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raidl nostru In unități de invățămint din lași, Cimpulung Muscel, Vidra-Vrancea și Timișoara
Pentru formarea unor genera

ții sănătoase și viguroase apa
re ca o necesitate stringentă 
cuprinderea întregului tineret 
studios în practicarea exerciți- 
ilor fizice. Școlii îi revine rolul 
principal pentru înfăptuirea a
cestui deziderat. Stă în puterea 
cadrelor didactice de specialita
te și a celorlalți factori educa
ționali din perimetrul școlii — 
în primul rind a organizațiilor 
U.T.C., care coordonează activi
tatea sportivă a elevilor — de 
a contribui tot mai activ la for
marea deprinderilor de mișcare 
a acestora, de a-i îndruma, de 
a-i călăuzi către practicarea unei 
ramuri de sport, peste ceea ce 
se realizează, în mod obișnuit, 
la orele de educație fizică. Se 
îndeplinește, oare, în mod ferm 
această cerință ? Ce modalități 
sînt folosite ? Cu ce rezultate ? 

colaborarea 
sport și or-

arbitri etc). Altfel,ganizatori,
desigur, ar fi foarte dificil de 
cuprins în activitatea sportivă 
un număr de aproape 2 000 de 
elevi, dintre care peste 500 sînt 
zilnic prezenți la întrecerile pe 

’ clase și interclase, la acțiuni de 
selecție pentru școlile sportive 
(rugbyștii sînt dirijați 
„Unirea"), C.S.M. (jucătorii 
tenis de masă), Politehnica 
baliștii) ș.a.

PORNIND DE LA 
AUTODOTARE

către 
de 

(fot-

dinLa Liceul pedagogic 
Cimpulung Muscel, o inițiativă 
cu fond practic. Ne-o prezintă, 
prof. Tudorel Bădescu, șeful ca
tedrei de educație fizică : „Cla
sele, anii de studii organizează

Cum se realizează 
dintre profesorii de 
ganizațiile U.T.C.

Ancheta noastră 
răspundă la aceste

încearcă să 
întrebări...

ZILNIC, PESTE 500 DE ELEVI 
PREZENȚI PE TERENURILE 

DE SPORT
Este ceea ce ține să sublinieze 

de la început prof. Ștefan 
Humă, responsabilul catedrei de 
educație fizică a Școlii generale 
nr. 7 din municipiul Iași, uni
tate de învățămînt nouă (2 ani 
de la înființare), situată într-un 
cartier („Alexandru cel Bun") — 
apărut și el de curînd pe harta 
așezării de pe Bahlui. Bază ma
terială excelentă pentru sport 
(sectoare de atletism, pistă a
plicativă, terenuri pentru jocuri, 
toate asfaltate). Un calendar 
competițional intern, extrem de 
dens, rodul colaborării catedrei 
de resort cu organizațiile U.T.C. 
ale claselor este respectat 
strictețe. în realizarea lui 
aduc contribuția nu numai
drele didactice (adesea și cele 
de alte specialități), ci și elevii 
din ultimii ani, în calitate de 
concurenți sau de... oficiali (or-

cu
își 

ca-

cu regularitate serbări cultural- 
sportive care se bucură de lar
ga audiență a publicului musce- 
lean, părinți și cunoscuți ai ele
vilor. Din fondurile realizate 
elevii își completează echipa
mentul și materialul sportiv, se 
autodotează".

Printr-o astfel de modalitate, 
realizată cu sprijinul organiza
țiilor U.T.C., toate clasele se 
prezintă satisfăcător la capito
lul „înzestrare pentru sport". 
S-a lansat totodată, indirect, o 
întrecere între clase pentru cea 
mai reușită acțiune cultural- 
sportivă, care completează un 
bogat program competițional ce 
cuprinde campionate pe clase la 
volei, baschet, minifotbal, con
cursuri atletice, de șah și tenis.

Că marea majoritate a celor 
de la „pedagogic" sînt prezenți 
într-o activitate sportivă de ma
să organizată (tonul dîndu-1 de 
fiecare dată uteciștii, cum re
marcă însăși conducerea liceu-

lui) ne este demonstrat și de un 
alt fapt : fiecare dintre absol
venți primește, pe lîngă diploma 
de rigoare, și brevete de arbitri 
la diferite ramuri de sport. Or, 
ca să Ie obțină, ei trebuie să 
practice efectiv sportul, o disci
plină sau chiar mai multe. No
țiunea de arbitru are, însă, un 
caracter mai larg. Ea presupune 
și cunoștințe în domeniul orga
nizării activității sportive de 
masă, 
sportive simple, absolut 
sare mîine în activitatea 
țătorilor, a educatoarelor.

IARNA CA SI VARA ÎN 
COMUNA VIDRA-VRANCEA

Elevii Liceului real-umanist 
din comuna Vidra (județul Vran- 
cea) au găsit în sport un prie
ten nedespărțit. Iarna, ca de 
obicei, pe primul plan se situea
ză concursurile de schi (fond cu 
deosebire) și săniuțe. Anul aces
ta, de pildă, niciunul din cei 
aproape 300 de elevi din Vidra 
n-au rămas în afara întreceri
lor inițiate de catedra de spe
cialitate (prin prof. Ion Soare) 
și comitetul U.T.C. pe liceu (pre
ședinte, un elev — Gheorghe 
Halici din clasa a XII-a A). Au 
continuat, în paralel, concur
surile de cros (pe clase), cam
pionatele de volei (sport pre
dilect, formațiile liceului fiind 
fruntașe pe județ), fotbal (11 
echipe), șah și tenis de masă. 
Iar din cînd în cînd — dar ori
cum prea puțin, dat fiind fru
musețea zonei geografice în cafe 
se află școala — au luat parte 
Ia excursii tematice la Măgura 
și chiar mai departe, la Soveja, 
acolo unde se desfășoară în mod 
obișnuit și etapele județene ale 
unor competiții de masă la schi 
și săniuțe.

Rămîne însă nerezolvată pro
blema scutirilor medicale, „Nu 
este vorba de un număr prea 
mare de scutiți de la orele de 
săniuțe — ține să sublinieze 
prof. Soare — ci mai mult de 
respectarea unui principiu. Me
dicul sportiv al județului acor
dă scutiri, in mod formal (n.n. 
fără a constata, obiectiv, reali
tatea), motivînd că respectă re
comandările specialiștilor. Și 
dacă specialiștii nu sînt întot
deauna. nici ei, în deplină cu
noștință de cauză ?

„CINE MERGE CU NOI 
ÎN SEMENIC ?"

Invitația făcută elevilor Li
ceului industrial „Electromotor" 
din municipiul Timișoara de că
tre organizațiile U.T.C. h-a ră
mas fără ecou. Zeci de tineri

Tiberiu STAMA
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MIERCURI ÎNCEP Prima gala de selecție a lotului de box
al amenajărilor de baze 

nece- 
învă- CAMPIONATELE NAT IONALE

DE SCHI ALPIN
PENTRU SENIORI

în această săptămînă, activita
tea competițională internă de 
schi este marcată de desfășura
rea a trei mari competiții. Din 
cauza vremii nefavorabile (ab
sența zăpezii, căldura anormală 
pentru luna februarie), locurile 
tradiționale de desfășurare a în
trecerilor au trebuit să fie schim
bate.

CAMPIONATELE NAȚIONA
LE DE SCHI ALPIN ALE SENI
ORILOR vor fi găzduite anul 
acesta de pîrtiile de lîngă Sinaia. 
Probele, feminine și masculine, 
sînt programate pentru zilele de 
miercuri, joi și vineri, cînd se 
vor desfășura curse de slalom, 
slalom uriaș și coborîre.

schi

(Continuare In pag. a 3-a)

TINERII BAT LA PORȚILE CONSACRĂRII
e Asta scară, o noua reuniune de atracție

Iubitorii boxului 
au venit cu multă 
ră, la reîntîlnirea _ _ 
fruntași. Prima gală importantă 
a sezonului, organizată în sala 
Floreasca, avea menirea să dea 
posibilitate 
fectueze o 
revistă a

din Capitală 
plăcere, asea- 

cu pugiliștii ■

selecționerilor să e- 
timpurie trecere în 
membrilor lotului

Cat. 
(Di- 

(B.C.

O frumoasă inițiativă a Școlii generale nr. 152 din sectorul i al Capt- 
talei .' organizarea de atergări de cros cu participarea eteirtof dm toate 
clasele. Vremea frumoasă, primăvărateca, acum, . in februarie, _ a con- 
^nbuit la reus^ așa cum se porte vedea șt dm sitcvența alaUirada...Foto : Sigmund BAKCSy
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CERINȚE ACTUALE
ÎN SPORTUL DE MASĂ
Este mai mult decit evidentă, constatarea că, prin apu

carea prevederilor Programului de dezvoltare a mișcă
rii sportive, aprobat de Comitetul Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R., încă din primele zile ale anului activitatea sportivă 
de masă cunoaște, în toate județele țârii, noi ritmuri de desfă
șurare, cîstigînd în continuitate și, implicit, în eficiență. De altfel, 
în fiecare'din numerele apărute în această perioadă, . ziarul _ nostru 
a publicat numeroase relatări de la asemenea manifestări spor
tive care, adesea, m pofida unor condiții mete°rologice nefavo
rabile, au angrenat zeci și sute de mii de tineri și alte categorii 
de oameni ai muncii. _

Pot fi desprinse si alte citeva concluzii îmbucurătoare : organele 
sportive, toți ceilalți factori cu atribuții manifestă preocupări . spo
rite pentru a asigura acestor întreceri o tot mai mare diverstate, 
un caracter atractiv și larg accesibil ; s-a trecut in mod . practic 
la intensificarea activității in unitățile de bază din școli, între
prinderi și instituții, sate ' și comune ; pot fi consemnate începuturi 
promițătoare in legarea mai strinsă a activității sportive cu pro
ducția, precum și cu viața culturală a satelor. ~ .

Au fost organizate, în acest răstimp, nenumărate întreceri spor
tive de masă si analiza dezbaterilor din cadrul recentelor, plenare 
ale CTE^S. reliefează faptul îmbucurător că în această amplă 
acțiune și-au adus o contribuție crescută atît organele sportive 
cit' și ceilalți factori cu atribuții. Așa se explică, desigur, frumoa
sele rezultate cu care s-au încheiat, printre altele, întrecerile de 
masă ale unor competiții centrale cu finale pe țară, rezervate 
pionierilor, școlarilor, tinerilor de la sate și miiitarilor. O entuziastă 
participare s-a înregistrat la toate competîțiile omagiale - „Cupa 
Unirii", „Cupa 16 Februarie", „Cupa Independenței" ș.a. - orga
nizate în toate județele țării.

Sînt însă, cunoscute cerințele deosebite exprimate în Programul 
de dezvoltare a mișcării sportive cu privire la imbunătățirea sub
stanțială a activității sportive de masă și tocmai de aceea rea- 
lizârile ammthe nu bebrne să Iz 'Ț"”
de desfășurare a sportuM de masă, ------ .
trebuie menținute, și să crească pe măsură . ce vremea^, se 
și mai favorabilă prachcăru < ' ' J ~

5

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE SCHI FOND PENTRU JU
NIORI (fete și băieți) va avea 
loc în împrejurimile Fundatei, 
localitate care a trecut „botezul 
focului", chiar anul acesta, în 
organizarea unor mari întreceri. 
Datele de desfășurare: 24—25 fe
bruarie. Vor fi prezente toate 
cluburile, asociațiile sportive și 
școlile sportive în care se prac
tică această disciplină a sporturi
lor de iarnă.

în eventualitatea în care pîrtia 
de bob din Sinaia va oferi con
diții bune de desfășurare, la sfîr- 
șitul săptămînii va avea loc 
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 
BOB PENTRU JUNIORI ȘI SE
NIORI.

★

în perioada 23—27 februarie, 
în localitatea Lillehamer (Norve
gia) se vor desfășura Campiona
tele mondiale de biatlon pentru 
seniori și juniori. în vederea 
participării la C.M. sportivul 
Gheorghe Gîrniță a plecat ieri 
dimineață spre Norvegia. El va 
participa la proba de 20 de ki
lometri.

GINA PANAIT-6,57 M LA LUNGIME
DOBOARĂ RECORDUL DE SALA
AL VIORICAI VISCOPOLEANU!

în cadrul campionatelor in
ternaționale de atletism pe te
ren acoperit ale U.R.S.S, desfă
șurate la Minsk, Gina Panait a 
stabilit un nou record al Româ
niei la săritura in lungime cu o 
performanță excelentă, 6,57 m. 
Rezultatul Ginei Panait întrece 
cu 1 centimetru cel mai vechi 
record de sală al țării, care a
parținea Vioricăi ~ 
din 1970 (Viena, 14 martie), 
reprezintă, totodată, a 
performanță românească 
toate timpurile (în sală 
aer liber) după : 6,82 m 
Viscopoleanu, 6,60 m 
Spînu-Anton, 6,58 m 
Ștefan eseu.

La o săptămînă după

Viscopoleanu
Și 

patra 
din 

sau în 
Viorica 

Doina 
Valeria

campio-

natele naționale cînd la prima 
participare ca senioară ea a 
cucerit titlul de campioană cu 
6,54 m, Gina Panait stabilește, 
primul său record național, * 
ierarhia europeană a 
atleta brăileancă este 
treia, după Tatiana 
(U.R.S.S.), recordmana 
nă pe teren acoperit — învin
gătoare la Minsk cu 6,60 m — 
și Ildiko Erdelyne (Ungaria) 
6,60 m. O poziție promițătoare 
prin prisma campionatelor eu
ropene din martie.

Recordul Ginei este al patru
lea stabilit de atleții noștri în 
ultimele două ziie: Cornelia 
Popa 1,89 m la înălțime (egalat), 
Toma Petrescu și Veronica Buia

REZULTATE TEHNICE, 
semimuscă : N. Șeitan 
namo) b.p. N. Șchiopu 
Brăila) ; muscă : F. Ibrahim 
(Farul) b.p. P. Dragu (Elec- 
troputere Cv.) și N. Robu 
(B.C. Brăila) b.p. D. Burdi- 
hoi (Metalul) ; cocoș : '
Neagu (Oțelul Tgv) - 
Donciu (A.S.A. Cluj Npc) nul, 
T. Dinu (Dinamo) b.p. " 
Stoenescu (A.S.A. Cluj Npc) 
și D. Cipere (Metalul Drob. 
T. S.) b.p. M. Ivanciu (B. C. 
Brăila) ; pană : T. Tudor 
(Farul) b.p. C. Buzduceanu 
(Steaua) ; semiușoară : Gh. 
Simion (Dinamo) b.p. Gh. 
Bacriș (C.F.R. Cv) ; mijlocie 
mică : D. Cimpoieșu (Dina
mo) b.p. D. Petropavlovski 
(Rapid) ; mijlocie : V. Silaghi 
(Dinamo) b.p. A. Crișan 
(Tehnofrig Cluj Npc) ; grea : 
N. Grigore (Farul) b.p. P. 
Ungureanu (Steaua).

N. 
M.

N.

Au fost 
de luni 

rîndurile

foarte larg constituit, 
prezenți pe programul 
mai ales nou-veniții în 
selecționaților, dar și cîțiva din
tre corifei. A pasionat îndeosebi 
parada categoriei muscă, unde 
succesiunea lui Gruiescu e des
chisă. Firește că cel mai în
dreptățit candidat la șefia cate
goriei este campionul țării 
Ibrahim Faredin, pe care l-am 
regăsit aseară oarecum schim
bat. El nu pare încă a fi pus 
la punct cu pregătirea, dar de 
pe acum se poate aprecia că a 
ciștigat în spirit ofensiv, a în
mulțit- loviturile pe- parcursul 
fiecărei reprize, dar a pierdut,

In 
sezonului 
clasată a 

Scaciko 
europea-

6,71 s și r espectiv 7,41 s la 60 m ! 
Un start bun, pe care-1 dorim 
confirmat, sîmbătă și duminică, 
la „Cupa de Cristal".

După meciurile de hochei cu R. D. G.

O MUNCA
ÎNAINTEA
Selecționata de 

noastre s-a aflat 
tăminii trecute în 
ciuri-test, cu un

DE PREGĂTIRE MAI INTENSĂ
PARTICIPĂRII LA GRUPA A!

