
A

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ?

IN REPUBLICA ISLAMICĂ MAURITANIA
Inalții oaspeți români au fost intimpinafi cu deosebită căldură
de locuitorii capitalei mauritane, care au dat astfel expresie sentimentelor
lor de stimă și prietenie pentru poporul nostru și conducătorul său
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Președintele Republicii Socialiste 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu au părăsit marți dimi
neața Capitala, pentru a întreprin
de vizite oficiale de prietenie in 
Republica Islamică Mauritania, Re
publica Senegal, Republica Ghana, 
Republica Coasta de Fildeș, Re
publica Federală Nigeria.

Șeful statului român este însoțit 
de tovarășii Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor exter
ne, Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., precum și de con
silieri și experți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși, la plecare, de tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheor
ghe Cioară, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion loniță, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, losif Uglar, llie Verdeț, Io
sif Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu, Aurel 
Duma, Ion Stănescu. Tovarășii din

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena

conducerea de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Ceremonia plecării s-a desfășu
rat pe aeroportul Otopeni, împo
dobit cu drapelele partidului și 
statului, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Miile de oameni ai muncii bucu- 
reșteni, prezenți aici, au reafirmat 
cu căldură sentimentele de dra
goste, stimă și inaltă apreciere pe 
care poporul nostru le nutrește față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea neobosită pusă 
in slujba înfloririi patriei, creșterii 
prestigiului și rolului României 
socialiste pe plan internațional, 
edificării unei lumi mai drepte și 
mai bune. Ei au dat, totodată, o 
vibrantă expresie urării de succes 
deplin pe care întreaga națiune o 
adresează 
Ceaușescu 
Ceaușescu în vizitele ce Ie 
face în cele 
eveniment politic 
internațională, moment de mare 
importanță in dezvoltarea relațiilor 
de prietenie, solidaritate și cola
borare ale României cu statele 
africane, contribuție de seamă la 
cauza libertății, păcii și progresu
lui popoarelor. S-a aclamat înde
lung „CeaușescurP.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul".

La ora 8,35, aeronava preziden
țială a decolat.
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Președintele Republicii 
te România, tovarășul 
Ceaușescu, împreună cu 
Elena Ceaușescu au sosit marți, 
22 februarie, in Republica Islamică 
Mauritania, intr-o vizită oficială de 
prietenie, la invitația președintelui 
Moktar Ould Daddah și a doam
nei Marieme Daddah.

Este prima etapă a vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
cele cinci state din zona Africii de 
vest, înaltă solie de pace, priete
nie și colaborare.

...După un zbor neîntrerupt de cî- 
teva ore, aeronava prezidențială 
aterizează pe aeroportul din Noua
dhibou, unul din principalele orașe 
ale Mauritaniei. Aerogara este îm
podobită sărbătorește.

Președintele Moktar Ould Dad
dah și doamna Marieme Daddah 
se apropie de scara avionului, în- 
timpinînd cu deosebită cordialitate 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Cei doi șefi de stat iși string

miinile, se îmbrățișează, iși expri
mă satisfacția de a se reintilni pe 
pămintul mauritan.

Cu aceeași cordialitate, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Ma- 
rieme Daddah se îmbrățișează.

Cortegiul oficial de mașini se 
îndreaptă spre reședința președin
telui mauritan din acest oraș. Mii 
de cetățeni, muncitori și spe
cialiști de la întreprinderile in
dustriale ale orașului ii salută pe 
cei doi președinți, făcindu-le o căl
duroasă manifestare de simpatie.

După un scurt popas la reședin
ța prezidențială din Nouadhibou, 
inalții oaspeți români, împreună cu 
președintele Daddah și doamna 
Marieme, au plecat la bordul avi
onului prezidențial mauritan spre 
capitala țării-gazdă - Nouakchott, 
unde au ajuns la ora 16.

Aeroportul internațional din ca
pitala mauritanâ ii intimpină pe 
inalții oaspeți în ținută festivă. O 
gardă de onoare este aliniată pe 
pistă.

Sînt intonate imnurile de stat a!e 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Islamice Mauritania. în 
semn de salut, sînt trase 21 salve 
de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moktar Ould Daddah 
trec in revistă garda de onoare.

Potrivit tradiției mauritane, înal- 
ților oaspeți li se oferă curmale cu 
lapte de cămilă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați de președintele Moktar 
Ould Daddah și doamna Marieme 
Daddah in salonul oficial al aero
portului, unde le sînt prezentați 
șefii misiunilor diplomatice din 
Nouakchott.

După încheierea ceremoniei pri
mirii oficiale, coloana de mașini se 
îndreaptă spre reședința preziden
țială din Nouakchott.

De-a lungul traseului de la aero
port pînă la reședință - împodo
bit festiv cu drapele ale României 
și Mauritaniei, cu arcade pe care 
sint înscrise cuvinte de salut : „O- 
rașul Nouakchott urează bun venit 
ilustrului oaspete român I", „Tră
iască prietenia mauritano-româ- 
năl", „Trăiască prietenia dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moktar Ould Daddah!" 
- zeci de mii de locuitori ai ca
pitalei mauritane s-au adunat pen
tru a-i intimpină pe solii poporu
lui român prieten. Grupuri de dan
satori și muzicanți își exprimă 
bucuria interpretind dansuri și cin- 
tece tradiționale mauritane. Cu to
tul originală și pitorească este i- 
maginea sutelor de călăreți pe că
mile, aliniați pe traseu, care flu
tură stegulețe ale României și 
Mauritaniei.

Frimirea deosebit de călduroasă 
rezervată înalțiior oaspeți români 
reflectă stima și prestigiul de 
care se bucură și în Mauritania 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa activă la făurirea u- 
nei lumi mai drepte și mai bune, 
a păcii, prieteniei și colaborării în
tre națiuni.

Entuziasmul și căldura cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
înconjurați din primele clipe ale 
vizitei lor oficiale în Mauritania ilus
trează pregnant convingerea po
porului mauritan că relațiile de co
laborare și solidaritate dintre 
România și Mauritania se vor di
versifica și adinei in folosul recii 
proc.

Simbătă și duminică, in Capitală CONCURSUL

După cea de a doua reuniune de selecție

SE CONTUREAZĂ 
LOTUL NAȚIONAL DE BOX 
9 F. Ibrahim — lider necontestat al „muștelor1
® T. Dinu candidat la titularizare la categoria
cocoș 9 Meciul S. Cuțov — I. Budușan, o decepție

Cum era de așteptat cea de a 
doua reuniune de selecție s-a 
bucurat ieri seara, în sala Florea- 
sca. de un public numeros, atras 
în jurul ringului de un program 
deosebit de tentant, cu multe me
ciuri „tari”. în bună măsură, aș
teptările au fost satisfăcute. Chiar 
de la prima întilnire, boxerii de 
categorie muscă Faredin Ibrahim 
și Niță Robu au oferit un specta
col pugilistic de calitate. Cei doi 
vechi rivali s-au pîndit, luptînd 
cu multă prudență in prima par
te a meciului, 
au încercat să

Și unul și 
se lovească

celălalt 
decisiv,
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TEHNICE :
Ibrahim (Farul)

EDIȚIA A ZECEA-JUBILIARĂ
LA ATLETISMCUPEI DE CRISTAL

Alergătorii peste garduri de la Steaua iși pregătesc participarea la „internaționalele” de la sfîrșitul săptăminii 
Foto : Dragoș NEAGU

A venit, iată, momentul 
al sezonului competițiilor 
de atletism pe teren acoperit care, 
în ultimii ani, coincide cu desfășu
rarea campionatelor internaționale 
de sală, competiție cunoscută și 
consacrată sub denumirea de 
pa de 
că, în 
sportiv 
fășura 
a acestui concurs tradițional pen
tru mișcarea sportivă din țara 
noastră.

La ediția jubiliară au fost invi
tați să participe atleți și atlete din 
mai multe țări de pe continent, 
dar numai șase dintre acestea au 
răspuns favorabil și vor fi repre
zentate în competiția bucureștea- 
nă. Este vorba de Grecia, Italia, 
iugoslavia, Polonia, Ungaria și Uni
unea Sovietică ale căror federații 
de atletism vor trimite, la „Cupa 
de cristal" unii dintre atleții pe 
care vor să-i verifice și sări rode
ze înaintea participării lor la cam-

de vîrf 
noastre

„Cu- 
cristal". Sîmbătă și dumini- 
sala de atletism din parcul 
„23 August", se vor des- 
intrecerile ediției a zecea

pionatele europene de sală din 
Spania. Din lotul polonez, de pil
dă, fac parte, intre alții, reputata 
hurdleră Tereza Nowak, recordma
nul de la lungime Grzegorz Cy- 
bulski, sprinterul Voronin, spor
tivi cil- -o frumoasă carte de vizită 
în atletismul continental. Din Iugo
slavia și Ungaria cei mai valoroși 
competitori sînt săritoarele în înăl
țime Snezana Hrepevnik, și, res
pectiv, Andrea Matay și Edith Sa
muel. Aceste atlete, toate trei cu 
rezultate de peste 1,85 m, alături 
de tinăra Niculina Vasile și de 
recordmana noastră Cornelia Popa 
(cu 1,89 m) promit o întrecere de

toată frumusețea care, în mod nor
mal, trebuie să se încheie cu per
formanțe 
nu, chiar 
lia Popa, 
Berlin, o
1,92 m, pe care, din păcate, doar 
o mică inexactitate a... anulat-o. 
De ce n-ar reuși ea, duminică, la 
„23 August", o performanță supe
rioară actualului său record ? în
trebarea aceasta are în vedere mai 
mulți dintre competitorii de la 
sfîrșitul acestei săptămîni care au 
datoria să lupte pentru a obține 
rezultatele de mai multă vreme 
așteptate...

deosebite și, de ce 
cu noi recorduri. Corne- 
de exemplu, a avut, la 
încercare foarte bună la

a...

Ediția a Vl-a a „Cupei U.T.C." la schi pentru tinerii din mediul rural

O FINALA DISPUTATA

INTERNAȚIONAL
DE PATINAJ

ARTISTIC
DE LA M. CIUC

REZULTATE
muscă : F. ___ 4 ___ ,
N. Robu (B.C. Brăila), D. Burdi
hoi (Metalul) b.p. P. Dnacu 
(clectroputere) ; cocoș ; T. Dinu 
(Dinamo) b.p. M. Donciu 
(A.S.A. CI-uj-Np.), N. Neagu (O- 

t.elul Tîrgoviște) b.p. N. Stoenes- 
cu (A.S.A. Cluj-Np.) ; pană : Gh. 
Oțelea (Steaua) b.p. J. Vancea 
(Dinamo) ; semiușoară : FI. Li
vadaru (Steaua) m.n. |. Drago- 
mir (Dinamo) ; ușoară : S. Cuțov 
(Dinamo) b.p. I. Budușan (Me
talul). C. Cuțov (Dinamo) b.ab. 3 
Șt. Roșu (Voința Giurgiu) ; se- 
mimijlocie : I. Vladimir (Dinamo) 
b.p. M. Ung urea nu (Steagul roșu 
Bv.) ; mijlocie mică : V. Didea 
(Dinamo) b.p. C. Ciochină (B.C. 
Brăila). I. Miron (C.S.M. Cluj- 
Np.) b.ab. 3 C. Ghiță (Rapid) ; 
mijlocie : N. Vișan (Metalul) m.n« 
I. Râd ucu (B.C. Brăila), Șt. Fie
rea (Rapid) m.n. C. Chiracu 
(B.C Galați).

P. 
cocoș ; T.

b.p. M.

cat.
b.p.

prin surprindere. Tactica aceasta, 
pe muchie de cuțit, l-a avanta
jat în primele minute pe Niță 
Robu care, profitind de crisparea 
campionului, a reușit să puncteze 
mai mult. Ibrahim reușește să 
echilibreze situația și apoi să se 
desprindă, de puțin, in ciștigător, 
în partea a doua a disputei, cînd 
jocul său de picioare îl salvează 
de atacurile lui Robu, permițîn- 
du-i, în același timp, să puncteze 
mai mult. Cu încordare a fost 
urmărită și cea de a doua partidă 
de categorie muscă, cea a învinși
lor de luni : Dumitru Burdihoi — 
Paul Dragu. Mai mult boxer și mai 

r>-’tir>... artist decit adversarul său, 
Burdihoi a punctat sirguincios, 
acumulind o zestre de puncte care 
în final i-a adus o meritată vic
torie cu 5—0. Promovînd la cate
goria cocoș, Teodoi- Dinu a cîști- 
gat în viteză și vigoare îmbogă- 
țindu-Și gama loviturilor și afir- 
mindu-se ca un pretendent cu 
mari șanse la titularizare. Dinu a 
ciștigat și partida cu Mihai Don- 
ciu. un boxer talentat despre care 
putem afirma că nu și-a spus, 
încă, ultimul cuvînt. O frumoasă 
impresie a lăsat tinărul Gheorghe 
Oțelea, învingător în fața dinamo- 
vistului Jenei Vancea. Fostul 
campion al categoriei semiușoară, 
Florian Livadaru, a primit o re
plică neașteptată din partea tînă- 
rului Hie Dragoniir. Deși a fost 
numărat în primul rund, Drago- 
mir a găsit resurse să-i răspundă 
viguros lui Livadaru, punctîndu-1 
dur îndeosebi la corp. Juriul a 
acordat o decizie de meci nul, deși

Tirul directelor, de la distanță, i-a adus campionului Faredin Ibrahim 
o nouă victorie in fața brăileanului

Livadaru ar fi meritat mai mult. 
„Meciul vedetă" s-a disputat la 
categoria ușoară. Campionul euro
pean Simion Cuțov și Ion Budu
șan au deziluzionat spectatorii o- 
ferindu-le un meci fără... sare și 
piper, bătîndu-se în ultima parte 
a meciului ca doi începători. Cu
țov primește decizia cu 3—2, de
cizie dezaprobată de public.

Cea de a doua reuniune de se
lecție a permis tehnicienilor con
turarea unui lot mai restrîns.

Petre HENȚ

PROBA DE SLALOM SPECIAL INAUGUREAZĂ
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI

Așa cum s-a pretrecut cu 
multe din competițiile sezonului 
actual, Campionatele naționale 
de schi — probe alpine — pen
tru seniori au suferit și ele 
modificări ca dată și ca loc de 
desfășurare. Condițiile improprii 
(cauzate de temperatura ridi
cată) de la Poiana Brașov (unde 
au fost programate inițial între
cerile) au determinat federația 
de specialitate să desemneze 
drept gazdă a „naționalelor" 
pîrtiile din Bucegi.

Programul Campionatelor na
ționale prevede ca azi să 
loc spectaculoasele curse de 
lom special, iar mîine cele 
slalom uriaș.

Dintre concurenți, îi

aibă 
sla- 

de

no-

Niță Robu. Foto : S. BAKCSY

PE PLOAIE Șl CEAȚA...

Evenimentul nr. 1 al actualu
lui sezon pentru patinajul artis
tic românesc îl reprezintă, fără 
îndoială, concursul internațional 
programat în zilele de 25, 26 și 
27 februarie pe „scena" patinoa
rului acoperit din Miercurea Ciuc. 
La actuala ediție a acestei im
portante competiții și-au confir
mat participarea, după cum am 
anunțat, sportivi din 11 țări, în 
mare majoritate patinatori și 
patinatoare de o valoare recu
noscută, ea de pildă Maria Igna
tova (U.R.S.S.), Laszlo.Vajda (Un
garia), Matijas Krusek și Sanda 
Dubraveici (Iugoslavia) etc.

Ieri, la prînz, au sosit în Ca
pitală, pe calea aerului, delegații
le de sportivi din Cehoslovacia 
și Polonia. Din lotul cehoslovac, 
compus din Vladimir Jelinek, 
Eva Vanhova, Iosef Sabovik și 
Barbarka Knotkova, ultima, o 
patinatoare de 13 ani, din Brno, 
a reușit în acest an marea per
formanță de a se clasa pe locul 
II, în campionatul țării prietene, 
la categoria seniori. Antrenoarea 
sportivilor cehoslovaci, Marta 
Bazkovkova, ne-a declarat că 
sportivii pe care-i însoțește, deși 
foarte tineri, sînt ambițioși și 
hotărîți să urce pe una din trep
tele podiumului de premiere la 
concursul din M. Ciuc.

Delegația poloneză este com
pusă doar din doi patinatori : 
Gregorz Karnia și Helena Chwi- 
la. Wladyslaw Luczak, conducă
torul delegației poloneze, își pu
ne toate speranțele în t.înăra pa
tinatoare Helena Chwila. Aceas
ta are 13 ani și a mai fost în 
București, în 1974 cînd, partici- 
pînd la concursul internațional 
rezervat juniorilor (pînă la 
ani) a reușit să se claseze 
primul Joc.

Astăzi sînt așteptați să
sească patinatori din Austria, 
Bulgaria, R.F. Germania, Italia, 
Iugoslavia, Ungaria și U.R.S.S.

