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ANUL XXXIII - Nr. 8486 4 PAGINI - 30 BANI VINERI 25 FEBRUARIE 1977• Recepție oferită in cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu de 

președintele Leopold Sedar Senghor • Depunerea unei coroane de 

flori la Monumentul eroilor din capitala Senegalului
Miercuri seara, președintele Re

publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, și doamna Colette Sen
ghor au oferit o recepție in onoa
rea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarâșei Elena Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Nicu Ceaușescu.

Au fost, de asemenea, prezente 
celelalte persoane oficiale care il 
însoțesc pe președintele României.

La recepție au participat Abdou 
Diouf, prim-ministru, Amadou Cisse 
Dia, președintele Adunării Naționa
le, Magatte Lo, președintele Con
siliului Economic și Social, Assane 
Seek, ministrul afacerilor externe, 
și ceilalți membri ai guvernului, 
membrii Biroului Adunării Naționale 
și ai Biroului Politic al Partidului 
Socialist Senegalez, reprezentanți ai 
Confederației naționale a munci
torilor senegalezi și ai mișcării de 
tineret a Partidului Socialist Se
negalez, alte personalități ale vie
ții politice, științifice și economice, 
conducătorii unor mari firme in
dustriale și comerciale senegaleze 
și interafricane care iși au sediul 
la Dakar.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați in Senegal, 
precum și Ion Moangă, ambasado
rul României in Senegal, și Ibra
him Boye, ambasadorul Senegalu
lui la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Senegal.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească, de caldă 
cordialitate.

★

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus joi dimineață 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor din capitala Senegalului, 
Dakar, care cinstește memoria ce
lor ce s-au jertfit pentru libertatea 
și independența țării.

Solul poporului român □ fost în
soțit de primul ministru al Sene
galului, Abdou Diouf.

Au fost prezente persoanele ofi
ciale care însoțesc pe șeful sta
tului român.

La monument, președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost intim- 
pinat de ministrul de interne, Jean 
Collin, de șeful Statului Major al 
Armatei și de guvernatorul regiu
nii Capului Verde, pe raza căreia 
se află capitala Senegalului.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul. Președintele Româ
niei a trecut in revistă compania 
de onoare, inclinindu-se in fața 
drapelului Republicii Senegal. Apoi, 
coroana de flori este depusă la 
baza monumentului. Trompetele in
tonează grav „Ultimul salut*', după 
care se păstrează un moment de 
reculegere.

Ceremonia depunerii coroanei a 
fost urmărită cu solemnitate de nu
meroși cetățeni ai orașului, care 
au făcut o caldă manifestare de 
simpatie solilor poporului român.

în încheierea ceremoniei, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentați membrii unui grup 
de foști combatanți senegalezi.

★
Președintele Republicii Senegal, 

Leopold Sedar Senghor, și doamna 
Colette Senghor au oferit joi un 
dejun oficial in onoarea președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și caldă cordialitate, pre
ședintele Leopold Sedar Senghor și 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

★
In cursul după-amiezii de joi 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, insoțiți de 
Abdou Diouf, primul ministru al 
Republicii Senegal, au luat cunoș
tință do unele realizări ale eco

nomiei senegaleze aflată in plin 
progres, vizitind o întreprindere de 
confecții a Societății pentru indus
tria de imbrăcăminte (S.I.V.). La 
vizită au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, George Macoves
cu și Ion Moangă, ambasadorul 
României in Senegal.

★
In cursul dimineții de joi, to

varășa Elena Ceaușescu a vizitat 
muzeul din Dakar în care sînt ex
puse colecțiile Institutului Funda
mental al Africii Negre (I.F.A.N.), 
unul dintre cele mai însemnate lă
cașuri culturale din Senegal.

în bogata succesiune a manifes
tărilor prilejuite de vizita inalților 
soli ai poporului român in Repu
blica Senegal, dimineața de joi a 
înscris un moment semnificativ, in- 
tilnirea tovarășei Elena Ceaușescu 
cu membre ale Biroului Consiliului 
Național al Femeilor din cadrul 
Partidului Socialist Senegalez.

La palatul republicii din Dakar, 
tovarășa Elena Ceaușescu a avut, 
joi dimineața, o întrevedere cu 
doamna Colette Senghor.

în cadrul întrevederii s-a expri
mat satisfacția de a se revedea 
pe pămintul Senegalului după intil- 
nirile călduroase, prietenești, des
fășurate la Dakar și București, in 
anii trecuți și s-a efectuat un 
schimb de informații cu privire la 
posibilitățile de extindere a cola
borării reciproce dintre popoarele 
român și senegalez, pentru creș
terea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual.

★

Joi dimineața, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru al Biroului și 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
avut o întrevedere cu Djibo Ka, 
secretar al Biroului Politic al Par
tidului Socialist din Senegal, însăr
cinat cu problemele tineretului, cu 
alți membri ai Secretariatului or
ganizației de tineret.

COMPETIȚIA ATLETICA 
„ClIPA DE CRISTAL 
LA ORDINEA ZILEI

® Atleți de peste hotare s-au antrenat ieri la „23 August" 
@ Maritta Doese vizează recordul... Helenei Fibingerova

i- - - - - - - - - - - - - - - - i
l; La Predeal, la sfirșitul

acestei saptămînî

„FESTIVALUL
SPORTURILOR

IARNĂ"
• Sfirșitul acestei săptă- 

mini este marcat de dispu
tarea a trei finale ale unor 
competiții de masă, care 
vor avea ca loc de desfășu
rare pirtiile de la Clăbucet. 
Una dintre acestea, „Spar- 
tachiada militară", — care 
a debutat duminica trecută 
— programează ultimele pro
be ale triatlonului (slalom, 
coborire, fond), festivitatea 
de închidere a competiției 
urmind să aibă loc dumini
că la prînz.

• In organizarea asociației 
sportive „Proiectantul** a 
Institutului de studii și pro
iectări pentru sistematizarea 
locuințelor și gospodărie co
munală (ISLGC), cu spriji
nul Consiliului municipal 
București al sindicatelor, va 
avea loc la Predeal, vineri 
și sîmbătă, cea de-a XXVI- 
a ediție a „Cupei drumuri
lor". La startul întrecerii 
vor fi prezenți concurenți 
din peste 30 de institute de 
proiectare din Capitală.

• Cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la înființa
rea Asociației sportive Pre
deal, in zilele de 26 și 27 
februarie se va desfășura 
„Festivalul sporturilor de 
iarnă".

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE ÎNOI

ÎN BAZINUL ACOPERIT
DE EA HUNEDOARA

Sprinterele rapidiste Viorica 
Recu și Veronica Buia (re
cordmana cursei de 60 m) 
iau un nou start. Al citelea 
la antrenamentul de ieri ?...

Foto : Dragoș NEAGU

Sub cupola sălii de atletism 
din parcul sportiv „23 August** 
în afara prezenței obișnuite a 
atleților români am consemnat 
ieri și pe cea a unor oaspeți de 
peste hotare, participanți la edi
ția a zecea — jubiliară — a 
competiției tradiționale „Cupa de 
cristal**. In obișnuitele lor tre
ninguri albastre i-am zărit pe 
atleții greci, nelipsiți dintre par- 
ticipanții ultimelor ediții ale com
petiției. Printre ei, un vechi cu
noscător al sălii bucureștene, 
sprinterul-hurdler Georgios Man- 
delos, cîștigătorul cursei de 60 
mg la precedenta ediție a „Cupei 
de cristal**. în afară de garduri, 
probă la care deține un rezultat 
de 7,7 s, Mandelos va evolua și 
la 60 m plat (6,7 s). Dintre cei 
patru sprinteri greci prezenți în 
Capitală, rezultatul cel mai bun 
îl are Liapis (6,6 s). în general 
lotul elen este alcătuit di>n ti
neri atleți, talentați, care urmă

resc să-și verifice posibilitățile 
înaintea startului la „europenele** 
din Spania.

în cursul după-amiezii, avionul 
de la Berlin a adus patru atleți 
din R.D. Germană, prezenți și 
ei, la „23 August**, pentru antre
namentul de acomodare. Este 
vorba de Peter Krause la 60 mg 
(13,84 s la 110 mg), Franke Lutz 
la lungime (7,97 m), Roland
Hohne la greutate (18,78 m) și de 
Maritta Doese la greutate (21,23 
m). In paranteză am notat re
zultatele lor, cele mai bune, din 
1976. Maritta Doese candidează, 
cu cele mai multe șanse, nu nu
mai la primul loc al probei de 
aruncarea greutății ci și la re
cordul competiției, deținut, din 
1975, de cehoslovaca Helena Fi
bingerova, actuala recordmană a 
lumii.

întrecerile vor începe sîmbătă 
la ora 16,30 și duminică la ora 16.

Federația română de natație a 
stabilit ca întrecerile campionate
lor naționale de înot ale seniorilor, 
în bazin acoperit, să se desfășoa
re anul acesta intre 1 și 3 aprilie 
în noua piscină de la Hunedoara. 
Este pentru prima oară cind com
petiția se organizează în acest 
oraș și — lucru interesant de re
ținut — după o întrerupere de 9 
ani, înotătorii vor lua din nou 
startul pentru tricourile de cam
pioni intr-un bazin de 25 m.

SPORT SINDICAL
Timpul favorabil a permis reluarea unor întreceri spor
tive de masă in aer liber. Iată un instantaneu de la un 
cros organizat de asociația de la întreprinderea bucu- 
reșteană „Electronic‘a“ Foto : V. BAGEAC

CUM CONTRIBUIE COMITETELE SINDICATELOR
LA DEZVOLTAREA SPORTULUI DE MASA?

Raidul nostru in mai multe întreprinderi din București și din citeva județe
In planul de măsuri al Consiliu

lui Central al U.G.S.R., elaborat 
in lumina prevederilor Programu
lui de dezvoltare 
tive, aprobat de 
Executiv al C.C. 
ce precizarea că 
sindicatelor „au ___  .
contribui Ia îmbunătățirea muncii 
de atragere a tinerilor, a celorlalți 
oameni ai muncii, la practicarea 
cu regularitate a exercițiilor fizi
ce”. Este tema pe care ne-am 
propus s-o dezbatem în raidul e- 
fectuat, recent, în întreprinderi din 
Capitală și din țară.
PREOCUPĂRI, INIȚIATIVE Șl, 

FIREȘTE, REZULTATE 
FRUMOASE

Discutăm cu Silviu Popovici, 
președintele comitetului sindicatu-

a mișcării spor- 
Comitetul Politic 
al P.C.R.. se fa- 
toate comitetele 

obligația de a

y iarna . i;

DANIELA UNKROP Șl I0AN CAVAȘI 
CÎȘTIGĂTORII PROBEI DE SLALOM URIAȘ

loan Cavași (Dinamo Brașov) ciștigătarul slalomului uriaș din 
cadrul campionatelor republicane

(Amănunte in pagina a 2-a)

lui la întreprinderea de transport 
produse petroliere din Ploiești. In
terlocutorul, un pasionat al spor
tului, ne spune : „După opinia 
mea, educația fizică a angajaților 
ar trebui să constituie un obiectiv 
permanent pe agenda de lucru a 
activiștilor sindicali din întreprin
deri și instituții. Avem obligația 
morală să veghem Ia 
oamenilor, lucru pe care 
face și prin apropierea 
de exercițiile fizice. In această di
recție am îndrumat noi asociația 
sportivă, vizînd, într-o primă eta
pă, atragerea pe terenul de sport 
a cel puțin jumătate din numărul 
angajaților".

O activitate 
tatea amintită 
concursuri de 
ba de plecarea, la sfîrșit de săp- 
tămînă, pe " ' 
grupuri de 
toți avind 
pe platoul 
ceri în cadrul campionatelor pe 
asociație. în această iarnă, cit 
timpul a fost favorabil, au avut 
loc citeva astfel de acțiuni, spri
jinite efectiv de responsabilii spor
tivi ai grupelor sindicale. Să a- 
dăugăm, de asemenea, că la con
cursurile de șah, popice și tenis 
de masă sînt angrenați atît anga-

sănătatea 
îl putem 
acestora

cu tradiție în uni- 
este organizarea de 

schi-fond. Este vor-
Valea Prahovei, a unor 
cite 30—40 de oameni, 

schiuri, și desfășurarea 
Bucegilor a unor între-

jați ai unității din Ploiești, cit și 
ai celei din Teleajen.

La o altă întreprindere ploieș- 
teană, „1 Mai”, activitatea spor
tivă de masă este, de asemenea, 
permanent sprijinită de comitetul 
sindicatului. Un exemplu: la o 
recentă discuție cu foști sportivi 
de performanță care lucrează în 
întreprindere, aceștia au fost soli
citați să ajute și să îndrume acti
vitatea diferitelor secții pe ramu
ră de sport. Dumitru Cojocaru, 
secretarul asociației, ne spunea că 
fără ajutorul unor foști perfor
meri, ca Mișu Ionescu, Constantin 
Motrocea, Ștefan Stanoilovici, Pe
tre Zinculescu, întrecerile în secții 
nu s-ar fi putut desfășura la ni
velul cerințelor actuale. Peste 2 000 
de oameni ai cunoscutei întreprin
deri ploieștene sînt angrenați în 
activități permanente la șah, tenis 
de masă, popice, fotbal, atletism.

ACȚIUNI PENTRU 
DEZVOLTAREA 

BAZEI MATERIALE
La întreprinderea mecanică

Orașul Dr. Petru Groza, la asocia- 
Rubricâ realizată de I. GAVRILESCU

din

(Continuare în pag. a 3-a)

CAUZELE REALE TREBUIE CĂUTATE
ÎN AUTOMULȚUMIREA CARE A CUPRINS 

HANDBALUL ROMÂNESC ÎN ULTIMUL TIMP
Opinia secretarului F. R. H., LUCIAN GRIGORESCU

Ancheta „SPORTUL" in rindurile

tehnicienilor handbalului nostru

După epuizarea^ răspunsurilor Ia ancheta întreprinsă în rîndul 
celor 12 antrenori ai echipelor, mascujine de handbal din Divizia A, 
ne-ani adresat secretarului F.R. Handbal, prof. LUCIAN GRIGO
RESCU, solicitîndu-1 să-și spună 
pundă la chestionarul prezentat

opinia asupra anchetei și să răs- 
tehnicienilor. Iată părerea sa:

„Ancheta întreprinsă de ziarul 
„Sportul11 a fost utilă. Părerile 
mai multor oameni avizați pot 
contribui la conturarea unor 
măsuri eficiente. De altfel, ea a 
ridicat o seamă de probleme 
importante și vom folosi con
cluziile anchetei pentru stabili
rea sarcinilor de viitor. Consi
der că ea ar putea fi extinsă și 
la divizia feminină și — mai 
ales — la nivelul juniorilor. 
La acest din urmă eșalon, o an
chetă pe tema modului cum sînt 
selecționați, pregătiți și promo
vați juniorii ne-ar fi de un deo
sebit folos.