țării 
săp- 
me-

ducă la automulțumire. Ritmurile 
", acum în perioada de iarnă, 

' “ o va dovedi
ijikji ;__ __________(-1 i sporturilor de sezon. Să nu uităm,

mai ' ' ales', faptul că' nici pînă acum nu se . poate vorbi_ numai cu 
aprecieri pozitive despre activitatea sportivă de masă. Era ~ oe 
așteptat, de exemplu, ca în această perioadă să crească . _ numărul 
acțiunilor turistice, să se organizeze mai multe competiții. pentru 
femei, să se facă mai mult pentru consolidarea complexului „Sport 
și sănătate" etc. Surprinde, de asemenea, faptul că, deși in foajte 
multe zone ale țării, timpul s-a menținut favorabil practicării 
sportului in aer liber, dominante au fost intrecerile de sală, îndeo
sebi cele, de șah și tenis de masă. Ultimul program al activităților 
sportive de masă, reunind acțiunile tuturor sectoarelor din Capi
tală, a cuprins zeci de manifestări, dar dintre acestea, cu excepția 
a două-trei meciuri de fotbal, doar două întreceri în aer liber, 
la cros I

Fără îndoială, sint și alte direcții în care va trebui să se acțio
neze, în continuare, cu mai multă fermitate. Cu atît mai mult cu 
cît, după finalele unor importante competiții de masă, desfășurate 
la sfîrșitul săptămînii trecute, în diferite centre ale țării, principala 
preocupare a tuturor factorilor cu atribuții va trebui acum să se 

indrepte spre pregătirea apropiatelor intreceri din cadrul primei 
ediții - de masă - a „DACIADEI". Timpul rămas pînă la startul 
acestei ample compettții sportive naționale - 20 martie - trebuie 
intens folosit în vederea unei dezvoltări generale a activității spor
tive de masă din toate asociațiile, astfel incit „Daciada * să 
însemne a adevărată primăvară a mișcării noastre sportive.

hochei a 
la sfîrșitul 
fața a două 
grad de dificul

tate sporit, ceea ce a permis ma
terializarea unor concluzii reale,
de mare folos in conturarea pro
gramului viitor, în realizarea unei 
pregătiri mai bune și mai eficien
te. Aceasta pentru că adversarul 
întilnit, reprezentativa R. D. Ger
mane este evident mai bună ca 
selecționata țării noastre, care n-a 
obținut, pînă acum, decît trei re
zultate de egalitate în meciurile 
directe. în plus, jucătorii din R. D. 
Germană se află într-un stadiu de 
pregătire mai avansat, deoarece 
jocurile grupei B a C.M., la care 
iau parte, încep la 10 martie, în 
timp ce grupa A a 
fi prezentă echipa 
tează în 21 aprilie, 
decalaj de mai bine* 
re explică de ce 
s-au aflat cu un bagaj general de 
pregătire mai complet.

Sint două lucruri (diferența de 
valoare și de pregătire) care ex
plică însă — PARȚIAL — rezul
tatele, nesatisfăcătoare pentru noi, 
cu care s-au încheiat cele două 
jocuri cu echipă R. D. Germane, 
înfringeri cu 2—6 și 2—3. Am sub
liniat cuvîntul parțial, deoarece 
acccptînd aceste motive obiective*, 
nu putem să trecem cu vederea și 
alte cauze, și care țin de slăbiciu
nile de joc ale hocheiștilor 
de felul în care ei înțeleg 
comporte pe gheață.

în primul rînd este vorba 
lul în care se realizează protejarea 
porții și, mai cu seamă, marcaj'ul 
adversarilor în zona de apărare. în 
cele două partide au fost frecvente

C.M., unde va 
noastră, debu- 
Este, deci, un 
de o lună, ca- 
oaspeții noștri

noștri, 
să se

de fe-

momentele în care jucătorii din 
R. D. Germană s-au aflat liberi, 
deloc jenați, pe punctul de a în
scrie, în fața porții lui Neted u 
sau Gh. Huțanu. In 
fundașii erau plasați _ 
majoritatea atacanților 
pliau greoi, tardiv, 
fără eficiență. Am .
de combativitate în apărare a ata
canților Pisaru, Vișan, Nistor, Ole- 
nici (este drept, ultimul a fost în 
meciul de sîmbătă și ușor gripat), 
precum și lipsa de promptitudine 
în intervenții a fundașilor Antal, 
Justinian sau Moroșan (cît a jucat 
pe acest post).

în atac, preocuparea pentru rea
lizarea unor combinații rapide și 
eficiente a fost neobișnuit de re
dusă. Este drept că omogenitatea 
primei linii de atac a avut de su
ferit prin accidentarea lui Costea, 
iar. ulterior, pe parcursul desfășu
rării celor două meciuri, alți doi 
atacanți, de fapt centrii celorlalte 
două linii (Olenici și Vasile Hu- 
țanu) au devenit indisponibili. A- 
cestc situații nu pot explica însă 
îngrijorătoarea frecvență a acțiu
nilor individuale, „armă" ofensivă 

apare prima oară într-o 
a lotului reprezentativ, 
ce, azi, în hocheiul mo- 
nu mai e folosită. Dealt

fel, sîmbătă, din două asemenea 
neinspirate acțiuni ale lui Tureanu 
și Pană, oaspeții au recuperat ra
pid pucul și au declanșat contra
atacuri decisive, soldate cu două 
goluri.

Sînt doar citeva observații gene
rale. Intr-o discuție cu antrenorul 
Șt. Ionescu, înaintea plecării la 
turneul de la Budapesta, acesta 
nc-a spus că întregul lot este con-

acest timp 
greșit, iar

se re- 
și deci 

notat lipsa

șlient de carențele manifestate și 
că in ultima perioadă de pregătire, 
dc fapt perioada decisivă, care va 
începe în primele zile ale lunii 
martie, va munci cu mai multă 
dîrzenie, pentru ca in aprilie, Ia 
C. M. grupa A, echipa noastră 
să-și realizeze obiectivul propus, 
acela de a se menține, in continu
are, in eșalonul superior al hoche
iului mondial.

care nu 
evoluție 
în timp 
dern, ea

se pare, în ex
plozia execuțiilor. 
Craioveanul Paul 
Dragu reintră în 
atenția publică 
mai maturizat, 
mai puternic, ca
pabil să-i facă 
față campionului. 
Am văzut aseară 
doi foști maeștri 
(exagerați) ai es
chivei, ameliorați 
pe planul preo
cupării pentru a
devărata tactică 
pugilistică. Cea
laltă pereche de 
„muște" ne-a per
mis să-l revedem 
pe unul dintre e- 
ficacii boxeri ro
mâni în turneele 
internaționale ale 
anului trecut. Du
mitru Burdihoi, 
care ne-a decep
ționat însă prin 
confuzia în inten
țiile din ring, iar 
în ultimele două 
reprize chiar prin 
incapacitatea de a 
face față atacuri
lor obișnuit per
sistente și răbdă
toare ale brăilea-
nului Robu Niță. Mult ne-a plă
cut și meciul „cocoșilor" Teodor 
Dinu — Nicolae Stoenescu, ulti
mul arătîndu-se un element de 
nădejde, în măsura în care va 
spori frecvența loviturilor, pentru 
a putea profita deplin de alonja 
avantajoasă. S-au mai remarcat 
tinerii Gheorghe Simion și 
Gheorghe Bacriș, care bat și ei 
la porțile consacrării.

Niță Robu (dreapta) profită de pasivitatea lui 
Dumitru Burdihoi pentru a plasa o nouă stingă 

Foto : Vasile BAGEAC
Gala secundă va avea Ioc as

tăzi, de la ora 18, tot în sala 
Floreasca. Pe programul reuni
unii figurează și meciuriie: 
Simion Cuțov — Ion Budușan, 
Faredin Ibrahim — Niță Robu, 
Paul Dragu — Dumitru Burdi- 
hoi, Florian Livadaru — Ilie 
Dragomir, Vasile Didea — Cos
tache Ciochină etc.

Victor BANC1ULESCU

Ancheta „SPORTUL" în rîndurile antrenorilor

formațiilor fruntașe ale handbalului masculin
I .

NIVELUL DIVIZIEI A
ESTE NESATISFĂCĂTOR

CAUZELE REALE, EVIDENȚIATE DE TEHNICIENI © PREA 
’............     “ " • SE CER REZULTATE ; DAR

NU INTERESEAZĂ ?
PUTINI JUCĂTORI VALOROȘI

NIVELUL JOCULUI

Handbalul ne-a obișnuit, în ul
timele două decenii, cu performan
țe înalte. N-a existat întrecere ofi
cială sau competiție de tradiție în 
care reprezentativele noastre să nu 
fi urcat pe podium. Succesele hand- 
baliștilor și handbalistelor au creat 
nu numai satisfacții deosebite, ci 
și exigențe sporite, obligații majore, 
lată de ce unele insuccese din 
ultima vreme au dat naștere la 
semne de întrebare. Nu cumva teh
nicienii, altădată novatori, s-au 
lăsat cuprinși de o nestimulativă 
stare de euforie, s-au plafonat ? 
Există același entuziasm de odi

nioară in depistarea și pregătirea 
elementelor tinere ? Succesele n-au 
dus cumva la blazarea jucătorilor 
din echipele reprezentative ?

Cum oglinda fiecărei discipline 
este campionatul, am inițiat o an- ' 
chetă in rindul celor 12' antrenori 
ai divizionarelor masculine A, cu 
intenția de a le afla opinia despre 
„momentul actual al handbalului", 
despre cauzele stagnării (sau 
greșului), despre posibilitățile 
depășire a impasului.

Le-am adresat tehnicienilor 
motoarele patru întrebări :

re
de

ur-

1. CARE ESTE, DUPĂ OPINIA DV., NIVELUL ACTUAL 
DIVIZIEI A ?

2. CE AR TREBUI ÎNTREPRINS PENTRU A SE ASIGURA 
PROGRESUL VALORIC AL HANDBALULUI ROMÂNESC ?

3. CE JUCĂTORI TINERI AȚI PROMOVAT ÎN ULTIMII 
DOI ANI Șl DE UNDE PROVENEAU ?

4. DACĂ VI S-AR ÎNCREDINȚA FUNCȚIA DE SELECTȚO- 
NER UNIC, PE CINE AȚI INCLUDE ÎN LOTUL DE 16 JUCĂ
TORI AL ECHIPEI NAȚIONALE ?

AL

Antrenorii divizionarelor A 
s-au dovedit interesați de parti
ciparea la această anchetă. Ei 
ne-au oferit răspunsuri în scris, 
pe care le vom publica. Nu pe 
toate, însă, in extenso, deoarece 
multe opinii se repetă.

Pentru astăzi, întrebarea nr. 1 
(„Care este, după opinia dv„ 
nivelul actual al Diviziei A?“) 
și răspunsurile antrenorilor:

CORNEL OȚELEA (Steaua) : 
„Mediu — influențat foarte mult 
de arbitraj

VLASE (Dinamo 
„Nivel modest, din 
perioade de pregăti-

PANĂ (H.C. Minaur 
„Nivelul actual al

OPREA 
București): 
cauza unor 
re scurte".

LASCĂR
Baia Mare) : 
Diviziei A este foarte slab".

ION DONCA (Dinamo Bra
șov) : „Mediocru, sub posibilită-

Anchetă realizată de 
Hristache NAUM

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE (Continuare în pag. a 2-a)

Duminică diminea
ță, animație deosebită, 
atmosferă de concurs 
la sala de gimnastică 
de la Complexul „23 
August" dim Capitală. 
Un mare număr de 
sportive și de sportivi 
erau prezenți la pri
ma întrecere din ca
drul concursului pe a
parate,. care marca, 
dealtfel, startul in 
noul sezon competițio- 
nal. Fetele au evoluat 
la birnă, iar băieții 
la sărituri. DRAGOȘ 
NEAGU a fost și el 
prezent la concurs, cu 
aparatul său de foto
grafiat...
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1977. Căsătorită ,

CORNELIA POPA (atletism)
S-a născut la București, la 

27 august 1950. înălțime 177 cm, 
greutate 68 kg. Practică atle
tismul din 1964 (primul antre
nor — Elisabeta Stănescu). Face 
parte din clubul bucureștean 
Dinamo — antrenor Ion Vin- 
tilă. Recordmană națională la 
înălțime : 1,93 m (în aer liber) 
in 1976 și 1,89 m (in sală) in 
1976 și 
copil.

Cu rezultatul de 1,93 m realizat anul trecut, la Atena, Cor
nelia Popescu-Popa este considerată ca „recordmană mondia
lă" a săritoarelor în înălțime care folosesc „floop“-ul ! De 
fapt, de cînd utilizează acest stil, rezultatele Corneliei au 
marcat o creștere remarcabilă, avînd în vedere că prin „pă
șire" sărise cel mai bine, în 1968, doar 1,68 m. Din 1970 de 
cînd a devenit adepta stilului lui Fosbury, evoluția sa a fost 
următoarea : 1970 — 1,85 m, 1971 — 1,87 m, 1972 — 1,84 m, 
1973 — 1,88 m, 1974 — 1,89 m, 1975 — pauză, 1976 — 1,93 m, 
1977 — 1,89 m. în decursul activității, Cornelia Popa a cucerit 
medalia de argint la C.E. de la Helsinki în 1971, în aer liber, 
„argint" în 1970, la Viena și „bronz" în 1971, la Sofia, la 
„europenele" de sală.

. A fost de mai multe ori campioană republicană și balcanică. n. XV&L ue mai iiiune on campioana republicana și balcanica 
și a cîștigat numeroase competiții internaționale. De notat ??
faptul că în afara recordurilor la înălțime ea îl deține și pe 
cel de la pentatlon cu 4446 p — 1976. în momentul de fată 
Cornelia se pregătește să participe la o nouă ediție a „euro
penelor" pe teren acoperit.MIRCEA TUTOVAN (volei)

S-a născut la 13 martie 1952. 
A început să practice voleiul la 
echipa Grupului școlar „23 Au
gust". Primul antrenor : prof. 
Jean Săvulescu. Actualul an
trenor : George Eremia. Com
ponent al formației Dinamo din 
1969. Maestru al sportului. Că
sătorit.

s-au remarcat la actuala ediție aPrintre voleibaliștii care r ' _ * „
turneului final al Cupei campionilor europeni a fost și jucă
torul bucureștean Mircea Tutovan, inclus în „echipa turneului", 
alături de alți reputați sportivi : colegul său de club Corneliu 
Oros, Kondra, Savin, Loor (Ț.S.K.A. Moscova), Bogoevschi 
(Vardar Skoplje). Avînd remarcabile calități (1,99 m înăl
țime), el a devenit în scurtă vreme de la începerea activității 
voleitealistiice un atacant de* elită, datorită și unei forțe deose
bite. Mircea Tutovan și-a început ascensiunea după campio
natele europene de tineret din 1969, cînd a fost unul din com- 
ponenții de bază ai reprezentativei noastre, medaliată atunci 
cu „bronz". Din acel moment, selecționat în echipa națională 
de seniori, a luat parte la mari competiții internaționale 
(Olimpiadă, campionate mondiale și europene, Balcaniadă), fă- 
cîndu-se remarcat printr-o bună comportare, contribuind, de
seori, decisiv la obținerea unor frumoase succese.

TEHNICIENII „FLOTILEI“ DL CAIAC-CANOE
PREGĂTESC VIITOARELE SUCCESE!

Săptămîna trecută, la 
s-a desfășurat cursul de 
ționare a antrenorilor de ’ caiac- 
canoe. Acțiunea federației, care 
i-a transformat timp de o săp- 
tămină pe dascăli în învățăcei, se 
înscrie în cadrul planului de mă
suri pentru continua dezvoltare a 
sportului padelei și pagaei, disci
plină olimpică de mare însemnă
tate, care ne-a adus și la Mont
real satisfacții majore, ca de alt
fel, la fiecare mare confruntare 
din ultimele două decenii.

La cursul de perfecționare, care 
a constituit prilejul unui aprofun
dat schimb de experiență, au par
ticipat tehnicieni din București, 
Galați, Tulcea, Brăila, Constanța, 
Orșova, Timișoara, Arad, Reșița 
etc. Caracterul activ, de lucru, al 
cursului poate fi ușor constatat din 
faptul că fiecare dintre partici- 
panți a susținut un referat ales, 
dintr-o tematică de interes gene
ral, vizînd, în special, probleme 
de ordin metodic. Pe marginea 
fiecărui referat s-au purtat discu
ții, foarte interesante, care au a- 
jutat la crearea unei unități de 
vedere în principalele probleme. 
Cîteva titluri din lucrările pre
zentate : Metode și mijloace de 
selecție, Circuite de antrenament 
în sală în pregătirea de iarnă, 
Pregătirea de iarnă a juniorilor, 
Metodica predării tehnicii vîslitu- 
lui (la caiac și la canoe). Dezvol
tarea calităților fizice prin antre
namentul cu repetări, 
distincte de intensitate 
rioada competițională, 
dezvoltării rezistenței pe distanțe 
clasice etc.