13 
pe

SO-

avînd șanse mai mul- 
cuceri titlurile pe Dan 
Ioan Cavasi (Dinamo 
Alexandru Manta (A.S. 
Brașov), Gheorghe Vul-

Telefericul), — 
(C.S.U.

tăm ca 
te de a
Cristea,
Brașov), 
Armata 
pe (A.S. Telefericul), Dorin 
Munteanu (C.S.U. Oradea), 
Aurelia Nițu, Juja Ratz (Liceul 
de schi Predeal), Nuți Degera- 
tu (Voința 
Munteanu
Georgeta 
Unkrop

Anul 
cucerite
Unkrop 
Cristea, 
lom uriaș). Ioan Cavași, Mino
dora Munteanu (coborîre), I. Ca
vași, Nela Simion (combinată).

Minodora
Oradea), 

și Daniela
Sinaia),
(C.S.U.

Băncilă
(Dinamo Brașov), 

trecut, titlurile au fost 
de Dan Cristea, Daniela 
(slalom special), Dan 

Daniela Munteanu (sla-

Un alt campionat național, 
cel al fondiștilor juniori, se 
desfășoară, joi și vineri, la 
Fundata, comună care anul a- 
cesta a devenit principala gazdă 
a concursurilor de alergare pe 
schiuri. In prima zi au loc 
cursele individuale (juniori I — 
15 km, juniori II — 10 km, ju
nioare I — 5 km, junioare II — 
3 km), iar în ziua a doua șta
fetele (juniori I — 3X10 km, 
juniori II — 3X7 km, junioare 
I — 3X5 km, junioare II — 
3X3 km).

Din cauza condițiilor meteo, 
proba de coborîre s-a anulat, ea 
urmînd să se desfășoare la o 
dată ce se va anunța ulterior.

PĂLTINIȘ, 22 (prin telefon). 
Valul de căldură s-a abătut și 
asupra stațiunii Păltiniș... Luni, 
soarele a inmuiat pirtia de con
curs, iar marți dimineață, la ora 
startului (9,30) in cursa de slalom 
din cadrul celei de a Vl-a ediții 
a „Cupei U.T.C." la schi pentru ti
neretul din mediul rural, o ploaie 
persistentă de vară și o ceață 
foarte deasă au făcut traseul ex
trem de dificil.

în această situație, concurenții 
finaliști au fost supuși unor efor
turi deosebite. Mulți dintre ei au 
fost descalificați sau obligați să 
abandoneze. Disputa pentru întîie- 
tate s-a caracterizat, totuși, prin 
dirzenie. La fete, spre exemplu, 
reprezentanta județului Suceava, 
Elena Boiarinov, câștigătoarea edi
ției precedente, a fost depășită 
cu numai o zecime de secundă de 
cîștigătoarea ediției actuale, Dana 
Manta (Neamț), dealtfel cele mai 
valoroase concurente ale acestei 
probe.

întrecerea băieților a dat ciștig 
de cauză reprezentantului unui ju
deț — Vilcea — in care schiul nu 
se află deocamdată printre ramu
rile sportive s cele mai larg prac
ticate. Acesta a fost Dan Gligor, 
care l-a depășit cu mai mult de 
o secundă pe favoritul numărul 1 
al probei, reprezentantul județului 
gazdă, Gheorghe Homotă.

Rezultate tehnice. BĂIEȚI : 1.
Dan Gligor (Vilcea) 86,2 ; 2. Gheor
ghe Homotă (Sibiu) 87,4 ; 3. Radu 
Sein (Arad) 95,5 ; 4. Dan Dascălu 
(Neamț) 97,0 ; 5. Ion Nan (Brașov)

97,1 ; 6. Vasile Sas (Bistrița Nă- 
săud) 101,1. FETE : 1. Dana Manta 
(Neamț) 77,1 ; 2. Elena Boiarinov 
(Suceava) 77,2 ; 3. Rozalia Domo- 
kos (Mureș) 89,2 ; 4. Marinela
Drăgoi (Sibiu) 99,1 ; 5. Livia Bur- 
hardt (Mehedinți) 124,1 ; 6. Lucia 
llie (Caraș-Severin) 134,0.

Disputele fondiștilor au avut loc 
după-amiază, în Grădina Oncești. 
Ele s-au desfășurat pe o zăpadă 
grea, umedă, care a făcut alune
carea sportivilor foarte anevoioa
să. Plecarea s-a dat în bloc, atit 
pentru fete, cît și pentru băieți, 
în fruntea plutonului instalîndu-se, 
încă din start, Gicu Benga, repre
zentantul județului Brașov, și A- 
driana Pleșa, reprezentanta jude
țului Alba, care au lăsat o ex
celentă impresie. O notă deosebită 
a fost dată de inițiativa antreno
rului 
re a 
turor 
fost...

C. N,
DE SĂRITURI

ÎN APĂ,
LA BAZINUL
„23 AUGUST"

Ancheta „SPORTUL'* în rînflurilc
antrenorilor îormatiilor fruntașe

ale Handbalului masculin i PENTRU
îmbunătățirea procesului

a arbitrajelor și a
primenirii loturilor divizionare cu cadre tinere

Am continuat ancheta între
prinsă în rîndul celor 12 an
trenori ai formațiilor masculine 
de handbal din Divizia A adre- 
sîndu-le întrebarea a doua :

CE AR TREBUI ÎNTRE
PRINS PENTRU A SE ASIGU
RA IN CONTINUARE PRO
GRESUL VALORIC AL HAND
BALULUI ROMANESC ?

Nu vom publica in 
răspunsurile primite de 
12 tehnicieni deoarece
opinii se repetă și, apoi, 
spațiul nu ar permite-o. 
aceea vom extrage din răspun
suri ceea ce este deosebit de 
important, ceea ce vine în- 
tr-adevăr în sprijinul 
nivelului handbalului 
performanță.

Au, deci, cuvîntul

nivelul tuturor eșaloanelor; 
CREȘTEREA CALITATIVA A 
PROCESULUI DE INSTRUIRE ; 
un calendar internațional mai 
bogat pentru echipele de juniori 
și tineret; stabilitate formulei 
de desfășurare a campionatului 
național".

federal Constantin Tiron, ca- 
ceruit schiurile aproape tu- 
participanților, iar aceștia au 
o sută la număr.

REZULTATE : fete : 1. Adriana 
Pleșa (Alba), 2. Aurelia Vîlcan 
(Harghita), 3. Maria Olaru (Bistri- 
ța-Năsăud), 4. Nicoleta Stanciu 
(Mureș), 5. Maria Oprișcan (Si
biu), 6. Viorica Jitaru (Galați) : 
bărbați : 1. Gicu Benga (Brașov), 
2. Arpad Gyorffi (Mureș), 3. Dan 
Născuțiu (Bistrița-Năsăud), 4. Ion 
Mușat (Prahova), 5. Casian Pleșa 
(Alba), 6, Octavian Cristea (Bihor).

„Cupa U.T.C." a revenit sporti
vilor din Bistrița-Năsăud,

Paul IOVAN

De cîteva zile, bazinul de sări
turi din cadrul complexului spor
tiv „23 August" a reintrat în cir
cuitul activității de pregătire și 
competiționale, după o pauză cau
zată de unele reparații. în aceste 
zile, săritorii se antrenează și ur
mează ca vineri, simbătă și du
minică să ia parte la primul con
curs al anului : Campionatele na
ționale de seniori. De menționat 
că, pentru prima dată în țara noas
tră, cu acest prilej întrecerile se 
vor desfășura conform ultimelor 
modificări ale regulamentului : în 
cursul dimineților sînt programate 
salturile calificatorii (serii com
plete la impuse și libere), iar 
după-amiezele, finalele (de ase
menea serii complete).

PRIMUL fȘAKI'i VALORIC
bată formula competițională. SĂ 
SE ÎNFIINȚEZE „CUPA ROMÂ
NIEI", iar campionatul — numai 
în săli — să se desfășoare pe 
sistemul etapelor săptămînale".

ION DONCA (Dinamo Brașov) : 
„Întocmirea mai judicioasă a ca
lendarului competițional; SPRI
JIN MAI LARG PE PLAN JU
DEȚEAN ; mai multă conside
rație antrenorilor care, în ultima 
vreme, sînt tot mai puțin apre- 
ciați; cursuri practice cu reexa
minări pentru arbitri".

extenso 
la cei 
multe 

nici 
De

VLASE (Dinamo 
„CONCEPȚII MO-
PREGĂTIRE, SE-

CORNEL OȚELEA 
„Volum mai mare de

vine 
creșterii 

nostru de

antrenorii.
(Steaua) : 
muncă la

OPREA 
București) : 
DERNE DE
LECȚIONARE ȘI PROMOVARE 
A JUCĂTORILOR ; dirijarea ti
nerilor talentați către formațiile 
de Divizia A și anume la acele 
echipe cu antrenori care pot 
pregăti jucători de superclasă 
pentru reprezentativele 
care vor participa 
tele mondiale și 
Olimpice".

LASCĂR PANA
Baia Mare) ; „Ar

țării
la campiona- 
la Jocurile

(H.C. Minaur 
trebui schim-

ROMEO SOTIRIU (Universita
tea Cluj-Napoca) : „Echipe valo
roase și de valori apropiate în 
campionatul divizionar ; formații 
universitare puternice, ele fiind 
singurele care pot crește jucători 
valoroși pentru reprezentativele 
naționale; desființarea posibili
tăților de transfer care nu se fac 
în favoarea creșterii tinerelor ta
lente, a asigurării cadrelor nece
sare reprezentativelor ; ASIGU
RAREA UNUI PROGRAM IN
TERNAȚIONAL BOGAT ȘI BINE 
ORIENTAT atît pentru echipele

naționale, cit și pentru forma
țiile divizionare".

EUGEN TROFIN (Universita
tea București) : „MĂRIREA NU
MĂRULUI DE JUCĂTORI TI
NERI ÎN LOTURILE FORMA
ȚIILOR DIVIZIONARE, sportivi 
cu calități fizice deosebite cu 
care să se efectueze un volum 
de muncă la nivelul actualelor 
exigențe internaționale și CARE 
SA JOACE EFECTIV ÎN ME
CIURILE OFICIALE. Se impune 
mărirea angajamentului fizic in 
meciuri, deoarece in ultimul 
timp, din cauza manierei exage
rate de interpretare a arbitrilor, 
echipele noastre joacă un hand
bal „de salon" și sînt handica
pate în întîlnirile internaționale 
de maniera atletică, bărbătească 
a adversarilor".

ROLAND WEGEMANN (Glo
ria Arad) : „ARBITRAJELE PER
MIT PREA MULTE AVANTAJE 
ATACANȚILOR, OBLIGÎND 
APĂRĂRILE LA UN JOC DUR 
PENTRU A NU FI DEPĂȘITE.

(Continuare în pag. a 2-a)
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NOUTĂȚI DIN ACTIVITATEA HANDBALISTICĂ
• S-a înapoiat din 

Polonia reprezentativa 
de junioare a României, 
care se pregătește în 
vederea apropiatei edi
ții a Campionatului 
mondial, găzduit după 
cum se vȘtie, de 
noastră. Așa cum 
mai anunțat, junioarele 
românce s-au clasat pe 
locul III în acest tur
neu — la egalitate de 
puncte cu învingătoa- 
rea. Iată acum cîteva 
opinii ale antrenorului 
Arthur Hoffman 
împreună cu 
tin Cojocaru, 
echipa țării 
„Turneul a fost deose
bit de util, oferindu-ne 
o foarte bună posibili
tate de a verifica sta
diul de antrenament în 
confruntări directe cu 
cîteva dintre partici
pantele la CM de ju
nioare : Polonia, R. D. 
Germană și Iugoslavia. 
Impresia mea a fost că 
între toate echipele 
prezente la acest tur
neu a existat un echilibru 
forțe accentuat, oricare meritând, 
la fel de bine, să cîștige compe
tiția sau... să se claseze pe ulti
mul loc. De altfel, scorurile 
strînse pledează în favoarea a- 
cestei afirmații. Iată acum cîte
va impresii... telegrafice despre 
fiecare echipă în parte: Polo
nia — în plină formă, datorită 
mai ales faptului că jucătoarele 
se află în vacanță școlară și au 
avut posibilitatea să se pregă
tească intens zi de zi ; R. D. 
Germană — încă nu la nivelul 
posibilităților sale maxime ; se 
află la ora căutărilor unei for
mule, în acest sens fiind rodat 
întregul lot; Iugoslavia — echi
pă foarte puternică, dispunind 
de o jucătoare — Svetlana Ki- 
tici —- de excepție, care știe să 
organizeze și să dirijeze atât o- 
fensiva, cît și defensiva ; Româ
nia — în ascensiune de formă, 
după părerea mea, dar tributară 
incă in atac, unde se ratează 
mult din ocazii clare și se mai 
fac greșeli de nepermis. Portarii 
rămîn, totuși, 
ci situîndu-se valoric sub nive
lul general al echipei".

țara 
am

care, 
Constan- 

conduc 
noastre :

In acțiune Radu Voina, unul dintre' jucăto
rii de bază ai echipei Steaua

de

marea problemă

• La încheierea turului II, 
de sală, al Diviziei A de hand
bal masculin, configurația cla
samentului este următoarea :

Ultimul „act" al
lui, turul III în aer 
desfășura începînd din 3 apri-

1. STEAUA 22 22 0 0 522—357 44
2. Dinamo Buc. 22 19 1 2 450—326 39
3. Dinamo Bv. 22 12 2 8 418—379 26
4. HC Minaur 22 12 1 9 459—427 25
5. știința Bacău 22 9 3 10 355—366 21
6. Poli Timiș. 22 9 2 11 368—381 20
7. Betonul 22 8 2 12 390—417 18
8. Gloria Arad 22 7 2 13 382—442 16
9. „U“ Cj-Nap. 22 6 3 X3 37Qțt-418 P

10. „U“ București 22 5 5 12 295—350 15
11. CSU Galați. 22 G 1 15 323—415 13
12. CSM Borzeștl 22 5 2 15 382—436 12

campionatu- 
liber, se va

lie și programează 11 etape 
săptămînale.

• în Sala sporturilor din Pi
tești a avut loc cea de a V-a e- 
diție a „Cupei Argeșeana" la 
handbal feminin, competiție 
care a reunit 6 formații, printre 
care trei divizionare B. Trofeul 
pus în joc a revenit echipei or
ganizatoare, care a încheiat tur
neul neînvinsă. Pe locurile ur-

mătoare s-au clasat, în ordine, 
Voința Ploiești (8 p) și Con
structorul Hunedoara (7 p). AL. 
MOMETE-coresp.
• La Sibiu au luat sfîrșit 

duminică întrecerile „Cupei de 
iarnă", la ediția din acest an 
aliniindu-se 17 echipe (10 mas
culine și 7 feminine). Câștigătoa
re au fost Șc. sp. 1 la fete (an- 
trenor-prof. Lucreția Ocneanu) 
și Independența Sibiu la băieți 
(antrenor-H. Ziekeli), ambele 
reușind să termine competiția 
neînvinse.

• Ieri au început la Snagov 
cursurile de perfecționare a .an
trenorilor divizionari A și B, 
masculin și feminin, care se vor 
încheia luni, 28 februarie, 
afara cursurilor propriu-zise, 
antrenorii vor susține și un exa
men de verificare a cunoștin
țelor.

• în cursul zilei de ieri, ar
bitrii internaționali Vasile Sidea 
și Pândele Cîrligeanu au plecat 
la Budapesta, unde vor conduce 
un joc amical între reprezenta
tivele masculine ale Ungariei și 
Norvegiei, meci inclus în pro
gramul de pregătire a echipei 
norvegiene în vederea partici
pării la întrecerile grupei valo
rice B a CM.

în

martie,
Bucu- 
turneu 

Pînă

• La începutul lunii 
divizionara A Confecția 
rești va participa la un 
internațional în Ungaria, 
atunci, handbalistele bucureș-
tence se antrenează în vederea 
reluării campionatului.

POSIBILITĂȚI MULTIPLE DE PROGRES
(Urmare din pag. 1)

Se joacă prea mult NUMAI pen
tru victorie".

OVIDIU ȚOC (Relonul Săvi- 
nești) : „Consider că F.R. Hand
bal este în măsură să găsească 
soluții 
acestei 
trebuie 
SIUNE 
românesc".

bune 
probleme, 
făcut la 
și NOU

pentru rezolvarea 
Oricum, ceva 

capitolele PA- 
în handbalul

(C.S.M. Bor- 
NAȚIONALĂ 
AIBĂ LIMI- 

PINA LA

ION ZARZU 
zești) : „DIVIZIA 
DE JUNIORI SA 
TA DE VÎRSTA 
ANI și haremuri în ceea ce
vește gabaritul jucătorilor : 
treme — 1,85 m, pivoți — 
m, interi — 1,90 
tari — 1,88 m“.

— 1,92 m,

19 
pri- 
ex- 
1,88 

por-

JUDE (Politeh- 
„Selecție bună

CONSTANTIN 
nica Timișoara) : 
și mijloace variate de pregătire 
a jucătorilor; îmbunătățirea ca
lendarului competițional intern 
și a arbitrajelor; stimularea și 
respectarea tehnicienilor care 
pregătesc echipele ; intensifica
rea muncii de propagandă, popu
larizarea echipelor, jucătorilor și 
antrenorilor".

