezii atît de buni, iar en
glezii foarte slabi ? Ambele va
riante sint valabile. "Fotbalul to
tal» olandez a triumfat față de 
stilul demodat, lent și ineficace al 
britanicilor, care au jucat cam la 
fel ca și în memorabila partidă din 
1953, cind au pierdut cu 3—6 in- 
tilnirea cu Ungaria" — scrie re
putatul ziarist englez Leslie Ver
non de la „World Soccer". Olan-

dezii au dominat pur și simplu 
tot jocul, in timp ce gazdele, cu 
inutilele lor țesături de pase, nu 
au putut periclita poarta oaspeți

lor. Crttyff și-a demonstrat măies
tria. Neeskens precizia paselor de 
la 30—40 m. iar tinărul Jan Peters 
(22 de ani) de Ia N.ijrnegep,a mar
cat. cu concursul celor doi ași. care 
activează acum în Spania, două 
goluri de ..toată frumusețea. An
trenorul olandez Jan Zwartkuis a 
sintetizat meciul astfel : „Englezii 
joacă pasionant in campionatul 
lor, dar cu un asemenea stil ine
ficace nu se mai poate atinge un 
nivel internațional de clasă ridica
tă". în fine, de cele două goluri 
primi-te este acuzat fundașul Ma- 
ddeley, de 61 de ori selecționat în 
echipa Angliei ! „Dar înaintarea — 
se întreabă Leslie Vernon — ce a 
făcut? . Acest . compartiment rămi- 
ne cel pe care selecționerul Don 
Revie trebuie să-I revizuiască".

MECIURI INTERNAȚIONALE
Alger. în meci tdr

Africii", Algeria a
(3—1) formația Kenyei. 
turneul de la Split, Di-

• X-a
„Cupa 
cu 4—1

• în
namo Zagreb a întrecut cu 4—0 
(1—0) cunoscuta formație olandeză 
Ajax Amsterdam !

pentru 
învins

• Echipa F. C. Ziirich. aflată in 
turneu in R. F. Germania, a jucat 
cu formația V.f.B. Stuttgart, pe 
care a invins-o cu 1—0 (1—0).

• th. preliminariile turneului 
U.E.F.A. pentru juniori : Franța — 
Luxemburg 1—1 (1—0) !

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
de 
o- 
a- 
Pe

în 
fi-

Mînecii, 
a trecut 

Numai 
La Plata

„Secretul'* unui record...
(din „

NU MAI SINT 
PRINTRE NOI...

• Ivar Vina, președinte
le Comitetului olimpic da
nez și membru al C.I.O., 
a incetat din viată la 
Copenhaga, în vîrstă de 56 
de ani. Practicant al atle
tismului în tinerețe, cam
pion al țării sale la proba 
de săritură in înălțime, 
Ivar Vind a fost președin
te al Comisiei C.I.O. pen
tru problemele amatoris
mului.
• Marele maestru Isaak 

Boleslavski. valoros șahist 
sovietic, apreciat teoretici
an și comentator de șah, 
a încetat din viată, in 
vîrstă de 58 ani.
• Suedezul Hans Alser, 

multiplu campion mondial 
și european de tenis de 
masă, a decedat recent in
tr-un accident de avion. 
Alser era în vîrstă de 37 
de ani.

ATLETISM • în Indoor-ul 
la Oklahoma- City, campionul 
limpic Mac Wilkins a cîștigat 
runcarea greutății cu 20,59 m. 
locul secund. Al Feuerbach 
19,86 m.

BASCHET • La Tel Aviv, 
meci retur pentru sferturile de
nală ale „Cupei Koraci", Alco Bo
logna a învins cu 82—81 (43—33) 
formația locală Hapoel.

CICLISM • Etapa a 2-a a tu
rului Cubei (Guantanamo — Gran 
Piedra, 126 km), a fost cîștigată de 
venezueleanul Cirilo Correa — 
3h23:50, care conduce în clasamen
tul Individual. Pe echipe : 1. Cu
ba ; 2. Venezuela, la 2:23 ; 3.
U.R.S.S., la 15:25. • După 6 eta
pe, în Turul Andaluziei continuă 
să conducă rutierul vest-german 
Dietrich Thurau, urmat la 1:43 de 
spaniolul Domingo Perurena.