Snagov, 
perfec

Elemente 
în pe- 

Metodica

Participanților le-au fost expuse, 
de asemenea, o serie de lucrări 
prezentate de specialiști de la In
stitutul de Educație Fizică și 
Sport, Centrul de medicină spor
tivă, Centrul de Cercetări și Do
cumentare al C.N.E.F.S. etc., pre
cum : Documente de planificare 
(S. Zelinschi), Probleme actuale 
ale selecției în sportul de perfor
manță (C. Răduț), Refacerea, tes
tarea capacității de efort (dr. A. 
Szogy), Factori limitativi ai per
formanței in caiac-canoe (C. Flo- 
rescu). Metode moderne de gin dire 
în antrenamentul sportiv (V. Du
mitrescu).

în final, federația a prezentat 
modelul de selecție, pregătire și 
concurs pentru J.6. din 1980 de la 
Moscova precum și direcțiile prin
cipale ale instruirii în activitatea 
de performanță Ia caiac-canoe, do
cumente de bază pentru activitatea 
în toate secțiile.

Prezent în mijlocul participan
ților la începerea și la încheierea 
cursului, președintele C.N.E.F.S., 
general locotenent Marin Dragnea, 
i-a felicitat pe tehnicienii caiacu
lui și canoei pentru succesele ob
ținute pînă acum și a subliniat că 
sînt necesare noi eforturi, și mai 
mari, pentru dezvoltarea și pro
gresul caiacului și canoei româ
nești, că trebuie muncit mai mult 
și mai bine pentru ca la viitoa
rele confruntări internaționale și 
în special la J.O. din 1980, bilan- 

■ țul „flotilei noastre" să depășească 
realizările anterioare.

La încheierea turului U
(de sală) STEAUA LIDERĂ AUTORITARĂ

www. REZULTATE TEHNICE
C.S.M. Borzești
Dinamo București
Politehnica Timișoara 
Steaua
Gloria Arad
H.C. Minaur Baia Mare

— Știința Bacău
— Dinamo Brașov
— Betonul Săvinești
— Univ. Cluj-Nap.
— C.S.U. Galati
— Univ. București

telefon) 
au ur- 
în sala

PLOIEȘTI 21 (prin 
Peste 1000 de spectatori 
mărit luni după amiază 
Victoria din localitate desfășu
rarea ultimelor partide din ca
drul turului II al Diviziei A de 
handbal masculin. înaintea ulti
mului act al campionatului, pro
gramat la primăvară, în frun
tea clasamentului se află Steaua 
cu 44 p, urmată în ordine de Di
namo București cu 39 p și Dina
mo Brașov cu 36 p. Iată și o suc
cintă trecere în revistă a parti
delor disputate în această ultimă 
etapă a turului de sală.

C.S.M. BORZEȘTI — ȘTIINȚA 
BACĂU 17—17. După surpriza 
celor două puncte cucerite în eta
pa precedentă, iată că handbaliș- 
tii din Borzești, deținătorii „lan
ternei roșii", cîștigă încă unul. 
Ei au dominat partida în majo
ritatea timpului și au condus în 
min. 53 cu 17—14. în final însă 
băcăuanii au recuperat, obținînd 
o „remiză" la care puțini se mai 
gîndeau. Au marcat : Berbecaru

După etapa a doua a Diviziei de lupte greco-romane

Sîmbătă și duminică au fost 
programate, concomitent, întrece
rile din cadrul Diviziei de lupte 
greco-romane și cele de libere. 
Această suprapunere a creat unele 
dificultăți organizatorice care ar 
fi putut fi evitate printr-o plani
ficare mai judicioasă a campio
natului pe echipe, cu atît mai 
mult cu cit, viitoarea etapă a Di
viziei de greco-romane urmează 
să se dispute abia la 11 iunie !

Revenind la întrecerile propriu- 
zise, trebuie să spunem că noua 
clauză a regulamentului acestei 
competiții — care prevede un timp 
mai mare de luptă (zece minute, 
în Ioc de nouă) și introducerea 
celor două reprize de luptă la 
parter (cite două minute fiecare)

-CONCURSUL NAȚIONAL DE COPII
NE-A PROMIS SCHIORI VALOROȘI PENTRU VIITOR

— a făcut ca meciurile să fie 
mult mai dinamice, deciziile de 
descalificare fiind, în același timp, 
mult mai rare. Concursurile au 
evidențiat astfel, oportunitatea a- 
cestei măsuri a Biroului F.R.L., 
menită să conducă la îmbunătăți
rea tehnicii de luptă la parter a 
fruntașilor acestei discipline spor
tive. De pildă, la turneul organi
zat de echipa Dinamo București, 
la greco-romane, au fost nu
meroase situațiile cînd un concu
rent obținea un avantaj care pă
rea decisiv în prima repriză (luptă 
în picioare), pentru ca, 
reprizele următoare 
parter), adversarul 
pășească clar. Cele 
tuații de acest gen 
atunci cînd se întîlnea un luptă
tor mai vîrstnic și cu mai multă 
experiență competițională, cu al
tul mai tînăr, pregătit după noua 
orientare a forului de specialitate, 
care a sesizat deficiențele repre
zentanților noștri in lupta de la 
parter. Cel mai tipic exemplu a 
fost meciul dintre juniorul Favel 
Răduțescu (Aluminiu Slatina) — 
un tinăr remarcat abia în ultimele 
luni — și Aurel Hampu (Steagul 
roșu Brașov) — sportiv puternic,

(C.S.U. Pitești). Petre Dicu (Di
namo) în partida cu Marcel *Vlad 
(Aluminiu Slatina), Dan Aiaco- 
boaie (Rapid) în disputele cu Ni- 
colae Mareș (Aluminiu Slatina) și 
V. Țîru (Steagul roșu Brașov) etc. 
îmbucurător este faptul că majo
ritatea celor care au deprins acest 
mod de luptă sînt sportivi tineri, 
în care se pun speranțe.

Mihai TRANCA

9, Smerea 3, Arsene 2, Blaș, Bu- 
cioacă, Lozneanu (C.S.M.) și Pe- 
trea 4, Boroș 4, Deacu 4, Voinea 
2, Gheorghevici, Eftene, Vasilca 
(Știința).

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 27—24. Cu toate 
că brașovenii se resimțeau vizi
bil după eforturile depuse dumi
nică, în partida cu Minaur, ei 
au reușit să-i țină în șah pe bu- 
cureșteni. E drept, aceștia din 
urmă n-au forțat nota, jucînd 
calm, relaxat, siguri de victorie. 
Deși n-a atins o valoare deose
bită, meciul ne-a oferit posibili
tatea remarcării unor prestații 
individuale : Tase și Redl II de 
la învingători, Nicolescu și Va- 
silache de la învinși. Au marcat: 
Tase 7, Grabovschi 6, Licu 5, 
Durău 3, Flangea 2, Ștef 2, Fili- 
pescu, Andreescu (Din. Buc.), Ni
colescu 7, Indici 4, Chicomban 4, 
Schmidt 4, Bota 3, Dumitru, Bucă 
(Dinamo Brașov).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— RELONUL SĂVINEȘTI 20—19. 
Un joc de mare ambiție, aprig 
disputat, în care ambele echipe 
au făcut o veritabilă risipă de 
energie. Studenții timișoreni dis
pun, evident, de o garnitură mai 
tînără, mai omogenă și mai va
loroasă. Ei au știut să-și țeasă 
atacurile cu răbdare și luciditate, 
fructificînd bine breșele create 
de pivot. Alexandru Folker a 
fost omul de bază al Politehni
cii, lui adăugîndu-i-se Bucățea 
și portarul Basaraba. Relonul, 
cu doar doi apărători redutabili
— Coasă și portarul Dincă — și 
cu un singur realizator constant 
(Gheorghe Gruia) a făcut tot ce 
se putea face, ajungînd în fina
lul întîlnirii la o diferență de un 
gol. Dar asta a fost tot. Reali
zatori : Folker 6, Bucățea 5,

Tîmpu 2, Diliță 2, Feher, Siladi, 
Oprescu, Cristian, Andrei (Poli
tehnica) și Gruia 9, Coasă 3, Za- 
haria 2, Dandu 2, M. Samson 2, 
Dănilă (Relonul).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 26—15. A fost 
cel mai plăcut meci al zilei. 
Campionii — preocupați în spe
cial de jocul în apărare, pe 
care și-1 pun la punct tot mai 
mult în ultima vreme — au a- 
bordat jocul cu toată seriozita
tea. Ei nu și-au permis greșeli, 
menținînd o mobilizare perma
nentă în apărare și au primit 
goluri foarte puține, mai ales în 
prima repriză, în pofida faptu
lui că în poartă s-au aflat, pe 
rînd, foarte tinerii Marchidan 
și Solomon. în atac, Steaua a 
practicat o circulație debordan
tă, spectaculoasă și eficientă, 
completînd astfel impresia bună 
pe care a lăsat-o spectatorilor. 
Echipa clujeană a fost curajoa
să, încercînd un timp să reziste 
forței campionilor. Compusă din 
jucători cu certe perspective, 
Universitatea Cluj-Napoca nu 
are însă deocamdată o concep
ție clară și, în consecință, nu-și 
poate valorifica decît o mică 
parte din potențialul ofensiv 
real. Poate că aceasta este ex
plicația locului modest ocupat 
la ora actuală în clasament. Au 
înscris : Drăgăniță (excelent) 10, 
Kicsid 5, Voina 3, Roșu 3, Nea- 
gu 2, Stockl, Dan Petru, Croi- 
toru (Steaua) și Avram 4, Orosz 
3, Voik 2, Mircea 2, Jurcă 2, 
Zamfirescu, Rusz (Universita
tea).

GLORIA ARAD — C.S.U. GA
LAȚI 20—17. Un meci cu două 
reprize diferite, în care arădenii 
și, după pauză, gălățenii, au a- 
vut pe rînd inițiativa. Cu toate 
eforturile depuse de studenți în 
ultima parte a întîlnirii, situația 
n-a mai putut fi schimbată, e- 
chipa din Arad obținînd un suc
ces meritat. Principali realiza
tori : Burger 6 și Schragner 5 
pentru Gloria, respectiv Hprnea 
5, Văduva 4 și Andrei 4.

Horia ALEXANDRESCU

(de 
său 
mai 
s-au

apoi, în 
luptă la 
să-l de- 
dese si- 
constatat

în sportul luptelor, problema 
categoriei, adică încadrarea în li
mitele kilogramelor impuse de re
gulament, continuă să constituie 
o dificultate pentru unii sportivi, 
în special, pentru cei de la cate
goriile mici. Așa s-a întîmplat, 
de pildă, la reuniunea din Bucu
rești, din sala Steaua, cind în pri
mele tururi, de sîmbătă, doi din
tre, cei mai „ușori luptători, n-au 
putut face categoria la care erau 
înscriși în concurs — 48 kg. Este 
vorba de T. Cipcă (A.S.A. Bacău) 
și I. Huzdup (Nicolina Iași). A. 
doua zi, însă, ei au reușit să mai... 
slăbească și să concureze. De ce 
n-au putut să aibă această greu
tate și în prima zi ? Oare nu 
știau că vor concura la 48 kg ? 
Dar antrenorii lor (P. Husaru și,

ESTE NESATISFĂCĂTOR
(Urmare din pag. 1)

Județul Harghita, această a- 
devărată bază a sporturilor de 
iarnă din țara noastră, a fost, 
sîmbătă și duminică, gazda con
cursului republican de schi pen
tru copii pe anul 1977.

Menționînd mal întîi faptul 
că organizarea — asigurată de 
către federația de specialitate și 
C.J.E.F.S. Harghita — a fost 
foarte bună, că a existat zăpadă 
suficientă pentru desfășurarea 
concursului în bune condițiuni, 
trebuie să arătăm că la startul 
acestor întreceri s-au prezentat 
127 de copii între 9—13 ani din 
16 județe ale țării.

întrecerile desfășurate Ia 
Băile Harghita, stațiune situată 
la 23 km de Miercurea Ciuc — 
slalom special (48 de porți) și 
slalom uriaș (44 porți) — au 
scos în relief preocuparea care 
există în unele județe de a de
pista și forma copii schiori. Ne 
referim la Harghita, Maramu
reș, Brașov (inclusiv Liceul ex
perimental de schi Predeal) care 
au dat majoritatea câștigătorilor.

Dar, iată pe primii clasați, în 
ordinea categoriilor (I—III) :
slalom special — Erica Codres- 
cu (Brașov), Zsolt Balasz (Har
ghita) ; 
mureș), 
Szusza 
Frățilă 
uriaș - 
Dan Suta (Maramureș), 
Hollo (Harghita), Istvan

(Harghita) ; Szusza Naghi, Ion 
Frățilă. Pe județe, ordinea este 
următoarea : 1. Harghita, 2. Hu
nedoara, 3. Brașov, 4. Cluj, 5. 
L.E.S. Predeal, 6. Maramureș, 7. 
Prahova, 8. Municipiul Bucu
rești, 9. Covasna, 10. Sibiu.

Referitor la aceste întreceri, 
iată și părerea arbitrului prin
cipal Mihai Dragomirescu : „Un 
concurs foarte reușit, din toate 
punctele de vedere 
bună, organizare perfectă, 
măr de 
metraj 
atenția 
această 
fost foarte buni, 
talente reale, schiori în care am 
putut întrevedea — bineînțeles, 
dacă vor fi pregătiți cu seriozi
tate în continuare — pe per-

(zăpadă 
i, nu- 

copii remarcabil, crono- 
eleetric) care a arătat 
ce se acordă copiilor in 
disciplină. Unii copii au 

dovedindu-se

formerii în mîine. Spunînd a- 
ceasia mă refer la D. Suta, 
Szusza Naghi, Zsolt Balasz, G. 
Gulie, Anca Moraru, I. Frățilă, 
I. Olah".

Înainte de a încheia aceste 
rînduri socotim necesar să re
marcăm munca antrenorilor 
Ferencz Biro (Harghita), An
drei Gorok (Maramureș), Ion 
Oprea (Brașov) și Ion Bogdan 
(Liceul experimental de schi 
Predeal) pentru ceea ce au rea
lizat pînă acum. Este de dorit, 
ca ei să-și continue activitatea 
cu aceeași pasiune prezentînd 
copii în cît mai multe con
cursuri, insitînd asupra deprin
derilor tehnice, dar mai ales pe 
o pregătire fizică corespunză
toare.

Modesto FERRARINI

CAMPIONATE ALE DIVIZIEI B I. Savin (Dinamo), superior in lupta la parter, îl trece prin „pod" pe
C. Pălărie (C.S.U. Pitești), obținind victoria

Foto : S. BAKCSYBASCHET

Gabriela Gulie (Mara- 
Istvan Olah (Harghita); 

Naghi (Harghita), Ion 
(Lie. Predeal) ; slalom 

- Mihaela Oprea (Cluj), 
Iudit 
Olah

DE LA C.N.E.F.S.
LegiJiiia'fiile de intrare, 

cu plată, la competițiile 
sportive, eliberate în anul 
1975, încetează să mai fie 
valabile de la data de 15 
martie 1977, dacă nu vor fi 
vizate pe anul în curs.

Viza acestor legitimații 
pentru anul 1977 se efec
tuează la sediile C.N.E.F.S., 
C.M.E.F.S. și ale consiliilor 
județene pînă la data de 
15 martie a.c.

Rezultate înregistrate în Divizia 
B la baschet : feminin : Carpați 
Sf. Gheorghe — Știința Sf. Gheor
ghe 93—16 (40—8), Comerțul Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova 
59—63 (34—36), C.S.U. Tg. Mureș 
— Voința Oradea 2—0 (neprezen- 
tare). Arhitectura București — 
P.T.T. București 67—83 (34—49), 
C. S. București — Universitatea 
București 73—65 (39—26), Politeh
nica II Buc.—Progresul Buc. 51-65 
(21—36), Știința învățămînt Plo
iești — Victoria M.T.Tc. Botoșani 
89—77 (45—40) ; masculin : A.S.A.