MIHAI PINTEA (Știința Ba
cău) : „Cred că actuala formulă 
de campionat nu este cea mai 
bună. PROPUN UN CAMPIO
NAT DE SALA TUR-RETUR, 
CU ETAPE SĂPTĂMÎNALE, IAR 
ÎN AER LIBER UN CAMPIO
NAT CU TURNEE MARI, ÎN 
TIMPUL VERII, pe timp favo
rabil și nu pe frig, ploaie și 
vînt. Un campionat de sală cu 
etape săptămînale ar duce la 
redresarea materială a echipelor, 
cluburilor și asociațiilor sporti
ve, deoarece s-ar face importante 
încasări. LIMITAREA VÎRSTEI 
DE PARTICIPARE LA DIVIZIA 
A LA 30 DE ANI, admiterea ju
cătorilor peste această vîrstă ur
mând să se facă numai în con
dițiile cînd handbalistul care o so
licită este un sportiv de excep
ție. Examenele pentru trecerea 
normelor de control, care se dau 
în fața organelor F.R.H., să fie 
echitabile pentru toate echipele, 
fără excepții".

ALEXANDRU CIOLAN (C.S.U. 
Galați) : „DIVIZIA B SA DEVI
NĂ O COMPETIȚIE A JUNIO
RILOR (17—19 ANI), divizia pen
tru juniori să angreneze școlarii 
din clasele V—VIII, iar limita 
vîrstei de învățare a handbalu
lui să fie coborîtă la 8 ani".

DE CE NU CRESC
JUNIORII ÎN SECȚIA

DE BOX DE LA RAPID? un

EXIGENTELE „VIEȚII SPORTIVE» OPTICI DIFERITE
Șl MAREA

A intrat aproape în obișnuință 
ca atunci cînd se vorbește de suc
cesele unor sportivi sau echipe, 
de performanțele de excepție, a- 
cestea să fie apreciate atît prin 
prisma efortului depus în pregă
tire de sportivii amintiți, cît și 
prin prisma regimului de viață pe 
care-1 duc ei și care le facilitează 
creșterea valorică. Se știe că pen
tru afirmarea pe plan sportiv, ca 
și în alte domenii, este nevoie de 
anumite calități native, de aptitu
dini, de talent... Dar este, de ase
menea, știut faptul că toate aceste 
calități nu not duce la rezultate 
scontate fără o muncă asiduă, se
rioasă, sistematică, fără pasiune și 
dăruire. Și, deopotrivă, fără res
pectarea rigorilor vieții sportive, a 
acelor norme care 
nirea tânărului în 
zilele, în profesie, 
ca sportiv valoros, 
bilităților native de care dispune.

Tineretul nostru, înzestrat cu 
însușiri deosebite pentru practica
rea sportului, a avut de-a lungul 
anilor numeroși reprezentanți care 
s-au afirmat plenar și în profesie 
și în sport. Mari campioni în di
verse discipline s-au făcut și se 
fac remarcați în sfera activității 
economico-sociale. in cultură și 
artă, în viața publică, cîștigîndu-și 
un loc de prestigiu in rîndul co
lectivului din care fac parte : sînt

îngăduie împli- 
viața de toate 
și realizarea sa 
la nivelul posl-

PERFORMANTA
specialiști valoroși în domeniul teh
nic, ingineri, maiștri, medici, pro
fesori, cercetători etc. Totodată, pe 
firmamentul sportului nostru de 
performanță au apărut mulți tineri 
de mare talent, care insă n-au 
reușit să dăinuie mai mult de o 
clipă. Fotbalul a regretat un Var
ga, un Todor, un Coman, voleiul 
un Păunoiu, ca să dăm cîteva 
exemple. Asemenea pierderi de ta
lente s-au datorat fie nesusținerii 
calităților înnăscute prin pregătire 
statornică, fie abaterii de la regu
lile impuse de condiția sportivului 
de performanță, fie amîndurora...

Și astăzi, în ciuda intensificării 
muncii educative, se mai întâlnesc 
sportivi de frunte care nu rezistă 
la tentații păgubitoare, care nu au 
conștiința repercusiunilor pe care 
le au viciile (băutură, fumat, pier
derea inutilă a zilelor și nopților 
in localuri), pregătirea sporadică, 
chiulul, delăsarea asupra evoluției 
lor. Nerespectarea cu strictețe a 
regimului de viață nu duce numai 
la ratarea prematură a unor posi
bili campioni, ci adesea și la peri
clitarea realizării pe plan profe
sional.
catorii 
multă 
tive, a
in care folosesc timpul liber ti
nerii performeri.

Iată de ce credem că edu- 
trebuie să trateze cu mai 
grijă problema vieții spor- 
cerințelor acesteia, a felului

FAȚĂ DE PREGĂTIRE
Săptămînă trecută lotul național 

de box a efectuat un scurt stagiu 
de pregătire la Snagov, prilej cu 
care am constatat două atitudini 
total diferite vizavi de pregătire.

Alexandru Turei — care îneîn- 
tase, cu două zile înainte, publi
cul belgrădean, în finala turneului 
cu cubanezul Ramos ■— era pre
zent la antrenament de marți sea
ra. Cu toate că de la finala cîști- 
gată la Belgrad, pugilistul clujean 
mai efectuase și o călătorie lungă 
și obositoare, el nu a conceput să 
lipsească de la antrenamentul din 
ziua respectivă. Mai trebuie spus 
că Turei este un boxer disciplinat 
și duce o viață sportivă exem
plară. De altfel, aceasta este regula 
de bază a marii performanțe. Dar, 
ca orice regulă, are și excepții...

Cu o săptămînă mai înainte se 
întorseseră din Italia (după o de
plasare de zece zile și un singur 
meci susținut ! ?) boxerii clubului 
Steaua. Trecem peste faptul că fe
derația a acceptat deplasarea se- 
lecționabililor, ceea ce era în ne- 
concordanță cu sarcinile de pregă
tire în etapa respectivă. Dar, deși 
trecuse o săptămînă de la înapoie
rea din Italia, Carol Hajnal, 
Gheorghe Oțelea (Steaua) — ambii 
tineri talentați în care se pun mari 
speranțe — și Nicolae Vișan (Me
talul) nu s-au mai prezentat la lot, 
la Snagov, alături de colegii lor ! ?

vr

ALCOOLUL SI TUTUNUL MINEAZĂ CARIERA SPORTIVĂ1
în complexitatea factorilor care 

acționează în sprijinul sau împo
triva realizării performanțelor de 
valoare, a prelungirii sau scurtării 
carierei sportive, regimul de viață 
are un rol Indiscutabil. Consumul 
de alcool și fumatul dețin, fără în
doială, capul listei elementelor no
cive. în acest sens, cîteva opinii 
ale medicului primar Mircea Con- 
staniinescu de la Spitalul C.F.R., 
care a funcționat și ca medic al 
lotului național de rugby, ni se 
par binevenite în avizarea tehni
cienilor și a celorlalți activiști, 
dar mai ales a sportivilor 
de performanță, în legătură 
ricolul pe care-1 reprezintă 
mul de alcool și fumatul.

„Dacă ne referim la alcool — 
cuvînt de proveniență arabă (al 
koh’l = pătrunzător, subtil) — tre
buie să menționăm rolul nefast pe 
care-1 are asupra sportivului de 
performanță (prin minarea siste
mului nervos și a ficatului). Chiar 
cînd este vorba de doze mici, al
coolul contribuie la dereglarea co
ordonării musculare fine, la dimi
nuarea reflexelor, a judecății și 
atenției. Iar starea euforică pe 
care o creează il împiedică pe cel 
aflat sub influența sa să sesizeze 
aceste tulburări, evidențiate însă 
net prin cercetări de laborator.

— Se constată la unii spor
tivi de mare performanță o 
„predilecție" spre afecțiunile 
de ficat. Ele se pun de regulă

opinează medicul primar MIRCEA CONSTANTINESCU

noștri 
cu pe- 
consu-

ATLETUL DE IERI A

pe seama 
vărat ?
în cadrul

efortului. Este ade-
efortului mare ce- 

rut de majoritatea sporturilor de 
performanță, ficatul este unul din
tre organele foarte solicitate. Con
sumul de alcool în acest regim de 
efort vine să-i suplimenteze enorm 
sarcinile. Pentru că dezintegrarea 
alcoolului — transformarea sa în 
acetaldehide sub influența unei 
enzime numită alcool — dehidro- 
genaza — se face în prima fază 
exclusiv în ficat. Așa se explică 
suferințele acestui important organ 
la sportivii care consumă alcool fie 
în mod permanent, fie ocazional. 
Iar efectul hepato-toxic se răsfrin- 
ge asupra întregului metabolism, 
arderile și schimburile metabolice 
la nivelul sistemului nervos și 
muscular fiind viciate în primul 
rînd. Prin urmare, atît afecțiuni
le hepatice, cît și apariția obose
lii și scăderea valorică trebuie le
gate adesea de folosirea alcoolului 
de către sportivii în cauză.

— Ați pomenit de consumul 
ocazional de alcool. în ce con
stă nocivitatea sa ?

— Caracterul ocazional 
schimbă caracterul nociv al. 
lului. De pildă, există în 
sportivilor obiceiul de a sărbători 
victorii în restaurante, 
multe pahare de vin,

MEDICUL DE

nu 
alcoo- 
rîndul

cu mai 
bere, coniac,

AZI

De la antrenorii lotului am aflat 
că și alți boxeri de la Steaua au co
mis abateri de la disciplină — 
unele foarte grave — și au uitat 
să se mai prezinte la etapele de 
pregătire (Ion Mantu, Teofil Ghi- 
nea), după învoiri de 2—3 zile (în 
scopul rezolvării unor probleme 
personale). Și în aceste cazuri este 
vorba despre boxeri tineri, talen- 
tați, ei fiind campionii 
lor pe anul 1976.

Pentru a cunoaște 
este adevărul, am luat 
lt. col. Ion Gheorghe, care răs
punde de secția de box a clubului 
Steaua, de la care am aflat și alte 
amănunte. La înapoierea din Ita
lia, antrenorul Ion Chiriac le-a dat 
boxerilor Gh. Oțelea și C. Hajnal 
permisiunea de a pleca acasă, în 
provincie, pentru o săptămînă... 
Aceasta, fără a consulta și federa
ția de specialitate sau antrenorii 
lotului republican 
parte (!). Ciudată optică față de 
regimul pregătirii pentru sportul 
de performantă. Nu putem crede 
că antrenorul Chiriac nu cunoaște 
necesitatea continuității antrena
mentului în cea ce mai importantă 
perioadă de pregătire a anului. în 
plus, conform planului de activi
tate a lotului, cei doi trebuiau să 
participe la meciurile de selecție 
pentru alcătuirea echipei națio
nale...

Această stare de lucruri tră
dează o concepție greșită față de 
regimul vieții sportive și explică 
într-o mare măsură unele insuccese 
ale pugiliștilor de la Steaua, ca și 
lentele progrese (în unele cazuri 
chiar regrese) ale cîtorva dintre 
tinerele talente ale boxului nostru.

categoriilor

exact care 
legătura cu

din care fac

Secția de box a clubului Rapid 
se numără printre cele cu per
formanțe bune. Chiar și în mo
mentul de față trei reprezentanți 
ai boxului din Giulești fac par
te din lotul național : M. Lazâr. 
Șt. Florea, D. Petropavlovschi. în 
clasamentul alcătuit de federație, 
pe baza rezultatelor obținute de 
componenții diferitelor secții la 
campionatele naționale de anul 
trecut, clubul Rapid se află pe 
locul 4 din țară.

Zilele trecute i-am vizitat pe 
boxerii rapidiști la un antrena
ment. Era în timpul afectat pre
gătirii seniorilor. Ne-a surprins 
numărul mic de sportivi prezenți 
în sală. La sfîrșitul lecției, am a- 
vut o scurtă discuție cu antre
norii T. Niculescu și L. Romano, 
prilej cu care am aflat că în 
grupa de seniori activează 16 
boxeri, dintre care numai opt au 
categoria I de clasificare. “ 
zența mai slabă din ziua 
pectivă ne-a fost explicată 
absența celor trei care se 
gătesc la lot, Lazăr participînd 
chiar la un turneu internațio
nal la Belgrad. în rîndul celor 
prezenți i-am recunoscut pe C. 
Hoduț. I. Adam, D. Bubă. C. 
Florea etc.

Pregătirea pugiliștilor seniori 
este condusă cu multă grijă și 
competență de către cei trei teh
nicieni (tot la seniori activează 
și M. Spakov, plătit cu ora). în 
vederea participării la turneul 
pe categorii de greutate (21 mar
tie), antrenorul coordonator Teo
dor Niculescu a programat pen
tru elevii săi cîteva meciuri de 
verificare : la 19 februarie cu 
Farul, la Constanța (întîlnire 
care s-a disputat) ; la 26 fe
bruarie cu Litoral Mangalia, la 
Mangalia ; la 12 martie, cu Box- 
Club, la Brăila. Boxerii rapi
diști dispun de condiții bune de 
pregătire, asigurate și prin grija 
biroului secției, din care fac par
te activiști pasionați, ca ing. Ion 
Băluță și Nicolae Seders.

Așa cum aminteam, grupa de 
seniori a clubului se poate mîn- 
dri cu unele rezultate frumoase. 
Tocmai de aceea, surprinde sla
ba „producție" de tinere talente 
a acestei secții — cea mai puter
nică dintr-un cartier muncito
resc cu tradiție, in școlile căruia 
învață mii de elevi ! Din anul 
1968, clubul Rapid n-a mai avut 
un campion de juniori la box. 
Nici un tinăr rapidist nu este (și 
nici n-a fost in ultimii ani) se
lecționat in Iotul național, iar Ia 
finelele campionatelor de juniori 
secția nu a fost reprezentată.

Pre- 
res- 
prin 
pre-

Pare de necrezut ca o secție 
fruntașă, în care activează pa
tru (!) antrenori (de doi ani, cu 
juniorii lucrează I. Vasilov) să 
nu contribuie cu nimic la crește
rea tinerelor talente de care are 
nevoie boxul românesc. Apre
ciem că explicația acestei situa
ții paradoxale trebuie căutată în 
modul superficial in care a fost 
privită problema creșterii boxe
rilor juniori la Rapid, ca și în 
nevalorificarea corespunzătoare a 
capacității și experienței unor 
antrenori reputați (doi sînt eme- 
î’iți). Este nefiresc ca de pregă
tirea a 16 boxeri seniori (prin
tre care numai 3—4 de înaltă 
performanță) să se ocupe trei an
trenori, iar Instruirea juniorilor 
să fie tratată ca o problemă mi
noră.

în prezent, în grupa de juniori 
există cîțiva tineri în 
trenorul I. Vasilov își 
ranțe : V. Nuțu, Gh.
D. Mara (veniți de la Progresul, 
împreună cu antrenorul) și alți 
aproape 30 de tineri care au în
drăgit „nobila artă". Dar, per
formanțele lor se lasă în con
tinuare așteptate. Apreciem că 
este necesar să se întreprindă ac
țiuni energice pentru ca această 
unitate sportivă — care benefi
ciază de condițiile amintite — să 
contribuie corespunzător 
terea bazei de selecție 
boxul românesc.

Patru sînt, deci, problemele 
pe care le abordează antrenorii 
în discuția privind posibilită
țile de creștere valorică a hand
balului românesc : sporirea vo
lumului de muncă și moderni
zarea concepției de pregătire, 
întinerirea loturilor formațiilor 
divizionare și a echipelor, înfi
ințarea „Cupei României",
campionat de sală cu etape săp- 
tăminale și îmbunătățirea 
iendarului competițional inter
național, o atenție deosebită a 
forului de resort pentru îmbu
nătățirea arbitrajelor, care, prin 
maniera actuală, frînează dez
voltarea jocului echipelor pe 
coordonate moderne. Chiar dacă 
nu le-am repetat, aceste proble
me s-au aflat în atenția majori
tății antrenorilor, ceea ce în
seamnă că ele au devenit o opi
nie a tehnicienilor noștri.

ca-

VEȘTI DIN

care an- 
pune spe- 
Costache,

la creș- 
pentru

T. MIHAI

• în urmă cu cîteva zile, co
misia de automobilism și kar
ting a municipiului București 
și-a definitivat calendarul com
petițional pe anul 1977. Printre 
competițiile automobilistice ale 
acestui an se numără cele două 
circuite de viteză — „Marele 
premiu al municipiului Bucu
rești" și „Memorialul Jean Cal- 
cianu" —, raliurile Transfăgără- 
șan, Porțile de Fier, Litoral ș.a.

• Ținîndu-se seamă de rezul
tatele excelente obținute în 1976 
de automobiliștii de la Dacia 
Pitești, cît și de prestigiul de 
care se bucură autoturismele 
Dacia 1300, atît pe plan intern 
cît și internațional, s-a hotărît 
înființarea unei secții de auto
mobilism și karting în cadrul 
asociației sportive Dacia Pitești.

BASCHET, ÎN ȚARĂ
• Echipele Steaua și Rapid e- 

voluează- azi, în deplasare, în ca
drul Cupei cupelor și, respectiv. 
Cupei „Liliana Ronchetti". Baschet- 
baliștii de la Steaua joacă cu 
A. S. Villeurbanne (în partida din 
tur, 65—59 pentru bucureșteni) în- 
tr-o întilnire al cărei rezultat (de
sigur, un succes al Stelei), cumu
lat cu o eventuală victorie a forma
ției Forst Birra Cantu la Badalona, 
asupra lui Juventud, poate aduce 
calificarea echipei clubului din ca
lea Plevnei în semifinalele com
petiției. Arbitri : H. Keats (Anglia) 
și P. Evagelatos (Grecia). Sporti
vele de la Rapid susțin meciul re
tur cu Spîtrtak Moscova (in tur. 
91—54 pentru Spartak). Arbitri : 
M. Cagnozzo (Italia) și L. Kotlcba 
(Cehoslovacia).