După opinia mea, NIVELUL 
ACTUAL AL DIVIZIEI A ESTE 
nesatisfAcAtor, 
DERE VALORICA, 
mare diferență între 
pe plan internațional 
la care se situează 
divizionarelor noastre. Este 
resc ca, în condițiile în care 
reprezentativa României se con
fruntă cu forțele de prim rang 
ale handbalului mondial și își 
propune ca obiectiv 
locului I, divizia să 
la creșterea valorică 
lor necesari echipei 
ca pregătirea echipelor să 
facă numai prin această pris
mă, ca pretențiile tuturor teh
nicienilor să se ridice la cel 
mai înalt nivel de gîndire știin
țifică, de muncă fără preget, de 
permanentă inovare. Or, la noi 
se dovedește a fi O MARE 
DISCREPANȚA ÎNTRE CERIN
ȚELE ENUNȚATE ȘI SITUA
ȚIA DE FAPT (NIVELUL PRE
GĂTIRII JUCĂTORILOR, AL 
ECHIPELOR IN ANSAMBLU 
ȘI — IMPLICIT — AL COM
PETIȚIEI PENTRU DESEMNA
REA CAMPIOANEI). Echipele 
divizionare au loturi restrînse, 
ceea ce duce la suprasolicitarea 
unor jucători, la uzarea lor pre
matură și aceasta pentru că 
nîci antrenorii, nici conducerile 
secțiilor și ale cluburilor nu se 
îngrijesc de asigurarea și de 
creșterea rezervelor, de rularea

ÎN SCA- 
Există o 

cerințele 
și nivelul 
prestațiile 

fi-

obținerea 
contribuie 

a jucători- 
naționale, 

se

ARBITRII DE BOX SÎNT CHEMAȚI SĂ SPRIJINE
PERFECȚIONAREA TEHNICII SPORTIVILOR

Cu antrenorul federal
ALEXANDRU VLADAR

Zilele trecute. Biroul F.R. Box 
a aprobat o serie de propuneri ale 
Colegiului central de antrenori pri
vind unele modificări ale manie-

de arbitraj și ale regulamentu- 
intern, menite să conducă la

rei 
lui 
perfecționarea tehnicii pugiliștilor 
in scopul obținerii unor rezultate

și mai bune in competițiile inter
naționale. in legătură cu această 
problemă am solicitat un interviu 
antrenorului federal Alexandru 
Vladar.

— La ce se referă recoman
dările pe care Colegiul central 
de antrenori le adresează arbi
trilor ?

— Urmărind o serie de compe
tiții interne, s-a constatat că, în 
numeroase situații, arbitrii opresc 
lupta în timpul schimburilor de 
lovituri de la distanță, consider'md

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. a 2-a)

lor în competiții, de aducerea 
lor la nivelul titularilor. NU 
SE LUCREAZĂ SUFICIENT 
PENTRU PREGĂTIREA ATLE
TICA A HANDBALIȘTILOR, 
pentru creșterea vitezei, forței 
și rezistenței. Și tot din como
ditatea antrenorilor s-a renun
țat, în bună parte, la indivi
dualizarea antrenamentului, nu 
se mai aduc în jocul echipelor 
noutăți tehnico-tactice, nu se in
sistă pe diversificarea procede
elor tehnice în atac.

O cauză a nivelului în scă
dere poate fi și faptul că NUMĂ
RUL ECHIPELOR PARTICI
PANTE LA DIVIZIA A ESTE 
PREA MARE. Diferența valori
că favorizează două dispute dis

tincte : una pentru titlu, în care 
sînt angajate 2—3 echipe, și 
alta pentru evitarea retrogradă
rii, cu participarea majorității 
formațiilor. Dezinteresul celor 
mai multe formații în meciurile 
cu primele clasate duce, pe de 
o parte, la scăderea obligațiilor 
de pregătire la fruntașe, iar pe 

i, de. altă parte, . chiar la realiza
rea unor aranjamente între di
ferite echipe! Aceste acte inad
misibile contribuie la formarea 
unor trăsături negative de ca
racter la jucători și la înlătura
rea spectatorilor. Ce fel de edu
catori și pedagogi sînt acei 
antrenori care comit astfel de 
abateri de la etica sportivă și 
cetățenească ? Ce părere au 
conducerile cluburilor despre 
ei ?

Cu privire la calendarul com- 
petițional trebuie să se știe că 
el este stabilit de F.R.H. în con
cordanță cu obiectivele interna
ționale (Campionate Mondiale, 
Jocuri Olimpice). Sigur, pe baza 
propunerilor făcute vom proce
da la REVIZUIREA SISTEMU
LUI COMPETIȚIONAL. Am 
dori chiar ca Divizia A să se

(Continuare în pag. a 2-a)

Azi, la bazinul „25 August“

1 m" PROBA INAUGURALĂ 
A „NAȚIONALELOR" DE SĂRITURI

Mai devreme decît în 
alți ani (de obicei sînt 
programate în luna a- 
prilie), Campionatele 
naționale de sărituri 
pentru seniori se desfă
șoară de azi pînă du
minică, la bazinul „23 
August** din Capitală. 
La startul întrecerilor 
vor fi prezenți repre
zentanții unităților spor
tive cu secții de sări
turi în apă, dintre ei 
amintind pe Georgiana 
Săcăleanu, Elena Cîr- 
stică, Vasile Nedelcu 
(Progresul București), 
Anca Făgețean, Mihaela 
Atanasiu, Victor Bastar 
(C.S. Școlar), Ruxandra 
Hociotă (Școala sporti
vă Sibiu), Ion Ganea 
(C.S.M. . ....... “
lena Toth, 
Bagiu 
Anca
Laszlo 
poca). 
altfel, principalii candi
dați la cucerirea titlu
rilor și a celorlalte 
locuri de pe podiumul 
ților.

Ediția actuală a „naționalelor** 
aduce două noutăți. Prima este 
de fapt o reactualizare a probei 
de 1 m ; a doua este disputarea 
concursului conform regulamen
tului modificat de curînd. Con
cret, la fiecare probă (mai puțin 
la cea de 1 m, unde se va con
cura direct în finală) se vor des
fășura salturi calificatorii, ur- 
mînd ca primii 8 să concureze 
în finală, unde va fi repetată în
treaga serie de salturi impuse 
și libere.

Sibiu), Magda- 
i, Alexandru 

(Crișul Oradea), 
Bereș, Tiberiu 

(C.S.M. Cluj-Na- 
Aceștia sînt, de Ieri la bazinul „23 August", pregătirile in 

vederea „naționalelor" au continuat cu in
tensitate. tn imagine, Doru Nedelcu exer
sează salt inapoi. Foto : N. DRAGOȘ

Iată programul campionatelor: 
azi, ora 9 : „1 m“ (masculin și 
feminin), ora 15,45: festivitatea 
de deschidere, ora 16 : platfor
mă (f), „3 m“ (m) — calificări; 
sîmbătă, ora 16 : platformă (f), 
„3 m“ (m) — finale ; duminică, 
ora 9 : „3 m“ (f), platformă 
(m) — calificări, ora 16: finalele 
probelor de dimineață.

Anul trecut, titlurile au fost 
cucerite de Georgiana Săcăleanu 
și Ion Ganea („3 m“), Anca Fă- 
gețean și Alexandru Bagiu 
(platformă). Proba de 1 m nu 
s-a desfășurat.

premia-
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JUNIOARA MICĂ DANIELA UNKROP, LOCUL I
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LA SLALOM URIAȘ
băieți, a ciștigat loan Cavași © Azi

loc slalomul special pentru senioare
(prin telefon). Ha- 
schiorii să înfrunte

SINAIA, 24 
zardul face ca 
uneori toate dificultățile meteoro
logice. După ce în prima zi a 
Campionatelor naționale zăpada a 
fost foarte moale și s-au „săpat" 
șanțuri adinei, joi — în proba 
slalomului uriaș — frigul de peste 
noaote a transformat „fața mare" 
a Văii lui Carp într-un adevărat 
zid de beton. Este drept, însă, că 
în felul acesta toți concurenții și 
toate concurentele au beneficiat de 
condiții egale. în prima manșă : 
la băieți, Dorin Munteanu a avut 
cel mai bun timp, urmat, in or
dine, de Ioan Cavasi și Dan Cris- 
tea. Din păcate. Alexandru Manta, 
Călin 
deanu 
și-au

în
mică

Nărea și Constantin Văi- 
au abandonat. deoarece 

asumat prea multe riscuri 
pe o pirtie foarte pretențioasă. în 
manșa secundă, Cavași a avut cel 
mai bun timp și prin aceasta a 
cucerit titlul de campion 
Dorin Munteanu, cu o 
pe traseu și — probabil 
prudent (încercind să-și 
poziția). a retrogradat 
pe locul 4. Cristea, din nou sigur, 
dorind să obțină titlul și la com
binata celor două probe s-a mul
țumit cu locul secund la slalom 
uriaș. Virgil Brenci, bun mai ales 
în manșa a doua, a obținut un 
binemeritat loc 3, de altfel sin
gura medalie pe care sportivii de 
la A. S. Armata au obținut-o Ja 
această ediție a Campionatelor na
ționale. în schimb foarte bună 
comportarea schiorilor de la Di
namo Brașov (antrenori Kurt Gohn, 
Gh. Roșculeț și loan Bobiț) 
care înregistrează pe lingă succe
sele individuale și unul pe echipe.

rg

al țării, 
greșeală 
— prea 
conserve 
în final

RESTANȚE
ÎN DIVIZIA A

LA BASCHET
Tn cadrul Campionatului repu

blican de baschet masculin s-au 
mai disputat următoarele restanțe :

FARUL CONSTANȚA — DINAMO 
BUCUREȘTI 55—109 (27—55). Cu
lot descompletat și ratînd uneori 
credibil, Farul a cedat la scor 
fața campionilor, care au rulat 
tregul lot. Cele mai multe puncte : 
Diaconescu, Niculescu cite 19, Uglai 
12. Novac, Braboveanu cite 11, David 
9 pentru Dinamo, respectiv Spinu 14, 
Martlnescu 
coresp.).

13. (Cornel POPA-

I.E.F.S. — POLITEHNICA 
0—2 : 72—82 (37—39) și 78—97 
Două partide care au avut 
luție a scorului foarte 
toare, desele răsturnări de 
sporind, într-o oarecare măsură, in
teresul pentru,, înțîfniri» Desprinde
rile decisive ale ieșenilor s-au dato
rat, în ambele meciuri, pregătirii lor 
fizice superioare (manifestată în
deosebi în ultimele minute), dar șl 
„căderii" morale a bucureștenilor 
care au arătat din nou că nu au 
resursele necesare cîștigării fina- 
lurilor echilibrate. Cele mai multe 
puncte : Molsescu 44-f-27 (excepțională 
evoluție din primul joc) de la ieșeni, 
respectiv Mihuț 274-20. (Ad. V.).

IAȘI 
(41—46). 
o evo- 

asemănă- 
situații

înregistrate 
clasamentul 

masculin

întrecerea fetelor, junioara
Daniela Unkrop (antrenor 

Gheorghe Roșculeț) și-a dominat 
adversarele prin capacitatea sa 
tehnico-tactică deosebită și largul 
registru al posibilității fizice. Sin
gura adversară prezumtivă. Aure
lia Nițu, cu legătura nereglată, a 
fost nevoită să abandoneze, deoa
rece încă de la prima poartă 
schiul i s-a desprins de la picior. 
Curse bune, curajoase, au mai rea
lizat Juja Ratz (deși a concurat 
ușor accidentată) și Minodora 
Munteanu (căreia i se poate re
proșa, însă, emotivitatea excesivă 
care îi reduce din șanse). Reținem, 
de asemenea, in întrecerile sla'o- 
mtilui vrias citsva nume de ju
niori : Maria Balaș (Școala spor
tivă Miercurea Ciuc), Aurel Albert

-----------------, a. ■

(Steagul roșu Brașov), Carol Ado- 
rian (Șc. sp. Miercurea Ciuc), 
Cristinel Enache (Caraimanul Buș
teni) care au 
promițătoare 
rilor.

Clasamente.
NIORI (2X1 100 m lungime, 180 
m diferență de nivel, 65 porți) : 
1. IOAN CAVAȘI (Dinamo Bra
șov) 100,0 ; 2. Dan Cristea (Dina
mo) 100,1 ; 3. Virgil Brenci (A.S.A.) 
100.8 ; 4. Dorin Munteanu (C.S.U. 
Oradea) 101.1 ; 5. Gheorghe Vulpe 
(A. S. Telefericul) 102,2 ; 6. Gheor
ghe Bucur (A.S.A.) 102,3 ; SE
NIOARE : (1 100 m, 180 m, 34 
porți) : 1. DANIELA UNKROP
(Dinamo Brașov) 55,7 ; 2. Juja
Ratz (Lie. Schi Predeal) 57,0 ; 3. 
Minodora Munteanu (C.S.U. Ora
dea) : 57,2 ; 4. Georgeta Băncilă 
(Dinamo) 58,1 ; 5. Cristina Ene
(„U“ Cluj-Napoca) 58,4 ; 6. Ane- 
marle Verhazi (Steagul roșu) 59,5.

La combinată, titlul a fost cu
cerit de Dan Cristea.

Vineri are loc proba de slalom 
special pentru senioare.

însemnat o prezență 
in compania senio-

Slalom uriaș SE-

m.

Mihai BARA

SSISEB

LA REȘIȚA, UN VALOROS CONCURS
DE

Reporterii noștri din nou pe „traseele" gimnasticii la locul de muncă. 
In unități de profil variat, oameni de profesii și virste diferite, găsesc 
in această formă de mișcare un excelent regenerator al forței de muncă, 
un „medicament" ideal pentru menținerea unui organism tîriăr și rezis
tent. Gimnastica la 
b Iernă de atitudine,

locul de muncă reprezintă, in primul rind, o pro- 
de mentalitate. Tocmai in această direcție trebuie 

insistat.

iN JUDEȚUL HARGHITA,

RECUPERAREA URGENTA
A... RESTANȚELOR

DUPĂ UN DECENIU...
ne

„Formarea instruclori-
nastică la locul de producție 
lămurește :
lor a constituit pentru noi încă o 
formă de atragere a cit mai mulți 
oameni, de captare a interesului 
lor in această activitate. Am avut 
rezultate bune procedind astfel. 
Instructorii formați de către noi au 
înțeles mai ușor necesitatea și 
urmările favorabile ale exerciții
lor de gimnastică. Am să vă spun 
că procesul de formare al 
torilor continuă..."

Numărul practicanților 
ticii la locul de muncă în 
se ridică in momentul de 
2 600.