HOCHEI

(47—
Con-

Bacău — Electra Fieni 85—81 
47), Comerțul Tg. Mureș — 
structorul Arad 92—71 (54—25), U- 
niversitatea Buc. — Politehnica 
Buc. 82—117 (41—53), C.S.U. Pitești 
— Știința Mediaș 101—70 (49—34), 
Marina Constanța — Letea Bacău 
70—78 (42—52), Știința Petroșani — 
Inter Sibiu 94—98 (44—50). (Rezul
tatele au fost transmise de cores
pondenții noștri : Gh. Brîota, O. 
Guțu, A. Popescu, I. Iancu, C. AI- 
bu, D. Diaconescu, S. Ionescu, G.
Tamaș și I. Slăbii).

ÎNTÎLNIRE CO CITITORII 
LA LIBRĂRIA 

„M. SADOVEANU“ 
DIN CAPITALĂ

La librăria „Mihail Sa- 
doveanu" din Capitală va 
avea loc azi, de la ora 18, 
o interesantă manifestare 
cultural-sportivă, prileju
ită de lansarea cărții „NA- 
DIA“ de Ioan Chirilă, vo
lum dedicat marii campi
oane olimpice de la Mont
real.

Cu această ocazie, auto
rul va oferi autografe ci
titorilor.

Pe patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc s-au desfășurat 
întrecerile 
hochei pe 
7 echipe, 
niori. întrecerile au fost 
nivel tehnic scăzut.

Jocurile din serii s-au 
îat cu victoria formațiilor Școa
la sportivă și Liceul nr. 2, am
bele din Miercurea Ciuc. In 
partida pentru desemnarea cîș- 
tigătoarei competiției, Școala

Diviziei secunde la 
gheață. Au luat parte 
dintre care 4 de ju

de un

înche-

sportivă a învins Liceul nr. 2 
cu scorul de 10—7, clasîndu-se 
pe primul loc. Pentru promova
rea în Divizia A, ea va susține 
un meci de baraj cu echipa Li
ceului nr. 1 din Miercurea Ciuc.

Iată și celelalte rezultate: Șco
larul București — Metalul Ră
dăuți 4—2 (locurile 3—4), Școa
la sportivă Gheorghieni — Co
merțul Tg. Secuiesc 9—2 (locu
rile 5—6).

V. PAȘCANU -coresp.

adversar redutabil pentru cei mai 
buni luptători. In prima repriză, 
brașoveanul s-a impus prin teh
nică și forță și a acumulat 10 
puncte tehnice, în timp ce Rădu- 
țescu numai 6. în repriza în care 
slătineanul a fost la parter, el 
s-a apărat excelent și nu i-a ofe
rit prilejul adversarului său să-și 
mărească avantajul. în repriza ur
mătoare, cind rolurile s-au schim
bat, Hampu s-a dovedit deficitar 
la acest mod de luptă (ca și mulți 
alți luptători fruntași !) și tînă- 
rul Răduțescu a reușit o suită de 
centurări laterale prin care a fă
cut ca, în final, rezultatul să-i 
fie favorabil cu 23—11 (!). A-
cesta este numai un exemplu. în 
condiții asemănătoare au mai ob
ținut victoria : Ivan Savin (Di
namo) în fața lui Cornel Pălărie

respectiv, T. Ardeleanu) ce au fă
cut ?

Tot la această reuniune am vă- 
' zut mai mulți luptători care se 

„hazardează" în unele procedee 
tehnice pretențioase, pe care nu 
le-au însușit în mod corect și ca'\ c, 
în loc să le aducă puncte tehnice, 
le dăunează făcîndu-i chiar să 
piardă meciul. Așa s-a întîmplat 
de exemplu, cu Gr. Constantinescu 
(Nicolina Iași) — la categ. 74 kg 
care a încercat unul dintre cele mai 
frumoase, dar și dificile procedee 
tehnice — supleul. în loc să-și 
arunce adversarul peste piept și 
să-l fixeze la parter, Constanti
nescu a căzut sub greutatea aces
tuia, in tuș !... Asemenea situații 
am mai constatat și la alți spor
tivi.

T. RĂBȘAN

file jucătorilor din fiecare echi
pă".

ROMEO SOTIRIU (Universi
tatea Cluj-Napoca) : „îl notez 
cu calificativul satisfăcător".

EUGEN TROFIN (Universita
tea București) : ,;Cunoscînd obiec
tivele de performanță ale 
F.R.H., apreciez ca modest nive
lul campionatului Diviziei A“.

ROLAND WEGEMANN (Glo
ria Arad) : „în afara a două e- 
chipe fruntașe, 
supraviețuire în

OVIDIU. ȚOC 
nești) :

ION 
zești) : 
sînt de nivel mediu".

CONSTANTIN JUDE. ( 
tehnica Timisoara) : „Bun".

MIHAI PINTEA (Știința Ba
cău) : „Campionatul din acest 
an este mai bun și mai tare ca 
în anii precedenți".

ALEXANDRU CIOLAN (C.S.U. 
Galați): „Oprindu-mă strict 
această întrebare, consider 
valoarea actuală a echipelor 
Divizia A trebuie raportată, 
primul rînd, la valorile indivi
duale ale fiecărei echipe. Cum 
unele formații au posibilități de 
a primi jucători gata formați, 
s-au alcătuit trei plutoane dife
rite valoric : Steaua, Dinamo 
București și H.C. Minaur Baia 
Mare; Dinamo Brașov, Politeh
nica Timișoara și Știința Bacău; 
restul de șase echipe care au o 
valoare medie".

Cele mai multe răspunsuri 
converg spre aprecierea că ac
tualul campionat se plasează ca
litativ între calificativele mediu 
— modest — mediocru, ceea ce 
înseamnă, Ia urma-urmei, ne
satisfăcător.

Subscriem la această opinie, 
ea reflectînd desfășurarea pri
melor două tururi ale campio
natului (toamnă — aer liber, 
iarnă — sală).

Spre satisfacția noastră, ma
joritatea interlocutorilor au sim
țit nevoia să-și motiveze apre
cierea. Astfel, antrenorul Ro
land Wegemann avansează ideea 
că 10 din cele 12 echipe „...prac
tică un joc static în atac 
foarte tare în apărare (din lip
să de mijloace tehnice)", 
mai puțin interesantă, prin ade
vărul pe care-1 conține, este și 
părerea antrenorului Ovidiu Țoc:

un handbal de 
prima divizie". 
(Relonul Săvi- 

este mediocru".
(C.S.M.

„Nivelul
ZARZU
„Partidele actualei

Bor- 
ediții

(Poli-

ta 
că 
de 
în

Și

Nu

VOLEI
In campionatele Diviziei B de 

volei s-au disputat partidele eta
pei a XlV-a. Iată rezultatele înre
gistrate :

FEMININ : C.P.B. — Chimpex 
Constanța 1—3, Electronica Bucu
rești — Mondiala Satu Mare 0—3 
(neprezentare I). „U“ Cluj-Napoca
— Olimpia Oradea 3—0, G.I.G.C.L. 
Brașov — Spartac București 3—0, 
Penicilina II Iași — C, S. Hm. 
Vîlcea 3—2, Flacăra roșie Bucu
rești — Voința M. Ciuc 3—0, Cor- 
vinul Deva — Olimpia București 
3—2, Voința Craiova — Voința 
București 0—3, Universitatea Bucu
rești — C.S.U. Tg. Mureș 3—0, 
Medicina București — Dacia Pi
tești 3—0.

MASCULIN : SARO Tîrgoviște

— Calculatorul București 3—0, O- 
țelul Oraș Dr. Petru Groza — Sil- 
vania Ș. Silvaniei 3—2, 
Brașov — “' 
lectra ~
Farul 
nești 
Iulia

Î.C.I.M.
Dinamo Brăila 2—3, E- 

București — I.E.F.S. 1—3, 
Constanța — Relonul Săvi- 

1—3, I.T.B. — Voința Alba 
3—0, Terom Iași

Pitești 3—2, Metalul 
Steaua roșie Zalău 
Roșie București — 
rești 1—3, Medicina 
C.S.M. Suceava 0—3, 
Napoca — Foresta Arad 3—0.

(Corespondenți : C. Toader, I. 
Pocol, C. Gruia, C. Drăgan, I. Jura, 
T. Costin, D. Diaconescu, M. Ava- 
nu, Gh. Teaha, V. Secăreanu, N. 
Ștefan, C. Popa, D. Slivna, I. Vlad, 
N. Mateescu, P. Arcan).

C.S.U. 
Hunedoara — 
3—0, Grivița 
C.F.R. Bucu- 
Timișoara — 

„U“ Cluj-

CONCURSUL ATLETIC REPUBLICAN UNIVERSITAR
CLUJ-NAPOCA (Plin telefon). 

Sala de atletism din parcul 
sportiv studențesc a găzduit, sim- 
bătă și duminică, concursul repu
blican universitar, competiție la 
startul căreia s-au adunat 155 de 
sportivi și sportive din 13 centre 
universitare. Fără să înregistreze 
rezultate deosebite — s-a făcut 
simțită absența cîtorva vîrfuri, 
angrenate în concursuri interna
ționale — „universitarele", exce
lent organizate, ne-au oferit un 
spectacol agreabil, punctat de 
cîteva dispute antrenante (înăl
țime, 50 mg băieți și fete, 50 m 
băieți) și caracterizate printr-un 
aprig „dialog" între veterani și 
„noul val". Prezentînd un nu
meros lot — 40 de atleți și atlete 
— Clubul Atletic Universitar 
București a cucerit cel mai mare 
număr de victorii, 5.

Rezultate tehnice : 
50 m : M. Stamate 
record egalat, P. 
(C.A.U.) 5,7 ; 50 mg : A. 
te (Constanța) 6,7, D. 
(Brașov) 6,8 ; înălțime : 
(C.A.U.) 2,05 m, C. Antal 
2,05 m, V. Lăzărciue 
2,02 m ; lungime : C. Olah (Bra-

șov) 7,31 m, D. Boboc (Craiova) 
7.25 m, V. Sărucan
7,07 m, triplusalt : 
(Constanța) 15,12 m ;
Bogdan (Cluj-Napoca) 
Dioancă (Timișoara)
Gavrilas (C.A.U.) 4,30 m, greuta
te : V. Munteanu (C.A.U.) 14,95 m, 
cros (4 000 m) : L. Vojcik (Bra
șov) 11:35,0; feminin: 50 m : A- 
driana Surdu (Iași) 6,3, Niculina 
Cucu (Constanța) 6,4 ; 50 mg :

(Oradea) 
D. Frîncu 
prăjină : V. 
4,60 m, A. 

4,30 m, R.
L,

Pf TEREN ACOPERIT
Mariana
7,3, Rodica
7,3 ; înălțime : 
(C.A.U.) 1,78
(Cluj-Napoca) 1,75 m,
Rodica Lupău (Cluj-Napoca) 5,63 m, 
Adriana Surdu 5,62 m ; greutate : 
Iuliana Terek (C.A.U.) 13,84 m ; 
cros (2 000 m) : Doina Beșliu 
(Suceava) 6:46,0.

Nedelcu (Cluj-Napoca)
Szeleș (Timișoara) 

Roxana Gavrilaș 
m, Draga Crișan 

lungime :

Nușa DEMIAN

AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ
și Aurel 

startul 
concurs

masculin :
(C.A.U.) 5,6

Szekernyes 
Calimen- 
Stăniloiu 
M. Zară 
(Oradea) 
(Oradea)

• Natalia Mărășescu 
Niculescu vor lua 
miercuri și joi la un 
internațional ce se va desfășura 
la Budapesta. Recordmana noas
tră va concura în proba favori
tă, 1 500 m, iar Niculescu 
participa 
unde va încerca obținerea stan
dardului de participare la cam- 
pionatele europene (8:00,0).

• Campionatele republicane 
pe teren acoperit ale juniorilor

Ia Băile
va

la cursa de 3 000 m,

de categoria a Ii-a, programate 
inițial la Timișoara, la 5 și 6 
martie, vor avea loc, Ia aceleași 
date, la Cluj-Napoca.

• Marți 1 martie,
Felix se va desfășură concursul 
republican de cros, 
care contează și ca criteriu 
selecție în vederea alcătuirii e- 
chipelor reprezentative pentru 
Crosul Balcanic (Tripolis, Gre
cia, 27 martie).

competiție
de

„Lipsa unor sportivi valoroși 
duce la scăderea nivelului echi
pelor. Deoarece titlul și-I dispu
tă doar două formații, a dispă
rut — firesc — concurența sti
mulatoare, în locul ei instalîn- 
du-se mulțumirea de a supra
viețui și, implicit, plafonarea. 
RESIMȚIM O REALĂ LIPSĂ 
DE JUCĂTORI VALOROȘI, 
CARE SĂ IUBEASCĂ HAND
BALUL ȘI 
PRICEPUȚI 
MAI PUȚIN

Antrenorul
se pune scăderea nivelului valo
ric pe seama timpului scurt in 
care jucătorii unei echipe se 
află (toți) împreună pentru a 
participa Ia procesul instructiv- 
educativ. Există și alte opinii, 
care motivează nivelul nesatis
făcător al handbalului prin in
diferența cu care majoritatea 
echipelor privesc întilnirile cu 
Steaua și Dinamo București (so- 
cotîndu-se dinainte învinse, e'e 
își menajează forțele pentru 
disputele cu echipele din subso
lul clasamentului, impietî.nd ast
fel și asupra creșterii nivelului 
propriu și asupra progresului e- 
chipelor fruntașe) — Lascăr Pa
nă, prin schimbarea generațiilor 
— Romeo Sotiriu, prin solicita
rea de către cluburi a „rezulta
tului cu orice preț" — Ion Don- 
ca ș.a.m.d.

Deși concluziile acestei anche
te le vom înfățișa după publi
carea răspunsurilor la toate 
cele patru întrebări, ne decla
răm de pe acum de acord cu 
marea majoritate a opiniilor 
privind cauzele nivelului nesa
tisfăcător la Divizia A și suge
răm forului de specialitate o 
dezbatere (punîndu-i la dispozi
ție materialul complet), care să 
ducă la inițierea unor măsuri 
menite să asigure revitalizarea 
handbalului românesc.

DE ANTRENORI 
ȘI PASIONAȚI, 

INTERESAȚI", 
emerit Oprea Vla-

A APĂRUT Nr. 2/1977
AL REVISTEI

„EOUCAIIE FIZICĂ Șl SPOUT"
Din sumarul acestui număr 

J, al revistei, dedicat problemelor 
Jjpe care le ridică pregătirea fi- 
■,zică, spicuim articolele:
< «ai. „ „

fizică a aruncătorului de suliță.
• 1. VINTILĂ — Locul pre-

BIZIM — Pregătirea

gătiriî fizice în antrenamentul 
săritorilor.

• I.
fizică la

• D.
fizică și

• A.

BENGA — Pregătirea 
aruncători.
COLER — Pregătirea 

tenisul de cîmp.
SZOGY — Pregătirea

fizică — mai actuală ca oricînd 
în antrenamentul sportivilor

i'de performanță, 
■r • I. BRATU -

dere 
tirii 
sele

privind 
fizice a 
I—IV.

_ Interviu 
MÂNECI —

— Puncte de ve- 
realizarea prega- 
elevilor din cla-

l
i

cu NADIA CO- 
„Pregătirea fizică 

este un pașaport cu care treci 
granițele performanțelor".

• I. ---------
sanie.

• C. ________
privind activitatea de selecție 
și conținutul procesului de ins-

4 truire la grupe de începători 
(fete) Ia baschet.

Acest interesant număr al 
revistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT" se găsește de vînzare 
la orice chioșc pentru difuzarea 
presei din Capitală și din țară.

Abonamentele se fac la Ofi
ciile P.T.T.R., precum și la fac-j 
torii poștali și difuzorii volun-, 
tari. !

MATEI — Startul în

LIPAN — Observații



I

> SPORTUL - marți 22 februarie 1977 - PAGINA a 3-a

Azi la Pâltiniș Consfătuirea

FINALA CELEI DE A Via EDIȚII
A „CUPE! U. T. C." LA SCHI
PĂLTINIȘ, 21 (prin telefon). 

Frumoasa stațiune montană si- 
biană găzduiește o nouă compe
tiție de masă de amploare. în- 
cepînd de marți, pîrtiile Păltini
șului vor fi locul de desfășurare 
a finalei celei de a Vl-a ediții 
a „Cupei U.T.C." la schi (alpin 
și fond) la care vor fi prezenți 
aproape 200 de sportivi și spor
tive din mediul rural.