• Clasamentul 
național, feminin, după ’ etapa 
14-a :
1. l.E.F S.
2. Rapid
3. Politehnica

Campionatului 
a

28 27
23 25
23 20

55
53
48

Șl PESTE HOTARE

se dispută în

4. Olimpia 28 17 11 2110-1971 45
5. U„“ Cluj-Nap. 28 17 11 2138-2123 45
6. Crlșul 28 13 15 1831-1878 41
7. Univ, Tim. 28 11 17 1881-2148 39
8. C.S.U. Galați 28 9 19 1788-1988 37
9. Voința Brașov 23 8 20 1910-2024 36

10. Mobila S. Mare 28 8 20 1988-2237 36
11. Sănătatea PI. 28 7 21 1856-2217 35
12. Voința BUC. 28 6 22 1701-2124 34

• Azi și mîine
Sala sporturilor din Constanța un 
meci restanță în Divizia masculină 
A, între Farul și Dinamo Bucu
rești.
• RAPID — „U“ CLUJ-NAPOCA 

82-—88 (31—39). într-un meci restanță 
din C.N. masculin. „U", deși handi
capată de absența lui Ruhring (ac
cidentat) și Barna (eliminat o etapă) 
a reușit, totuși, să se impună prin 
mobilitate, simț al coșului și spirit 
agresiv, cîștigînd pe merit. Rapid, cu 
formația completă a evoluat destul 
de șters. Abia în finalul meciului, 
după eliminarea lui Crăciun, rapi- 
diștii au ieșit la atac, forțînd ritmul 
și reducînd masiv din handicap. (Au 
fost conduși la un moment dat cu o 
diferență de 16 p.). Returul, astăzi, 
tot pe Giulești, de la orele 10,30. 
(T. ST.)

în larga masă a 
practică sportul 
numeroși sînt 
consacrarea atît pe plan profesio
nal cît și pe plan sportiv.

Printre aceștia l-am găsit în
totdeauna și pe fostul atlet, cam
pion al 
maestru 
lungime 
în sport 
Cluj-Napoca. Băiatul din Bistrița, 
fiul juriștilor Jurcă, se dovedea, în 
același timp și un bun student al 
facultății de stomatologie.

în 1970, ca o confirmare a se
riozității și puterii de muncă, a 
absolvit facultatea cu media 9,12, 
adică excelent. Valentin Jurcă în
cheia cu brio o etapă de strădanii. 
Cum a reușit 1 „Muncind de di
mineață pînă scara. Ca să nu lip
sesc de la cursuri, laboratoare sau 
practică, eram pe stadion de la 6 
dimineața, pentru programul de 
antrenament. Alteori mă găsea în
serarea în fata ștachetei", ne spu-

tineretului care 
de performanță 

cei care reușesc

stomatolog.
sportivă

țării. Valentin Jurcă, 
al sportului, săritor în 
și decatlonist. S-a afirmat 
în perioada studenției, la

nea deunăzi medicul 
„Stadionul, întrecerea 
m-au călit, m-au făcut să înving 
greutățile inerente, iar VIAȚA OR
DONATĂ mi-a permis întotdeau
na refacerea fizică și psihică".

Din 1972, Jurcă a activat la 
Steaua, pentru ca acum doi ani să 
spună adio atletismului, nu fără 
părere de rău. „Dar nu se mai pu
tea. Sportul de performantă nu 
poate fi trișat, după cum meseria 
aleasă nu poate fi stăpînită lucrînd 
din cînd în cînd", ne explica el.

Azi, la cei 30 de ani ai săi, me
dicul V. Jurcă de la Policlinica 
M.A.N., se bucură de bune apre
cieri din partea colegilor și a pa- 
cienților. în cabinetul în care lu
crează el, oamenii intră cu toată 
încrederea și Valentin Jurcă nu 
găsește altă mulțumite mai mare. 
Dubla consacrare ar fi fost oare 
posibilă fără un regim adecvat de 
viață și muncă ?...

țuică etc, ceea ce devine extrem de 
dăunător : organismul deshidratat 
și obosit absoarbe rapid alcoolul 
care împiedică refacerea, adăugind 
la oboseala după efort o alta su
plimentară. Iar cel mai obosit or
gan la acești sportivi este, așa 
cum am spus, ficatul. In plus, fes
tinurile acestea cu alcool devin și 
mai periculoase, datorită faptului 
că pot transforma treptat cazuali- 
tatea în permanență, dat fiind 
faptul că intervine obișnuința.

— Ce părere aveți despre 
efectele tutunului în general 
și asupra sportivului în spe
cial ?

— Fumatul este cea mai gravă 
toxicomanie a zilelor noastre prin 
caracterul său de masă. Intoxica
ția tabagică duce la uzura acce
lerată și îmbătrînirea prematură a 
fumătorului. în afară de nicotină, 
fumul conține și alte substanțe 
(baze azotoase, piridina, acizii vo
latili, gudroane, fenoli, acroleină, 
furfurol etc), care sînt iritative și 
chiar cancerigene. Acțiunea toxică 
principală a fumatului se mani
festă pe sinapsa nervoasă, avînd 
ca efect scăderea excitabilității 
neuro-musculare, urmată de dimi
nuarea reflexelor și apariția obo
selii. De asemenea, acționează..asu
pra tubului digestiv, ăvind ca e- 
fect scăderea poftei de mîncare, 
precum și îmbolnăviri ale acestuia 
(gastrite, colite). în ceea ce pri
vește aparatul respirator, produce 
traheita, bronșita, rinita, care in
fluențează schimburile respiratorii. 
Aparatul cardiovascular este însă 
cel mai afectat de nicotină, bolile 
sale reprezentind prima cauză 
mortalitate pe plan mondial.

Firește, toate aceste efecte 
minuează sensibil potențialul 
logic 
mult 
ceea, 
torii 
îndeosebi efectele cardio-vasculare, 
deoarece eforturile impresionante 
pe care trebuie să le depună spor
tivii de mare performanță nu se 
pot realiza decît în condițiile unei 
inimi și ale unor vase perfect su
ple și sănătoase.

Iată de ce consider că este ne
cesar să se interzică fumatul în 
colectivitățile de sportivi. Dar a- 
ceastă măsură să fie respectată și 
de antrenori și medici care — pa
radoxal — fumează ! Și nu numai 
că-i intoxică pe cei din jur, pe 
sportivi, ci le oferă acestora și un 
permanent exemplu negativ...

Mihai TRANCA

Constantin ALEXE

de

di- 
bio- 
maial fumătorului și cu atît 

pe cel al sportivului. De a- 
atît sportivul cît și îndrumă- 
săi trebuie să cunoască bine

s
• ALIMENTAȚIA RAȚIONALA. Perfec- 

ționarea regimului aillmentar al sportivu- 
lu-i de performanță este una din preocu- 
pârile majore pe plan mondial. In acest 
sens trebuie remarcata și colaborarea 
care existâ între cadrele de specialitate 
și catedra de educație fizica de la Fa
cultatea de industrie alimentară și teh
nica pescuitului din Galați, colaborare 
menită să duca la găsirea unor soluții 
optime pentru alimentarea rațională a 
sportivului de mare performanța.

• ABSENȚA CAM... ÎNDELUNGATA. 
Prevalîndu-se de o scutire temporară de 
frecvență, voleibalista Maria Obreja nu 
a mai trecut pe la cursurile Facultății de 
educație fiZ'iică din Galați decît o data 
de la începutul anului universitar I în 
schimb, talentata jucătoare de la C.S.U. 
frecventează deseori, . împreună cu 
coechipiera sa Valentina Manolescu, 
unele localuri gă lațe ne...

SINE. Cunos- 
Vasile constl- 
autoexigențâ.

• EXIGENȚA FAȚA DE 
cutul nostru ciclist Teodor 
tude o adevărată- pildă de 
Sub nici un motiv el nu merge la culca
re mai țîrzjp de ora 22, nu bea, nu fu- 
media.'.'. In ceea ce ' privește alimenta
ția, campionul nostru este cunoscut ca 
unul dintre sportivii care discută frec
vent cu medicii despre regimul alimen
tar cel mai Indicat pentru diversele pe
rioade de efort. La capătul etapelor, în 
timp ce alții sînt preocupați de activi
tăți mai puțin folositoare, el poate fi 
văzut adesea retras în camera sa 
pentru o recuperare după efort cît mai 
deplină, odihnindu-se sau făcîndu-si sin
gur masaj...

«... RECUPERARE". Mulți 
din echipele fruntașe 
piardă serile, 
perioade de 
jucînd rummy 
rea după efort stînd 
poziții incomode, neodihnitoare, 
greu al camerelor aglomerate 
stare de tensiune obositoare, 
țeleg ei recuperarea...

• EST MODUS IN REBUS, 
sporturi creșterea areutâții 
peste anumite limite devine 
impediment în realizarea 
de performanță. Necunoscînd 
regimului alimentar în 
tații normale, unii cicliști __ 
te multa pîine și apă minerală. Apoi se 
întreabă de unde o fi provenind povara 
in plus pe care trebuie s-o poarte în 
cursă. în unele sporturi necazurile nu 
se opresc aici, ci... mai înainte, căci 
greutatea fiind limitată de anumite ca
tegorii (lupte, box, judo, haltere) spor
tivul nu este admis >n concurs Așa au 
pățit acum cîteva zile luptătorii T. Ciocă 
(A.S.A. Bacău) si I. Huzdup (Nicolina

AUTOMOBILISM
Din aceasta fac parte 30 de aler
gători între care : maeștrii spor
tului Ștefan Iancovici și Petre 
Vezeanu, frații Cornel și Dorin 
Motoc, Vasile Szabo ș.a. în anul 
1977, alergătorii de la Dacia Pi
tești vor participa la nouă com
petiții interne și la șapte raliuri 
internaționale. Președintele noii 
secții este ing. Emiiian Popescu.

• Mîine, 24 februarie, Filiala 
municipiului București A.C.R. în 
colaborare cu serviciul de circu
lație din I.M.M.B.,. organizează 
— în sala clubului Finanțe- 
Bănci, din strada Doamnei 2, ora 
18— festivitatea decernării dis
tincțiilor concursului „Conducere 
auto exemplară" — gradul I — 
primilor automobiliști care în
deplinesc condițiile impuse 
regulament. Cu acest prilej
vor face o serie de comunicări 
din domeniul circulației rutiere 
și vor fi proiectate 
matică specifică.

• Automobiliștii 
care doresc să ia 
„Raliul zăpezii" din 
trebuie să depună cererile de 
scriere — pînă la data de 
februarie — la filiala județeană 
Brașov a A.C.R. Este vorba des
pre prima etapă a campionatu
lui național de raliuri.
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startul 
acest
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a început competiția tra
de tenis dotată cu „Cupa 
întrecerea — făcînd parte 
șir de manifestări care 
să se desfășoare — este 
aniversării a 30 de ani de 

clubului militar

în sala din Calea Plevnei din 
Capitală 
dițională 
Steaua", 
dintr-un 
urmează 
dedicată
la înființarea 
bucureștean. Pe tablourile de con
curs sînt înscriși sportivi din Bucu
rești, precum și din Brașov, Brăi
la, Petroșani etc. Favoriți (m) : 
C. Popovici, I. Kerekeș, C. Dumi
trescu, B. Almăjan ; (f) : Valeria 
Balaj, Elena Trifu, Lucia Roma-

nov și Gabriela Dinu. în meciurile 
disputate pînă acum nu s-au înre
gistrat surprize, favoriții trecînd 
destul de ușor în tururile superi
oare ale competiției.

Rezultate. Feminin : Maria Ro
manov (Tot înainte) — Mariana 
Hagiu (Constructorul Brăila) 6—3, 
3—6, 6—4 ; Lunela Orășeanu (Pro
gresul) — Adriana Karaiosifoglu 
(C.S.U. Construcții) 6—2, 6—3 ; 
Elena Trifu (Progresul) — Ma
riana Pană (Steaua) 6—1, 6—2 ; 
Gabriela Dinu (Dinamo) — Elena

• Participînd la concursul in
ternațional de sală de. la Jablonec, 
din Cehoslovacia, săritorii noștri 
în înălțime Dietmar Miiller și Ma- 
rincel Onciu au avut o comportare 
frumoasă. Primul a cîștigat con
cursul cu un rezultat de 2,13 m 
— record personal, iar celălalt s-a 
clasat al treilea cu 2,10 m.

• Cum am mai anunțat, tînăra 
Gina Panait a devenit, de dumi
nică. recordmană națională la lun
gime cu 6,57 m. Este interesant de 
remarcat faptul că recordul prece
dent (6,56 m) fusese stabilit de 
Viorica Viscopoleanu în săritura

PRINTRE CULOARE
care i-a adus la Viena, în 1970, 
titlul de campioană europeană de 
sală. După șapte ani, iată că o per
formanță mai bună (e drept, doar 
cu un centimetru) nu-i mai este 
suficientă autoarei sale ca să cîș- 
tige un simplu concurs internațio
nal... Comentariile devin de prisos !

• Marți, de... mărțișor, pe tra
seul de la băile Felix, cei mai 
buni alergători de cros din țară 
vor lua parte la un concurs repu
blican pentru seniori și juniori.

Alergările vor fi în măsură — spe
răm — să arate nivelul actual de 
pregătire a semifondiștilor și fon- 
diștilor noștri și să-i recomande 
pentru selecție pe cei mai valoroși 
dintre ei. La 27 martie, în locali
tatea Tripolis, din Grecia, va avea 
loc tradiționala competiție, Crosul 
Balcanic. Succesele repurtate de 
alergătorii noștri la ultimele edi
ții sînt o obligație, in plus, pen
tru întrecerile din acest an !

• Joi dimineața, de la ora 8,30, 
Viitorul București organizează, in 
sala de la „23 August", un concurs 
pentru juniorii de categoria a II-a.

Cotuna (Constructorul Brăila) 6—1, 
6—3 ; Lucia Romanov (Tot înainte) 
— Laura Griinberg (Steaua) 6—0, 
6—0 ; masculin : C. Curcă — A. 
Mitrache (ambii C.S.U. Construc
ții) 2—6, 6—3, 6—4 ; J. Bircu (Di
namo) — A. Leonte (Steaua) 7—5, 
6—1 ; FI. Segărceanu (Dinamo) — 
T. Frunză (Progresul) 6—0, 6—4 ; 
C. Dumitrescu (Jiul Petroșani) — 
N. Matache ~ 
6—3, 6—1 ;
N. Mirea 
6—3, 7—6 ; 
sul) — Ed. 
strucții) 6—0, 
(C.S.U. Construcții) — P. Bozdog 
(Progresul) 6—1. 6—4 ; FI. Manea 
(Jiul) — V. Tomescu (Steaua) 
6—7. 7—6, 6—4 ; I. Kerekeș (Di
namo Brașov) — L. Soare 6—0, 
6—1 ; M. Mîrza — C. Curcă 6—4, 
6—3.

O partidă frumoasă a fost a- 
ceea dintre- Maria Romanov și 
Mariana Hadgiu, în care victoria 
a fost decisă în ultimele schim
buri de mingi. Mariana Hadgiu, 
deși învinsă, a arătat o bună pre
gătire și promite să revină în plu
tonul fruntaș al jucătoarelor noas
tre. întrecerile continuă _/_.L 
(pînă duminică) între orele 8—14 
și 16—20, în sala din Calea Plev
nei nr. 140. (S. IONESCU, coresp.).

(Constructorul Brăila) 
B. Almăjan (Jiul) — 
(Constructorul Brăila) 
I. Iovănescu (Progre- 
Popescu (C.S.U. Con- 

6—1 ; L. Soare

zilnic
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PE PLAN INTERNATIONAL
obiectiv prioritar al sportivilor, antrenorilor 

$1 tehnicienilor cluhulul sportiv steaua
Desfășurată în prezența tova

rășului general maior Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului 
Apărării Naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior al 
Armatei, și a tovarășului Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
plenara clubului sportiv Steaua 
a reunit — între alții — o veri
tabilă constelație de mari cam
pioni, performeri de clasă in
ternațională. Participau activ la 
analiza activității desfășurată în 
anul 1976 medaliați la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, cam
pioni europeni și balcanici, au-, 
tentice vedete ale stadionului 
care ne produc atîtea și atîtea 
satisfacții în marile confruntări.

Deși acest mare club a obți
nut succese de seamă în anul 
care a trecut (4 medalii de ar
gint și 4 de bronz la J. O. de la 
Montreal, 9 sportivi medaliați la 
C. E., 56 de sportivi medaliați 
la J. B., 160 de campioni ai 
României, 5 victorii finale în 
„Cupa României", 41 de recor
duri naționale), poate cele mai 
mari din istoria sa de 30 de ani, 
tonul dezbaterilor — imprimat 
de darea de seamă prezentată 
de tovarășul colonel Gheorghe 
Drăgănescu, președintele clubu
lui sportiv Steaua — a fost pro
fund critic. Succesele au fost 
considerate ca rezultat firesc al 
unui proces instructiv-educativ 
bazat tot mai mult pe ajutorul 
științei, axat pe necesitățile spo
ririi volumtîlui și mai ales ale 
calității muncii, pe simțul tot 
mai dezvoltat al responsabilită
ții sportivilor și antrenorilor în 
efortul permanent pentru spo
rirea neîncetată a prestigiului 
sportiv al României socialiste.