Cu citva timp în urmă, pre
ședintele asociației sportive bucu- 
reștene „Locomotiva" a Ministeru
lui Transporturi și Telecomunicații, 
Mircea Cimpeanu ne invita să vi
zităm instituția cu următoarele cu
vinte : „Anul acesta sc împlinesc 
10 ani de etnd s-a introdus la noi 
gimnastica la locul de producție. 
Și poate, dacă ne veți vizita, veți 
mai afla și alte amănunte care ar 
putea interesa diferite instituții cu 
proiil asemănător dornice să in
troducă această activitate In obiș
nuința zilnică a angajaților lor".

Am dat curs invitației făcute 
și iată-ne la M.T.Tc. Aflăm că nu 
mai puțin de 216 birouri, secții și 
ateliere au intrat in circuitul o- 
bișnuit al celor 5 minute de miș
care pentru recuperare. Ne-a mi
rat faptul că 296 de instructori 
răspund de aceste secții. Deci nu
mărul acestora depășește pe cel 
a' subunităților administrativ^ a’e 
Ministerului. Constanța Vrabie, 
contabilă și șefă a comisiei de gim-

instruc-

gimnas-
M.T.Tc. 
față la 

Interlocutorii noștri ne-au 
vorbit și de succesele obținute de 
asociația sportivă Locomotiva 
practicarea diferitelor sporturi 
în direcția organizării multelor ex
cursii și drumeții. Noi am stabilit 
și o legătură intre simpatizantii 
sportului de la M.T.Tc. și succesele 
obținute, de 10 ani încoace, în 
gimnastica la locul de muncă.

Radu TIMOFTE

în 
și

La plenara C.J.E.F.S. Harghita, 
ținută la sfirșitul lunii ianuarie, 
s-au analizat, in mod critic și au
tocritic, cu multă responsabilitate 
și temeinicie, deficiențele existente 
în răspindirea gimnasticii la locul 
de muncă. Această activitate, de
osebit de importantă pentru refa
cerea organismului după eforturile 
depuse și menținerea capacității 
de muncă, a angrenat anul trecut 
circa 3 600 de angajați din diverse 
întreprinderi șt instituții de pe 
meleagurile harghitene, față de 
7 000 cit iși propuseseră factorii . 
responsabili să atragă in practica
rea exercițiilor fizice. Față de a- 
ceastă situație, plenara a hotărit : 
..Consiliul județean al sindicatelor, 
C.J.E.F.S. și Direcția județeană sa
nitară. împreună cu organele de 
conducere din întreprinderi și in
stituții, au obligația — in spiritul 
recentelor indicații și documente 
de partid — de a lua măsuri ur
gente in vederea extinderii gim
nasticii la locul de muncă".

Ce s-a realizat de la sfirșitul 
lunii ianuarie pînă în prezent ? 
La Miercurea Ciuc — orașul de 
reședință al județului Harghita — 
unde există șapte întreprinderi mai 
mari, a avut loc o consfătuire cu 
directori, medici, președinți ai co
mitetelor sindicale. reprezentanți 
ai organizațiilor U.T.C. și alți fac
tori cu atribuții. S-a hotărit cu a- 
cest prilej, ca peste 5 000 de mun
citoare și muncitori din trei uni
tăți cu profil de industrie ușoară 
să se obișnuiască de acum înainte 
cu aceste utile exerciții de învio
rare a organismului.

— In primele săptămâni, ne spu
nea Valeriu Pașcanu, secretarul 
C.J.E.F.S. Harghita, programul de 
gimnastică se va desfășura, in u- 
nitățile amintite, sub conducerea 
unor profesori de educație fizică, 
eficiența fiind urmărită îndeaproa
pe de cadrele medicale. Studiem 
posibilitățile de a introduce gim
nastica și la întreprinderi unde în
că nu a găsit suficientă înțelegere: 
întreprinderea de piese auto-trac- 
toare și cea de utilaje și piese de 
schimb. Pentru că gimnastica la 
locul de muncă nu trebuie consi
derată ca un moft, sau o modă, 
ci o necesitate.

— Ce s-a Întreprins în localită
țile din perimetrul județului ?

— Gimnastica la locul de muncă 
a fost nominalizată, pînă acum, in 
17 unități productive, peste 10 000 
de tineri și virstnici, urmînd să 
fie prezenți la apelul instructori
lor desemnați.

Aceste cifre confirmă, î 
lor sintetic, că s-a pornit pe un 
drum bun în ceea ce privește ma

terializarea măsurilor adoptate de 
plenara C.J.E.F.S., al cărei impe
rativ sună : „atragerea unui nu
măr cit. mai mare de oameni de 
diverse virste și profesii in prac
ticarea organizată a gimnasticii la 
locul de muncă".

Traian IOANIȚESCU

La cooperativa „Drum 
nou“ din Hunedoara 
se pregătesc instruc
tori pentru practica
rea gimnasticii la 
locul de muncă. Ima
ginea aceasta a fost 
surprinsă la una din 
ședințele de inițiere 
a viitorilor instruc
tori (muncitoare de 
la secțiile croitorie, 
covoare și blănuri) 
care se pregătesc sub 
îndrumarea profeso
rilor Paraschiva Dre- 
huța șt D. Vlaicu, de 
Școala generală nr. 2 
din localitate (Ion

VLAD — coresp.)

anunțat, la 
viitoare se vor 
de pe malurile

sfîrșitul
sărbători in orașul
Birzavei 50 de ani de activitate 
a natației reșițene. în afara unor 
frumoase festivități, F.R.N. și co-

săptăminii
de specialitate or-

O CURSĂ DE 400 M LIBER 
COSTEA - PĂNULESCU - 
GEORGESCU SUB 4:40,0?

dintre cele mai interesante 
ale concursului internațional 
Reșița va fi fără îndoială 

de 400 m liber, în care se vor
Daniela Georgescu,

a
Miliaela Costea, 

recordului
(4:44,29)

Una 
probe 
de la 
cursa 
alinia 
înotătoare româncă care 
sub 4:50,0, 
deținătoare, a 
de senioare (4:44,29) și recenta 
cordmană a țării în bazin 
Irinel Pănulescu (4:42,4).

Reîntoarsă de la Poznan cu o 
frumoasă salbă de recorduri, ploieș- 
teanca I. Pănulescu și-a reluat an- 
trcnamen'.ele cu o mal mare ambi
ție. Antrenorul Mihai Mitrofan ne-a 
declarat că Irinel va concura la 
Reșița, în afara probelor de delfin șl 
mixt, in cursa de 400 m liber 
vlngătoarea va trebui sâ 
4:40,0“ !

prima 
coborît 
actuala 

național 
re- 

scurt,

„în-
ino.it e sub

se

misia județeană 
ganlzează un concurs internațional 
de înot la care au fost invitați, 
alături de cei mai buni performeri 
din întreaga țară, sportivi din Un
garia și Iugoslavia.

Avînd în vedere perioada (5—6 
martie) în care se desfășoară în
trecerile de la Reșița, selecționerii 
loturilor reprezentative au atribuit 
acestei competiții șl un caracter 
de selecție. în primul rind. vor fi 
desemnați acei sportivi care ne 
vor reprezenta în concursurile in
ternaționale ale lunii martie ; a- 
poi, pe baza rezultatelor înregis
trate și în funcție de obiectivele 
fixate de F.R.N. vor fi alcătuite 
și loturile reprezentative.

Cu un deosebit interes vor fi 
urmărite îndeosebi probele femi
nine ale acestui concurs. Cunos- 
cmd calitățile deosebite ale pisci
nei reșițene, complet reamenajată 
în ultimul an, antrenorul Tiberiu 
Munteanu nu a ezitat să ne de
clare : „nu ar fi exclus ca in 
seara zilei de 6 martie să con
statam că toate recordurile probe
lor feminine în bazin scurt au 
fost corectate !“ Ar fi poate cel 
mai frumos omagiu adus de spor
tivele noastre jubileului unui cen
tru, care a alimentat aproape per
manent natațla românească cu 
campioni și recordmani.

Competiția cuprinde aproape 
toate probele individuale din pro
gramul olimpic. La solicitarea an- 
trenoarei Cristina Șoptereanu, care 
pregătește lotul pentru „europene", 
organizatorii programează în cele 
trei reuniuni probele de ștafetă fe
minină 4 X 100 m liber și 4 X 100 
m mixt. O prevedere a ..regu
lamentului : tdțl pârtlciitinții sint 
obligați să se alinieze la startul 
curselor (contracrbnomctrtt) dC ZOO 
m liber și 400 m mixt.

PRETUTINDENI
DAR ELE

I

In urma rezultatelor 
în această săptămînă, 
Campionatului national 
prezintă astfel :

A

1. Dinamo Buc. 27 27 0 2876-1926 54
2. Steaua 27 24 3 2601-1984 51
3. ,,U“ Cj-Nf^oca 27 15 12 2298-2200 42
4. Rapid 27 11 16 1891-2084 33
5 Farul 27 10 17 2130-2488 37
6. I.C.E.D. 27 8 19 2114-2496 35

Grupa 7—12

7. Poli. Iași 27 15 12 2139-2140 42
8. Univ. Tim. 27 14 13 2303-2221 41
9. Din. Oradea 27 13 14 2113-2164 40

10. C.S.U. Brașov 27 12 15 2351-2435 39
11. C.S.U. Galați 27 9 18 2099-2338 36
12. I.E.F.S. 27 4 23 1920-2359 31

Daniela Georgescu obiectiv m 
acest an : 100 m liber in mai pu

țin de 60 de secunde
Interesantă ni s-a părut și repli

ca Mihaelei Costea, serios stimulată 
de reușita tinerei ploieștence : 
„vreau ca la Reșița, unde bazinul 
este foarte rapid, să devin record
mană absolută (n.r. a se citi 
pentru toate dimensiunile 
bazin)".

O dispută la fel de pasionantă 
anunță in întrecerea brasistelor. 
joc 
pentru C.E. ----------
a înotat la Reșița distanța de 209 m 
în 2:50.3. Să așteptăm însă și repli
ca celorlalte două candidate, Ca
melia Hoțescu și Ligia Anastasescu.

de

se 
In 

un loc în echioa națională 
Recent, Brigitte Prass

ANCHETA IN 
TEHNICIENILOR

A

BINDORILE
HANDBALULUI

în județul Teleorman, la cîțiva 
kilometri buni de Alexandria, se 
află comuna Cringeni, o așezare 
ca multe altele din țara noastră, 
cu o școală generală, la fel ca 
multe altele, și cu un profesor de 
„sport" ca... Ei bine, profesorul,de 
educație fizică nu este însă la fel 
ca mulți alții ! Profesorul Matei 
Nedelea, căci despre el e vorba, 
funcționează la școala generală din 
localitate și fiind un om priceput 
în atletism — în egală măsură, 
pasionat — îndeplinește și funcția 
obștească de președinte al comi
siei județene de atletism, fiind și 
membru în comitetul federal. Pe
riodic el ia autobuzul spre Alexan
dria pentru a participa, în capi
tala județului, la vreo ședință, pen
tru a asista la competiții. Treaba 
aceasta nu este deloc ușoară, dar 
pentru că îi place, pentru că simte 
bucuria lucrului împlinit, Matei

(Urmare din pag 1)

dispute numai în săli, cu etape 
săptăminale Pentru jocuri s-ar 
găsi poziții favorabile, dar pen
tru antrenamente ? S-au gîn- 
dit antrenorii că în sălile exis
tente în Capitală și în centrele 
provinciale se antrenează toate 
formațiile de seniori, senioare, 
tineret, juniori și junioare de 
la diferitele discipline ale jocu
rilor sportive ? Terenurile în 
aer liber sînt mult mai accesi
bile și aceasta a fost rațiunea 
pentru care am programat două 
tururi în aer liber, iar la sală, 
în turul de iarnă, patru turnee. 
Reuniunile de sală au și darul 
de a crea stereotipul pentru 
competițiile internaționale și de 
a accelera și accentua pregăti
rile. Intențiile noastre n-au fost 
însă înțelese. Au fost căutate 
cauzele nereușitelor în aceste as
pecte și nu în cele esențiale pe 
care darea de seamă a activită
ții pe anul 1976, prezentată la 
recenta plenară a comitetului 
federal, le arăta foarte clar: 
CAUZELE TREBUIE CĂUTATE 
ÎN AUTOMULȚUMIREA • CARE 
A CUPRINS ÎNTREG HAND
BALUL ROMANESC DUPĂ 
NUMEROASELE VICTORII 
OBȚINUTE DE ECHIPELE RE
PREZENTATIVE ÎN ULTIMII 
15 ANI. Tehnicienii, activiștii 
de la cluburi dar mai ales spor
tivii au uitat că aceste succese 
au fost rodul unei activități 
colective, al seriozității, disci
plinei și îndeosebi muncii uria
șe desfășurată de generații în
tregi de handbaliști și handba
liste, care au luptat să se afir
me, care s-au dăruit total aces
tui sport. A ÎNCEPUT, la toa
te nivelele, SA-ȘI FACĂ LOC 
O MENTALITATE DĂUNĂ-

TOARE, DE OBȚINERE A 
UNOR CÎT MAI MARI AVAN
TAJE, CU EFORTURI MINIME 
ÎN ANTRENAMENTE. Selec
ționarea într-un lot nu mai con
stituie dorința supremă pentru 
toți sportivii noștri iar activita
tea internațională a cluburilor 
nu mai înseamnă o motivație 
pentru desfășurarea unei munci 
intense de pregătire. ANTRE
NORII ȘI. MAI ALES. SPORTI
VII APRECIAZĂ CA 
ACESTEA 
CARE LI SE CUVIN, 
care nu 
deosebit.
DI RECT 
NU AU FOST NICI O DATA 
TRAȘI LA RĂSPUNDERE.

în ceea ce privește penuria de 
cadre tinere, situația creată 
are DOUA CAUZE : la termina
rea perioadei de juniorat TI
NERII HANDBALIȘTI NU AU 
O PREGĂTIRE CORESPUNZĂ
TOARE CERINȚELOR și, în 
consecință, antrenorii formați
ilor divizionare nu-i pot promo
va ; O SERIE DE TEHNICIENI 
DOVEDESC LIPSA DE CURAJ 
ÎN FOLOSIREA TINERILOR 
PE CARE I-AU INCLUS ÎN 
LOT (avem cazuri în care unii 
jucători sînt folosiți în echipa 
națională de tineret, dar 
evoluează în echipele lor 
club !).

Fără îndoială, tema pusă 
discuție este vastă. Există mul
tiple soluții Ne vom strădui să 
aplicăm acele măsuri care să 
contribuie direct și efectiv la 
îmbunătățirea activității noas
tre, la îndeplinirea obiectivelor. 
Nu o vom putea face însă decît 
dacă ne vom bucura de spriji
nul deschis (interesat numai de 
dezolvarea problemelor handba
lului românesc) al tuturor teh
nicienilor".