Reprezentanții tuturor județe
lor țării au sosit la locul între
cerilor și așteaptă cu nerăbdare 
ora primului start. Organizato
rii, la rîndul lor, au luat toate 
măsurile de rigoare pentru ca 
finala să se bucure de cele mai 
bune condițiuni. Proba de sla
lom, în două manșe, va avea loc

la orele 10 —— cu începere de 
pe un traseu marcat pe pîrtia 
de sub teleferic, iar fondiștii își 
vor disputa întîietatea după a- 
miază.

A două zi, miercuri, tot de la 
orele 10, va avea loc o demon
strație de slalom cu participarea 
primilor 10 clasați, băieți și fete. 
Este vorba de o probă de sla- 
lom-paralel, o întrecere foarte 
spectaculoasă pe care toți cei 
aflați acum în Păltiniș o așteap
tă cu mult interes.

Ar mai fi de amintit, în fine, 
că în stațiune zăpadă căzută în 
ultimele zile (și care se menține) 
oferă condiții de reușită acestei 
finale.

Paul IOVAN

SPO ȘCOLAR
(Urmare din pag. 1) a

și tinere au călătorit, la sfîrșit 
de săptămînă, sub conducerea 
prof. Virgiliu Mărgărint spre 
cel mai îndrăgit masiv montan, 
totodată cel mai apropiat de 
municipiul de pe Bega. Pasiu
nea elevilor de aici pentru spor
turile de iarnă se manifestă prin 
marele număr de participanți la 
concursurile de schi și săniuțe.

Elevii de la „Electromotor" 
sînt, de asemenea, prezenți cu 
același entuziasm Ia întreceri 
de tenis, baschet, volei și hand
bal. „Nu este prea ușor de or

ganizat activitatea sportivă _ 
peste 1 800 de elevi, ne spunea 
prof. Mărgărint, dar cînd ai 
sprijinul permanent al organi
zațiilor U.T.C. pot fi lesne rea
lizate lucruri frumoase în acest 
domeniu". O asemenea colabo
rare asigură nu numai o partici
pare largă la toate competițiile 
pe ani de studii (de la începutul 
trimestrului II cifra celor cu
prinși în diferite acțiuni spor
tive de masă se apropie de 
1 000), ci și eficiența ei. Printre 
altele, nici o absență de la 
cursuri sau de la orele de prac
tică în producție...
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„cavalerilor fluierului1*

din lotul A

0 propunere privind
programarea meciurilor din 

„Cupa României" de duminică

• însemnări pe marginea informării prezentate de Colegiul central

Exemplul profesorului-diriginte
— Tovarășe profesoară Lu

cia Măiereanu, sînteți dirigin
ta clasei a Vil-a, la liceul 
„Zoia Kosmodemianskaia" din 
Capitală. Clasă de fete. Vă 
bucurați de o mare prețuire 
din partea elevelor dv., atît 
ca profesoară de geografie și 
biologie, rit și ca dirigintă. 
Una din explicații — recepti
vitatea cu care răspundeți la 
dorințele clasei...

— Pină la un anumit punct, 
desigur, caut să mă identific cu 
clasa, cu acest micro-colectiv so
cial. Încerc să am aceleași gus
turi, să manifest aceleași prefe
rințe. Intre acestea, sportul a 
avut și are un caracter prioritar. 
Cu fetele mele organizez diferite 
activități de mișcare, plecind de 
la gimnastica' ăe înviorare, dimi
neața la 6,301 în internat, con- 
tinuînd cu ceă din pauza mare 
și pină la acțiuni turistice de 
masă. Le-am însoțit pe fete în 
Bucegi, in Țara de Sus a Mol
dovei, pe Litoral. Am condus și 
o tabără, la Năvodari, tn toate 
cazurile drumețiile, excursiile au 
avut un pregnant caracter tema
tic, de cunoaștere a tradițiilor 
de luptă a clasei muncitoare, a 
realizărilor înfăptuite în anii 
socialismului. In același timp, 
toate aceste acțiuni au avut ca 
adjuvant sportul. Am organizat 
la fiecare ieșire turistică, între
ceri ad-hoc de volei și șah, am 
înotat, am schiat.

— Chiar și dv. ?
— Chiar și eu I în acest fel 

retrăiesc acei ani frumoși, cînd 
elevă fiind la un liceu din Bis
trița, mă număram printre cele 
mai conștiincioase eleve la sport. 
Apoi, ca studentă, căutam să-l 
ajung pe... Ion Moina, apreciatul 
nostru sprinter de acum trei de
cenii !

— Pedagogii afirmă să spor-

/

tul stimulează învățătura. Cum 
realizați 
bioză ?

— Multe 
dornice să 
manța, au acces spre ea cu con
diția să învețe ireproșabil. Este 
o condiție pe care clasa o res
pectă. Și eu urmăresc strict o 
asemenea relație, ca ea să fie 
îndeplinită. Nicoleta Pobleanu 
este gimnastă fruntașă pe mu
nicipiu, Mirela Vereșan practică 
atletismul la Dinamo, Rodica 
Cristea face canotaj la Școala 
sportivă 2. Sînt fete bune la 
carte. Mai mult, sportul disci
plinează, modelează caracterele, 
creează un sănătos spirit colec
tiv.

— Este obligatoriu ca un 
profesor diriginte să fi prac
ticat sportul — sau să-1 prac
tice, ca în cazul dv. — pen
tru a înțelege nevoia de miș
care a clasei ?

— Acesta ar fi idealul. Dar 
nu este așa. Oricum, un profesor 
diriginte trebuie să se aplece la 
nevoia de exercițiu fizic a cla
sei, fiind, direct, aliatul colegilor 
de specialitate în toate activită
țile cu caracter sportiv, pornind 
de la orele de educație fizică. 
Mă aflu de 4 ani in acest liceu 
și mă bucur sincer văzînd că 
tot mai mulți profesori diriginți 
apar intr-o asemenea postură 
atit de îndrăgită de elevi.

— Cînd afirmați 
aveți în vedere și 
exemple ?

— Foarte multe : Ana 
trescu și Filofteia Stoian . 
nă), Cristina Papp (matematică), 
Margareta Ioanițoaia (geografie- 
biologie). Victor Macarovici (mu
zică) și chiar colectivul de di
rectoare ale liceului, în frunte 
cu prof. Mioara Zdrafcovici 
(franceză).

cu clasa această sim-

dintre fetele mele, 
îmbrățișeze perfor-

Sîmbătă și duminică a avut 
loc la București consfătuirea 
arbitrilor divizionari A, cei mai 
buni „cavaleri ai fluierului" din 
țara noastră.

Punctul principal al consfă
tuirii l-a constituit informarea 
Colegiului central despre activi
tatea desfășurată de 
amplă analiză a 
prestate în sezonul 
După ce s-a arătat 
neral al acestei 
care 598 de arbitri au 
să acopere 7493 
2604 meciuri de 
șaloane, analiza 
prestațiile celor 
prezenți la consfătuire, 
du-se referiri însă și la activi
tatea unor arbitri care au ofi
ciat la linie la meciurile Divi
ziei A și insistîndu-se mai ales 
asupra părților negative.

Prima constatare a fost aceea 
că lotul este corespunzător sar
cinilor care i-au revenit, insă a 
fost necesară o frecvență mai 
mare a utilizării arbitrilor cu 
mai multă experiență. S-a men
ționat că, în medie, unui arbi
tru i-au revenit 12 partide, din
tre care 4 la centru și 8 la li
nie, medie destul de ridicată 
dacă se ține seama că, în ge
neral, un „cavaler al fluierului" 
poate fi utilizat într-un sezon 
la cel mult 15—16 meciuri, de
oarece uneori apar indisponibi
lități de ordin medical sau pro
fesional. S-a evidențiat faptul 
că, in general, meciurile din 
toamna trecută au fost conduse 
cu competență, dar așa cum era 
și firesc, informarea a pus ac
centul pe lipsurile manifestate 
de arbitri în turul actualului 
campionat al Diviziei A. caren
țe care au creat nemulțumiri, 
deoarece unele au avut influen
ță directă asupra rezultatelor.

S-a remarcat că multe dintre 
deficiențele care țineau de pre
gătirea fizică a arbitrilor au fost 
eliminate datorită pregătirilor 
desfășurate și haremurilor obli
gatorii pe care arbitrii le-au 
avut de îndeplinit. S-a observat 
că aproape toți conducătorii de 
joc din eșalonul fruntaș au a-

de 
la 
s-a
34

arbitri, o 
arbitrajelor 
de toamnă, 
cadrul ge- 

activități în 
reușit 

delegări la 
diferitele e- 

axat pe 
de arbitri 

făcîn-

aceasta 
cîteva

Dumi- 
(romă-

Liceul energetic din munici
piul Galați : sală de sport spa
țioasă, excelent utilată și un pro- 
fesor-antrenor tînăr și ambițios, 
Dumitru Tomescu. Specialitatea, 
lupte. Ceea ce explică orientarea 
către atletică grea a elevilor.

De aici a plecat Nicolae Ho- 
rinceanu, vicecampion mondial 
la tineret, la „greco-romane", tot 
aici Școala sportivă 2 își are 
una din pepiniere. Secție afilia
tă la federația de specialitate.

Carte de vizită ? Petru Ursu, 
campion național de copii, Mihai 
Lili și Paul Coricică, fruntași în 
aceeași competiție. Din urmă vin 
mulți alți elevi, viitori energeti- 
cieni — Dan Manta și Dorin

cei

VOINICII DIN GALAȚI...
Bucă, pentru a-i aminti pe 
mai stăruitori în pregătire.

Prima treaptă spre consacra
re ? Campionatele republicane 
ale școlilor profesionale și lice
elor industriale. După aceea, 
campionatele copiilor, ale junio
rilor. Cei ‘ 
străduiesc 
prilej de 
lor de a 
cel puțin, 
rii la ediția 1984... 
duă, condițiile ce li se oferă (și 
sprijinul permanent al C.J.E.F.S. 
Galați) sînt tot atîtea garanții 
ale reușitei.

ei e la „energetic" se 
să nu scape nici un 
afirmare, în ambiția 

ajunge, unul sau doi, 
în lotul olimpic al ță- 

Munca asi-

D. ALDEA, coresp.
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MECIURI
• VOINȚA BUCUREȘTI — UNI

REA AUTOMATICA ALEXAN
DRIA 3—1 (2—0). Peste 1000 de 
spectatori au asistat, pe stadionul 
de la Pipera, la partida dintre di
vizionarele B Voința și Unirea 
Automatica Alexandria. Victoria a 
revenit echipei Voința cu scorul 
de 3—1 (2—0). Au marcat Costache 
(min. 2), Danciu (min. 45) și Mol
dovan (min. 70), respectiv Voicilă 
(min. 60). (FL. SANDU).

• DINAMO SLATINA — CHI
MIA RM. VÎLCEA 2—1 (1—0). Au 
înscris ; Cotoșman (min. 44) și

4

juns să fie conștienți de faptul 
că singura modalitate de a con
duce jocurile pe măsura cerin
ței este aceea a prezenței 
permanente în apropierea faze
lor de joc.

Ca principale carențe s-au 
menționat : colaborarea nesatis
făcătoare dintre arbitrul 
centru și cci de linie, lipsa 
autoritate și de aplicare 
formă a regulilor de joc. Aces
te neîmpliniri demonstrează că, 
în pregătirea celor în cauză, sub 
aspect tehnic și la capitolul au
toritate mai este încă foarte 
mult de lucrat. Din materialele 
existente la F.R. Fotbal (în 
principal rapoartele observatori
lor federali) s-a reținut ca fiind 
frecvente, greșelile comise de 
arbitrii de linie, care, ignorînd 
indicațiile primite în preceden
tele instructaje ale Colegiului 
central, in ceea ce privește 
plasamentul în teren, au comis 
greșeli, uneori, grave în apre
cierea ofsaidului. Nu-i mai pu
țin adevărat că unii arbitri de 
centru ca urmare a 
prinderi greșite, se 
puțin în teren, rigid și, firesc, 
au fost departe de faze și a- 
tunci deciziile lor n-au sancțio
nat infracțiunile comise de ju
cători și nici n-au reparat de
ciziile greșite ale tușierilor.

Revenind la activitatea arbi
trilor din lotul divizionar A, 
care repetăm, a fost caracteri
zată ca mulțumitoare, în gene
ral, în sezonul de toamnă, tre
buie să arătăm că unii au comis 
greșeli, chiar nepermise pentru 
experiența lor și valoarea de
monstrată cu alte prilejuri. S-a 
manifestat în mod pregnant lip
sa de autoritate, ingăduință în 
sancționarea unor abateri, acor
darea de cartonașe galbene în 
situații care reclamau pe cele 
roșii ; lipsă de curaj și fermi
tate în tratarea infracțiunilor 
din suprafața de pedeapsă, pe
nalizări neuniforme (în funcție 
de gazde și oaspeți, de locul de 
execuție a loviturii), trecerea cu 
vederea a repetatelor trageri dc 
timp, ca să nu mai amintim de 
faptul că unii arbitri își încalcă

dc 
de 

uni-

unor de- 
deplasează

AMICALE
Manea I (min. 69) pentru localnici 
și Ioana (min. 75) pentru oaspeți. 
(D. MIHAIL — coresp.)

• PROGRES UI, CORABIA — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 2-0 (1-0). 
Golurile au fost realizate de 
pățină (min. 3) și Velica (min. 
(N. GHEȚOIU — coresp.)

• DANUBIANA ROMAN — 
LONUL SAVINEȘTI 1—2 (1—0).

• UNIREA DRăGAȘANI — OL
TUL RM. VlLCEA 1—0

• LAPUȘUL TG. LAPUȘ — 
SOMEȘUL SATU MARE 1—0 (0-0)

Notă

H

Că-
78).

RE

REVANȘAT". DAR ■ ■«

Au fost în această perioadă de 
pregătiri destule meciuri... fier
binți devreme ce ap abundat atî
tea lovituri de pedeapsă. Fără 
îndoială că la, multe dintre ire
gularitățile comise a contribuit 
și starea unor terenuri (acoperite 
cu zăpadă sau desfundate), dar 
în alte cazuri jucătorii au de
pășit limitele regulamentului de
oarece au alergat după rezultat, 
după victoria cu orice preț, deși 
era vorba doar de jocuri de VE
RIFICARE.

Două divizionare B — Electro- 
putere Craiova și Dinamo Slati
na — au întrecut, însă, limitele. 
Pentru a-și verifica potențialul, 
cele două echipe au organizat o 
dublă întîlnire între ele, la Cra
iova și la Slatina. Craiovenii au
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ROMÂNlAriLM prezintă
la cinematograful

PATRIA
din Capitala

între 22-27 februarie
§ filmul american

pe ecran panoramic

y PE ARIPILE
VINTULUI

cu ; Vivien Leigh, Clark Gable, 
Leslie Howard, Olivia de 
Havilland

regia : VICTOR FLEMING

propriile hotărîri prin aceea că 
nu au prelungit meciul deși a- 
nunțaseră acest lucru.

Colegiul central, făcind acest 
bilanț destul de critic, al pres
tațiilor din sezonul de toamnă, 
i-a avut în vedere în 
rînd pe arbitrii care au 
un număr mai mare de 
dar nu i-a neglijat nici 
promovați de curind in acest eșa
lon, dar despre al căror debut 
s-au făcut, în general, aprecieri 
pozitive.

Este de 
Iul critic 
tuirea, în 
scopul și 
care se va inaugura peste cî
teva zile, să urmărim prestații 
tot mai bune, in așa măsură 
incit „cavalerii fluierului" să-și 
aducă contribuția în mod efec
tiv la ridicarea nivelului fotba
lului nostru.

Duminică vor avea loc me
ciurile din „optimile de finală" 
ale „Cupei României". Cu acest 
prilej va fi televizat în ’ 
unul dintre jocurile cele 
atractive, Universitatea 

transmisie 
ora 14,30. Con- 

că și celelalte 
acestei etape de

direct 
mai 

Craio- 
care

primul 
condus 
jocuri, 
pe cei

așteptat ca materia- 
prezentat (și consfă- 
general) să-și atingă 
ca în sezonul oficial,

va — Jiul, 
va începe la 
statăm, însă, 
partide ale 
cupă sînt programate la ace
eași oră. Este, oare, bine? Noi 
credem că nu și iată pentru ce.