Fiecare realizare a fost ra
portată la posibilitățile acestei 
unități de performanță, la con
dițiile tot mai bune create spor
tivilor și tehnicienilor și, de 
fiecare dată, s-a constatat că 
mai există rezerve importante, 
încă insuficient fructificate, că 
prin mai multă sîrguință și ab
negație, prin și mai profunda 
științifizare a antrenamentului 
s-ar fi putut obține rezultate 
superioare. Analiza atentă a 
activității fiecărei secții a scos 
în evidență faptul că multe din
tre disciplinele sau probele 
practicate de membrii clubului 
nu au fost reprezentate la Mont
real. De asemenea, s-a subliniat 
cu tărie că problema selecției 
nu a stat permanent în atenția 
antrenorilor, cauză care a gene
rat menținerea unor sportivi de
pășiți ca vîrstă și plafonați, că 
tehnicienii — metodiști, antre
nori —, medicii, și ceilalți acti
viști ai clubului nu au avut o 
preocupare sporită, permanentă,

RECORD DE ÎNOT LA REȘIȚA
REȘIȚA, 22 (prin telefon). în 

bazinul (25 m) din localitate s-a 
desfășurat un interesant concurs de 
înot, în cadrul căruia au fost în
registrate cîteva rezultate notabi
le. Dintre ele, cel mai valoros 
apare, desigur, cel realizat de Bri 
gitte Prass în proba de 200 m 
bras. Parcurgînd distanța în 2:50,3, 
eleva prof. Ioan Schuster a stabi
lit un record de junioare.

Alte performanțe promițătoare 
au fost obținute de Adina Schuster 
(4:56,8 la 400 m liber junioare), 
Marius Ștefănescu (2:09,7 la 200 
m liber juniori) și Sorin Plev 
(4:49,1 la 400 m liber băieți A).

„TOP 12- LA TENIS DE MASĂ Q|NC| ANTRENORI

DESPRE CONCLUZIILE CONCURSULUI
Pe lingă cele scrise în croni

că, să notăm că răspunsul la 
întrebarea „Care sînt cei mai 
buni ?“ acum, cu o lună înain
tea mondialelor, a fost doar 
parțial, pentru că stadiul pregă
tirilor la loturi (mai ales la 
băieți) nu corespundea pe „gra
fic" cu obiectivul principal al 
concursului

Totuși, întrecerea din sala 
„Victoria" din Ploiești, mereu 
gazdă excelentă, ne-a relevat 
unele lucruri, și bune (confir- 
mînd că unde există seriozitate 
se pot face chiar mici minuni, 
ca în căzui lui Crișan și al Cri- 
nelei Sava) și mai puțin bune 
(pe care le știm și noi, și fede
rația și secțiile).

Ne-am propus ca de astă dată, 
în locul obișnuitului comentariu, 
de după concurs, să dăm cuvîn
tul antrenorilor prezenți în sală 
ca... spectatori (regulamentul 
internațional nu le mai îngă
duie să-și dădăcească elevii, 
minge de minge, de la manti
nelă), ale căror opinii sînt vred
nice de reținut.

Alexandru VERZAR („Co
merțul" Tg. Mureș) : „Crișan și 
Firănescu s-au distanțat valoric 
de toți ceilalți, ambii la un ni
vel bun și îl pun pe Crișan 
înainte pentru cei 16 ani ai săi. 
Crișan a jucat pur ofensiv, în

ANUNȚ i;
; Angajăm, temporar, șofer ]!
; pentru autoturism, de prefe-
> rință pensionar, pentru pro- I;
i gram zilnic de 10 ore, cu '<
; retribuție corespunzătoare.
i Doritorii se vor adresa ad- ]i 
i ministrației ziarului, drn str.

Vasile Conta 16, etaj IV, ca
mera 88, tel. 12.35.60. I; 

pentru introducerea noutăților 
în procesul instructiv-educativ, 
pentru îmbogățirea conținutului 
acestuia prin aportul personal 
de gîndire, că nu s-a acționat 
cu fermitate pentru întărirea 
ordinei și disciplinei'.

Pe baza sarcinilor trasate de 
partid mișcării sportive, a ana
lizei potențialului uman și ma
terial al clubului, au fost jalo
nate direcțiile prioritare pentru 
anul 1977 și pentru ceilalți ani 
pînă la Jocurile Olimpice, din 
anul 1980.

Stimulați de caracterul ana
litic al dării de seamă, sportivii 
și tehnicienii care au luat cu- 
vîntul — Nicolae Navasart, Vir
gil Atanasiu, Gh. Șuteu, Ale
xandru Florescu, Ecaterina 
Stahl, Ion Soter, Petre Cosmă- 
nescu, Aurel Drăgan, Ștefan 
Achim ș.a. — au pus un accent 
deosebit pe depistarea căilor de 
sporire a numărului de medalii 
la campionatele mondiale și eu
ropene și — ca obiectiv de im
portanță hotărîtoare — la Jocu
rile Olimpice. Fără a diminua 
importanța campionatelor națio
nale, ei au scos în evidență că 
aceste competiții trebuie să 
ajute și să reflecte creșterea ni
velului sportului românesc, să-i 
amplifice potențialul, să-i educe 
pe sportivi pentru combativita
te, inițiativă și curaj în abor
darea marilor competiții inter
naționale. întrecerile interne ră- 
mîn un etalon valabil, scopul 
lor fiind acela de a promova ta
lente și a le pregăti în vederea 
selecționării în echipele repre
zentative ale României. A reie
șit clar că sportivii și tehnicie
nii clubului sportiv Steaua își 
fac un titlu de onoare din a 
sluji sportul românesc, din a-i 
dărui tot ce au ei mai bun pen
tru a dobîndi noi și noi izbînzi, 
performanțe care să se ridice la 
nivelul înaltelor realizări ale 
poporului nostru în construcția 
vieții noi.

Felicitîndu-i pe sportivii clu
bului Steaua, pe antrenorii dor, 
pe cadrele de conducere pentru 
aportul general la conturarea 
tabloului de succese sportive 
realizate de țara noastră în 
1976, cu deosebire la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, tova
rășul Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., a arătat că munca și 
năzuințele tuturor trebuie să se 
îndrepte spre amplificarea aces
tor victorii la Jocurile Olimpice 
din 1980. Dar pînă atunci tre
buie parcurse trepte firești, tre
buie ■ obținute succese tot mai 
însemnate la campionatele eu
ropene și mondiale, începînd 
chiar din acest an 1977. Vorbi
torul a indicat apoi cinci direc-

Toți acești performeri, concurînd 
sub culorile Școlii sportive Reșița, 
sînt pregătiți de prof. Ioan Schus
ter (Doru GLĂVAN — coresp.)

JUDOKA ROMÂNI VOR CONCURA lN BULGARIA Șl UNGARIA
Pregătindu-se în vederea Cam

pionatelor Balcanice, cei mai buni 
judoka români vor participa între 
3 și 7 martie la două turnee inter
naționale : la Pleven, în Bulgaria, 
unde vor concura, printre alții, Vlad 
Nicolae (cat. 65 kg). Arpad Szabo

progres evident față de con
cursul de selecție al juniorilor. 
Firănescu ne-a apărut de ase
menea în progres, cu accent pe 
ofensivă și tendință de joc com
plet. Gheorghe nu a fost la cota 
obișnuită nici înainte de acci
dentare, iar Romanescu nu e 
unde ar trebui. Moraru mar
chează un plus de seriozitate în 
joc. La fete, Liana Mihuț și 
Crinela Sava conduc micul plu
ton, prima cu un joc tot mai 
complet (atacul decisiv din for- 
hand e de reținut), iar cea de-a 
doua a cîștigat în mișcarea la
terală, la care era deficitară 
pînă acum".

Andrei BEKO (C.S.M. Cluj- 
Napoca) : „Concurenții, mai ales 
fetele, nu au prea luat în serios 
acest „top". Foarte bine Crișan, 
cu un joc modern, de atac, cu 
lovituri variate și un moral ri
dicat, care l-a ajutat să se con
centreze mai ales în momentele 
grele (de la 0—2 și 10—17, a în
vins pe Paal cu 3—2 !). Firănes
cu, serios cum îl știm, a jucat 
din ambele părți, ceea ce este 
foarte bine. Frații Bohm — mai 
slabi, sub valoarea lor. Fetele ? 
Mihuț are valoare, incontestabil, 
dar ca joc nu m-a satisfăcut, 
datorită mai ales înclinației spre 
țăcăneală. Crinela Sava, da, 
luptă, compensînd diferența de 
valoare care o desparte de ce
lelalte. Marina a noastră — sub 
orice critică... Păcatul general 
al juniorilor e că nu au răbdare 
să-și pregătească atacurile, nu 
gîndesc. Iată ce trebuie să-i 
învățăm în primul rînd".

Emil BACIOIU („Gloria" Bu
zău) : „A fost de fapt un 
concurs al noului val, din care 
a trebuit să lipsească — ce pă
cat ! — tocmai Eva Ferenczi. 
Fetele mi s-au părut mai a- 
proape de valoarea internațio
nală decît băieții. Ei au fost 

ții prioritare spre care este ne
cesar, după opinia sa, să-și în
drepte atenția sportivii și antre
norii clubului Steaua. Sintetiza
te, ele sînt : întinerirea și creș
terea valorii secțiilor, sporirea 
activității de formare a viitori
lor sportivi de performanță din 
rîndul copiilor și juniorilor, îm
bunătățirea muncii cadrelor teh
nice, ridicarea, nivelului proce
sului instructiv-educativ (crește
rea eficacității antrenamentului, 
stabilirea de norme unitare 'de 
nivel mondial), acordarea unei 
atenții deosebite muncii de e- 
ducație. Vorbitorul a exprimat 
încrederea Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. în potențialul mereu 
crescut al clubului, în capacita
tea antrenorilor, în talentul 
sportivilor, în dorința manifestă 
a tuturor de a-și aduce contribu
ția la ridicarea sportului româ
nesc pe culmi tot mai înalte.

Luînd cuvîntul, tovarășul ge
neral maior Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului Apărării 
Naționale, secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei, 
și-a exprimat părerea că, deși 
rezultatele au fost bune, mem
brii clubului sportiv Steaua nu 
trebuie să uite că n-au adus 
nici o medalie de aur de Ia 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Relevînd faptul că sînt 
încă mari posibilități nefolosite, 
vorbitorul a apreciat că nu e- 
xistă nici suficientă îndrăznea
lă în stabilirea obiectivelor de 
viitor, că acestea nu sînt mobi
lizatoare, nestimulînd toate e- 
nergiile. S-a cerut ca întregul 
activ al clubului, secțiile, an
trenorii și sportivii să fie an
gajați ferm pentru îndeplinirea 
obiectivelor de pregătire și per
formanțe în vederea unei re
prezentări la cel mai înalt ni
vel la Jocurile Olimpice. Aceas
tă sarcină pusă în față de par
tid trebuie să reprezinte pentru 
toți țelul muncii fără preget.

Se impune, deci, o muncă po
litică continuă de educare co
munistă, patriotică, a sportivilor 
și antrenorilor, de amplificare a 
pasiunii pentru ramura sportivă 
pe care o practică, de creștere 
a răspunderii, de întărire a dis
ciplinei. Este imperios necesar 
să se revadă modul cum este 
folosită și întreținută baza ma
terială, să se sporească conținu
tul științific al procesului de 
instruire și să se profileze mai 
bine sarcinile cabinetului meto
dic și ale cabinetului medico- 
sportiv. în încheierea cuvîntului 
său, tovarășul general maior 
Gheorghe Gomoiu a cerut or
ganizației de partid, organiza
ției U.T.C., celei sindicale, 
clubului în totalitatea sa, să 
simtă o înaltă răspundere pen
tru îndeplinirea integrală, pen
tru depășirea obiectivelor pro
puse.

Recenta plenară a constituit 
pentru sportivii, antrenorii și 
activiștii clubului Steaua un 
puternic imbold în muncă, o 
posibilitate de a estima mai just 
locul înalt la care trebuie să se 
situeze strădaniile lor de depă
șire netă a actualului nivel, de 
folosire eficientă, fructuoasă, a 
condițiilor tot mai bune pe care 
partidul și statul le asigură dez
voltării sportului românesc.

Hrisfache NAUM

(60 kg). Marcel Duțu (65 kg) și 
Lazăr Loghin (71 kg) și la Pecs, în 
Ungaria, unde vor fi prezenți Ni
colae Constantin (65 kg), Ioan Pe
trov (71 kg), Toma Mihalache (78 
kg) și Gheorghe Nache (86 kg).
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slăbuți și ne-au părut blazați, 
cu excepția lui Crișan, Paal și 
Bohm cel mic. La Iosif Bbhm 
nu-mi place nici jocul și nici 
atitudinea lui la masă, trădînd 
o nervozitate crescîndă. Crișan 
joacă bine de lîngă masă, atacă 
șl cu forhandul și cu reverul și 
blochează bine. Denes Paal joa
că cu poftă, cu dăruire și tena
citate, este tot mai stăpîn pe 
forhand, în timp ce Zsolt Bbhm 
crește normal, promițîndu-ne un 
jucător complet. Bine Crinela 
Sava (nu iau rezultatele seci, ci 
evoluția comparată) și Mihuț, 
care preia bine de pe ambele 
părți, atacă decisiv' cu forhandul 
și, reținem, face mai puține fa
soane. Mă tot uit să văd de 
unde va apărea juniorul nr. 2 
pentru europene..."

Luci SLAVESCU („Spartac" 
Buc.) : „în jucătorii noștri țipă 
... robotul. Trag oricum, fără 
pregătire, fără nici o noimă, ui- 
tînd că în fața lor sînt oameni 
vii și nu robotul «Stiga»-..."

Nicolae ANGELESCU (Pro
gresul Buc., antrenorul lotului 
masculin) : „Cei patru din lot 
(Firănescu, Gheorghe, Roma
nescu și Moraru) nu au evoluat 
foarte bine, poate cu excepția 
primului, de la care așteptam 
chiar mai puțin. Sîntem în pre
gătire, cu accent pe acumulările 
fizice, deci nu în formă. Gheor
ghe a fost marcat de accidenta
rea la picior, Romanescu și Mo
raru nu corespund (i-a învins 
Crișan, al cărui joc bun sau 
foarte bun nu-i scuză nicicum). 
Ne pregătim intens la lot și am 
pus ochii pe Crișan".

Reținem, deci, aceste opinii 
autorizate, obiective, în bună 
parte critice, cu propunerea să 
ni se îngăduie să le considerăm, 
deopotrivă, autocritice.

Mircea COSTEA

piimi (rapid) : „SPER SĂ NU ÎNTRERUP
SERIA MECIURILOR IN PRIMA DIVIZIE '

Bratu Pîrvu este singurul ju
cător din lotul Rapidului care a 
evoluat în toate meciurile turu
lui de campionat din primul și 
pînă în ultimul minut. Este, 
indiscutabil, o frumoasă per
formanță pentru un foarte tînăr 
jucător (s-a născut la 26 august 
1956), debutant pe prima scenă 
a fotbalului nostru. Cum pri
vește fundașul central al fero
viarilor bucureșteni — fost ti
tular al echipei antrenorului 
Ion Mihăilescu, cea care, în vara 
anului 1975, devenea campioana 
țării la juniori — această rea
lizare a sa ?

— Vreau să spun, de la înce
put, că am avut și puțin noroc. 
Cînd am fost promovat, FI. Ma
rin plecase la Steaua, iar Grigo- 
raș și Niță, ceilalți doi fundași 
centrali, erau indisponibili. Am 
debutat în prima etapă, în par
tida cu F.C. Bihor. Am cîștigat 
cu 2—0, fiind notat de cronica
rul ziarului dv. cu 7. Cred că 
în 6—7 meciuri am jucat des
tul de bine, în celelalte nesatis
făcător. La Hunedoara. Bacău 
și Timișoara m-am numărat 
printre cei care s-au făcut vino- 
vați de înfrîngerea echipei, 
chiar primul dintre vinovați, eu 
fiind cel care a greșit decisiv...

— Datorită și faptului că 
ai evoluat pe postul funda
șului de acoperire...

— Un rol greu de interpretat 
fără greșeală Or, eu n-am 
avut experiența necesară, n-am 
știut să organizez așa cum tre
buie apărarea pentru a anihila 
din vreme o serie de atacuri 
adverse care s-au transformat 
apoi în mari jocazii la poarta 
noastră si chiar goluri. Dublajul 
n-a funcționat cu promptitudine. 
Poate și datorită faptului că am 
jucat cînd cu Niță, cînd cu 
Grigoraș, cînd cu Zalupca, ne- 
cunoscîndu-le așa cum trebuie 
jocul. în retur, va trebui să ne 
organizăm mai bine apărarea...