TOATE 
SÎNT DREPTURI 

pentru 
trebuie să facă nimic 

ESTE EFECTUL 
AL FAPTULUI CA EI

nu 
de

în

DE LA LOCUL 
LA CĂMINELE

Filatura Românească de Bumbac 
era pînă nu de mult criticată pen
tru faptul că aici r.U se reușea cu 
nici un chip să se introducă gim
nastica la locul de muncă. Dar, 
în ultima vreme, lucrurile au în
ceput să se urnească din loc. Cu 

în graiul eforturile- acestei, asociații «portiv^
- -j bucureștene, ale secretarei acesteia, '

Elena Toma, profesoară de educa-

CRESC FLORI FRUMOASE...
TREBUIE DESCOPERITE!

Nedelea aproape că nici nu se mai 
consideră un... navetist.

în cadrul școlii generale 
Cringeni, unde își are catedra, tov. 
Nedelea Se preocupă îndeaproape 
de atletism, așa cum a mai fă
cut-o, cu ani în urmă, și la Cîm- 
pina unde a mai funcționat ca pro
fesor. Adică, pe scurt, face o treabă 
serioasă ! Deși n-are o sală anume, 
deși n-are un loc cu amenajările 
trebuincioase atletismului, totuși 
activitatea se desfășoară corespun
zător. Profesorul Nedelea a por
nit de la ideea (foarte impor
tantă !) că atletism nu înseamnă 
doar săritura cu prăjina, alergările 
peste garduri sau aruncarea cioca
nului, adică acele probe pentru 
care nu are condiții, atletism fiind, 
la fel de bine, săritura în lungime 
sau în înălțime, o cursă de viteză, 
o alergare pe teren variat ș.a, în 
această privință a acționat cu ele-

ARBITRII DE BOX SfNT CHEMAȚI»

din

SĂ SPRIJINE PERFECTIONAREA TEHNICII SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

că unul dintre combatanți a exe
cutat o lovitură 
dacă restul punctelor 
recte, iar lupta este 
interesantă. De aceea, 
arbitrilor să permită 
atacurilor din timpul 
toate distanțele, chiar 
tual, una dintre execuții va fi in
corectă. Doar la sfirșitul schimbu
lui de lovituri el va trebui să in
tervină pentru a-l face atent pe 
cel care a lovit neregulamentar sau 
și-a împiedicat adversarul să lup
te, prin țineri. In special, lupta 
corp la corp va trebui lăsată li
beră și chiar încurajată, iar acei 
pugiliști care execută bine seriile 
de lovituri în lupta de la distanță 
mică vor trebui mai bine apre- 
ciați și pe buletinele de punctaj. 
De asemenea, arbitrii trebuie să 
aprecieze în mod just eschivele 
laterale, rotative, scăderile de ni
vel — mijloace eficace de apărare 
— și să nu mai oprească lupta 
fără nici un rost, la acțiuni corec
te, in limita regulamentului.

— Pentru aceasta va trebui 
ca absolut toți arbitrii să cu
noască perfect tehnica de box 
și să poată face diferența în
tre o eschivă regulamentară și 
una incorectă, care poate fi pe
riculoasă pentru adversar.

— Este tocmai ceea ce urmărim și 
noi. Pe viitor, arbitrii vor fi 
bligați să fie mult mai legați 
activitatea practică. Ședințele 
săptăminale, de pregătire vor 
ținute in sălile de box, arbitrii 
ind obligați să asiste și să parti
cipe la antrenamentele boxerilor, 
purtind discuții cu antrenorii 
cu boxerii (cu exemplificări) 
pre regulamentul de box și

incorectă, chiar 
au fost co- 
frumoasă și 
recomandăm 

prelungirea 
luptei de la 
dacă, even-

o- 
de 
lor 
fi 

fi-

și 
des- 
des-

pre diferitele procedee tehnico- 
tactice.

— La ce alte modificări ale 
regulamentului vă referiți ?

— Pentru mărirea ritmului de 
luptă, arbitrii vor trebui să aten
ționeze pe boxerul care evită lup
ta mai mult timp de 15 secunde, 
în prima repriză și mai mult de 
5 secunde, in celelalte. De aseme
nea, k.d.-ul va fi reconsiderat. In 
cazul în care lupta va fi oarecum 
echilibrată, dar unul dintre com
batanți a fost numărat, se va a- 
corda decizia — ca prim criteriu 
de apreciere — sportivului care 
printr-o lovitură precisă, eficace, 
a reușit să-și trimită adversarul 
la podea. O altă modificare se re
feră la oprirea luptei și descali
ficarea unui concurent (sau a a- 
mindurura) pentru lipsă de tehni
citate. O asemenea decizie trebuie 
luată atunci cind unul dintre 
combatanți (sau amândoi) neglijea
ză mijloacele de apărare, aplică 
numeroase lovituri cu mănușa des
chisă sau in locuri nepermise de 
regulament, ori se comit alte a- 
bateri grave menționate în regu
lament.

— Care sînt cauzele care au 
determinat luarea acestor mă
suri 7

— Scopul întregii noastre activi
tăți in boxul de performanță este 
obținerea unor succese in marile 
competiții internaționale. Or, ur
mărind turneul olimpic de la Mont
real, am putut constata că ten
dința arbitrajului pe plan mondial 
orientează boxul tocmai in acest 
sens. Au fost preferați de arbi
trii acei pugiliști care știu să du
că bine lupta la toate distanțele, 
care sint activi și aplică bine se
riile de lovituri. De fiecare dată, 
k.d.-urile au cintărit greu la a- 
cordarea deciziilor. In această si
tuație, noi nu puteam rămine in
diferenți.

DE PRODUCȚIE
DE NEFAMILISTE

ție fizică, au început să fie intro
duse exerciții de recuperare în 
șapte secții, ale întreprinderii. Un 
fapt îmbucurător privește. însă, 
apariția gimnasticii de înviorare 
în căminele de nefamiliste ale »-

vii săi cărora a reușit să le insufle 
pasiune și devotament pentru at
letism. Fiind vorba de școlari 
foarte tineri și de condițiile de 
activitate amintite, baza preocupă
rilor profesorului o constituie pro
ba de tetratlon, care nu impune o 
prea mare specializare si care, 
dimpotrivă, ajută la dezvoltarea fi
zică generală a respectivilor elevi.

Pipă aici, poate că n-ar fi totuși 
nimic deosebit 1 Deosebit ni se pare 
însă faptul că dintr-o comună — 
oarecare — ca Crîngenii, datorită 
selecției și pregătirii asigurate de 
prof. Nedelea, două fete au luat 
drumul Liceului central experimen
tal de atletism din Cîmpulurig 
Muscel, iar o a treia face parte din 
secția clubului bucureștean Rapid, 
antrenorul Mihai Zaharia fiind ■ 
realmente satisfăcut de talentul și 
de calitățile fizice ale acesteia. 
Este vorba de tînăra Stela Manea 
(născută la 28 mai 1962, la Crîn- 
geni ; înălțime 176 cm. greutate 
58 kg) care, în toamnă, la selecția, 
inițiată de F.R.A. a lăsat o foarte 
bună impresie prin rezultatele pe 
care le-a înregistrat.

Exemplul acesta al profesorului 
Matei Nedelea ni se pare relevant 
față de o anumită situație... A- 
dică, dacă fiecare profesor de edu
cație fizică, de la oraș sau de la 
sat, ar înțelege să-și facă datoria 
așa cum trebuie, activitatea spor
tivă din țara noastră ar fi astăzi 
la cu totul alți parametri!...

Romeo VILARA

Azi și miine, în Capitală

CONCURSUL INTERNATIONAL

DE RADIOTELEGRAFIE - SALA

„CUPA DINARII-

Azi și mîine, la Radioclubul 
Central din Capitală vor avea loc 
întrecerile celei de a VII-a ediții 
a concursului internațional de 
diotelegrafie — sală, „Cupa, _ 
nării". Anul acesta competiția, care 
se numără printre puținele de a- 
cest gen în lume, reunește pe cei 
mai buni radioțelegrafiști sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Re
publica Democrată Germană, Iu
goslavia, Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România. Fiind ediția • 
cu cea mai largă participare de 
pînă acum și avînd în vedere, după 
cum sintem informați, că toate or
ganizațiile de radioamatori din 
țările participante au acordat o 
mare atenție pregătirii concuren- 
ților, întrecerile se anunță deose
bit de disputate. De la sportivii 
noștri se așteaptă o comportare 
frumoasă. La ultimele ediții 
concursului ei au cunoscut o 
luție ascendentă : locul 3 în 
și locul 2 în 1976.

re- 
Du-

ale 
evo- 
1975

cestei unități industriale. „Sigur — 
ni s-a spus — nu toate fetele 
execută (și nici în toate dimine
țile) acele atit de necesare miș
cări de brațe, genuflexiuni, rotări 
ale trunchiului și respirații adinei 
de care corpul omenesc are atita 
nevoie mai ales înainte de începe
rea lucrului. To uși, este un pas 
făcut înainte și Sperăm ca el să 
continue1!, .

FOTBALIȘTI, RUGBYȘTI, PIANIȘTI
N-am mai văzut un penalty 

filmat astfel. De fapt, nici nu 
l-am văzut. Nu l-am văzut 
nici pe Cruyff, nici pe Maier, 
nici poarta, nici balonul — 
totul era cuprins pe chipul 
femeii, întoarsă cu spatele, fi
nind miinile împreunate a 
rugă, desfigurată de spaimă, 
ca într-o scenă decisivă de 
iubire între ea și lume. Dacă 
lăsăm de o parte frumusețea 
și inteligența acestui montaj 
de cinema, dacă discutăm 
doar imaginea strict sportiv, 
trebuie să spunem că la ati- 
ta timp după finala din '74, 
această doamnă Van Hanegem, 
ea și numai ea, filmată așa și 
numai așa, ne-a dat exacta 
dimensiune psihologică a eve
nimentelor din arenă.

Toată drama a pornit acolo 
din repeziciunea cu care a 
venit acest penal
ty. Femeia, ca și 
noi toți, ca și ju
cătorii-, nu era 
pregătită pentru 
această încercare, 
chiar în minutul .
2. Taylor — fil
mat și el admi
rabil, ca unul din 
autorii principali 
ai spectacolului — 
nu a ezitat, nu . 
s-a uitat la timp, 
și a dictat o lovitură, o lovi
tură de teatru, pe care doam
na Van Hanegem a sinteti
zat-o pe chipu-i sublim. Dra
ma, filmul, 
talizau in 
acestei frici 
se petrecea
Neeskens va marca ? Și dacă va 
marca — ce va urma ? Ceea 
ce vine prea devreme nu cu
prinde mai puțin mister și 
angoasă decît ceea ce vine 
prea tîrziu. Problema cea 
mare a acestei finale n-a ți
nut nici de tactică, nici de 
tehnică ci doar de psihologic. 
Și azi — avînd acum în față 
chipul plin de idei al doam
nei Van Hanegem în secunda 
penaltyului diabolic — și azi 
susțin că nimeni pe lumea 
asta nu putea da sfat sau re
zoluție definitivă la ceea ce 
aveau de făcut olandezii, îm
povărați cu 1—0 în minutul 
2. Filmul englezilor, cum cu
prind prim-planurile lui ului
toare, cu portretele jucători
lor smulse extraordinar clipei 
și luptei, stă mărturie că nu 
exagerez. Ceea ce căutau pri
virile acelea febrile, unele 
halucinate, nu era o idee de 
joc ci o idee pentru a învinge 
incertitudinea în fața unei 
eternități de 88 de minute. 
Foarte acută și foarte actuală 
învățătură de minte pentru 
toți cei care sint deciși să 
abordeze psihologia jocului, alt
fel decît cu strigături, șabloane 
și pumni în masă sau piept...

comedia se cris- 
această idee a 
de a privi. Totul 

prea devreme.

• ••

Aici sintem într-un domeniu 
unde dubiul e încă semnul fi 
inteligenței și modestia — al g; 
caracterului. gs

Cu o generozitate suspectă, sg 
comentariul englez numea fi- 
nala, un. fotbal al anului 2000. gî 
Nu știu — cine poate ști pînă |g 
la asemenea detalii cum va g: 
arăta viața în acel an? Se || 
mai spunea că ar fi fost una g: 
din cele mai frumoase finale. 5? 
Posibil — eu o prefer pe g 
aceea din ’70, a ultimului g 
poem de geniu romantic bra- g 
zilian. Se mai zicea că Breit- gî 
ner ar arăta ca jucătorul vii- g 
torului. Probabil — dar eu g 
rămîn la Beckenbauer, cel g: 
care, într-o frîntură de secun- Șg 
dă a acestui film, il mingiie ț? 
pe Cruyff, „dușmanul nr. 1", 
după ce acesta se ridică din- g 
tr-o lovitură aprigă a lui gg

I
i 
I 
g
g

a 
Vogts. Să joci ca 
Beckenbauer și să 
ai în tine aseme
nea reflexe de 
tandreță față de 
adversar, în plină 
„nebunie" — poa
te că anul 2000 
nu va spulbera 
acest tip de jucă
tor.

în sfirșit, ideea 
la ordinea zilei este 
că fotbalul viito- 
crunt și repede, carului va fi

această finală. Posibil, N-ar fi 
imposibil ca el să arate ca 
rugbyul anului 1977, mat ales 
că și rugbyul a început să 
arate scoruri ca de fotbal : 
Franța — Anglia 4—3, 0—0 
la pauză1 Dar ce bătălie, ce 
prăpăd, cită furie și cite gro
zăvii pe centimetrul pătrat, la 
un cot de but! Nimeni nu 
știe cum va arăta rugbyul în 
anul 2000 — oricum forța 
„înaintărilor" a impus urmă
torul titlu, după meciul fran
cezilor cu galezii, în „Le Mon
de" din 1977 : „Cind pleci cu 
15 și învingi în 8“. Nu sînt 
sceptic și nici spăimos la du
ritate, totuși după rezumatul 
din noaptea de duminică mă 
întreb cîți vor mai rămine 
din cei 8... Să sperăm, căci la 
urma urmei nu a murit ni
meni și toți s-au despărțit ca 
buni prieteni și — cu o ex
cepție — întregi la cap și pi
cioare ! Mai frumoasă e însă 
vorba lui Pierre Danos : ju
cătorii de rugby se împart in 
cei care cară pianul și cei 
care cîntă la pian. Va mai fi 
loc pentru ultimii ? Prins în
tre tenacitate și viteză — rug
byul, ca și fotbalul, 
mai da vreo melodie 
uitat sau va dezvolta 
acestor acorduri grele, 
le, de marș eroic dar și pu
țintel funebru ? O asemenea 
întrebare cred că e cit se 
poate de tonică.