1. Intilnirile se dispută pe 
terenuri neutre, deci perspec
tiva prezenței unui număr de 
spectatori acceptabil spre a 
se asigura recuperarea chel
tuielilor scade și mai mult, 
dată fiind atracția pe care o 
prezintă pentru iubitorii de 
fotbal din localitățile respec
tive, neutri și ei, transmisia 
unei partide în direct la T.V.

2. Duminică poate și tre
buie folosită împrejurarea că 
nu există in program nici o 
altă competiție oficială (Di
viziile B și C), deci întreaga 
dimineață e Ia dispoziție 
pentru cele șapte jocuri de 
cupă (în afara celui transmis 
la T.V.), care vor avea — cu 
siguranță — un mai mare

număr de spectatori; tn acest 
fel se vor evita importantele 
deficite financiare in care 
s-ar putea găsi multe echipe.

De 
șapte 
să se dispute duminică dimi
neața — cu începere de 
ora 10,30 —, urmînd ca 
optulea, Universitatea Craio
va — Jiul, să se desfășoare, 
la ora 14,30, în transmisie 
T.V., așa cum a fost progra
mat.

Pentru propunerea noastră 
pledează și faptul că marea ma
joritate a formațiilor au dispu
tat partidele de verificare de 
pînă acum dimineața; deci nu 
apare inconvenientul formării 
stereotipului (argument prezen
tat adeseori de către antrenori) 
pentru desfășurarea întîlnirilor 
în orele după-amiezii.

Credem că F.R.F., urmărind și 
apărarea intereselor financiare 
ale cluburilor și asociațiilor, 
poate lua inițiativa ca — prin 
consultarea echipelor calificate 
în faza „optimilor" Cupei — să 
ajungă la soluția programării a 
șapte dintre jocuri duminică di
mineața.

aceea, propunem ca 
din cele opt partide

la 
al

FLOREA ISPIR CREDE
ÎNCĂ IN ȘANSA SA

de 
ca

repede... 
fundaș

Timpul trece atît 
Parcă ieri debuta 
central al echipei divizionare A 
din Tîrgu Mureș. Era un tinerel, 
cu fizicul nu prea impunător, 
ba chiar firav. Unii erau tentați 
să creadă că e vorba de o im
provizație, de ceva trecător. 
Numai Florea Ispir nu a fost 
de acord cu acest punct de ve
dere. Avea să întreacă toate aș
teptările, să joace mereu mai 
bine și să se impună. Acum, 
Tsoir a trecut de 27 de ani (i-a 
împlinit în noiembrie 1976), joa
că la A.S.A. din 1970, perioadă în 
care s-a remarcat prin disciplina 
lui exemplară, prin fair-play-ul 
din teren, grație căruia și-a 
atras stima și prețuirea colegi
lor, a adversarilor, arbitrilor și 
spectatorilor. La Tîrgu Mureș 
(unde s-a stabilit, unde s-a că
sătorit și are un băiețel) este la 
fel de apreciat și în afara tere
nului. Și-a făcut un rost în 
viață devenind maistru la „Me- 
talotehnica".

In sezonul de toamnă, Florea

Ispir a jucat integral toate cele 
17 meciuri de campionat. Me
dia notelor sale (7,12) l-a situat 
după Sătmăreanu II în ierarhia 
celor mai buni fundași central- 
stînga. Iată de ce, acum, Înain
tea începerii stagiunii l-am ru
gat pe căpitanul echipei A.S.A. 
Tg. Mureș să răspundă la cîteva 
întrebări privind pregătirile și 
perspectivele formației sale, 
precum și gîndurile și dorințele 
lui.

„A fost, cred eu, una dintre 
cele mai solicitante perioade de 
pregătire. Tot lotul s-a antrenat 
intens și a acumulat mai mult 
decît altă dată", ne-a spus de 
la bun început Ispir.

— Va însemna aceasta un 
reviriment în comportarea 
echipei ?

— Sînt convins de acest lucru. 
Locul ocupat în tur (opt — n.n.), 
nu reflectă posibilitățile reale 
ale echipei. Se simte însă, lipsa 
„vîrfului", a omului de gol, 
mai ales în deplasare. Situația 
a fost destul de critică, dacă ne

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

cîștigat primul joc cu 3—2, dar 
numai de verificare n-a fost 
vorba. După ce erau conduși cu 
2—0, ei au egalat din două din
tre cele trei lovituri de la 11 me
tri de care au beneficiat, trans
formate în min. 80 și 86 (!), și 
au înscris golul victoriei în min. 
88! Trei lovituri de la 11 metri 
într-un meci de verificare con
stituie un fapt puțin obișnuit. în 
plus, s-au înregistrat cu acest 
prilej și nedorite proteste, injurii 
la adresa arbitrului, iar trei ju
cători — Bondrea (Electropu- 
tere), Ciocioană și Frățilă (Dina
mo) — au fost eliminați, fapt 
pentru care vor apare, credem, 
în fața comisiei de disciplină și 
se vor alege cu suspendări.

A urmat întîlnirea... revanșă, 
de la Slatina, în care Dinamo 
Slatina și-a spulberat adversara, 
învingînd-o cu 5—0. în această 
situație, oare, ce concluzii pot 
trage antrenorii asupra nivelu
lui de pregătire al echipelor 
lor? Greu de bănuit.

Cele întîmplate reclamă o în
trebare: dacă acum s-au produs 
asemenea lucruri, ce va fi in 
retur, în jocurile oficiale? (C.A.)

• ARBITRII MECIURILOR DIN 
„OPTIMILE" CUPEI ROMÂNIEI :
• Rapid — I.C.I.M. Brașov : M. 
MORARU — V. Gligorescu, Al. A- 
vramescu (toți din Ploiești) • Me
talul Buc. — F. C. Argeș : C. GHI- 
ȚA — Gh. Ionescu, C. Braun (toți 
din Brașov) • Progresul Corabia
— Automecanica Buc. : R. ȘER- 
BAN — V. Gheorghe, V. Ciocilteu 
(toți din Craiova). • C.S.U. Galați
— S.C. Bacău : I. CHILIBAR — 
FI. Anuțescu, I. Răileanu (toți din 
Pitești) • Minerul Motru—Steaua: 
N. HAINEA (Birlad) — D. Dinu», 
N. Lambru (ambii din Rm. Vîl- 
cea) • Universitatea Craiova — 
Jiul : C. DINULESCU — Gh. Man
ta, S. Marin (toți din București)
• F.C.M. Reșița — C.S. Botoșani: 
C. MANUȘARIDE — V. Navroschi, 
Gh. Vasilescu II (toți din Bucu
rești). • U.T.A. — F.C. Bihor : C. 
BARBULESCU — I. Roșoga, V. 
Roșu (toți din București).
• DINAMO BUCUREȘTI A PLE

CAT IERI IN TURCIA. ‘ ‘ 
campionatului nostru, 
București, a plecat ieri 
turneu (de două jocuri) în Turcia. 
Prima partidă se va disputa mîi- 
ne, cînd' dinamoviștii vor avea ca 
adversară formația de Divizia A 
Boluspor. Cel de al doilea meci 
va avea loc duminică, 27 februarie, 
cu o echipă încă nestabilită.

• NU VOR JUCA ÎN ' ”
Primind în ultima etapă a 
cel de-al treilea cartonaș 
următorii jucători nu vor 
în „optimile" Cupei, fiind suspen
dați o etapă :

Șoșu și Cărpuci (S.C. Bacău), 
Kramer (C.S.U. Galați), Andrieș și 
Chiru (C.S. Botoșani), Preda (Pro
gresul Corabia), Racoveanu (Auto
mecanica București).

De asemenea duminică nu vor 
avea drept de joc Radu II (F.C. 
Argeș) — suspendat o etapă, și 
Rontea (Rapid) — suspendat 3 
etape, care au fost eliminați de pe 
teren in tur.

• PROGRAMUL JOCURILOR 
LA T.V. Iată partidele care vor fi 
transmise pe micul ecran in prima 
parte a sezonului competițional de 
primăvară : duminică 27 februa
rie, ora 14,30 : Jiul — Universita
tea Craiova („optimile" Cupei) ; 
duminică 6 martie, ora 14,30 ; F.C. 
Argeș — A.S.A. Tg. Mureș (etapa

a 18-a) ; miercuri 9 martie, ora 16 : 
Steaua — Universitatea Craiova 
(etapa a 19-a) ; duminică 13 mar
tie, ora 17,30: Steaua — Dinamo 
(etapa a 20-a); sîmbătă 19 martie, 
ora 14 : primul meci al cuplajului 
— Rapid — U.T.A. sau Sportul 
studențesc — F.C.M. Reșița (etapa 
a 21-a) ; miercuri 23 martie, ora 
16 : România — Turcia (Cupa bal
canică) ; duminică 27 martie, ora 
14.30 : Universitatea Craiova — 
Sportul studențesc (etapa a 22-a).

glndim că Pîslaru și Boloni, cu 
cite cinci goluri fiecare, sînt cei 
mai eficace din echipă.

— Lotul național s-a întors 
după o etapă importantă de 
pregătire in Franța și se află 
în atenția tuturor. Anterior, 
cind s-a făcut selecția, mulți 
au amintit și 
Ispir...

— Aici e o cu 
blemă. Eu m-am 
bine la formația 
să-mi fac datoria. Am 
de șapte ori în echipa națională 
de juniori și îmi făceam și eu 
gînduri, ca fiecare... Dar 
fost așa cum am gîndit. 
fost convocat de două ori 
lotul B, însă m-am deplasat în 
Polonia și Italia ca simplu 
excursionist, pentru că n-am 
jucat nici un minut. Eu, însă, 
mai sper, pentru că vîrsta nu este 
unicul criteriu. Mă simt în for
mă și doresc ca la TIrgu Mureș 
să mai am cîteva sezoane bune, 
Cît îi privește pe „tricolori", 
sînt mereu alături de ei și le 
doresc mult succes în meciurile 
cu Iugoslavia și Spania.

Constantin ALEXE

selecția, mulți 
de numele lui

totul altă pro- 
străduit să joc 
mea de club, 

evoluat

n-a
Am 

la

Trasee ale fotbalului ilfovean

SUTE DE ECHIPE PARTICIPANTE 
ÎN COMPETIȚII!

Lidera 
Dinamo 
intr-un

CUPA, 
turului 
galben, 
evolua

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 1 MARTIE 1977

tragerea extraordinară a
MĂRȚIȘORULUI 
___ Ltrrc»____,
Se oferă participanților o bo

gată și atractivă listă de cîștiguri : 
autoturisme : „Dacia 1300“ și „Sko- 
da S 100“, excursii 
rul Cehoslovaciei, 
precum și excursii 
dul Moldovei. Se 
menea, numeroase 
— fixe și variabile.

Șansele celor ce vor participa la 
această tragere sporesc deoarece 
TOATE CIȘTIGUKILE DE LA FA-

în U.R.S.S., Tu- 
Italia, Turcia, 

în țară în Nor- 
acordă, de ase- 
premii în bani

ZA A III-A SE SUPORTA DIN 
FONDUL SPECIAL AL SISTE
MULUI LOTO.

Participarea se face pe bilete de 
5 și 15 lei varianta simplă, cu 
mențiunea că NUMAI BILETELE 
DE 15 LEI PARTICIPĂ LA TOATE 
CELE 8 EXTRAGERI.

PROCURATI-VA DIN TIMP BI
LETELE CU NUMERELE DV. 
PREFERATE I

Permanentele prefaceri, pe 
multiple planuri, care au loc 
în județul Ilfov, au redimensio- 
nat și fenomenul sportiv de pe 
aceste meleaguri, inclusiv fot
balul. O incursiune pe traseele 
acestuia ne dovedește ce mare 
atracție exercită sportul cu ba
lonul rotund în rîndurile tinere
tului de diferite vîrste din loca
litățile urbane și rurale ale ju
dețului. Sistemul competițional, 
după cum ne spunea, recent, to
varășul Emil Ioanovici, meto
dist cu problemele fotbalului 
din cadrul C.J.E.F.S.-ului, este 
echilibrat și cuprinzător. 185 de 
echipe angajate în întreceri (16 
echipe în categoria „Onoare", 
cite 14 în „Promoție" — zona 
de Nord și de Sud ; un cam
pionat al juniorilor de 24 for
mații — împărțit pe zone — și 
încă un campionat zonal de 8 
serii a cîte 14 echipe) repre
zintă o cifră concludentă, edifi
catoare. Adăugind la toate a- 
cestea pe cele două divizionare 
B — F.C.M. Giurgiu și S.N.O.— 
și cele trei de Divizia C — 
Olimpia Giurgiu, Avîntul Urzl- 
ceni și Viitorul Chirnogi — se 
întregește tabloul fotbalistic al 
județului, .din care, de-a lungul 
anilor, s-au ridicat o serie de 
fotbaliști apreciați, la timpul 
lor, în prima divizie. Este vorba 
de Narcis Coman, Constantin 
Mareș și Constantin Năsturescu 
— dintr-o generație ceva mai 
îndepărtată, ca și de Bălosu și 
Buduru (azi la F.C. Constanța), 
I. Popa (la Jiul Petroșani), I. 
Gruber (Ia F.C. Corvinul) și I. 
Cojocaru (la Rapid). Exceptîn- 
du-1 pe Popa (provenit de la 
Sabarul Dobreni), restul s-au 
format la... „Școala Giurgiului", 
în orașul de pe malul Dunării 
unde ființează un centru de ju
niori cu bune rezultate. Acei 
care răspund de destinele fot
balului județean, care îl ajută 
și îl însoțesc pe drumurile lui 
întortocheate, uneori cu obsta
cole mai ușor sau mai greu de- 
pășibile, speră ca, în curînd, alți 
și alți jucători talentați — din 
totalul celor 7 513 legitimați — 
să iasă în prim-plan, să cunoas 
că consacrarea.

Un interesant aspect al fotba
lului de masă din județ îl re
prezintă și participările la Cupa 
României și Cupa tineretului. 
In ediția 1976—77 s-a înregis
trat un adevărat record de par
ticipare la aceste întreceri — 
312 echipe în Cupa României și 
298 în competiția tineretului. In 
ambele, județul a fost reprezen
tat cum se cuvine de lidera 
campionatului din categoria 
„Onoare", echipa Unirea Bolin- 
tin-Vale, care este antrenată de 
inimosul profesor de educație 
fizică Dumitru Mihai, fost și el 
jucător de fotbal. Unirea a fost 
la un pas de a ajunge în „șais- 
prezecimile" Cupei României 
(fiind învinsă cu 1—0 de Auto- 
mecanica București, învingătoa- 
rea — apoi — a Politehnicii 
Iași), a cîștigat etapa de zonă 
de la Constanța a Cupei tine
retului, pentru ca în finala pe 
țară, de la Alba Iulia, să se 
claseze pe locul 6, într-o com
panie de 7 echipe — în fond a- 
devărate selecționate de județe, 
cu jucători cernuți din diviziile 
inferioare.

Să mai notăm că, în acest ca
dru lărgit al fotbalului din ju
dețul Ilfov, activează un număr 
de 294 de arbitri (dintre care 15 
fac parte din corpul republi
can), că există susținute preo
cupări pentru amenajarea unor 
noi terenuri simple de joc și 
antrenament în sate și comune, 
că organizațiile locale caută so
luții pentru îmbunătățirea ac
tualei baze materiale (asociația 
sportivă Unirea Gîrbovi a lan
sat o chemare pe județ în aces
te direcții), că se întreprind noi 
acțiuni pentru atragerea copiilor 
și tinerilor pe terenurile de fot
bal, Concomitent cu acestea, în
tregul activ al fotbalului din 
județ are în vedere, în perioa
da care urmează, îmbunătățirea 
climatului disciplinar în rîndu
rile jucătorilor și ale echipelor, 
creșterea calitativă a întreceri
lor — singurele in măsură să 
ofere noi dovezi că resursele 
fotbalului ilfovean n-au fost nici 
pc departe epuizate.

Stelian TRANDAFIRESCU



Turneul de hochei de la Budapesta TENISMANUL

La „Turneul celor 7 națiuni4* (floretă feminin)

ECHIPĂ ROMÂNIEI Ă ÎNTRECUT
CAMPIOANA OLIMPICA, U.R.S.S CLASAMENT» C. F.

AZI IN PRIMA ETAPĂ
MECIUL ROMANIA - UNGARIA

FLORIN NIȚA 
IN SEMIFINALA

Abia s-au încheiat cele două 
partide dintre selecționatele de 
hochei ale României și R. D. 
Germane și iată că jucătorii 
noștri fruntași se prezintă la 
startul unei noi competiții. Este 
vorba de turneul de la Buda
pesta la care și-au anunțat par
ticiparea selecționatele ’ Româ
niei, R. D. Germane, Iugoslaviei 
și Ungariei. Meciurile vor avea 
loc pe patinoarul artificial des
coperit de Ia Kisstadion.