— Portarul Ioniță a afir
mat că majoritatea golurilor 
primite de Rapid în prima 
jumătate a campionatului au 
fost goluri marcate cu capul. 
Care-i explicația ?

— O singură explicație exis
tă : aproape toți componenții li
niei noastre defensive sînt defi

Itinerar
divizionar B

Antrenorul Ștefan Onisie a 
împlinit un an de cînd se află 
la F.C.M. Giurgiu. în iarna tre
cută el prelua conducerea teh
nică a acestei formații într-un 
moment destul de dificil. Atunci, 
între tur și retur bilanțul for
mației era următorul: locul 13, 
6 victorii, 3 rezultate egale, 8 
înfrîngeri, golaveraj 16—30, 15 p 
și, mai ales, o stare de spirit 
destul de precară, cauzată de 
insuccesele și de o situație ma
terială nesatisfăcătoare.

Acum, lucrurile stau altfel. La 
competența recunoscută a aces
tui antrenor, jucătorii au răs
puns cu mai multă conștiinciozi
tate, au înțeles cum se cuvine 
necesitatea pregătirii și disciplinei, 
după cum ne-am dat și noi seama 
asistând la unul din antrena
mente. „Organele locale s-au a- 
propiat de echipă, au ajutat-o 
mai mult, condițiile materiale

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

Ie ASTAZI, DOUA MECIURI IN
TERNAȚIONALE AMICALE. Pe 
două stadioane din țară sînt progra-

Imate astăzi partide internaționale 
amicale. Astfel, la Hunedoara, echi
pa locală F.C. Corvinul întîlnește pe 
Torpedo Moscova, Iar la Oradea

IF.C. Bihor primește vizita formației 
Spartak Subotița. Ambele meciuri 
sînt programate cu începere de Ia 
ora 15,30.

• IN CAPITALA, STEAUA — 
FLACARA ROȘIE, continulnd seria 
jocurilor de verificare, Steaua sus
ține astăzi un meci amical în com
pania divizionarei C Flacăra roșie. 
Partida are loc pe stadionul Steaua, 
de la ora 15,30.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII SPE

CIALE PRONOEXPRES DIN 13 
FEBRUARIE 1977. FAZA I : Ex
tragerea I : Cat. 3 : 6,15 variante 
a 7.629 lei ; Cat. 4 : 19,90 a 2.358 
lei ; Cat. 5 : 75,35 a 623 lei ; Cat. 
6 : 2.797,85 a 40 lei. REPORT CA
TEGORIA 1 : 138.577 lei. REPORT 
CATEGORIA 2 : 46.915 lei. Extra
gerea a II a : Cat. B : 5,25 varian
te a 7.742 lei ; Cat. C : 24,35 a 
1.669 lei ; Cat. D : 1.827,05 a 60 lei; 
Cat. E : 194.00 a 200 lei ; Cat. F : 
1.768,30 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA A : 60.167 lei. FAZA a 
Il-a : Cat. G : 3,35 variante a 10.000 
lei, sau la alegere, o excursie de 
un loc sau două locuri în : 
U.R.S.S., Turcia, Turul Cehoslova
ciei, Turul României și eventuala 
diferență în numerar ; Cat. H :

citari la jocul cu capul. Am 
pierdut multe dueluri aeriene 
cu atacanții adverși. Pînă la ur
mă, nici Ioniță, mai mic de sta
tură, nu a mai putut interveni 
oportun.

— Și, totuși, care sînt atu- 
urile fundașului Pîrvu ?

— Cred că reușesc destul de 
bine să deposedez și. să antici
pez unele faze. Sînt conștient 
că mai am încă foarte multe 
lucruri de învățat. La Rapid 
sîntem vreo 7—8 fotbaliști ti
neri, fără experiență, dar dor
nici de afirmare. în toamna tre
cută am demonstrat în cîteva 
meciuri că putem juca curajos 
și combativ, cu devotament pen
tru culorile clubului în care am 
crescut ca jucători. Dacă vom 
reuși să respectăm întocmai 
sarcinile care ni se dau, numă
rul meciurilor bune se va mări 
în retur, Rapid va urca în cla
sament și va merge mai departe 
în cupă, pentru că echipa noastră 
a acordat întotdeauna cupei ace
eași atenție ca și campionatului, 
în ceea ce mă privește, mai 
vreau să spun că mă voi strădui 
să nu întrerup „seria" partidelor 
jucate integral în acest campio
nat, să contribui — evoluînd cît 
mai bine în rolul fundașului li
bero — la succesele echipei că
reia îi datorez promovarea în 
Divizia A.

Laurențiu DUMITRESCU

s-au îmbunătățit, ne spunea de 
curînd Șt. Onisie. S-au renovat 
vestiarele, s-a mai făcut' cite 
ceva la teren, s-a procurat echi
pament pentru pregătiri și 
jocuri". Doar cu ghetele și min
gile se stă mai slab, deoarece ca
litatea acestora constituie o pro
blemă de ordin mai general.

Pentru viitorul sezon s-a por
nit pe un drum bun. F.C.M. 
Giurgiu este mai aproape de 
ceea ce reclamă existența unui 
club de fotbal. Acum, echipa aș
teaptă cu încredere returul și 
toți componenții ei sînt convinși 
că locul 8 — pe care F.C.M. 
Giurgiu se află în prezent — 
poate fi îmbunătățit. Cele 3 re
zultate egale realizate în depla
sare certifică această posibilitate. 
Pregătirile de la Predeal și evo
luția din jocurile de verificare 
cu Prahova Ploiești, Rapid și 
Steaua au arătat îmbunătățiri la

• INCA DOUA MECIURI INTER
NAȚIONALE ALE SELECȚIONATEI 
DE JUNIORI. înaintea primei manșe 
ă dublului meci .cu iugoslavia, din 
cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A., meci care se va disputa la 
20 martie pe stadionul „1 Mal" din 
Timișoara, selecționata de juniori a 
țării noastre va susține alte două 
partide internaționale. Este vorba de 
meciurile cu echipele similare ale 
Turciei și Ungariei. Prima partidă 
este programată la 10 martie. cea 
de-a doua la 13 martie. Dealtfel, în 
13 martie, stadionul timișorean va 
găzdui un cuplaj internațional. în 
deschiderea meciului de juniori Ro
mânia — Ungaria fiind programată 
partida de juniori România II — 
Turcia.

14,20 a 3.000 lei ; Cat. I ; 71,65 a 
1.000 lei ; Cat. J : 147,80 a 100 lei. 
FAZA a IlI-a : Cat. M : 1 varian
tă 50% a 35.000 lei ; 1 variantă 
25% a 17.500 lei și 2 variante 10% 
a 7.000 lei ; Cat. N : 7,50 variante 
a 25.000 lei, sau la alegere, o 
excursie de un loc la Paris — Va
lea Loirei, sau excursie de un loc 
sau două locuri în U.R.S.S., Tur
cia, Turul Cehoslovaciei, Turul 
României și diferența în numerar 
pînă la 25.000 lei ; Cat. O : 9,65 
variante a 5.000 lei, sau Ia alege
re, o excursie de un loc în U.R.S.S., 
sau Turcia, sau Turul Cehoslova
ciei sau Turul României și even
tuala diferență în numerar pînă la 
5.000 lei ; Cat. P : 59,85 a 3.000 
lei ; Cat. R : 83,15 a 500 lei ; Cat. 
S ; 160,45 a 200 lei ; Cat. T : 342,60 
a 100 lei ; Cat. U : 6.860,80 a 40 
lei.

★
Tragerea Pronoexpres de astăzi 

va fi transmisă de studiourile noas
tre de televiziune la ora 18,20.

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

CiȘTIGURILE CpNCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 20 FEBRUARIE 1977
Categoria 1 : (13 rezultate) 2 

variante 50% a 11.133 lei și 46 
variante 10% a 2.227 lei ;

Categoria 2 : (12 rezultate)
109,70 variante a 1.364 lei ;

Categoria 3: (11 rezultate)
1.084,20 variante a 207 lei. ,

DACA NICI CLUBURILE

NU-ȘI CUNOSC

INTERESELE...

Am publicat, zilele trecute, pro
gramul jocurilor din Capitală, din 
Divizia A, pe primele cinci etape 
ale turului. Această programare 
s-a realizat la inițiativa Comisiei 
de competitii-disciplină a F.R.F., 
care a convocat pe delegații clu
burilor bucureștene și a discutat 
îndelung cu aceștia. Scopul prin
cipal, urmărit de comisie, era să 
se evite, pe cit posibil, progra
mările la concurență. Aceasta, în 
avantajul — în primul rînd — al 
cluburilor, care ar fi avut, în aceas
tă situație, perspectiva unor înca
sări mult mai importante. în plus, 
se oferea și iubitorului de fotbal 
bucureștean posibilitatea să urmă
rească cît mai multe dintre întâl
nirile programate în Capitală.

Dar, în mod surprinzător, cele 
care s-au arătat cel mai puțin 
sensibile Ia preocuparea și inten
țiile comisiei de competiții-discl- 
plină au fost chiar CLUBURILE 
DIN BUCUREȘTI, care — în ma
rea majoritate a cazurilor — au 
insistat pentru programarea la a- 
ceeași oră și pe stadioane dife
rite a partidelor lor, ihvocînd ar
gumente pe care regimul actual 
al fotbalului de performanță le 
respinge (12 ore de odihnă în plus 
pentru jucători, obișnuința de a 
juca la o anumită oră și... chiar 
superstițiile ! etc., etc.). Dar dacă 
chiar cluburile, care vor suporta 
direct consecințele unei asemenea 
atitudini se comportă astfel, mai 
e cazul să se dovedească atenție 
față de interesele lor materiale ?

UN CAZ DE IGNORARE

A REGULAMENTULUI

La începutul acestui an, mai 
exact la 23 ianuarie, în meciul 
amical de verificare cu Steagul 
roșu Brașov, în formația Univer
sității Craiova a reapărut jucăto
rul Crișan. Acela cărei cu aproxi
mativ 7 luni în urmă, fusese sus
pendat de clubul craiovean PE 
TIMP DE DOI ANI pentru fapte 
grave, din moment ce s-a ajuns 
la o astfel de decizie. Biroul fe
deral, în una din ședințele sale 
de lucru, a ratificat, la cererea 
clubului, această suspendare cu în
cepere de la 14 august 1976.

Fără a contesta, cît de cît, po
sibilitatea și condițiile reabilitării 
lui Crișan, asemenea oricărui jucă

toate capitolele și antrenorul este 
satisfăcut de nivelul atins. Deși 
la începutul campionatului o- 
biectivul era clasarea în primele
10 locuri, Șt. Onisie ne-a decla
rat că țintește ocuparea locului 
4 sau 5. E normal, am spune 
noi, pentru un club de fotbal, 
cu condiția, însă, a sporirii efica
cității echipei în jocurile din 
deplasare (în tur, doar 4 goluri 
marcate). Lotul este destul de 
tînăr, excepție făcînd Cojocaru I 
și Vasilache, care au peste 28 de 
ani. A plecat, însă, Cojocaru II 
(la Rapid), un jucător de per
spectivă, cooptat acum și în lo
tul național de tineret. Dar la 
cei 14 seniori rămași se adaugă 
4 juniori, dintre care doi de rea
lă perspectivă, portarul Gușe și 
înaintașul Păunescu. Poate că 
dintre ei, sau dintre ceilalți 
coechipieri, unul va urma dru
mul afirmării atâtor jucători din 
Giurgiu care au ajuns în Divi
zia A și în reprezentativa na
țională. Cu siguranță, Cojocaru
11 nu va fi ultimul, cum n-au 
fost la timpul lor nici Dragomir, 
Coman, Grozea, Mareș, Năstu- 
rescu și atâția alți concetățeni 
de-ai lor.

Constantin ALEXE 

EXCURSII, EXCURSII, EXCURSII...

g Valea Oltului • Nordul Moldovei • Zona Maramureșului • Se- gs 
g menic și Muntele Mic • Valea Prahovei. g
g zone turistice de mare atractivitate pentru toate virstele, pentru î? 
g toate preferințele. g
g Spații modeme de cazare și masă, posibilități de practicare a 
g sporturilor de iarnă și închirieri de materiale sportive, instalații de 
g agrement (transport pc cablu, jocuri mecanice, program de dis- g 
g cotecă etc.). g
g Preferințele dv. pot fi satisfăcute pe loc, prezentindu-vă la se- g 
g diile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM sau la agențiile, filia- 'g 
g lele și punctele lor de valorificare.
g PUBLITURISM g

tor (condiții stipulate, de altfel, în 
Regulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice), ca și — pro
babil — îndreptățită cerere a clu
bului craiovean înaintată Biroului 
federal la sfirșitul lunii ianuarie 
a.c., în care se solicita ridicarea 
suspendării, trebuie să spunem că 
avem, totuși, de-a face cu o igno
rare a regulamentului amintit. 
Iată ce spune articolul 183, ali
niatul b, în cazuri similare celui 
al lui Crișan : „Jucătorii al căror 
drept de joc a fost ridicat de că
tre comisiile competente (n.r. în 
cazul de față Biroul F.R.F.) nu 
pot să participe Ia jocuri publice 
și nici să se deplaseze cu echi
pele din care fac parte pînă nu 
s-a decis ridicarea suspendării sau 
pînă cînd aceasta nu a fost execu
tată". Ori pînă acum nu știm ca 
Biroul F.R.F. (care ce-i drept nu 
s-a mai întrunit de multă vreme) 
să fi decis ridicarea suspendării 
jucătorului Crișan.

Eficiența actului educațional în 
cazul Crișan este simțitor redusă 
de vreme ce acesta apare in me
ciuri publice fără ca să aibă ridi
cată suspendarea și de către fe
derație.

Șl, TOTUȘI, COMUNUL'

ACORD N-A FOST

ACCEPTAT

După cum se știe, imediat după 
tragerea la sorți a „optimilor" Cu
pei României, federația de specia
litate a cerut „fechlpelor-perechi" 
să cadă de acord asupra terenu
rilor neutre unde urmează să-și 
dispute întâlnirile. Unele au ajuns 
pe loc la un consens, altele au 
cerut răgaz pentru consultări, ur- 
mînd să comunice în scris opțiu
nile. In cazul echipelor care n-au 
anunțat în termenul stabilit acor
dul, F.R.F. s-a dovedit, totuși, des
tul de conciliantă, adică, după ce 
a constatat că echipele nu ajung 
la o soluție, a stabilit ea terenu
rile respective, pentru ca apoi, 
după cîteva zile să revină și să 
accepte din nou comunul acord. 
Desigur că n-a fost nimic rău in 
asta, F.R.F. dovedind larghețe în 
înțelegerea intereselor formațiilor 
în cauză care au cerut modifică
rile de ultimă oră.

In contrast, ne surprinde insă 
atitudinea F.R.F. intr-un alt caz : 
inițial, Steaua și Minerul Motru 
au căzut de acord ca să-și dispute 
meciul la Pitești. Ulterior, însă, 
ambele echipe au anunțat că vor 
să joace la București. Ei bine, 
F.R.F. s-a opus acordului comun 
care, credem, ar fi fost convena
bil și din punct de vedere finan
ciar, pentru că nu trebuie negli
jat nici acest aspect. în consecință, 
partida de cupă Steaua — Mine
rul Motru se va juca la Pitești, 
deși la București ar fi atras, fără 
îndoială, mult mai mult public.

Azi, pc stadionul steaua

TRIALUL LOTULUI 

DE TINERET
In vederea verificării gradului 

de pregătire a componențllor 
lotului de tineret. a omogeni
zării formației șl a completării pos
turilor deficitare, astăzi dimineață 
va avea loc in Capitală, pe stadio
nul steaua, un trial. La această 
acțiune, antrenorii Octavian Popescu 
și Constantin Deliu au convocat un 
număr de 30 de jucători și anume : 
Tilihoi, cămătaru și Irimescu (Uni
versitatea Craiova), Bărbulescu și 
Stancu (F.C. Argeș), Dragnea și șt. 
Petcu (F.C. Constanța), Bucu și Șer- 
bănică (Politehnica Iași). Barna, Nucă 
și Nadu (Politehnica Timișoara), Șu- 
renghin și Dina (Corvinul Hunedoa
ra), Moraru, Agiu, Ad. Ionescu, Za- 
hiu și Florea (Steaua), Pîrvu, Ad. 
Dumitru șl Cojocaru (Rapid), Șoșu 
(S.C. Bacău), Lupău (F.C. Bihor), 
Iorgulescu (Progresul), Marton 
(A.S.A. Tg. Mureș). Windt (F.C.M. 
Reșița), Buracu (Unitea Alexandria), 
Văetuș (Mureșul Deva) și T. Frățilă 
(F.C. Șoimii Sibiu). Reamintim că 
în sezonul de primăvară lotul de 
tineret va avea de susținut două 
partide oficiale, cu Turcia (Cupa 
Balcanică) șl Spania (Campionatul 
european).