BELPHEGOR

ne va 
de ne- 
„linia“ 
teribi-
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Făceam, în ziarul nos
tru de marți, propunerea 
ca șapte dintre cele opt 
meciuri de cupă de dumi
nică să se dispute dimi
neața, lăsîndu-se celui de
al optulea (Universitatea 
Craiova — Jiul) exclusi
vitatea programării (ora 
14,30), el urmînd a fi te
levizat în direct. Motivam 
propunerea noastră prin 
aceea că — din punct de 
vedere financiar — cele 
14 echipe ar fi avut con
sistent de ciștigat, știut 
fiind că — mai cu seamă 
în această perioadă — 
spectatorii vin cu mai mul
tă plăcere la „matineele 
fotbalistice". In plus, o 
asemenea programare evi
ta concurența jocului tele
vizat.

EPILOG
LA 0 PROPUNERE

Am așteptat ca asocia
țiile și cluburile în cauză 
să arate interes față de 
propunere, care — alt ar
gument — le-ar fi scutit 
pe multe dintre ele de 
cheltuieli suplimentare în 
sensul că cele mai multe 
puteau ajunge chiar în 
seara de duminică în ora
șele lor, fără a mai fi ne
voite să plătească încă o 
noapte camerele de hotel, 
masa de seară etc. Dar, 
spre surprinderea noastră, 
doar patru echipe — F.C. 
Bihor, U.T.A., F.C. Argeș 
și Metalul București — 
și-au manifestat dorința 
de a schimba ora progra
mării.

Cauza acestei imobilități, 
a acestei atitudini vine de 
la o mentalitate care tre
buie, însă, să se schimbe; 
aceea — pe care viața 
competițională actuală a 
anulat-o de mult — că o 
echipă nu poate juca decît 
la o anumită oră, că tre
buie respectat stereotipul 
(în paranteză fie spus, 
reamintim că aproape toa
te jocurile de verificare 
s-au disputat dimineața, 
deci s-a format un stereo
tip... de dimineață). Măcar 
dacă acest stereotip ar fi 
ajutat la obținerea unor 
performanțe mai acătării 
de către echipele noastre. 
Dar am văzut ce s-a obți
nut cu stereotipul! Poate 
că se realizează mai mult 
— cum o demonstrează, de 
altfel, exemplul tuturor 
formațiilor de înaltă per
formanță — fără acest 
stereotip.

CUM SINT PREGĂTITE STADIOANELE
PENTRU MECIURILE DIN „CUPA ROMÂNIEI" ?
Azi, vești din celelalte patru orașe - București. Pitești, Roșiori și Focșani

In ziarul nostru de ieri am prezentat scurte relatări din Ploiești, Rm. 
Sărat, ctmpina și Deva privind măsurile luate pentru ca meciurile din 
optimile de finală ale „Cupei României" — cu care începe sezonul oficial 
de primăvară — să se dispute in cele mai bune condițiuni. Continuăm 
astăzi raidul nostru pe itinerariul celor opt orașe-gazdă, prezentlnd alte 
amănunte, culese de la fața 
Focșani.

București : ESTE NECESARA 
VĂLUGIREA TERENULUI DE

locului,

TA- 
JOC

Am făcut miercuri o vizită la 
stadionul Republicii din Capitală, 
pe care duminică după-amiază se 
vor confrunta Universitatea 
iova și Jiul. O privire de 
samblu asupra stadionului 
arătat că acesta este gata 
primească oaspeții. Tribunele, 
întreținute, tabela de marcaj in 
perfectă stare de funcționare, ves
tiarele proaspăt zugrăvite — to
tul denotă spiritul gospodăresc 
care domnește aici. Dar din tot 
acest ansamblu, cel mai impor
tant este, desigur, cimpul de joc. 
O scurtă parcurgere a dreptun
ghiului verde, pe care duminică 
se vor întrece cei 22 de jucători, 
ne face să sugerăm administrației 
stadionului tăvălugirea cimpului 
de joc. Pe întreaga suprafață a 
terenului sînt vizibile mici deni
velări care, neremediate, vor face 
ca mingea să ia traiectorii anor
male. Acum cind pămîntul este 
încă umed, o asemenea acțiune este 
de stringentă utilitate. Sperăm că 
gospodarii stadionului vor trece la 
fapte, astfel ca duminică 
să șe prezinte în condiții

Pitești : CONDIȚII CENTRU 
TIDA DE CALITATE

din București, Pitești, Roșiori și

Cr«- 
an- 

ne-a 
să-și 
bine

terenul 
optime.
O FM

Vremea frumoasă din ultimele 
zile a făcut ca gazonul stadionu
lui „1 Mai“. din Pitești, ‘să prindă 
o culoare de verde crud. „Este o 
inclntare cum arată cimpul de joc 
— ne spunea Ion Barbu, pre
ședintele lui F. C. Argeș. De fapt, 
in acest an nu s-a intrat deloc 
pe terenul principal, așa că du
minică cele două combatante, 
Steaua și Minerul Motru, au toate 
condițiile să practice un joc de 
calitate. Toate anexele au fost re
novate și se prezintă în perfectă 
stare de funcționare. Dacă vremea 
se va menține in continuare tot 
atit de frumoasă, cred că vor veni 
foarte mulțl spectatori să asiste 
la această partidă. Noi ne-am stră
duit să oferim jucătorilor cele mai 
bune condiții de joc și 
reușit".

dispune de un teren foarte bun, 
cu vestiarele gata să-i primească 
pe jucători și arbitri, cu instala
țiile sanitare puse la punct", ne 
spunea T. Negulescu, prim-vice- 
președinte al C.O.E.F.S. Roșiori. 
Prin grija asociației sportive 
ROVA Și a organului sportiv oră
șenesc, s-au luat toate măsurile 
organizatorice. Acest meci se va 
desfășura în cadrul unui program 
sportiv bogat, tn deschidere se va 
disputa un meci intre viitorii fot
baliști din acest oraș, adică două 
echipe de copii, vor avea loc în
treceri de atletism, iar in pauze 
demonstrații de modelism.
Focșani : SE FAC ULTIMELE RE

TUȘURI
„La Focșani, după cum ne-a de

clarat președintele clubului Uni
rea, prof. I. Miron, meciul dintre 
finalista de anul trecut a Cupei 
— C.S.U. Galați — și divizionara 
A S. O. Bacău este așteptat cu un 
mare interes, avindu-se in vedere 
rezultatele anterioare din Cupă ale 
studenților gălățeni".

Pentru acest joc. stadionul U- 
nirea, cu o capacitate de 8 000 de 
locuri, oferă condiții dintre cele 
mai bune, dispunînd de un teren 
bine îngrijit, pe care, din toamnă, 
nu s-a mai intrat pentru a fi 
păstrat cu grijă. Vestiarele sînt 
curate bazinul funcționează, iar 
celelalte instalații sanitare sînt 
și ele puse la punct. în aceste zile, 
gospodarii terenului fac ultimele 
retușuri, vor mai tăvălugi ușor a- 
numite porțiuni și dacă nu va 
mai ploua, condițiile de joc vor 
fi corespunzătoare.

cred că am

Roșiori : UN FRUMOS
SPORTIV

La Roșiori va avea 
prima oară un meci

PROGRAM

loc pentru 
r___ _____ _ din cadrul
optimilor de finală ale „Cupei". 
Gazdele pregătesc acest eveniment 
sportiv așa cum se cuvine, deși 
aici se vor întllni două echipe 
de Divizia Cj Progresul Corabia 
și Automecanica București. Com
petiția în sine, însă, este tratată cu 
toată seriozitatea. „Stadionul ROVA, 
cu o capacitate de 3 000 de loeurl.

MECIURI AMICALE

„PLANUL DE PRIMAVARA
AL TANDEMULUI OAIDĂ-BABOE...
,„sau dorințele de ascensiune ale echipei Progresul

Un mic popas la Progresul, 
echipa bucureșteană care ne-a 
obișnuit cu deosebita producti
vitate de jucători formați în 
propria pepinieră, echipa care 
a avut întotdeauna rezerva de 
optimism și de curaj pentru a 
reveni de fiecare dată în prima 
divizie, după ce a cunoscut mo
mentul greu al retrogradării. 
Progresul — alimentat de buna 
și trainica tradiție a cultivării 
tinerelor talente din zona unde 
își are sediul — reia lupta din 
campionat de pe locul 11 al cla
samentului, dornică să 
fice ceea ce a 
virtute în jocul 
facă să dispară 
orice ordin din

„Albaștrii" au

ampli- 
reprezentat o 

său, dar să și 
defecțiunile de 

comportarea sa. 
acum la cîr- 

mă un cuplu de foști coechi
pieri ; Nicolae Oaidă și Dumitru 
Baboe. Vi-i amintiți cu sigu
ranță cînd se găseau pe extre
mele liniei de atac, cu ani în 
urmă. De atunci, amîndoi au 
muncit cu tenacitate și cu mul
tă sobrietate spre a se perfec
ționa în meseria de antrenor. 
Baboe a și rămas, de altfel, o 
perioadă de timp — în toam
nă —, ca singur antrenor al for
mației, interval în care — așa 
cum remarcă toate opiniile ce-

toaleta" făcută, stadionul Republicii își așteapta duminica primit 
oaspeți Foto: B. VASILE

CUM CONTRIBUIE COMITETELE SINDICATELOR LA DEZVOLTAREA SPORTULUI DE MASĂ ?
(Urmare din pag. I) COMPETIȚII DIVERSE, 

ATRACTIVE

„CUPA SILVIU PLOEȘTEANU". 
Miercuri au avut loc jocurile ce
lei de a 4-a etape din cadrul com
petiției dotată cu „Cupa Silviu 
Ploeșteanu". Iată rezultatele înre
gistrate : SERIA I : Steagul roșu — 
Carpați Brașov 2—0 (0—0) ; Ni-
tramonia Făgăraș — Colorom 
Codlea 2—2 (2—1) ; I. T. Brașov— 
Precizia 
RIA A 
Făgăraș 
Chimia 
I.C.I.M.

ția sportivă „Unirea Tricolor" din 
Capitală (de pe lingă întreprin
derile Intertrans și Transcom și 
întreprinderea de transporturi au
to Ilfov) aportul organelor sindi
cale la buna desfășurare a activi
tății sportive de masă, contribuția 
acestora la amenajarea unor ba
ze simple — prin mobilizarea an
gajaților la acțiuni de muncă pa
triotică — se face în mod deose
bit simțită. Cei peste 13 000 de 
membri ai asociației „Unirea Tri
color" simt zi de zi sprijinul sin
dicatului ,atît prin aceea că au 
fost ajutați să-și procure echipa
ment, cît și prin faptul că li s-a 
dat concurs să amenajeze cite un 
teren la fiecare autobază. Fiind 
vorba. în marea majoritate, de șo
feri, de o largă popularitate se 
bucură aici excursiile și drumeți
ile, mersul pe jos fiind considerat 
ca un „medicament” sigur și efica
ce în combaterea sedentarismului. 
De altfel „Amicii drumeției" este 
acțiunea cu cei mai mulți prieteni, 
un argument fiind cele 42 de ex
cursii organizate în anul 1976. Ca 
și la asociația sportivă I.T.B. un
de. atit la sediul din Bd. Lacul 
Tei, cît și la autobaze, la depouri 
și la căminele de nefamiliști, ac
tivitatea sportivă este o prezen
ță binevenită. Președintele acestei 
asociații sportive. Ștefan Abrudan, 
ne vorbea de faptul că în comi
tetele sindicatelor de la Exploata
re transport autobuze, întreprin
derea de reparații ateliere centra
le, la Exploatarea instalațiilor e- 
nergetice — se analizează cu re
gularitate activitatea sportivă. Tot 
prin intermediul comitetelor sin
dicatelor au fost difuzate mai 
multe chestionare vizind prefe
rințele oamenilor pentru practica
rea uneia sau alteia dintre disci
plinele pentru care, Ia I.T.B.. e- 
xistă cele mai bune condiții de 
practicare.

Raidul nostru a vizat, de ase
menea. asociații sportive din mu
nicipiul Sighișoara: Tirnava, În
treprinderea de sticlă și faianță, 
Metalul, precum și unitățile suce
vene C.C.H. și întreprinderea me
canică. Așezată în partea de jos 
a orașului Suceava, baza sportivă 
a asociației „Chimia" de pe lingă 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
(popicărie acoperită, cu două pis
te, terenuri de volei, handbal, te
nis, portic de gimnastică și bazin 
de înot cu apă caldă) permite 
practicarea, în timpul liber, de că
tre sute de angajați, a discipline
lor preferate. Am fost informați de 
Ion Huțanu, de 11 ani președinte 
al asociației, că in toate secțiile 
întreprinderii se desfășoară între
ceri la nivelul grupelor, în fruntea 
acțiunilor de mobilizare a angaja- 
ților fiind președinții comitetelor 
sindicale. La bazin au fost inițiați 
în tehnica înotului peste 100 
copii ai angajaților.
ÎNDRUMARE, control 

UN UTIL SCHIMB 
DE EXPERIENȚA

activitatea sportivă de masă 
Capitală s-au înregistrat, în 
1976, o seamă de succese la 

contribuție

de

$1

miletului municipal al P.C.R., au 
fost transmise operativ atit aso
ciațiilor sportive — prin comisia 
noastră municipală de sport și 
turism — cit șl comitetelor sindi
catelor din întreprinderi și institu
ții. La rindul lor, comitetele sindi
catelor, și-au inclus in planurile 
de muncă, printre alte obiective, 
îndrumarea consiliilor asociațiilor 
sportive și analizarea periodică a 
activității acestora. Exemplificind, 
voi spune că la o asociație sporti
vă cârc numără zeci de mii de 
membri, cum este I.T.B., comite
tul sindicatului (președinte Dumi
tru Oprea) și-a permanentizat in 
stilul de muncă efectuarea de ana
lize și discuții cu responsabilii 
sportivi, precum și cu angajați!, 
chiar Ia fața locului, adică la au
tobaze, depouri, la ateliere. Apre
cieri pozitive se pot face și despre 
felul cum îndrumă consiliile aso
ciațiilor sportive comitetele sindi
catelor din comerț (președinte Te
odor Buzatu), din construcții (Con
stantin Freda) etc. In ceea ce ne 
privește, efectuăm periodic analize 
prin brigăzi alcătuite chiar din 
președinți de comitete sindicale, 
președinți și secretari de asociații 
sportive, fapt care constituie și un 
util - * - .........

în 
din 
anul 
împlinirea cărora o contribuție 
importantă au avut-o și organiza
țiile sindicale. Pentru a afla deta
lii, am adresat tov. Mihai Rusu, 
membru in Biroul Executiv al 
Consiliului municipal București al 
sindicatelor, următoarea întrebare: 
Cum au acționat, in mod concret, 
comitetele sindicatelor din între
prinderi și instituții pentru ea o- 
biectivele actuale ale activității 
sportive de masă să fie cit mai 
bine realizate ?