Competiția începe azi (echipa 
noastră a părăsit Capitala ieri,

fără Varga și Olenici — gripați, 
Costea și Vasile Huțanu — 
accidentați), cind hocheiștii 
români vor întîlni, la ora 18 
(ora locală), reprezentativa Un
gariei. în deschidere este pro
gramat jocul R. D. Germană — 
Iugoslavia. în continuarea tur
neului, echipa română va juca 
miercuri cu Iugoslavia și joi cu 
R. D. Germană.

După întoarcerea în țară se
lecționații vor intra într-o scur
tă perioadă de vacanță, ultima 
dinaintea campionatului mon
dial grupa A de la Viena, pro
gramat între 21 aprilie și 8 mai.

LA SOFIA
ale

CUPA CUPELOR
VOLEI SEZON

• Iskra Voroșilovgrad cîșîigătoare
la feminin

în sala Poseidon din Woluwe- 
Saint-Lambert de lîngă Bruxel
les a continuat turneul final al 
ediției a 5-a a Cupei cupelor Ia 
volei masculin, competiție la 
care ia parte și vicecampioana 
României, Steaua București, ală
turi de formațiile Radiotehnik 
Riga, Aero Odolena Vodă (Ce
hoslovacia) și Honved Budapes
ta. în ziua a doua voleibaliștii 
noștri au susținut partida cu 
Aero Odolena Vodă.

în cealaltă întîlnire, Radioteh
nik Riga a primit replica echipei 
Honved Budapesta.

Din cauza orei tîrzii Ia care au 
fost programate meciurile, rezul
tatele nu ne-au parvenit, pînă Iatateie nu ne-au parvenit, 
închiderea ediției.

★

belgian
„Cupei

orașul 
final al
echipelor femi- 
cu victoria for- 

Iskra Voroșilov- 
Dynamo Berlin,

Desfășurat în
Roulers, turneul 
cupelor" rezervat 
nine s-a încheiat 
mației sovietice 
grad, urmată de
Ujpesti Dozsa Budapesta și Ț.S.K.A. 
Sofia. în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Iskra Vorosilovgrad — Dy
namo Berlin 3—1 (7, 12, —11, 6), 
Ujpesti Dozsa Budapesta—Ț.S.K.A. 
Sofia 3—2 (—10, 5, 3, —10, 12).

final al ediției aClasamentul
5-a a acestei competiții se pre
zintă astfel :
grad 6 p, 2. Dynamo Berlin 5 p,
3. Ujpesti Dozsa Budapesta 4 p,
4. Ț.S.K.A. Sofia 3 p.

1. Iskra Voroșilov-

★

• Selecționata feminină de vo
lei a orașului M. Ciuc a efectuat 
un turneu în U.R.S.S., în cadrul 
căruia a susținut patru jocuri în 
localitatea Novgorod. Echipa româ
nă a ciștigat două meciuri, 3—1 și 
3—2 (cu formația Șc. sp. Borivici 
și Selecționata orașului Novgorod) 
și a cedat în celelalte cu 1—3, in 
fața Selecționatei orașului Novgo
rod. (V. Pașcanu — coresp.).

în sferturile de finală 
turneului internațional de tenis 
de la Sofia, jucătorul român 
Florin Niță l-a întrecut cu 6—1, 
6—3 pe Kolev (Bulgaria) și va 
întîlni în semifinală pe Todorov 
(Bulgaria), învingător cu 
6—4 în 
garia).

Alte 
probă 
pînă la 20 de ani : Kalavelonis 
(Grecia) — Gheorghiev (Bulga
ria) 6—2, 6—3 ; Lacek (Ceho
slovacia) — Novak (Iugoslavia) 
6—2, 6—1.

partida cu

rezultate 
rezervată

6—2,
Bondar (Un-

din această 
tenismanilor

Actualul sezon internațio
nal s-a deschis pentru flo
reta feminină prin tradi
ționalul „Turneu al celor 
7 națiuni", desfășurat la 
Frankfurt pe Main (R.F.G.). 
La această ediție, echipa 
României, remaniată și înti
nerită, a avut următoarea 
componență : Ecaterina Stahl, 
Suzana Ărdeleanu, Aurora 
Dan, Marcela Moldovan și 
Viorica Țurcan. Competiția, 
reunind în fapt primele 
șapte echipe din lume, pe 
baza ultimei ierarhii stabi
lite la J. O. de la Montreal, 
a fost decisă la număr de 
victorii individuale, primele 
trei reprezentative clasate 
(U.R.S.S., Ungaria și Româ
nia) înregistrind in final a- 
celași număr de victorii, 6. 
De remarcat faptul că re
prezentativa României a reu
șit frumoasa performanță de 
a întrece echipa U.R.S.S., 
campioană olimpică : 8—8 
(62—60 tușe date). în com
ponența echipelor partici
pante s-au aflat și princi-

1.

palele protagoniste ale pro
bei individuale de floretă 
femei, de la Montreal : II- 
diko Schwarzenbeigei- (Un
garia). campioană olimpică, 
Consolată Collino (Italia), 
„argint- la Montreal. Elena 
Belova (U.R.S.S.). Cornelia 
Hanisch (R.F.G.). Chiar da
că a fost lipsită de aportul 
primei sale trăgătoare. Bri
gitte Dumont, echipa Fran
ței (locul II la J. O.) s-a 
clasat în ..Turneul celor 7 
națiuni" pe un loc sub aș
teptări. Agențiile internațio
nale de presă au subliniat 
buna comportare a reprezen
tativei României, ascensiu
nea acesteia. Astfel, cores
pondentul sportiv al agen
ției ..Associated Press" sub
liniază ținuta remarcabilă 
echipei României, pe care 
consideră marea surpriză 
concursului.

Iată clasamentul final 
turneului : 1. U.R.S.S.,
Ungaria. 3. România. 
R.F.G. I, 
lia, 7.

3.
5. Franța, 6. Ita- 

Polonia, 8. R.F.G. II.

ATLETIC BOGAT ÎN RECORDURI!

Greutatea pare prea mică in mina
Helenei Fibingerova...

Telefoto : A.P.—AGERPRES
Trei recorduri mondiale și 

două europene au marcat ulti
mul week-end atletic, deosebit 
de bogat și în ceea ce privește 
numărul de concursuri, în spe
cial pe continentul nostru. In- 
door-ul european se apropie de 
punctul de vîrf, deoarece pînă 
îa campionatele continentale de 
la San Sebastian au mai rămas 
mai puțin de trei săptămîni.

Calendarul explică, așadar, 
unele performanțe, dar nu în 
totalitate. Iată, de pildă, f.an-

CONCURSURI...
Alte rezultate de la campionatele 

U.R.S.S. desfășurate la 
masculin ; aruncarea 
Valentin Dmitrenko
60 m plat : Nikolai Kolesnikov — 
6,68 (Valeri Borzov s-a clasat pe 
locul doi, cu 6,70) ;
toii Nedebaljuk —

Desfășurată pe
la Dortmund, întilnirea internațio
nală de atletism dintre selecționa
tele R. F. Germania și Angliei s-a 
încheiat cu o dublă victorie a gaz
delor : 65,5—59,5 puncte la mas
culin și 48—47 puncte la feminin.

Minsk : 
ciocanului : 

■ 73.12 m ;

3 000 m : Ana- 
8:06,6 .

teren acoperit

• FIBINGEROVA - PERFORMANTĂ EXCEPȚIONALĂ • ROSALYN BRYANT 
IN SERIE • ALEKSANDR GRIGORIEV IL EGALEAZĂ PE BRUMEL

aruncarea 
Helena Fi
rn ! ! — se 
noastre de

tasticul record Ia 
greutății realizat de 
bingerova — 22,50 
refuză, parcă puterii 
înțelegere. Nu mergem pînă aco
lo îneît să-l comparăm cu acel 
8,90 m al lui Bob Beamon (în- 
tr-adevăr, un salt peste... multe 
decenii) dar trebuie, totuși, să 
așezăm recordul atletei ceho
slovace în rîndul rezultatelor de 
senzație din istoria atletismului.

în ultimii ani aruncarea greu
tății a cunoscut evoluții sub
stanțiale atît la bărbați cît și la 
femei. La sfîrșitul sezonului tre
cut în aer liber, Fibingerova 
dusese recordul lumii la numai 
un centimetru de 22 de metri. 
Mulți ar fi crezut poate că după 
etape de creșteri spectaculoase 
progresul se va încetini. La 
începutul lui februarie, Fi
bingerova reușise în sală, succe
siv, 21,58 și 21,66 m, cifre va
loroase, dar rezonabile, pentru 
ca acum, cu acest 22,50 m să 
bulverseze pur și simplu sta
tisticile. Să notăm, ca o curio
zitate — cu mențiunea diferen
ței de greutate între materiale 
— că este pentru prima dată 
cind recordul mondial feminin 
(în aer liber sau pe teren aco
perit) depășește pe cel masculin. 
Și nu cu cîțiva centimetri ci cu 
o jumătate de metru ! (Woods 
22,01 m în sală, Barișnikov 
22,00 m afară ; Brian Oldfield

REZULTATE...
Iată principalele rezultate înre

gistrate : 
(R.F.G.) 
Kolmsee 
m : Coe 
Baumgartner (R.F.G.) 
feminin : 60 m : Annegret Richter 
(R.F.G.) — 7,24 ; 400 m : Veronica 
Elder (Anglia) — 52,73 ș

★
în ultima zi a concursului in

ternațional desfășurat pe teren a- 
coperit la San Diego (California), 
atletul american Arnie Robinson a 
ciștigat proba de săritură în lun
gime cu rezultatul de 7,88 m, iar 
compatriotul său Mac Wilkins a 
ocupat primul loc în proba de a- 
runcarea greutății, cu 20,25 m.

masculin : 60 m: Heckel
— 6,78 ; triplusalt :

(R.F.G.) — 16,53 m ; 800 
(Anglia) 1:47,6 ; lungime :

7,80 m ;

a reușit, ca profesionist, 
m, cifră neconfirmată în 
meetinguri).

P vedetă a actualului 
Rosalyn Bryant, realizează 
treilea record mondial la inter
val de două săptămîni : după 
440 yarzi și 500 m, la San Die
go, Bryant încheie 500 y în 
1:03,3 anunțîndu-se ca prima a- 
lergătoare de clasă americancă 
în sprintul prelungit (de 
că a întrecut-o de mai 
ori pe Irena Szewinska), 
remarcăm, din circuitul 
can, invincibilitatea la sprint 
lui Steve Riddick (12 
consecutive, în curse cu 
Willims, Quarrie, 
Tear, Crawford etc) și apariția 
unui nou „miler" valoros 
Kenia : Wilson Waigwa.

La Dortmund o outsideră, 
Mary Stewart, îmbunătățește cu 
aproape două secunde recordul 
mondial la 1 500 m (4:08,1), in- 
treeînd-o clar Ia ea acasă 
campioana europeană 
Brigitte Kraus.

în sfîrșit, la Minsk, 
Grigoriev reușește al 
cord continental consecutiv 
săritura în înălțime cu un re
zultat, 2,28 m, cu care egalează 
în valoare absolută pe Valeri 
Brumei. (Tot la Minsk, în a- 
ceeași sală, în urmă cu 14 ani 
Brumei sărise 2,25 m). Săritura 
în înălțime pare să se afle, atît 
la băieți cît și la femei, în 
preajma unui... salt calitativ, 
fapt dovedit de aglomerarea 
performanțelor vecine rezultatu
lui maxim. La Berlin, Rudolf 
Beilschmidt a sărit 2,25 m, iar 
în interval de trei zile patru să
ritoare au trecut 1,89 m, la Bu
dapesta, 
Rudolf, 
Kirst și

Tot la 
va duce 
3.000

La 
alte 
între 
figurează pe agendă. Ce surpri
ze vom mai avea ?

sezon, 
al

notat 
multe 

Mai 
ameri- 

a 
victorii 

Steve 
Glance, Mc

din

de
pe 

sală

Aleksandr 
treilea re

ia

Berlin și Minsk : Erika 
Cornelia Popa, Jutta 
Tamara Boiko.
Minsk, Diana Romeno- 
recordul european la 

m la 9:03,6.,
sfîrșitul acestei săptămîni 

concursuri importante — 
ele și „Cupa de Cristal" —

Vladimir MORARU

Siebjns

sovietica „Ogomok" pu- 
interesant interviu cu 

No- 
Trecînd în re-

blică 
campioana mondială de șah 
na Gaprindașvili. " 
vistă fenomenul specializării tim
purii apărut în aproape toate 
ramurile de sport, culminînd la 
înot, apoi gimnastică și patinaj ar
tistic, Nona apreciază că întineri
rea șahului feminin este o realita
te de necontestat. Redăm pasa- 
giile respective :

„Cu mare satisfacție trebuie să 
constat că șahul feminin nu numai 
că își concentrează forțele și crește 
mereu, dar devine din ce în ce 
mai tînăr. Cind eu am apărut îm
preună cu Nana Aleksandria Ia

campionatul U.R.S.S. fund ambele 
în vîrstă de numai 15 ani, faptul a 
produs senzație. Dar iată că Maia 
Ciburdanidze devine maestră in
ternațională și ia parte la mari 
turnee de la vîrsta de... 13 ani. Re
cent, Ia campionatul unional apare 
o altă fetiță cu codițe de numai 
13 ani — Nino Gurieli, iar la în
trecerile sindicale marele premiu 
e obținut de și mai tinăra Nana 
Ioseliani.

Sub ochii noștri se schimbă sti
lul în șahul feminin. Fetele joacă 
cu o mare dezinvoltură, nu se tem 
de numele mari, iar unele din 
atacurile lor pot fi date ca exem
plu bărbaților. Oricît ar părea de 
curios, dar, la vîrsta lor, fetele 
joacă mult mai agresiv și combi- 
nativ decît colegii lor, juniorii. Se 
poate spune că șahul feminin în
tinerește mereu, fapt care se răsfrîn- 
ge asupra caracterelor sale de ba
ză, din ce în ce mai marcate de 
voință și hotărîre".

Mi

DUPĂ DOUĂZECI DE ANI
Ziarul „Granma" face, cu ajuto

rul unor amintiri ale antrenorului 
Orlando Lansa Alvarez, o compa
rație edificatoare a progresului in 
sport înregistrat în Cuba, in ul
timii 20 de ani. Cine este însă 
Orlando Lansa Alvarez ? El a pre
gătit sute de canotori și a supra
vegheat zeci de echipaje la dife
rite campionate de toate nivelele, 
precum și la Olimpiade. Iată acum 
ce a declarat reputatul antrenor.

„Cuba este azi vasul-amiral al 
sportului din America Centrală. în 
toate ramurile sportive din această 
parte a lumii reprezentanții săi nu 
sînt întrecuți ca număr de perfor
manțe decît de cei ai S.U.A. Suc
cesele de răsunet mondial care au 
adus sportul cubanez pe primele 
locuri din lume au fost posibile 
numai datorită grijii pe care Par
tidul Comunist din Cuba o mani
festă față de sănătatea și dezvol
tarea fizică a locuitorilor insulei. 
Dar nu totdeauna a fost așa. îmi 
amintesc că, cu 20 de ani în urmă, 
la Olimpiada de la Melbourne, în 
acest sport debarcau patru tineri 
sportivi, pe ale căror tricouri scria 
cu litere albe «CUBA». Eram sin
gurii reprezentanți ai țării, la 
această manifestare sportivă mon
dială. Doar noi, patru canotori. Ne

Duminică, la Igls (Austria), în 
cadrul campionatelor mondiale de 
sanie pentru 2 persoane, victoria 
a revenit cuplului Hans Rinn — 
Norbert Hahn (R. D. Germană), 
care după o luptă strînsă a dispus 
de echipajul italian P. Schnitzer — 
K. Brunner. Iată clasamentul pri
milor clasați : 1. Rinn — Hahn
1:26,922 ; 2. Schnitzer — Brunner
1:26,931 ; 3. H. Brandner — B. 
Schwarm (R.F.G.).

în felul acesta, campionii olim
pici Rinn — Hahn, clasați nu de 
mult pe locul 2 la campionatele 
europene de la Kdnigssee (R.F.G.), 
și-au confirmat din nou valoarea.