în Cupa cupelor la volei masculin i

PE ARENELE

MARIA ALEXANDRU PRINTRE FAVORITELE

EVOLUEAZĂ

BRUXELLES, 22 (prin telefon). 
După ce în meciul de debut in 
turneul final al „Cupei cupelor" la 
volei masculin echipa Steaua Bucu
rești învinsese cu 3—0 pe Honved 
Budapesta, luni noaptea (de fapt 
partida s-a încheiat... marți dimi
neața) voleibaliștii bucureșteni au 
realizat un nou și important suc
ces, învingînd cu 3—2 (—17, —12, 
12, 10, 12) pe Aero Odolena Vodă 
(Cehoslovacia), în urma unui meci 
maraton care a entuziasmat pur 
și simplu publicul spectator pre
zent în număr mare in sala „Po
seidon" din cartierul Woluwe- 
Saint-Lambert din Bruxelles. Du
pă cum ne mărturisea la telefon 
maestrul emerit al sportului Au
rel Drăgan, antrenorul formației 
Steaua, meciul a fost echilibrat și 
de tensiune, fiecare set dînd Ioc 
la o aspră bătălie pentru victorie. 
„Chiar dacă a trebuit să cedeze 
primele două seturi, echipa a ju
cat tot timpul foarte bine în fața 
unui adversar deosebit de tenace. 
Meritul principal al sextetului ali
niat constă în faptul că nu a de
mobilizat nici în fața unui handi
cap extrem de greu de recuperat. 
La răsturnarea situației în favoa-

rea noastră, de un real ajutor ne-a 
fost buna pregătire fizică dovedită 
cu prisosință în acest meci de ma
re respirație, în care majoritatea 
seturilor au durat o jumătate de 
oră sau mai mult".

Steaua a folosit următorii jucă
tori : Maca vei (Chifu, Bartha), Ma- 
nole, Pop (Bartha), Țerbea, Du- 
duciuc, P. Ionescu (Cr. Ion). De 
reținut câ Aero Odolena Vodă dis
pune de jucători valoroși (4 fac 
parte din 
slovacă), cu 
foarte buni

în celălalt
Radiotehnik Riga a învins pe Hon- 
ved Budapesta mai greu decît era 
de așteptat : 3—1 (10, 6, —10, 14). 
în urma acestor rezultate, trofeul 
și l-au disputat în cursul nopții 
trecute Steaua București și Radio
tehnik Riga, care nu cunoscuseră 
înfrîngerea, în timp ce Aero Odo
lena Vodă și Honved au susținut 
partida pentru locurile 3—4. Me
ciul vedetă, programat la o oră 
foarte tîrzie, nu se terminase pînă 
la închiderea ediției. Rezultatul și 
amănunte, în numărul nostru de 
mîine.

reprezentativa ceho- 
experiență vastă și 

luptători.
meci din ziua a doua,

De azi, la Vingrom

C.M. DE TENIS DE MASĂ
— Pro- 
cadrul

LONDRA, 22 (Agerpres). 
ba de simplu masculin din 
apropiatelor campionate mondiale 
de tenis de masă de la Bir
mingham va reuni 300 de con-
curenți, principali favoriți fiind în 
ordine : Istvăn Jonyer (Ungaria) 
deținătorul titlului. Kian Kuo Lilang 
(R.P. Chineză). Kuo Yao Hua (R.P. 
Chineză), Jacques Secretin (Fran
ța), Dragutin Surbek (Iugoslavia), 
Li Ceh Sih (R.P. Chineză), Tibor 
Klampar (Ungaria), Kjell Johans
son (Suedia), Anton Stipancici 
(Iugoslavia), Mitsuru Kono (Japo
nia), 
etc.

Norio Takashima (Japonia)

feminin favorita nr. 1 este 
Sun Pak (R.P.D, Coreeană),

Ailesa Lee
Huang Shi-pm 
Wiebke Hendricksen 
Rudnova (U.R.S.S.). 
kova (Cehoslovacia) 
xandru (România).

(Coreea de Sud), 
(R.P. Chineză).

(R.F.G.), Zoia 
Ingrid Uhli- 

și Maria Ale-

0 NOUA

La
Yung
campioana lumii, urmată de trei 
sportive din R.P. Chineză : Chang 
Li, Ke Shi-ai și Clang Te-in, apoi 
Hyun Sook Chung (Coreea de Sud), 
Jili Hammersley (Anglia). Judit 
Magos (Ungaria). Beatrix Kishâzi 
(Ungaria), Ann Hellman (Suedia),

ÎN TIRUL

Lillehammer

CAMPIONATELE MONDIALE DE BIATLON
Favorifi: sportivii sovietici. finlandezi, norvegieni

loca- 
Vin-

Sîmbătă, la Gdansk, în Polo
nia, echipa de haltere — juniori 
a României va susține , jjrima 
sa întîlnire internațională a 
anului. Este vorba de meciul cu 
puternica reprezentativă a Polo
niei.

Din formația noastră fac 
parte, în ordinea categoriilor : 
I. Balaș, Cr. 
N. Țuțuianu, 
Dumitru, M. 
le, St. Csata 
este însoțit de antrenorii Lisias 
Ionescu și Tiberiu Roman.

Iată ce ne-a declarat antre-

Mateeș, C. Chiru, 
T. Kiskallo, P. 

Purdiiă, Ilie Vasi- 
și Z. Rad. Lotul

norul L. Ionescu, înainte de ple
care : „Meciul cu polonezii este 
foarte dificil, cu atît mai mult 
cu cît noi prezentăm o formație 
mult sub limita vîrstei maxime 
a juniorilor. T. Kiskallo are, de 
pildă, doar 16 ani, dar este un 
element de perspectivă. Sper, 
totuși, într-un rezultat onorabil 
în această confruntare, care 
constituie o bună verificare și 
un criteriu de selecție înaintea 
Cupei Dunării, a campionatelor 
europene și mondiale progra
mate în Eulgaria".

DE GHEAȚA

IERARHIE EUROPEANA
CU AER COMPRIMAT

Campionatul mondial de pati
naj viteză pentru juniori s-a 
încheiat la Inzell cu victoria 
sportivului american Eric Hei
den, cel care cu două săptămîni 
în urmă cucerise la Heerenveen 
titlul mondial și în întrecerea 
seniorilor. Eric Heiden a totali
zat 168,716 p și a fost urmat în 
clasament de Jan Junell (Sue
dia) — 170,881 p, Van 
Duim (Olanda) — 171,757 
Craig Webster (Canada) 
173,402 p.

der 
P Și

La feminin, titlul de campioa
nă a lumii a fost cîștigat de pa
tinatoarea americană Kim Kos- 
tron, cu 184,523 p.

Astăzi, în mica 
litate norvegiană 
grom (de lîngă celebra 
stațiune de sporturi 
iarnă Lillehammer), 
mai puțin de 200 
kilometri de Oslo, 
va desfășura festivita
tea oficială de deschi
dere a campionatelor 
mondiale de biatlon 
(pentru seniori și ju
niori). Competiția are 
o semnificație istorică, 
nu numai pentru că a 
ajuns la cea de a 
ediție, ci mai ales 
tru că este ultima 
cînd întrecerile se 
pută cu arme de 
bru mare. în acest fel, 
pe malurile lacului 
Mjosa, se încheie un 
capitol al acestei des
tul de tinere discipline 
(provenită din vechea 
probă olimpică de 
„patrulă militară"). în 
următoarele campio
nate de biatlon se vor 
folosi doar arme de 
calibru redus, ceea ce 
o temeinică revedere a 
derenței tirului sau alergatului 
pe schiuri în acest sport com
binat.

întrecerile propriu-zise încep 
joi cu probele de 20 km seniori 
și 15 km juniori; continuînd 
sîmbătă cu probele de sprint 
individual și încheindu-se du
minică, odată cu ștafetele de 
4XL5 km (seniori) și 3X7,5 (ju
niori).

în cercul de favoriți ai cam
pionatelor mondiale de seniori 
se înscriu, ca de obicei, concu- 
renții sovietici, finlandezi, nor- . 
vegieni și in ultima vreme cei 
din R.D. Germană. Ținînd sea
ma de condiția amintită (armă 
grea), probabil că majoritatea

20-a 
pen- 
dată 
dis- 

cali-

impune 
prepon-

Esko Raimo Saira 
veteranul echipei finlandeze

coriteildr ' ’ 'acestui sport 
ținti un „rămas-bun" glorios. 
Formațiile anunțate relevă de 
altfel componenți destul de 
vîrstnici în mai toate loturile. 
Iată, de pildă, în echipa Finlan
dei, pe Esko Raimo Saira, care 
a împlinit 39 de ani ! Chiar și 
liderul ștafetei sovietice, Alek
sandr Tihonov, are 30 de ani. 
Nu e deci de mirare că a de
clarat, de curînd : „Vreau să 
cîștig încă o dată titlul de cam
pion mondial, pentru că e ul
tima mea șansă".

Doar două întreceri mari din 
acest sezon pot oferi cîteva 
idei . despre șansele reale ale 
competitorilor : concursurile din 
luna ianuarie de la Kavgolovo 
lîngă Leningrad și de la Wil-

denmoos lîngă 
Cei ce au stat 
acestor întreceri 
didații cei mai 
victoria în campionatele 
diale. O apariție 
este finlandezul Raimo 
Seppănen, singurul străin cîști- 
gător vreodată al probei de 
20 km la Kavgolovo, prezent 
aici pe locul 3 și la 10 km. pre
cum pe același loc și în aceeași 
probă și la Wildenmoos. Aces
tuia i se alătură compatriotul 
său Heikki Ikola, dublu cam
pion mondial în 1975, care a 
cîștigat proba de 20 km la Wil
denmoos și s-a clasat al 8-lea 
pe 10 km. Pentru proba scurtă, 
de sprint, trebuie ținut seama 
și de norvegianul Sigleif Johan
sen, învingător pe 10 km 
Wildenmoos și cel mai 
om al ștafetei țării sale, 
turor acestora Ii se opun 
excelenții biatloniști 
în primul rînd membrii 
fetei campioane 
Aleksandr Tihonov, 
Kruglov (campion olimpic 

T(20 km. clasat. ț>e locul 2
Wildenmoos și pe 12 la Kavgo- 
Idvd), Aleksandr Elizarov ' (3 ' iă 
Kavgolovo, 9 la Wildenmoos) și 
Ivan Biakov (33 de ani). Dintre 
ceilalți candidați, să mai men
ționăm pe : norvegianul Engen, 
finlandezul 
Ușakov.

în proba de ștafetă, se preve
de clasica 
pele U.R.S.S., Finlandei și Nor
vegiei, la care se poate adăuga 
cu șanse și formația R.D. Ger
mane (cu Manfred Beer, An
dreas Richter, Klaus Siebert și 
Manfred Geyer).

Singurul concurent 
fostul vicecampion 
Gheorghe Gârniță își 
șansa, după ce la 
obținuse o 
bună în proba de sprint.

SURPRIZA CAMPIONATULUI SOVIETIC
Majoritatea specialiștilor din Uniunea Sovietică sint unanimi 

in a acorda titlul de „formație-surpriză" a campionatului actual, 
tinerei dar foarte puternicei echipe Traktor Celiabinsk. Aflată în 
momentul de față pe locul 3/ echipa din Celiabinsk s-a impus prin 
spiritul său ofensiv, prin puterea de luptă a tuturor jucătorilor, 
prin for(a și viteza cu care ei acționează. Aproape la fiecare meci 
pe care Traktor Celiabinsk l-a disputat în această a 31-a ediție a 
campionatului sovietic, jucătorii lui Boris Kulagin au atacat tot 
timpul, surprinzindu-și adversarii prin vigoarea acțiunilor lor 
ofensive. Dacă și in apărare s-ar fi manifestat aceeași forță, 
atunci — spun comentatorii sovietici — Traktor Celiabinsk ar fi 
candidat la titlu.

în prezent, aflați pe locul 3, hocheiiștii din Celiabinsk au acu
mulat 34 de puncte, în 28 de meciuri, în cursul cărora au ter
minat de 15 ori victorioși și de 4 ori la egalitate. Cel mai bun 
jucător al echipei este atacantul Belousov, aflat pe locul 6 în 
clasamentul golgeterilor cu 35 p (16 goluri și 19 pase), după Malțev 
(Dinamo Moscova) 52 p, Petrov (Ț.S.K.A.) 52 p, Mihailov (Ț.S.K.A.) 
42 p, Balderis (Dinamo Riga) 39 p, Prirodin (Dinamo Moscova) 
38 p.

Interesant este faptul că Traktor Celiabinsk va evolua la Bucu
rești, in cadrul „Cupei Federației", între 31 martie și 5 aprilie.

Celebrul portar cehoslovac Vlado 
Dzurilla s-a comportat excelent in 
cadrul „Cupei Canadei", unde a 
realizat cîteva partide mari, pri
mind în cele din urmă titlul de 
„cel mai util jucător pentru echipa 
sa". S-a spus atunci că la 35 de 
ani. Vlado Dzurilla a reușit să-și 
ia un frumos rămas bun de la 
admiratorii săi.

Numai că simpaticul Vlado s-a 
răzgindit și a reintrat cu putere 
în actualitate. Recent, în campio
natul cehoslovac s-a consemnat o 
mare surpriză : Zetor Brno. echipă 
de jumătatea clasamentului, a în
vins pe terenul ei lidera compe
tiției, Dukla Jihlava. Eroul me
ciului a fost portarul lui Zetor 
Brno, Vlado Dzurilla, care în pri
mele zile ale lunii martie va fi 
prezent la București cu echipa sa 
pentru a participa la „Cupa Fe
derației".
„TIRGUL" HOCHEIȘTILOR 

CANADIENI...
Deși pare incredibil, faptul este 

totuși absolut real. între 1 și 
5 martie va avea loc la Belfort 
(Franța) un fel de „tirg“ al ho- 
cheiștilor canadieni. Dar, despre 
ce este vorba ? Un jucător profe
sionist de origine canadiană, Gas
ton Felletier, în prezent antrenor-

jucător la clubul Fleurier (divizia 
secundă, în Elveția) a avut ideea 
de a organiza, cu sprijinul unor 
oficiali ai federației franceze de 
specialitate, un fel de „bursă" a 
jucătorilor canadieni. Și-au anun
țat participarea 40 de jucători ca
nadieni cu dezlegările și toate ac
tele necesare în mină. Ei vor fi 
prezenți, deci, la Belfort între 1 
și 5 martie, unde se vor organiza 
antrenamente și chiar două jocuri, 
pentru reprezentanții a 250 de clu
buri europene interesate.

MONTREAL ÎN SERIE
Competiția „National Hockey 

League" (N.H.L.) este dominată 
în prezent de Montreal Canadians 
Hockey Club, una dintre primele 
participante la această dispută și 
de zeci de ori învingătoare în în
trecerea formațiilor profesioniste 
din Canada și S.U.A. Bucuria sus
ținătorilor acestei echipe este pro
vocată de faptul că Guy Lafleur, 
cel mai bun atacant al lor, con
duce în clasamentul golgeterilor 
cu 83 p, că cea mai mare medie 
de goluri pe un meci aparține tot 
unui hocheist de la Montreal Ca
nadians Hockey Club, Ken Dry
den cu 2,25 goluri pe joc șl, mai 
ales, că recent echipa a reușit 
să-și ia revanșa în fața rivalei 
sale Boston Bruins, ciștigind pri
ma oară în acest campionat după 
trei înfringeri consecutive. Și incă 
cu scorul de 8—3 !

Inzell (R.F.G.). 
pe podiumurile 
par a fi și can- 

întemeiați la 
mon- 

interesantă
Kalevi

la 
rapid 

Tu- 
însă 

sovietici, 
șta- 

olimpice : 
Nikolai 

la 
la

Halonen, sovieticul

dispută dintre echi-

român, 
mondial 
încearcă 

Kavgolovo 
performanță mai

Rezultatele ediției andorrane 
campionatelor europene de 
cu aer comprimat 
vidență faptul că 
vietici au pierdut 
aceste probe. Cu 
aur (din 12) în 1973, cu 8 
1975, și cu 7 în 1976, trăgătorii 
din Uniunea Sovietică, specia
liști incontestabili ai armelor de 
calibru redus, rămîneau marii 
protagoniști în tirul cu aer com
primat din Europa. Și, deși scă
derea continuă, de la an la an, a 
titlurilor cucerite anunța, în 
perspectivă, o posibilă regru
pare în ierarhiile.- celor 12 clasa
mente (incluzînd și categoriile 
juniorilor), acest fenomen s-a 
petrecut cu mult mai devreme 
decît se aștepta. Ediția ’77 a 
C.E. a fixat, pentru, un an, o 
nouă ordine valorică în tirul de 
la 10 metri. Clasamentul reco
mandat de întrecerile din An
dorra, alcătuit pe baza reparti
ției celor 36 de medalii (de aur, 
argint și bronz), ilustrează a- 
ceastă idee : 1. R. D. Germană 
4—2—1 ; 2. R. F. Germania
3—2—3 ; 3. U.R.S.S. 2—2—3 ; 4. 
Polonia 2—0—1 ; 5. 
1—1—0 ; 6. Elveția 
7—9. Austria, Franța, 
NIA 0—1—0 ; 10—12.
Finlanda, Norvegia 0—0—1.