Răspuns: „Mai intîi. precizez 
faptul că sarcinile privind activi
tatea sportivă, reieșite din planul 
de măsuri aprobat de Biroul Co-

Ne găsim la cumpăna celor două 
activități : încheierea sezonului de 
iarnă la vinătoare șl începerea celui 
de pescuit. Vînătorii încheie zilele 
accs.ea tirul la fazani, duminică fi
ind ultima zi, iar la rațe și giște 
sălbatice prohibiția începe la 13 
martie.

Comitetul Executiv al Consiliului 
a.g.v.p.s , prin Comisia sa de edu
cație si propagandă a luat salutara 
inițiativă de a organiza, in Capitală, 
conferințe lunare de popularizare a 
îndeletnicirilor vînătorești șl pescă
rești și a fenomenelor legate de a- 
ceste activități. Marți, de exemplu, 
la Casa Universitarilor, biologul dr. 
Alexandru Filipașcu, un pasionat vî- 
nător și, totodată, un militant pen
tru ocrotirea vinatului, a ținut o 
foarte utilă și interesantă conferință, 
ilustrată cu diapozitive în culori, sub 
genericul „vînătorul in societatea 
contemporană".

★
Zilele primăvăratece din ultimul 

timp au făcut ca pescuitul să reintre 
în actualitate. Pescarii au ieșit nu 
numai pe malurile bălților, ci șl pe 
cele ale apelor curgătoare. Rezulta
tele sînt firește, slabe. Apa, peste 
tot, fiind încă foarte rece, peștele, 
mai ales cel mare, nu... pune gura !

A.G.V.P.S. a făcut în toamnă re
populări masive cu pești. Cîteva ci
fre sînt elocvente în această privin-

ță : 4 300 ooo de puiet de păstrăvi
curcubeu și indigen în apele de 
munte iar în cele colinare și de 
șes 461 tone de pește (bun de pescu
it anul acesta) și peste 33 de mili
oane de puiet de clean, mreană, crap 
și alte specii.

îri noul sezon, regimul de pescuit 
pentru bucureșteni, este, în linii 
mari, ca șl anul trecut. La un nu
măr mare de bălți âu acces toți, in
diferent la ce asociații și-au vizat 
permisul pe 1977, dar o șerie de 
fonduri amenajate și repopulate vor 
sta la dispoziția membrilor filialelor 
respective. Numărul iazurilor folosite 
în comun a crescut ca nunlăr și ea 
suprafață, ajungînd acum la 50 de 
bălți cu luciu de apă de peste 3 306 
hectare. Printre acestea se află la
cul Snagov (560 ha), Buciumeni (87), 
Mogoșoaia (120), Cemică (341), amin- 
tlndu-le doar pe cele din apropierea 
Capitalei. Dintre asociațiile care au 
în gospodărirea lor un număr mare 
de bălți cu un efectiv bogat în ca- 
rași șl crapi, mai ales, amintim pe 
cele ale sectorului 5 (11 bălți, dintre 
care in opt s-au deversat în toamnă 
32 de tone de pește), jud. Ilfov (32 
de bălți), sectorul 1 și Dinamo. în 
iazurile amenajate se pesetilește nu
mai în anumite zile ale săptămînii, 
începînd de la 15 martie.

T. RABȘAN

schimb de experiență”.
DE CE LA VOIA 

INTIMPLARII ?
loan Bogdan, prim-vicepreședin- 

tele C.J.E.F.S. Mureș, ne pune la 
dispoziție informarea privind ac
tivitatea din anul 1976. Iată un 
scurt citat: „în unele întreprin
deri etapa de masă a competițiilor 
nu se bucură de atenție, iar puți
nele acțiuni care au loc se fac la 
voia intimplăril”. Din păcate, aso
ciațiile vizate în acest capitol nu 
și-au îmbunătățit activitatea nici 
in săptâmînile scurse din acest an. 
La întreprinderile „Înfrățirea", 
ILEFOR și Azomureș din Tg. Mu
reș, precum și la întreprinderea 
Textila din Sighișoara — deși e- 
xistă condiții deosebit de bune 
pentru practicarea sportului, nu se 
întreprinde mai nimic. Constanța 
Sava, o tinără muncitoare de la 
Textila din Sighișoara, ne spunea 
că ar dori să ia parte la unele 
întreceri de handbal, să joace vo
lei, să meargă in excursii. Dar, 
deși s-a adresat în această proble
mă atît responsabilului sportiv din 
grupa sindicală, cît și organizației 
U.T.C., nu i s-a putut spune care

sint cauzele pentru care activita
tea sportivă este aproape total a- 
bandonată. Atit la Textila, cit Și 
la celelalte unități amintite, con
siliile asociațiilor au fost alese 
doar formal, ele nedesfășurînd 
vreo activitate; la rindul lor. co
mitetele sindicatelor nu au acțio
nat corespunzător, activitatea spor
tivă fiind lăsată la o parte, în 
ciuda faptului că în atribuțiile or
ganelor sindicale intră și îndru
marea și analizarea periodică a 
activității sportive. }

★
în loc de alte concluzii — în

demnul de a se extinde cît mai 
mult frumoasele inițiative pe care 
am avut prilejul să le consem
năm și, desigur, dorința ca aspec
tele negative constatate să fie a- 
nalizate cu atenție de factorii cu 
atribuții în vederea adoptării unor 
măsuri corespunzătoare.
PE AGENDA INIȚIATIVELOR
GIMNASTICĂ LA „FARMEC". 

Peste 300 de tinere angajate din 
trei secții ale întreprinderii „Far
mec” din Cluj-Napoca au început, 
de cîteva zile, practicarea gimnas
ticii la locul de muncă.

SĂLI DE SPORT PRIN AUTO- 
DOTARE. La întreprinderea de 
export-vin din Focșani s-a reali
zat. prin autodotare, un club spor
tiv cu trei încăperi pentru practi
carea șahului și tenisului de masă. 
Conducerea întreprinderii (director 
Viorel Stegaru) și comitetul sin
dicatului (președinte Sava Francu) 
au sprijinit efectiv această iniția
tivă.

GIMNASTICA DE ÎNTREȚINE
RE LA „FULGERUL" București. 
Asociația sportivă a inițiat un cen
tru de gimnastică de întreținere, 
care este frecventat zilnic de cite 
30—40 de tinere.

ADUNĂRILE DE 
DĂRI DE SEAMĂ

în întreaga țară sînt în plină 
desfășurare adunările de dări de 
seamă în cluburi și asociații spor
tive sindicale. Se discută activita
tea desfășurată în anul 1976 și se 
adoptă planul de dezvoltare pe pe
rioada 1977—1980, calendarul și bu
getul pe acest an. Prilejul trebuie, 
de asemenea, folosit in vederea 
adoptării unor măsuri concrete re
feritoare la debutul foarte apro
piat al „Daciadei".

lor îndreptățiți — a făcut tot 
ce i-a stat în putință spre a-și 
îndeplini cît mai bine misiunea, 
țel pe care l-a atins tocmai da
torită deosebitelor lui calități — 
modestia, hărnicia, seriozitatea- 
Acum, contribuția lui Nicolae 
Oaidă, tehnician- cu experiență 
și cu o capacitate profesională 
demonstrată, se va adăuga — 
sîntem convinși — la ceea ce a 
realizat Baboe.

Ce-i preocupă actualmente pe 
cei doi ? „Creșterea siguranței 
apărării, ne mărturisea Nicolae 
Oaidă. 32 de goluri primite în 
17 jocuri e mult, prea mult ! 
De aceea, am lucrat intens la 
definitivarea unei formule a de
fensivei care să prezinte maxi
mum de 
din 
din 
ție. 
cat 
gur 
ridicarea eficacității 
de adîncirea caracteristicilor u- 
nui stil propriu formației noas
tre, de obținerea unui randa
ment mai constant, fără fluc
tuațiile de la joc la joc sau pe 
parcursul aceleiași întîlniri pe 
care le-am înregistrat în tur. 
După cum cultivarea unor cali
tăți morale pe care formația 
noastră le-a dovedit — și, prin
tre acestea, combativitatea, uni
tatea sufletească, virtuți care 
au stat Ia baza unor spectacu
loase și 
scor — rămîne și ea în prim- 
plan".

Sînt punctele principale de pe 
agenda conducerii tehnice de 
la Progresul. Realizarea lor 
cade în sarcina unui lot care 
cuprinde — în majoritate — 
talente și forțe încă ' incomplet 
puse în valoare. Ca de obicei, 
respectînd tradiția, găsim în a- 
cest grup fotbaliștii „născuți și 
crescuți" în pepiniera din str. 
dr. Staicovici : Tichigîu, FI. Mi
hai, Gh. Ștefan, Dragu, Iatan, 
Libra. Iată-i și pe cei care s-au 
consacrat sub tricoul albastru : 
Giron, Badea, Grama, I. Sandu, 
Țevi, Apostol sau alții care au 
regăsit calea acestei consacrări, 
precum Iorgulescu sau Moraru. 
Și dominînd lotul — prin ex
periența și succesele unei carie
re prestigioase — internaționa
lul Sătmăreanu I, ne spu
nea deunăzi : „Intre acești bă- 
ieți plini de ambiție, străbă- 
tînd frumoasa perioadă a afir
mării, trăiesc și eu o adevăra
tă a doua tinerețe". în. fapt, a- 
ceasta și este Progresul de as
tăzi : o echipă care luptă pen
tru reîntîlnirea cu pozițiile 
care Dinulescu, 
Știrbei, Caricaș, 
le cuceriseră — 
fotbalul nostru.

echilibru și securitate 
tot ceea ce putem alcătui 
jucătorii aflați la dispozi- 
Și, mai departe, am verifi- 
mereu această formulă. Si
că nu ne dezinteresăm de 

ofensive,

utile răsturnări de

Pe
Oaidă, Ozon, 

Baboe et co. 
cîndva — în

Eftimie IONESCU

PE MICUL
ECRAN

A SÎMBATA 26 FEBRUARIE, 
ora 15,05 : „Cupa Mondială** la 
schi alpin — a doua probă mas
culină de coborîre de la Morzine- 
Avoriaz (Franța) ; ora 23,15 : A- 
tietism „cupa de cristal"; Fotbal- 
caleidoscop internațional : irlan
da — Spania, Anglia — Olanda, 
Mexic — Iugoslavia, Turcia — 
Bulgaria, Manchester United — 
Newcastle, Liverpool — Derby 
County, Angers — Nantes, Ajax 
Amsterdam — Den Haag, Twente 
Enschede — Feyenoord Rotter
dam, Atletico Madrid — Real 
Sociedad, Barcelona — Malaga și 
Hertha — Bayern Munchen.

• DUMINICA 27 FEBRUARIE, 
ora 14*30 : Fotbal : Jiul Petroșani 
— Universitatea Craiova în „Cu
pa României** (transmisie direc
tă). Comentator Mircea M. Io- 
nescu. în pauză „Premiul Ameri- 
cii“ — cursă internațională de 
trap pe hipodromul Vincennes de 
la Paris. Comentator Cristian 
Topescu.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 1 MARTIE 1917, TRAGEREA 

EXTRAORDINARA LOTO 
A MĂRȚIȘORULUI 

Se pot ciștiga : AUTOTURISME, 
EXCURSII PESTE HOTARE ȘI 
NUMEROASE PREMII IN BANI.

La tragerile LOTO numeroși 
participant! au beneficiat de mari 
ciștiguri. Iată o parte dintre aceș
tia care au ciștigat autoturisme 
„Dacia 1300“ in ultima perioadă : 

— TAȘCAU GH. N1COLAE din 
Ploiești, jud. Prahova.

— SURCEL GH. MIȘU din Dro- 
beta Turnu Severin, jud. Me
hedinți.

— DUMITRU ZAMFIR din Bucu
rești, jud. Ilfov.

— MANOLE DUMITRA TA
TIANA din localitatea Mihail 
Kogălniceanu, jud. Constanța.

Tragerea LOTO de astăzi va fi 
transmisă la posturile noastre de 
televiziune la ora 18,50.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 18 FEBRUARIE 1977 : Extra
gerea I : Cat. 1 : 4 variante 10% a 
49.828 lei ; Cat. 2 : 3,30 a 18.600 lei; 
Cat. 3 : 14,90 a 4.120 lei ; Cat. 4 : 
25,45 a 2.412 lei ; Cat. 5 : 91,25 a 
673 lei ; Cat. 6 : 217,20 a 283 lei. 
Extragerea a Il-a : Cat. A: 1 va
riantă 10% autoturism „Dacia 
1300“ ; Cat. B : 4 variante a 13.609 

. lei ; Cat. C : 7,80 a 6.979 lei ; Cat.
D : 11,80 a 4.613 lei ; Cat. E : 80,70 
a 675 lei ; Cat. F : 188,45 a 289 
lei ; Cat. X : 2.063,40 a 100 lei. 
REPORT CATEGORIA A 29.878 
lei. Cîștigurile de la Categoria 1, 
au fost obținute de : PETRE 
BRAIU din București ; ILIE PE
TRESCU din Buzău, CONSTANTIN 
GĂINARU din Burdujeni-Suceava 
și STOICA ILIESCU din Bucu
rești, iar cîștigul de Categoria A, 
a ’fost obținut de PANTILIMON 
BODEA, din Cavnic-Maramureș.

Săcele 2—0 (1—0). SE- 
II-A : Metrom — Utilajul 
2—0 (2—0) ; Tractorul — 
orașul

Brașov 
nești 0—0. în 
conduc Steagul 
Chimia Orașul 
Il-a), cu cite 7 
tapă va avea 
excepția întîlnirii : Steagul roșu — 
Precizia Săcele, care se va des
fășura marți. (C. GRUIA, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — MU
REȘUL TOPLIȚA 7—3 (4—2). Au 
marcat Gherghina (3), Giroveanu 
(2). Butunoiu, Niță. respectiv Teo- 
doreanu (2) și Asztalos. (C. RUSU. 
coresp.).

„U“ ------------------- ~ “
BAIA 
plăcut, 
jucind 
Scorul 
în min. 
mărenii au egalat în urma unui 
contraatac rapid, Mânu fiind au
torul golului (min. 65). în finalul 
partidei a marcat Hurloi 
In min. 78, Colier (F. 
Mare) a fost eliminat de 
(I. LESPUC, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — MI
NERUL MOLDOVA NOUA 1—0 
(1—0). Golul a fost marcat de 
Cusman, în min. 24. (V. SASA- 
RANU, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
STICLA TURDA 2—0 (1—0). Am-

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ 
I

Victoria
— Torpedo 
cele două 

roșu (grupa 
Victoria (grupa a 
puncte. Ultima e- 
loc miercuri, cu

0—0 :
Zăr- 

grupe
I) Și

CLUJ-NAPOCA — F. C. 
MARE 2—1 (1—0). Meci
dinamic, cele două echipe 
ca într-o partidă oficială ! 
a fost deschis de clujeni, 

22, prin, Cîmpeanu. Băi-

(min. 86). 
C. Baia 

pe teren.

bele goluri au fost marcate direct 
din lovituri de colț de către Mo
raru (min. 33) și Bordi (min. 86). 
(Z. RÎȘNOVEANU — coresp.)