în imaginea de mai sus, de la 
stingă la dreapta în rîndul de sus : 
Schnitzer (Italia), Hahn și Rinn 
(R.D.G.) ; în rîndul de jos : Brun
ner (Italia), Brandner și Schwarm 
(R.F.G.).

Telefoto : A.P.—AGERPRES

In echipa României au 
evoluat cu succes trei 
tinere floretiste : Mar
cela Moldovan, Au.ro- 
ra Dan și Viorica Țur- 
can (de la dreapta 

spre stingă)

Duminică s-a disputat la Ma
drid o nouă partidă în cadrul 
campionatului european de 
rugby. După cum am mai anun
țat, rugbyștii spanioli au învins 
cu scorul de 21—3 echipa Maro
cului. în urma acestui ultim re
zultat, clasamentul 
arată astfel :

competiției

1. ROMANIA 3 3 0 0 142— 20 9
2. Franța 3 2 0 1 50— 39 7
3. Spania 3 1 0 2 46— 43 5
4. Italia 2 1 0 1 20— 14 4
5. Polonia 2 1 0 1 21— 45 4
6. Maroc 3 0 0 3 10—123 3

Viitoarea întîlnire din C. -E.
aprilie, la 

are
Maroc ,— Franța (3
Casablanca). România mai 
de jucat cu Spania (24 aprilie, 
la Barcelona) și Italia (1 mai, 
la București).

CAMPIONATUL MONDIAL

PENTRU JUNIORI
ZURICH, 21. în stațiunea elve

țiană St. Croix s-a încheiat pri- 
ediție a campionatelor mon- 

schi-fond rezervate ju- 
îri proba de combinată 
victoria a

Schmieder 
cu un total 
de Kolcin

SPADASINI ROMÂNI LA CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA TALLIN
în vederea concursului inter

național de spadă care se va 
desfășura la Tallin (U.R.S.S.), 
între 23 și 27 februarie, au fă
cut deplasarea următorii scri-

meri care vor reprezenta țara 
noastră : Liviu Angelescu, Ion 
Popa, Octavian Zidaru, Costică 
Bărăgan, Erwin Kerekeș și Ion 
Palotaș.

ma i 
diale de 
niorilor. 
nordică, 
Giinter 
mană), 
urmat 
422,800 p și Dotzauer (R. D. Ger
mană) — 422,764 p. Proba de șta
fetă 3 X 10 km băieți a fost cișți- 
gată de echipa U.R.S.S. (Aleksandr 
Ponomarev, Leonid Oliușin și Ana
toli Ivanov), cu timpul de 
1 h 50:43,59, iar în proba de șta
fetă 3X5 km fete titlul mondial 
a fost cucerit de formația R. D. 
Germane (Marlies Rostock, Elvira 
Pechmann și Brigit Schreiber), cro
nometrată în lh 05:21.71.

revenit lui 
(R. D. Ger- 
de 429.914 p, 
(U.R.S.S.) —

CAMPIONATE IN CURS DE DESFĂȘURARE

PORTUGALIA: LUPTA PENTRU PRIMUL LOC CONTINUA
Cind a început ediția 1976—77 

a campionatului Portugaliei, pre
ședintele clubului Benfica, dr. Ai- 
more Coutinho, declara că lupta 
pentru titlu va fi foarte echilibrată. 
„Echipa noastră — spunea Coutin
ho — are acum un adversar deo
sebit de puternic în Sporting Li
sabona. așa incit recucerirea tit
lului va fi extrem de dificilă".

După 18 etape, cuvintele pre
ședintelui se dovedesc a fi pline 
de adevăr. Sporting și Benfica își 
continuă lupta pentru primul loc 
și este mai mult ca sigur că una 
dintre acestea va ajunge in pose
sia titlului, deoarece a 3-a clasată, 
F.C. Porto, se află Ia o distanță 
apreciabilă de puncte.

în rindurile de mai jos vom 
vorbi mai mult despre aceste două 
formații cu reputație și pe plan 
internațional. Vom începe cu faptul 
că Sporting, care deși a pierdut 
6 jucători (portarul Damas trans
ferat la Zaragoza în Spania, fun
dașii Alhinho acum la Benfica. 
Tome plecat la Vitoria Setubal și 
alți 3 înaintași : Chico, Nelson și 
Rocha răspindiți la diferite alte

un moment dat a-

cluburi) a luat un start deosebit

1. SPORTING 18 13 3 2 37—14 29
2. Benfica 18 13 3 2 40—18 29
3. F.C. Porto 18 11 2 5 38—16 24
4. Boavista Porto 18 9 3 6 30—23 21
5. Acad. Coimbra 18 9 2 7 20—17 20
6. Varzim 13 7 5 6 26—28 19
7. Belenenses 18 6 6 6 19—15 18
8. Vitoria Setubal 18 8 2 8 29—25 18
9. Guimaraes 18 8 1 9 28—23 17

10. Braga 18 5 6 7 21—25 16
11. Estoril 18 3 9 6 15—20 15
12.-Portimonense 18 5 4 9 18—25 14
13. Leixoes 18 2 10 6 8—18 14
14. Mantijo 18 4 5 9 15—28 13
15. Beira 18 3 6 9 23—40 12
16. Atletico Lts. 18 2 5 11 13—45 9

de puternic (la
vea un avans de 6 puncte) grație 
noului antrenor englez Jimmy Ho
gan (fost la Benfica). Dar, nu este 
mai puțin adevărat că Sporting a 
primit in schimb alți jucători va
loroși. în majoritate de peste ho
tare. Este vorba de Keita venit din 
Franța, de brazilienii Manoel și 
da Kota. Buturile formației sînt 
acum apărate de Conhe venit de 
la C.U.F. Barreiro. Așadar, unii 
au plecat, alții (poate mai buni) 
au venit...

Este regretabil — scriu ziarele 
portugheze — că numeroase for
mații, în loc să-și crească și să 
lanseze elementele din propriul lor 
club apelează la jucători de peste 
hotare. Semnificativ este faptul 
că acum, în prima ligă a campio
natului, activează nu mai puțin de 
30 de fotbaliști din alte țări !

Dar sînt și excepții. De pildă, 
Benfica Lisabona duce o foarte 
bună politică de cadre, bazîndu-se 
pe jucătorii promovați din forma
țiile de juniori și de tineret. Nu
mai lipsa de experiență a făcut ca 
debutul Benficăi să fie mai slab, 
dar pe măsură ce trec etapele, e- 
chipa campioană manifestă o ne
așteptată revenire. Antrenorul en
glez John Mortimore pune un ac
cent deosebit pe jucătorii tineri și 
se pare că nu greșește. La ora ac-
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aflam la Melbourne după nenumă
rate și umilitoare așteptări și nu
mai cu ajutorul unor subscripții 
publice. Ba mai mult : pentru a 
ne plăti vaporul, noi, tinerii con- 
curenți, ne vînduserăm pînă și cos
tumele, așa că Ia antipozi ajunse
serăm numai în treninguri. Călă
toria de înapoiere a fost și mai 
penibilă. Printr-o colectă am ajuns 
pînă la Los Angeles de . unde, cu 
chiu cu vai, am reușit, tot prin 
contribuții particulare, să ne în
toarcem acasă.

Deci, dacă înainte, în Cuba, ajun
geai concurent olimpic pe risc per
sonal, știind că te așteaptă' multe 
suferințe și uneori chiar clipe de 
deznădejde, acum sportivii cubanezi 
sint conștienți că reprezintă onoa
rea sportivă a țării, care în . acest 
răstimp a ciștigat un mare presti
giu în toate domeniile de activi
tate. Aceasta este după mine pri
ma mare deosebire între cele două 
epoci din istoria patriei mele — 
Cuba".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO e 110 echipaje participă 

la „Raliul Costa Brava", care se 
desfășoară în prezent pe șoselele 
din Spania. După primii 500 km 
parcurși, din cei 1 020 km ai tra
seului, pe primul loc în clasa
ment se află campionul european 
de raliuri, pilotul francez Bernard 
Darniche („Lancia Stratos"),

CICLISM • A 5-a etapă a Tu
rului Cubei a revenit rutierului 
cubanez Jorge Gomez, care a aco
perit traseul Las Tunas-Camaguey 
(124 km) în 2 h 40 :20. în același 
timp cu învingătorul au sosit Luis 
Garrido (Cuba) și Aavo Pikkus 
(U.R.S.S.). în clasamentul general, 
pe primul loc a trecut Carlos Car
det (Cuba), urmat de coechipierul 
său Arencibia — la 2:03.

RUGBY • Desfășurat la Au- 
zerre, meciul amical dintre selec-

ționata secundă a Franței și echipa 
R. F. Germania s-a încheiat cu 
scorul de 50—3 (34—3) în favoa- 

. rea jucătorilor francezi.
SCHI • Proba feminină de sla

lom special disputată pe pîrtia de 
la Piancavallo (Italia) a revenit 
austriecei Sigrid Totschnig cu 
timpul de 1:49,87. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatrioata 
sa Michaela Schaffner — 1:50,33 
și Wilma Gatta (Italia) — 1:51,77.

TENIS • Turneul de la Toronto 
a fost ciștigat de americanul Dick 
Stockton. După primul set al finalei, 
la scorul de 6—4 și 40—30 în fa
voarea sa, Jimmy Connors, prin
cipalul favorit al concursului, s-a 
accidentat la genunchi și nu a 
mai putut continua partida. în 
finala probei de dublu, cuplul Tom 
Okker (Olanda) — Wojtek Fibak

(Polonia) a învins cu 6—4, 
6—1 perechea australiană Ross 
Case — Tony Roche. • Finala tur
neului de la San Jose (California) 
se va disputa între Jiri Hrebec și 
Sandy Meyer. în semifinale, Hrebec 
l-a, întrecut cu 6—1, 6—4 pe Billy 
Martin, iar Mayer a dispus cu 6—2, 
6—4 de 
feminin 
ciștigat 
învins-o
6—1 pe 
Echipele
Angliei — la feminin, au termi
nat învingătoare în 
ternațională pentru 
șurată la 
rezultatele
S.U.A. —
Anglia —

Roy Emerson. • Turneul 
de la Los 
de Chris
în finală
Martina

S.U.A. —

Angeles a fost 
Evert, care a 
cu 6—2, 2—6, 

Navratilova. • 
la masculin, și

Torquay 
finalei

Italia 4—1 ;
S.U.A. 5—0.

competiția in- 
tineret desfă- 
(Anglia). Iată 

: masculin :
feminin :
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Martins (in tricou de culoare închisă) marchează golul victoriei 
derby-ul cu Sporting (2—1)

Foto : „A BOLA“ — LISABONA
pentru Benfica in

cu
(13

Benfica are doi tineri 
perspective : Jose Luis 
— fiul fostului internațional 

(19

tuală,
mari 
ani) ■ 
de la Belenenses și Chalana 
ani), care a debutat și în repre
zentativa țării.

Și F.C. Porto este o formație 
cunoscută pe plan internațional. 
Ea este antrenată de Jose Pedroto, 
fostul selecționer 
nale și are un lot 
se află portarul

al echipei națio- 
valoros, în care 
Torres, fundașii

★

Freitas și Tai, atacanții Hailton, 
Duda și Ssvllha.

în etapa din 13 februarie Benfica 
a egalat la punctaj pe Sporting, ul
tima conduce încă în clasament 
grație golaverajului mai bun. Ben
fica a surclasat pe Estoril cu 6—1, 
în timp ce Portimonense a termi
nat la egalitate cu Sporting 2—2.

La 20 februarie în Portugalia nu 
s-a desfășurat etapă de campionat, 
ci 16-imile Cupei.

★ ★

CEHOSLOVACIA (etapa 17). O 
singură victorie în deplasare : Lo
komotiv Kosice — Boheminans 
Praga 1—3. în rest, rezultate nor
male deși sînt de semnalat unele 
scoruri categorice : Inter Bratislava 
—Spartak Trnava 4-0; Dukla Pra
ga — Skoda Plsen 3—0. Meciul 
Slovan Bratislava — Slavia Pra
ga a fost amînat. Alte rezultate : 
Jednota Trencin — Sparta Praga 
2—1 ; Zbrojovka Brno — Frydek 
Mistek 2—1 : Union Teplice — 
Z.V.L. Jilina 1—0 ; Banik Ostrava 
— V.S.S. Kosice 1—0. Primele cla
sate :

40—14 27
30—17 22
26—22 20
26—24 20

1. Dukla Praga ic 12:
2. Slavia Praga 16 8 (
3. Zbrojovka Brno 17 8 ‘
4. Jednota Trencin 17 8

SPANIA (etapa 17). C.

3 1
6 2
4 5
4 5

!.F. Barce
lona (tot fără Cruyff, care și-a is
pășit 2 din cele 3 etape de suspen
dare) a pierdut pe teren propriu 
meciul cu Atletico Bilbao : 0—2 ! 
Lidera Atletico Madrid nu a reușit 
pe teren propriu decît 1—1 cu Es- 
panol Barcelona (clasată pe locul 
5). Alte rezultate: Valencia —Las 
Palmas 1—2 !; Zaragoza — Santan
der 2—0 ; Burgos (locul 16) — Real 
Madrid (locul 9) 3—2 ; Real So- 
ciedad — Elche 0—0. 
sate :
1. Atletico Madrid
2. C.F. Barcelona
3. Real Sociedad

Primele cla-

In

23
23
23

13 6
13 4
11 6

4 
a 
G

39—20 32
49—23 30
43—25 28

preliminariile C.M.
La 

C.M. 
lecționatele Columbiei și Braziliei 
au terminat la egalitate : 0—0.
Fotbaliștii brazilieni au jucat in
tr-un ritm prea lent. Rivelino și 
coechipierii săi neputînd trece de 
apărarea decisă a gazdelor. Brazi
lienii au înscris totuși un gol prin 
Valdomiro (min. 82), gol anulat 
însă. de arbitrul argentinian Angel 
Comesana, deoarece în faza ante
rioară atacantul brazilian atinsese 
balonul cu mina. Iată echipa ali
niată de Brazilia : Lcao — Ze 
Maria, Amarai, Beto, Wladimir — 
Givanildo (Oazapava), Falcao, Ri-

Bogota, în preliminariile 
(zona Americii de Sud), se-

(etapa 20). Fruntașele 
noi victorii: Olympia-

Atro-
- Pa-

1.

GRECIA
au obținut
kos — Serrai 3—1; PAOK 
mitos 2—1 ; Panathinaikos 
nathaiki 4—0. în clasament : 
Olympiakos 33 p ; 2. PAOK, 33 p;
3. Panathinaikos 31 p.

FRANȚA (etapa 25). Performera 
etapei a fost Lyon, victorioasă cu 
2—1 la Nisa, rezultat grație căruia 
a rămas pe locul 2 în clasament. 
Lidera Nantes a învins pe teren 
propriu pe Rennes cu 3—1. Alte 
rezultate: Valenciennes — Sochaux 
0—0 ; Marsilia — Troyes 2—0 ; 
Metz — Bastia 1—1 ; Bordeaux — 
Nancy 2—0 : Lens — Nîmes 3-0 ; 
Laval — Angers 2-0 ; St. Etienne- 
Lille 2—0. Primele clasate :
1. Nantes 25 15 6 4 53—30 38
2. Lyon s 25 13 8 4 42—27 34
3. Lens 25 13 7 5 54—37 33

BELGIA (etapa 23). 
învingătoare cu 2—0

F.C. Bruges, 
în derby-ul 

local cu Cercle Bruges, s-a distan
țat de R.W.D. Molembeek, care nu 
a reușit decît un scor egal (1—1) 
la Waregem. Alte, rezultate : An
derlecht — Malines 3—1 : Lierse — 

Standard — Anvers 
> clasate :

23
23
23

2—0 : I
Primele
Bruges

Liege
3—0 !
1. F.c.
2. Molembeek
3. Anderlecht

15 4 4 49—22 34
12 7 4 36—24 31
12 6 5 52—28 30

COLUMBIA— BRAZILIA 0-0
velino — Zico, Gil (Vai i .niro), 
Roberto.

Tot în preliminariile C.M.. la 
Quito : Ecuador — Peru 1—1 (0—1). 
Au marcat : Oblitas, pentru oas
peți, respectiv. Paz.

ALTE MECIURI
Monchengladbach, Bo- 
dispus de selecționata 
cu 5—0 (2—0).
Santiago, în meci . de

Chile — Flamengo

® La 
russia a 
Japoniei

• La 
verificare :, 
Rio de Janeiro 2—1 (1—1).