HANDBAL • La Rouen, meciul 
amical masculin dintre selecționata 
secundă a Franței și echipa Italiei 
s-a încheiat cu scorul de 14—12 
(8—5) in favoarea gazdelor.

HOCHEI • în prima manșă a 
finalei „Cupei campionilor euro
peni" — ediția 1976, opunind for
mațiile Dukla Jihlava și Aripile 
Sovietelor Moscova, hocheiștii ce
hoslovaci au obținut victoria, pe 
teren propriu, cu 3—2 (1—0, 2—1. 
0—1), prin golurile înscrise de 
Cernik, Holik și Veith. respectiv 
Babinov și Tiumenev. Partida re
tur se va disputa la Moscova. •

La Helsinki, al doilea meci amical 
Finlanda — Cehoslovacia a revenit 
oaspeților cu 7—1 (2—0, 4—0, 1—1). 
Au marcat : Richter (2), 
(2), Martinec, Bubla și 
respectiv Lehtonen.

SCHI • Campionatele 
s-au încheiat La Sun 
(Idaho) cu proba feminină 
slalom special, în care . victoria a 
revenit Christine! Cooper, urmată 
de Hudi Preuss si Patricia Hell
man.

SCRIMA • Competiția mascu
lină de floretă (tineret) desfășura
tă la Oschatz, în apropiere de 
Leipzig, a fost cîștigată de scri- 
merul sovietic Georgi Abașidze. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Lossius (R.D.G.), Papp (Ungaria), 
Tepchmann, Geisler (ambii R.D.G.l 
și Hammou (Algeria).

ȘAH • Turneul 
Sol" a continuat la 
runda a 11-a, în care 
estru român Florin Gheorghiu a 
remizat în 48 de mutări cu Oșcar 
Castro (Columbia), rezultat con
semnat și în partida Jose Garcia 
(Spania) — Victor Ciocâttea. Alte 
rezultate : Hernandez — Ruiz 
1—0 ; Robatsch — Medina 1—0 ; 
Christiansen — Piasetsky și Byrne 
— Tatai remize. Lider se menține 
marele maestru american Larry 
Christiansen, cu 8 puncte. • Turneul 
de la Ciudad de Mexico s-a înche
iat cu victoria marelui maestru cu-

Stastny 
Pouzar.

S.U.A. 
Valley 

de

„Costa del 
Malaga cu 
marele ma-

banez Guillermo Garcia — 11 P 
(dih 14). urmat, de Frey (Mexic) 
— 10'/2 P. Cobo (Cuba) și Guttie- 
rez (Columbia) — 8'.'2 p.

TENIS • iile Năstase s-^-a cali
ficat în semifinalele turneului 
de la Ocean City (Maryland). în- 
vingînd.cU 7—5, 6—7. 6—3 pe Ray 
Moore. în celelalte „sferturi", 
Guillărino Vilas l-a Întrecut Cu 
3—6. 6—1. 6—4 pe Ion Tiriac, Bob 
Lutz, pe Cliff Richey, cu 6—7, 
7—5* 7—6, iar Vitas Gerulaitis pe 
Jan Kodes cu 6—3, 6—2, 6—3. Iii 
semifinale. Năstase ințilnește 

iar Vilas pe Lutz. • 
WCT de la Toronto

pe
Gerulaitis.
în turneul ___ _ ___
(sferturi de finală) : Dibbs — Ro- 
sewall 2—6. 6—3. 6—4 : Connors 
— Laver 6—0, 6—1. • în sferturile 
de finală ale turneului pentru ju
niori. care se desfășoară în orașul 
polonez Chorzow, jucătorul român 
Radu Hărnuțiu ,a obținut o fru
moasă victorie, cu 3—6, 6—4, 7—5, 
în fața lui Thomas Arnold (R. D. 
Germană). în celelalte trei parti
de s-au înregistrat următoarele re
zultate : Lendl (Cehoslovacia) — 
Tudor (România) 6—4, 6—2 ; Pilip- 
ciuk (U.R.S.S.) — Osolinski (Polo
nia) 6—1, 6—3 :
(U.R.S.S.) — Teterin
7—6. 6—3. • Finalele 
de tineret, care se desfășoară 
Torquay (Anglia), se vor disputa 
intre selecționatele S.U.A. și Ita
liei — la masculin și Angliei și 
S.U.A. — la feminin.

Bogdanov
(U.R.S.S.) 

competiției 
la
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