CHIMIA MARĂȘEȘTI — VIC
TORIA TECUCI 3—1 (2—1). Auto
rii golurilor : Marin (min. 5), Sima 
(min. 15) și Manolache (min. 60), 
respectiv Toma (min. 20). (M. BE- 
BONE — coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIREA TRICOLOR BUCUREȘTI 
0—0. Divizionara A a aliniat for
mația obișnuită. Divizionara C a 
dat o viguroasă replică.

C.S. BOTOȘANI — DANUBIA
NA ROMAN 2—1 (0—1). Joc util 
pentru gazde care se pregătesc in 
vederea meciului de cupă. Au în
scris Dudea (min. 70) și Luca 
(min. 82) pentru învingători, res
pectiv Simionaș (min. 40). (T. UN- 
GUREANU — coresp.).

DINAMO SLATINA — I.O.B. 
BALȘ 4—0 (1—0). Au marcat : 
Gungiu (min. 26), Mincioagă (min. 
55 și 80), Ciocioană (min. 60). (D. 
MIHAIL — coreso.)

DACIA ORĂȘTIE — U.T.A. 2—1 
(1—0). în fața a 3000 de spectatori, 
divizionara B a obținut o frumoa
să victorie, prin golurile marcate v 
de Oiogu (min. 1) și Rafael (min. 
64). Pentru U.T.A. a înscris Vizitiu 
(min. 80 — autogol). U.T.A. a ali
niat următoarea formație : lorgu- 
lescu — Gașpar, Kukla, Schepp, 
Giurgiu — Domide, Leac, Broșov- 
schi — Tisa, Nedelcu, Cura. Au 
mai jucat Jivan, Bizău. Bedea. (B. 
CREȚU — coresp.)

CHIMICA TÎRNAVENI — CHI
MIA RM. VÎLCEA 0-0.

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL CAVNIC 1-1 (0—1). Au mar
cat : Aldulcscu (min. 21) pentru 
oaspeți și Moga (min. 48) pentru 
Gloria. (I. TOMA — coresp.)

PE SCURT • PE SCURT
• ÎNCEPÎND DE LA 14 FE

BRUARIE, în fiecare luni, ar
bitrul bîrlădean Nicolae Rainea 
stă de vorbă cu... ascultătorii, 
într-o emisiune inițiată de stu- 
dioul de radio din Iași. După 
relatarea unor fapte trăite pe 
gazon, apreciatul arbitru inter
național adresează cite o în
trebare pe temele jocului de 
fotbal, ascultătorii trebuind să 
răspundă în scris pentru emi
siunea viitoare. Cel care va to
taliza cele mai bune răspun
suri va fi recompensat. (E. SO
LOMON — coresp.) • DIN 
PARTEA ASOCIAȚIEI SPOR
TIVE FLACĂRA MORENI ni 
se anunță că, pentru lipsă de 
interes în pregătire și neparti- 
cipare la antrenamente, jucă
torul Petrescu a primit un ul
tim avertisment și alte sanc
țiuni administrative • „CUPA 
INDEPENDENȚEI", la juniori, 
organizată de Mureșul Deva, a 
fost cîștigată de echipa organi
zatoare. Au mai participat e- 
chipele școlilor sportive din Pe-

troșani, Timișoara și Hunedoa
ra (I- SIMION — coresp.) e 
SE APROPIE DE SFÎRȘIT pre
gătirile arbitrilor sibieni pentru 
noul sezon. Printre participant!: 
T. Andrei, P. Baban, I. Vințan 
și alții. Ședințele sînt conduse 
de I. Banciu (pregătirea fizică) 
și C. Nițcscu (pregătirea tehni- 
că-teoretică). (Gh. TOP’RCEA- 
NU — coresp.) o BILETE 
PENTRU MECIUL UNIVERSI
TATEA CRAIOVA — JIUL,
din optimile de finală ale „Cu
pei României" care se va dispu
ta duminică la 
stadionul
14,30, se 
începînd 
obișnuite 
are loc 
dintre
Textila și Torpedo
• TOT ASTAZI, echipa Spartak 
Suboti'ța evoluează la Bai 
Mare, în compania echipei le 
cale de Divizia B, Fotbal Club.

București, pe 
Republicii, de la ora 
vor pune în vînzare 
de simbătă, la casele 
• ASTAZI, la Lugoj, 
meciul internaționri

echipa locală Vulturi:
Moscovr

Itinerar divizionar b UNIREA FOCȘANI
PROPKIIIt POSIBIIIIĂII

de 
cu 
la

în aceste zile, iubitorii fotba
lului din Focșani urmăresc cu 
deosebit interes pregătirile echi
pei lor favorite, Unirea, care, în 
această primăvară, are ca prim 
obiectiv rămînerea în divizia se
cundă. Pregătită di.n etapa a 
V-a a turului de antrenorul Mi
hai Macri, echipa focșeneană va 
începe returul din poziția a 12-a, 
cu numai 15 puncte și golaveraj 
negativ.

— Cum a ajuns Unirea în
tr-o astfel de situație ? 
iată prima întrebare pusă 
noi în scurtul dialog avut 
antrenorul Mihai Macri, 
care acesta ne-a răspuns :

— Totul a pornit de la lipsa 
de pregătire, ceea ce a generat 
și o insuficientă încredere în 
forțele proprii. Firește, echipa 
are o valoare destul de modestă, 
diminuată serios și de carențele 
amintite.

— Știm că unele puncte 
le-ați pierdut în toamnă cam 
ușor...

— Da. De pildă cu Petrolul, 
la Focșani, cînd echipa a fă
cut cel mai bun joc al ei, ne-am 
bătut, totuși, singuri. A gafat un 
fundaș de-al nostru (balon tri
mis spre portar, care s-a oprit 
într-o băltoacă) și Toporan a 
marcat 
cu C.S.U. : 
în min. 90 
iarnă am 
pentru a 
de greșeli.

— N-a fost,
lesne...

băltoacă)
nestingherit. La Galați, 

1—1 în min. 88, 1—2 
! De aceea, în această 
muncit 
evita în

foarte 
viitor

mult 
astfel

desigur, prea

— A fost, chiar, foarte greu, 
învățați să se sustragă de la e- 
fort, jucătorii se văicăreau în fel 
și chip cînd se parcurgeau cir
cuitele pentru îmbunătățirea for
ței și rezistenței generale. Dacă 
le-aș fi dat crezare, n-am fi a- 
vut, acum, acei buni parametri 
care pot deveni hotărîtori pe 
parcursul unui program extrem 
de greu în retur : 8 întîlniri a- 
casă și 9 în deplasare, între a- 
cestea din urmă figurînd jocuri 
cu echipele aflate, ca și noi, în
tr-o situație critică.

— Ați avut sau aveți pro
bleme grele de rezolvat ?

— A apărut indisponibilitatea 
de natură medicală a portarului 
Gheorghiu, excelent în toamnă ; 
căutăm, de asemenea, „omul de 
gol", deoarece .„vîrful" nostru de 
pînă acum, Moldoveanu, s-a re
întors la Brașov, după satisface
rea stagiului militar. Apoi, în 
perspectiva viitoarelor meciuri 
de verificare, trebuie să îmbună
tățim neapărat dinamica jocului, 
siguranța apărării și creșterea e- 
ficienței atacurilor. Și o ches
tiune mai grea, care ține de 
perspectivă — întărirea lotului 
cu elemente localnice, care, din 
păcate, acum nu au preponde
rență. Echipa este conștientă de 
dificultățile amintite, de condi
ția sa actuală, și, din aceste 
considerente, strîngîndu-și serios 
rîndurile, a devenit mai încre
zătoare în forțele proprii, fiind 
decisă să se autodepășească.

Stelian TRANDAFIRESCU

ANOTIMPUL ALB,
SEZONUL MARILOR FACILITĂȚI PENTRU PRACTICAREA TURISMULUI MONTAN

Informații, precum și bilete pentru toate 

JUDEȚENE DE TURISM, agențiile și filialele acestora 
raza domiciliului sau locului de muncă.

Posibilități nelimitate
pentru sport și agrement

Reduceri substanțiale 
la tarifele de cazare și masă

Prețuri convenabile la transportul 
cu autocarul sau microbuzul

Grupurile organizate beneficiază de 50 
reducere la tariful de transport cu trenul

stațiunile montane se pot obține prin OFICIILE 

sau de la cel mai apropiat punct turistic de pe

(PUBLITURISM)



Astăzi, la patinoarul din Miercurea Ciuc

START IN CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE PATINAJ ARTISTIC

pe patinoa-ora 8,
din Miercurea Ciuc

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

UNIUNEA SOVIETICĂ

Astăzi, la 
rul artificial 
se va da startul în prima probă 
a concursului internațional de 
patinaj artistic la care sînt pre- 
zenți sportivi și sportive din 10 
țări : Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, R.F. Germania, Italia, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Competiția, deschisă juniorilor 
și seniorilor, este așteptată cu 
mult interes de locuitorii orașu
lui Miercurea Ciuc, 
fiind numărul mare de specta
tori care au ținut să ' ' , 
miercuri și joi, la antrenamen
tele patinatorilor români și a 
unora dintre oaspeți. Patinoarul 
din Miercurea Ciuc a fost pa
voazat sărbătorește, în incinta 
palatului de gheață au fost ar
borate stindardele țărilor repre
zentate în concurs, a fost pusă 
la punct stația de amplificare, 
pentru transmisia melodiilor 
după care vor evolua patinatorii 
la „libere" etc. Ieri seară, în

dovadă

asiste,

cadrul ședinței tehnice s-a sta
bilit programul definitiv al 
competiției.

întrecerea debutează cu „obli
gatoriile" pentru juniori și ju
nioare (ora 8—13), urmînd ca 
după-amiază, de la ora 17,30 ju
niorii să fie „examinați" în ca
drul programului scurt. Simbătă 
vor concura seniorii (la obliga
torii și la programul scurt). Du
minică dimineața, între orele 
8—13, juniorii vor evolua la li
bere, probă la care, după-amia- 
ză, de la ora 16 vor concura și 
seniorii.

Duminică seară, la ora 19 a 
fost programată demonstrația 
laureaților care precede festivi
tatea de premiere.

Pentru arbitraj au fost alcă
tuite patru comisii, de cite nouă 
arbitri internaționali, posturile 
de arbitri principali fiind încre
dințate reprezentanților noștri 
Irina Minculescu și Vera 
Curceac, care vor oficia la cite 
două comisii.

compctițiilc europene intcrcliiDurl la baschet

ECHIPA STEAUA 
ÎN GRUPA B A

Nici unul din cele două rezul
tate înregistrate în grupa B a sfer
turilor de finală ale Cupei cupelor 
la baschet masculin nu a fost fa
vorabil calificării echipei Steaua in 
semifinale. Evoluînd la Lyon, 
Steaua nu a putut trece de A.S. 
Villeurbanne care, realizând sco
rul de 105—94 (53—36), a obținut 
prima sa victorie în 
le mai 
Oczelak 
Steaua, 
ore 18, 
tilnire, 
cîștigat 
la Badalona, succesul revenind for
mației spaniole Juventud cu sco
rul de 93—86 (56—42).

„sferturi". Ce- 
multe puncte : Cernat 26, 
20. Zdrenghea 15 pentru 

respectiv Vincent 22, Mo- 
Gilles 15. fn cealaltă în- 
Forst Birra Cantu nu a 
(după cum spera Steaua)

TURNEUL TEXTILISTELE SPORTIVE DIN IVANOVO

PE LOCUL 3 DE HOCHEI

CUPEI CUPELOR
Clasamentul

1. Forst Birra
2. Juventud
3. Steaua
4. A.S. Villeurb.

grupei B :
4
4
3
1

6
6
6
6

2 599—495
2 539—528
3 483—522
5 503—579

io 
10

9 
7

în grupa A : Spartak Leningrad 
— Cinzano Milano 103—88 (57—44), 
Slavia Praga — Radnicki Belgrad 
54—84 (26—47).

Clasamentul ;
1. Radnicki
2. Cinzano
3. Soartak
4. Slavia Praga

grupei
4
3
3
2

6
6
6
6

540—475 
540—504 
514-4191 
426—550

10
9
9
8

DE LA
BUDAPESTA

BUDAPESTA, 24 (prin telefon). 
— După trei zile de interesante 
partide, desfășurate la patinoarul 
artificial de la Kisstadion, turneul 
internațional de hochei s-a înche
iat joi seara, cind a avut loc și 
derbyul Jntrecerii, intre seleeționa- 

României,

ATLETISM • în cadrul campionatelor 
pe teren acoperit ale Ungariei, Istvan 
Major a cîștigat săritura în înălțime 
cu 2,16 m, iar Ilona Bruszeniak a ocu
pat primul loc în proba feminină de 
60 m garduri cu timpul de 8,33. Alte 
rezultate : masculin : 60 m olat —
Leopold 6,59 ; 400 m — Magyar 48,58 ; 
1 500 m — Zeman 3:53,1 ; lungime 
Salma 7,61 m ; feminin 
llona Pal 55,37.

BOX • Prima întîlnire dintre selec
ționatele Uqandei și R.D. Germane s-a 
desfășurat la Kilembe și s-a încheiat 
cu scorul de 12—8 în favoarea pugi'liști- 
lor din R.D. Germană. Cele două echipe 
urmează să susțină un nou meci amica] 
la Kampalq. O Ha Hanul Franco Zurlo 
este noul campion european Ta cat. 
cocoș. în meciul desfășurat la Brindisi, 
Franco Zurlo l-a învins la puncte, după 
15 reprize, t>e fostul deținător al tHIului, 
compatriotul său Salvatore Fabrizio.

BASCHET • In meci retur pentru 
sferturile de finală ale competiției mas
culine „Cupa Koraai", echipa Aleo Bo
logna a întrecut, pe teren propriu, 
scorul de 90—77 (42—36) formația Iu
goslava Bosnia Sarajevo. în urma 
cesteî victorii, baschetballștii italieni S-au 
calificat în semifinalele competiției.

TELEX

cu

a-

A :
2
3
3
4

Pentru semifinale s-au calificat 
Forst Birra, Juventud, Radnicki și 
Cinzano. Meciurile semifinale : 
Forst Birra — Cinzano, Radnicki 
— Juventud.