Ce ne-ar putea spune o anali
ză mai amănunțită a acestui 
clasament ? în primul rînd că, 

acum 
țări 

, cu 
trăgători apropiați valoric care 
domină categoriile juniorilor și 
seniorilor. Reprezentanții 
tor țări s-au situat pe 
plan al luptei și atunci 
n-au reușit să urce pe podium. 
Este vorba despre țări cu un 
nivel tehnic ridicat, în care se 
efectuează intense cercetări pri
vind baza materială a tirului 
(arme, muniție, instalații în po
ligon) și care, nu întîmplător, 
tocmai din aceste motive, se im
pun și în planul tirului cu glonț

a 
tir 

au scos în e- 
trăgătorii so- 
supremația în 
11 medalii de 

în

Iugoslavia 
0—2—1 ; 
ROMÂ- 
Anglia,

în tirul redus, se poate 
vorbi de un grup de trei 
(R.D.G., R.F.G., U.R.S.S.).

aces- 
primul 

cînd

LONDRA, 22 (Agerpres). 
Federația internațională de 
nis intenționează să găsească, 
îricepînd din anul 1978, o nouă 
formulă de disputare a Marelui 
premiu FILT, în sensul concen
trării sale în 28 de turnee în
corporate Ia rîndul lor într-un 
„Super Grand-prix", în care să 
fie incluse campionatele inter
naționale ale Australiei și S.U.A., 
Turneul de la Roland Garros și 
Turneul de la Wimbledon,

te-

campion europeanMultiplul Harald Vollmar (R.D. Germană)
de la Mont- 

din tir tind să 
ce mai mult o

(vezi Olimpiada 
real). Rezultatele 
devină din 
consecință 
tehnice de 
în R.F.G., 
unui sistem electronic de de
clanșare a focului, fapt care va 
conduce — se spune — spre re
zultate senzaționale). Din aceas
tă perspectivă, lucrurile trebuie 
reconsiderate și de 
români. Este necesar 
țină pasul cu toate 
pentru a nu pierde contactul cu 
plutonul țărilor fruntașe în tir.

Sigur, rolul tehnicilor de ulti
mă oră în tirul de performanță 
este deosebit, dar el nu trebuie 
absolutizat. Elementul principal 
al performanței rămîne, în con
tinuare, omul. Cantitatea de 
muncă, conținutul antrenamen
telor, varietatea mijloacelor de 
pregătire continuă să fie esen
țiale. Acest adevăr nu trebuie 
să-1 uite antrenorii români. în 
Andorra, delegațiile R.D.G., 
R.F.G., Suediei au fost consti
tuite din sportivi ce de-abia au 
depășit 20 de ani (Harlad Voi-- 
lmar, la 30 de ani este o ex
cepție). • Așadar, credit aproape 
total tinereții. în plus, s-a ob

la componenții acestor

CONCURSUL DE LA INNSBRUCK
In concursul de patinaj viteză 

de la Innsbruck, olandezul Jos 
Valentijn a , terminat învingător 
în proba de 500 m cu timpul 
de 38,40. Pe locul secund s-a si
tuat americanul Peter Muller 
cronometrat în 39,12. în cursa 
similară feminină, patinatoarea 
americană Leah Poulos — 43,49, 
a întrecut-o pe recordmana ca
nadiană Sylvia Burka, clasată 
pe locul 2, cu 44,52.

PREGĂTIRI
GRUPA B

PENTRU C. M.
LA HOCHEI

ce în
directă a cercetărilor 
laborator. (De curînd, 
a început testarea

servat
loturi tendința clară a federa
țiilor respective de a se orienta 
spre sportivi nu numai tineri, ci 
și bine dotați fizic, cu consti
tuții impresionante, 
atleți care detronează 
tradițională că în tir gabaritul 

importanță, 
cu

adevărați . 
părerea

secundă de ho-

trăgătorii 
ca ei să 
noutățile

n-ar avea nici o
Faptele sînt logice: odată 
mărirea continuă a consumului 
psihic la antrenamente, a stress- 
ului de concurs, efortul nervos 
trebuie neapărat conjugat cu o 
forță fizică și o rezistență mult 
sporite.

Radu TIMOFTE

Selecționata
chei a U.R.S.S., aflată în turneu 
în Polonia a susținut un nou 
meci amical cu reprezentativa 
țării-gazdă care se pregătește 
pentru C.M. grupa B de la To
kio. Partida s-a desfășurat la 
Oswiecim și s-a încheiat la e- 
galitate : 2—2 (1—1, 0—0, 1—1). 
Golurile echipei poloneze au 
fost marcate de Kokoszka, iar 
punctele oaspeților au fost în
scrise de Kuterghin și Sinenko. 
punctele oaspeților au fost în- 
urrriă cu două zile, hocheiștii 
sovietici cîștigaseră cu scorul 
de 6—4.

FIȘIER PATINAJ VITEZĂ

VERA BRÎNDZEI (U. R. S. S.)

tr-un cuvînt „marele șlem" al 
sportului alb. Cele 28 de turnee 
ar urma să fie eșalonate pe o 
durată de 35 de săptămîni, reu
nind pe cei mai buni 32 de ju
cători din lume, dar marile tur
nee clasice se vor desfășura po
trivit regulamentului lor tradi
țional.

I

PROTECȚIA ARBITRILOR
Cu cîtva timp în urmă, sindicatul arbitrilor de hochei din> Suedia a 

cerut ca din fondurile încasate la meciuri să se asigure și o sumă pentru 
plata ratelor unor polițe de asigurare. Cererea părea justificată, știut 
fiind că un arbitru de hochei are mai mari riscuri decît unul de șah 
sau volei. Răspunsul cluburilor a fast însă altul : s-au luat unele mă
suri pentru amenajarea mijloacelor de protecție a arbitrilor, care — după 
cum se vede in fotografia noastră — au și intrat în funcțiune, salvîndu-l 
de la o cădere nu prea comodă pe arbitrul Ake Karlsson, la meciul 
A.I.K. Stockholm — Văstra Frolunda.

PE AGENDA CAMPIONATELOR
★ Presa de specialitate din R. F. 

Germania subliniază, uneori cu o 
ușoară ironie, că „recordul- în ma
terie de eliminări in cadrul campio
natului țării il deține tinărul jucă
tor Udo Kiessling de la S.G. Dus
seldorf, care în 22 de jocuri acumu
lase 123 de minute de eliminare. De 
ce Ironia, însă ? Pentru că Udo nu 
este altcineva decît fiul antrenorului 
Herbert Klessling de la același club, 
care — zic comentatorii — se arată 
prea îngăduitor cu jucătorul Udo...

★ Finala campionatului Austriei se 
va disputa după un nou sistem, 
adoptat după un model canadian. Pe 
această bază s-au jucat semifinale, 
iar în finală se vor întîlni în mai 
multe jocuri („cel mai bun din 5“) 
formațiile Klagenfurter AC și ATSE 
Graz. Noul sistem s-a introdus cu 
scopul de a stîrni mai mult interes 
și de a atrage mai mulțl spectatori. 
Din păcate nu sistemul era de vină 
că spectatorii ocoleau jocurile din 
campionatul Austriei, ci valoarea a- 
cestora. Dovada : la semifinalele 
dintre WEV din Viena și ATSE 
Graz au fost prezențl 853 de specta
tori...

Dynamo Berlin, care a învins pe 
vechea sa rivală, deținătoarea titlu
lui Dynamo Weisswasser. Cauza ? 
La Weisswasser se alcătuiește o 
nouă echipă șl deocamdată lotului 
îi lipsește experiența.

★ Se pare că disputa pentru titlu 
în Finlanda s-a încheiat. Tinăra 
formație Tappara a cîștigat în de
plasare la Pori cu 7—1 și s-a detașat 
net în fruntea clasamentului, acu- 
mulînd 45 de puncte.

ir Cu puțin timp înainte de în
cheiere, lupta în cadrul campiona
tului Cehoslovaciei a devenit acerbă. 
Manifestînd o subită scădere de for- 

actualul lidermă, Dukla Jihlava,
(54 p), a cedat pași serioși în ulti
mele etape, permițînd deținătoarei 
titlului, SONP Kladno să se apropie 
spectaculos (52 p).

TURNEUL DE LA SOFIA
de simplu băr- 

turneului de

* Nu cu mult timp în urmă, cam
pionatul R. D. Germane s-a încheiat 
cu surprinzătoarea victorie a echipei

★ S-au disputat meciurile restanță 
din campionatul Uniunii Sovietice. 
Alcătuind clasamentul, după 28 de 
etape, în frunte se menține T.S.K.A. 
Moscova (49 p) șl se pare că nu va 
mai ceda acest loc, ciștigind titlul, 
urmată de Dinamo Moscova, care în 
ciuda puternicei sale reveniri, va 
trebui să se mulțumească cu locul 
secund (41 p.).

Se poate spune că Vera Brm- 
dzei este una dintre' cele mai 
neașteptate campioane mondia
le de patinaj viteză. Tinăra 
sportivă sovietică, studentă a 
Institutului de cultură fizică din 
Kiev, a dominat net întrecerile 
de pe oglinda de gheață a la
cului Keystone, în decorul săl
batec al Munților Stîncoși, în- 
vingind alte 23 de concurente

:■ iprezcnti.nd 9 țări. Născută 
1952 la Ivano-Frankovskoe, 
inceput patinajul încă din . 
pilărie, jucind adesea hochei cu 
băieții. In perioada școlară a 
preferat insă baschetul. Inten- 

■ iona să devină învățătoare, dar 
antrenorul Evgheni Avdeev a 
descc^rff-b ttrbcSfâ'ufi'ăf'coto- 
petiții de masă și a decis-o să 
se mute la Kiev. A reușit, la 
Alma Ata. pe patinoarul 
altitudine Medeo, să obțină 
Iul de campioană a Uniunii 
vietice la 500 m, dar sub 
drumarea antrenorului ei 
Malih și a antrenorului federal 
Boris Stenin și-a imbunătățit 
performanțele și in probele de 
fond. Cu plusul de forță, acu
mulat la 25 de ani, Vera Brîn- 
dzei s-a adaptat neobișnuitei al
titudini de la Keystone (2754) m 
și și-a adjudecat titlul mondial 
la multiatlon, ciștigind dcuă din 
cele 4 probe : 500 și 1000 m. 
clasîndu-se însă pe podium și 
la 1500 m (locul 3) și nu d"- 
parte de el la 3000 m (locul 5). 

Astfel, un out-sider devine 
c-mpion !

in 
a 

co-

de 
tit- 
So- 
in- 
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Finala probei 
bați din cadrul 
tenis pentru tineret de la Sofia 
se va disputa între jucătorul 
român Florin Niță și cehoslova
cul Lacek. în semifinale, Niță l-a 
învins cu 6—0, 3—6, 6—2 pe bul
garul Todorov, în timp ce La
cek l-a eliminat cu 6—3, 6—3
pe grecul Kalavelonis.

Rezultatele înregistrate în se
mifinalele probei feminine : 
Ranghelova (Bulgaria) — To- 
mova (Bulgaria) 3—6, 6—2,
8—6 ; Budarșova (Cehoslovacia)
— Brejina (Bulgaria) 6—0, 7—5.

în finală, Lacek l-a învins pe 
Niță, după un joc foarte fru
mos, cu 6—4, 6—2. Jucătorul 
român a mai fost prezent și în 
altă finală, cea de dublu, în 
care a făcut pereche cu Kala
velonis (Grecia). Ei au pierdut 
în această ultimă fază a com
petiției în fața cuplului Dișkov
— Stamatov (Bulgaria) cu 6—3, 
4—6, 4—6. La fete, victoria a 
revenit reprezentantei țării gaz
dă, Ranghelova, care a învins-o 
cu 6—1, 6—1 pe Budarșova (Ce
hoslovacia).

ERIC HEIDEN (S.U.A.)
Tinărul, foarte ....._ __

Heiden și-a trecut în palmares, 
la interval de două săptămîni, 
două titluri supreme, într-o 
succesiune destul de nefireas
că. La 13 feb’-uarie, pe patinoa
rul „Tialf" din orașul olandez 
Heerenveen. studentul universi
tății din Wisconsin 
mai tînăr campion 
seniori din istoria 
viteză. La sfîrșitul 
trecute, Eric Heiden s-a ali
niat, la Inzell, și la startul cam
pionatelor mondiale de juniori, 
obținînd victoria finală, la mul- 
tiatlon. și de astă dată. Membru 
al clubului din orașul său na
tal Madison (statul Wisconsin), 
antrenat de fosta 
olimpică Dianne Holum, 
realizase anterior 
performanțe : locul 
pionatele mondiale 
trecut (la 17 ani !) 
7 la proba de 1500 
rilor Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck. Astfel, el nu figura 
printre favoriții competiției pe 
1977. Victoria acestui tînăr de 
18 ani (1,86 m și 75 kg) devine 
cu atît mai prețioasă cu cit el 
a trebuit să f.acă față modifică-

tinărul Eric

devine cel 
mondial de 
patinajului 
săptăminii 

s-a

campioană 
Eric 

următoarele 
5 la cam- 
de anul 
și un loc 

m a Jocu-

rilor fiziologice in procesul 
adaptare, trecînd de la zona 
muntoasă unde se antrenase, 1 i 
zona plată din Olanda. In de
curs de 
american
cordurile personale, in proba de 
10.000 m ” ' ' ' '
ferență de peste 20 sec. __
titlul mondial, Eric Heiden îl 
datorește nu numai victoriei din 
proba de 500 m, ci și bunei 
clasări la 1 500 și 10 000 m (în 
ambele, pe locul 3).

două zile, sportivul 
și-a doborlt toate ro
realizind chiar o di-

Dar

TELEX • TELEX «TELEX • TELEX • TELEX
AUTO 0 Cea de-a 22-a ediție 

a „Raliului Zăpezii", desfășurat in 
Finlanda, a fost cîștigată de sue
dezul Stig Blomqvist (,,Saab“), ur
mat de finlandezii Timo Salonen 
(„Fiat") și Ulf Groenholm („Opel 
Kadet"). Traseul cursei, înscrisă în 
campionatul european de raliuri, a 
măsurat 1 300 km.

CICLISM • După 6 etape, în 
Turul Cubei continuă să conducă 
rutierul cubanez Carlos Cardet, 
urmat la 1:44 de coechipierul său 
Aldo Arencibia. Etapa a 6-a (Ca- 
maguey — Ciego de. Pavila) a fost 
cîștigată la sprint de Cardet, cro
nometrat pe 110 km în 2 h 39:58, 
urmat, în același timp cu învingă
torul, de Mihail Pereviev (U.R.S.S.) 
• După 3 etape în Turul Medite
ranean conduce Eddy Merckx (Bel
gia), urmat de olandezul Wesemael 
la 10 sec. • „Marele premiu Mon- 
taurox" a fost cîștigat de italianul 
Vladimiro Panizza, cronometrat pe 
87,5 km în 2 h 34:20.

FOTBAL3 • Astă seară, la Pa
ris, are loc meciul dintre primele 
reprezentative ale Franței și R. F.

Germania. Deși întîlnirea are un 
caracter amical, interesul mani
festat pentru acest joc este foarte 
mare. Toat° biletele pentru sta
dionul „Parc des Princes" au fost 
vîndute • în turneul pe care-1 
întreprinde în R. F. Germania, 
echipa poloneză LKS Lodz a ju
cat cu formația Werder Bremen 
de care a fost învinsă cu 2—1 
(2—0). • în optimile de finală ale 
„Cupei Olandei", Twente Enschede 
a eliminat pe Feyenoord Rotter
dam cu 1—0.

HANDBAL • în meci mascu
lin, disputat la Le Havre, selec
ționata secundă ă Franței a în
vins cu 16—14 (9—7) reprezenta
tiva Italiei.

LUPTE • Cea de-a 6-a ediție a 
„Memorialului Roger Coulon" s-a 
încheiat, la Clermont-Ferrand, cu 
victoria echipei Franței — 32 p, 
urmată de formațiile Bulgariei — 
29 p, Iugoslaviei — 28 p. Iată cîți- 
va dintre cîștigători — la lupte 
greco-romane : cat. 62 kg : Kirov 
(Bulgaria) ; cat. 68 kg : Harman 
(Austria) ; la lupte libere : cat. 62

kg : Nedialkov (Bulgaria) ; cat. 82 
kg : Seger (R. F. Germania).

NATAȚIE o în concursul de 
înot de la Los Angeles : John Na
ber (S.U.A.) a terminat învingător 
în două probe : 500 yarzi liber — 
4:31,75 și 1 000 yarzi liber —9:14.44. 
Pe 200 yarzi mixt, americanul 
Scott Brown a realizat 1:53,33, se
cundat de canadianul Stephen Pi- 
ckell — 1:53,77 • La Salinas (Ca
lifornia), Cynthia Woodhead (în 
virstă de 12 ani) a stabilit un nou 
record al S.U.A. în proba de 1650 
yarzi — 16:25,18 (v.r. 16:27,11
Shirley Babashoff).

ȘAH * în prima rundă a tur
neului „Tallin ’77". Mihail Tal l-a 
învins po Gulko, Gipslis pe Pohl, 
iar Velimirovici a cîștigat la Nei.

TENIS o Turneul de la, San 
Jose (California) a fost cîștigat de 
jucătorul cehoslovac Jiri Hrebec, 
care, în finală, l-a învins cu 3—6, 
6—4. 7—5 pe americanul Sandy 
Mayer. • în primul tur al turneu
lui de la Palm Springs (Califor
nia), australianul Rod Laver l-a 
învins cu 6—3, 6—2 pe Haroon
Rahim (Pakistan).