In Cupa „Liliana Ronchetti" : 
Slavia Praga — Slavia Sofia 75—68 
(41—27), Industromontaj Zagreb — 
A.S. Montferrand 103—69 (48—45). 
Au promovat în semifinale Slavia 
Praga, Lokomotiv Sofia, Spartak 
Moscova (în grupa C, pe locurile 
următoare : Rapid și C.S. Toulon), 
Minior Pernik.

tele R.D. Germane și 
ambele neînvinse. In momentul 
efectuării convorbirii 
scorul era de 5—2 in favoarea 
hocheiștilor din R. D. Germană.

In deschidere, selecționatele Iu
goslaviei și Ungariei și-au disputat 
locul al treilea în clasament. După 
o partidă echilibrată, hocheiștii iu
goslavi au cîștigat cu 5—3 (1—1, 
3—0, 1—2), clasîndu-se pe locul 3.

telefonice,

★
Ieri a părăsit Capitala, selecțio

nata de juniori a României care a 
plecat la Berlin, pentru a susține 
două partide amicale, simbătă și 
duminică, cu reprezentativa R.D. 
Germane.

De azi, in Austria

START ÎN GRUPA SECUNDĂ
A C.M. DE HANDBAL MASCULIN

CICLISM • Etapa a opta a Turului 
Cubei, desfășurată pe traseul Topes de 
Acollantee-Sa-nta Clara, a revenit, la 
sprint, rutierului sovietic Vla-dîmir Osokin, 
care a parcurs 153 km în 3 h 57:26.0. în 
clasamentul general continua să conducă 
cubanezul Carlos Cardet. Primul clasat din
tre cicliștii străini este Aleksandr Averin 
(U.R.S.S.) care ocupa locul cinci 9 
Turul mediteranean, disputat în 5 etape, 
s-a încheict la Antibes cu victoria bel
gianului Eddy Merckx, urmat de compa
triotul său Wesemael la 10 sec și fran
cezul Chassana Ia 16 sec. Ultima etapa, 
disputată pe distanța de 105 km, a re
venit olandezului Den • Hartoa în 
2 h 13:26.0 • Cea de-a 14-a ediție a 
cursei dotate cu ,.Trofeul Laigueglia" a 
fost cîștiaatâ de cunoscutul rutier bel
gian Freddy Maertens. în ordine s-au 
clasat : Giuseppe Faronnl (Italia). Be rd 
Johansson (Suedia) $1 Vladimiro Fanizza 
(Ital'ia).

T

VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — 
In cadrul turneului pe care-1 
Întreprinde în Polonia, echi
pa de rugby Politehnica Iași 
a susținut un meci amical la 
Lublin cu formația locală 
Budowlianl. Rugbiștli români 
au obținut victoria cu scorul 
de 18—3 (4—3).

HOCHEI 4 
și-a început 
la Tokio cu 
acestei țâri, 
ținut victoria 
3—0, 2—1).

• Reprezentativa R.S.F.5. Ruse 
turneul în Japonia jucînd 
selecționata studențească a 
Hocheiștli sovieticii au ob- 

j cu scorul de 9—3 (4—2,

Partidele disputate în ziuaTENIS _ _______ .
a doua a turneului feminin de la Detroit 
s-au încheiat cu următoarele rezultate : 
Renata Tomanova — Mary Struthers 6—2,
6— 3 ; Kristien Shaw — Kathy Harter
7— 5, 6—3 : Betsy Nagelsen — Mairy 
Carillo 7—6, 6—3 ; Yvonne Varmaak — 
Marcie Louie 7—5, 7—6.

SCHI @ Sportivul sovietic Vasili Roșev 
a cîștigat proba de 15 km fond dispu
tată în prima zi. a tradiționalei compe
tiții de sporturi de iarna .Jocurile nor
dice" de la Lahti (Finlanda). învingăto
rul a fost cronometrat ou timpul de 
51:39,86, fiind urmat de Joha Mieto 
(Finlanda) — 51 :59,47, Gert-Dietmar
Klause (R.D.G.) — 52:02,22, Thomas
Wassberg (Suedia) — 52:07,80, Serahei 
Saveliev (U.R.S.S.) — 52:21,04, Hartmut 
Frover (R.D.G) — 52:38,00.

Hartmut

trei run- 
_________ _ __ Io Tallin 

maestru sovietic Mihoil 
urmat de Romarrisin 

In runda a treia, Tal 
Poutiainen, Gulko pe 

Romani$i'n a cîștigat la 
Velimlrovici. Partida Ornstein — Vadcsz 
s-a încheiat remiză

ȘAH ® După consumarea a 
de, în turneul internațional de 
conduce marele 
Tal cu 3 p, 
(U.R.S S.) 2'/2
l-a învins pe 
Unzicker, iar |

Austriacul Leonhard Stock a ciștigat proba de slalom uriaș din prima 
Zi a concursului de la Szczyrk Telefoto : A.P. — AGERPRES

VICTORIE AUSTRIACA
IN SLALOMUL DE LA SZCZYRK

VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — 
Concursul internațional de schi 
de la Szczyrk (Polonia) s-a în
cheiat cu proba masculină de 
slalom special, în care victoria 
a revenit sportivului austriac 
Thomas Hauser, cronometrat în 
cele două manșe cu timpul to
tal de 2:10,33. L-au urmat 
schiorii italieni Faolo de Chiesa

— 2:10,47 și Roberto Burdini — 
2:11,30. Campionul polonez Jan 
Bachleda s-a situat pe locul 
cinci, cu 2:11,54.

în clasamentul general al 
„Cupei Europei" conduce aus
triacul Gunther Alster, cu 75 p, 
urmat de elvețianul Petgrtțli^lșrt 
— 50 p. .... . ■

SE REIA „CUPA MONDIALA^ LA SCHI

După 20 de zile de întreru
pere, se reiau întrecerile de schi 
alpin contînd pentru „Cupa

C. M. de biatlon

HEIKKI IKOLA
CAMPION LA 20 Km

OSLO, 24 (prin telex). Proba de 
20 km din cadrul campionatelor 
mondiale de biatlon, găzduite de 
pîrtiile din jurul stațiunii Lille
hammer, a fost cîștigată de Heikki 
Ikola (Finlanda), dublu campion 
al lumii in anul 1975. Ikola a rea
lizat lh 10:51 (1 min. penalizare). 
L-au urmat în clasament : 2. Si
glei! Johansen (Norvegia) lh 11:16 
(2). 3. Aleksandr Tihonov (U.R.S.S.) 
lh 11:18 (4). 4. Aleksandr Rastopin 
(U.R.S.S.) lh 11:24 (1), 5. Manfred 
Beer (R.D. Germană) lh 11:27 (1), 
6. Nikolai Kruglov ’
lh 11:30 (2).

Concurentul român 
Gârniță a ocupat locul 
înregistrat cu lh 14:38 
cum se vede, Gârniță a tras bine, 
dar nu a realizat un timp bun la 
alergarea pe schiuri.

(U.R.S.S.)

Gheorghe
15, fiind
(2). După

vormondială". De astă dată, ele 
avea loc în insula japoneză 
Hokkaido, pe pantele înzăpezite 
de la Furano. Cei 85 de schiori 
fruntași care formează așa-nu- 
mitul „circ alb“ au și sosit la 
Tokio. începînd de vineri pînă 
duminică, vor avea loc cîte un 
slalom special și unul uriaș pen
tru femei și bărbați.

Astăzi, în mai multe orașe din 
Austria, se dispută primele parti
de din cadrul grupei B a campio
natului mondial masculin de hand
bal, care se desfășoară intr-o nouă 
formulă. Îmbunătățirea adusă sis
temului de organizare a competi
ției supreme în handbal constă în 
faptul că întrecerile au Ioc pe 
trepte valorice, la fel ca în ho
cheiul pe gheață.

Astfel, după ce in toamna anu
lui trecut s-a desfășurat în Portu
galia grupa C a campionatului 
mondial, la finele căreia clasamen
tul era următorul : 1. Portugalia; 
2. Olanda ; 3. Elveția ; 4. Finlanda; 
5. Luxemburg; 6. Insulele Faroe; 
7. Belgia și 8. Anglia, de astăzi se 
trece la treapta valorică următoa
re a campionatului mondial, în 
speță la grupa B. In această etapă 
a întrecerii pentru titlul suprem 
sînt calificate direct formațiile cla
sate pe locurile secunde în grupele 
preliminare ale turneului olimpic 
din 1976 : R. D. Germană (invinsă 
dramatic, după ratarea unui „7 m“, 
de către selecționata R. F. Ger
mania și încă la golaveraj !), Sue
dia, Franța, Norvegia, Islanda, Spa
nia, Bulgaria și echipa .clașată pe 

j locul 7 . în turneul, final olimpic,
Cehoslovacia. Acestora li s-au a- 

, dăugat fgpmgțiiJe .qjgsate pg pri- 
" mele trei locuri în grupa C a cam

pionatului mondial, precum și re
prezentativa țării gazdă a grupei 
B, Austria. In total, deci, 12 echi
pe prezente la această grupă se
cundă a C.M., pe care unii dintre 
comentatorii de specialitate din 
Europa au numit-o „runda marilor 
învinse", referindu-se, firește, Ia 
selecționatele R. D. Germane, Sue
diei, Franței sau Spaniei, care au 
ratat calificarea pentru J. O. de 
Ia Montreal.

Aceste 12 formații au fost îm
părțite în patru serii a cîte 3 e- 
chipe astfel : SERIA A: Ceho
slovacia, Bulgaria, Elveția ; SERIA

B : Suedia, Franța, Austria ; SE
RIA C : R. D. Germană, Islanda, 
Portugalia ; SERIA D : Spania, 
Norvegia, Olanda. Se va juca po
trivit sistemului „fiecare cu fie
care" în serii, după care primele 
două clasate se vor califica in gru
pele semifinale, astfel : seria A și 
B in grupa semifinală I, seria C 
și D in grupa semifinală II. Vor 
urma, din nou, meciuri sistem tur
neu, contind, firește, rezultatele 
din seriile preliminare, pentru ca 
în sfîrșit, pe baza clasamentului 
din cele două grupe semifinale, 
să se dispute jocurile finale ast
fel: pentru locurile 1—2 formațiile 
de pe primele poziții din cele două 
grupe semifinale, pentru locurile 
3—4 cele de pe pozițiile secunde 
și așa mai departe.

Primele 6 clasate se vor califica 
pentru grupa A a campionatului 
mondial, programată să se desfă
șoare intre 26 ianuarie și 5 februa
rie 1978, in Danemarca. La aceas
tă ultimă fază a luptei pentru titlu 
sînt calificate primele 6 clasate in 
turneul olimpic de la Montreal 
(Uniunea Sovietică, România, po
lonia, R. F. Germania, Iugoslavia 
și Ungaria), țara organizatoare, Da
nemarca, precum și cîștigătoarele 
celor trei turnee continentale de 
calificare din Asia, Africa și cele 

’două 'awatrieiT—"
In final citeva cuvinte despre 

șansele participantelor. Nu încape 
îndoială că pentru primul Ioc cea 
mai mare șansă o are echipa R. D. 
Germane, care — se pare — va fi 
secundată de reprezentativele Ceho
slovaciei și Spaniei, ultima aflată 
intr-un mare progres. Deci trei 
locuri din cele șase sînt ...aconta- 
te. Pentru celelalte trei lupta va 
fi acerbă, șanse mai mari avind 
selecționatele Norvegiei, Islandei, 
Franței, Elveției și Portugaliei.

SERIA D : Spania,

Nu departe de Moscova, 
mai precis la 300 de kilo
metri, se află unul din cele 
mai mari centre ale indus
triei textile din Uniunea 
Sovietică. Este vorba de 
orașul Ivanovo, așezare 
străveche. în ultimii ani, 
aci s-au dezvoltat, însă, și 
alte ramuri industriale, ast
fel că au apărut și fabrici 
metalurgice, uzine specia
lizate în construcția de 
mașini.

Cu un pronunțat carac
ter de masă, activitatea 
sportivă. în oraș și în re
giune se bucură de o ex
celentă bază sportivă, con
cretizată în 27 de sta
dioane, 230 de săli, 500 de 
terenuri de fotbal și 2580 
de alte terenuri simple de 
sport. Organizațiile sporti
ve se preocupă permanent 
de găsirea celor mai atrac
tive forme de practicare a 
sportului, a exercițiilor fi
zice. Un loc aparte îl ocu
pă secțiile de gimnastică 
rezervate tinerelor munci
toare textiliste. La crosuri
le pe schiuri, devenite 
acum tradiționale, se înre
gistrează un mare număr 
de participanți. De aseme
nea, de multă popularitate 
se bucură alergările pe te
ren variat, competiții în 
care s-a specializat asocia
ția sportivă „Urojai" (Re
colta) și la care iau 
mii și mii de tineri și tinere. 
De un succes la fel de mare se 
bucură și întrecerile de gimnas
tică feminină organizate de re
vista „Rabotnița", publicație care 
apare la Ivanovo și care se adre
sează tinerelor muncitoare tex
tiliste din orașul și din regiunea 
respectivă.

Anual, ca peste tot în Uniu-

R. S. VIETNAM

STEVE RIDDICK
ROMA, 24 (Agerpres). — în 

prima zi a campionatelor inter
naționale de atletism pe teren 
acoperit ale Italiei, care se des
fășoară la Milano, sprinterul a- 
merican Steve Riddick a cîști
gat proba de 60 m plat 
timpul de 6,66. Proba de 
ră cu prăjina a revenit 
dezului Kjeil Isaksson — 
iar belgianul Moreau a 
primul loc în proba de 
în înălțime, cu 2,18 m. în con
cursul feminin, cel mai 
zultat a fost realizat de Ilona 
Schoknecht (R.D. Germană), în
vingătoare în proba de aruncare 
a greutății cu 20,14 m.

CU 
săritu- 

sue- 
5,20 m, 
ocupat 

săritură

bun re-

SURPRIZELE SEZONULUI IN BAZIN ACOPERIT
• înotătoarele din „țara frunzei de arțar" înving pe campioanele olimpice
• Nancy Garapick, o posibilă urmașă a Korneliei Ender • Pentru prima 
oară, campionate open ale Australiei.

Marile concursuri ale sezonu
lui în bazin acoperit se desfă
șoară sub semnul surprizelor. In- 
tr-un fel, specialiștii întrevedeau 
la începutul acestui an un pu
ternic asalt al „noului val" asu
pra pozițiilor deținute de învin
gătorii de la Montreal. Era și 
firesc, dacă ne gîndim că în ță
rile în care înotul cunoaște o 
largă dezvoltare și activitatea 
este în mod minuțios organizată 
pe grupe de vîrstă, tehnicienii 
au și pregătit loturile pentru J.O. 
din 1980, gata să preia ștafeta 
din mers.

Rezultatele înregistrate însă la 
Amersfoort (50 m) și Paris (25 m) 
depășesc cu mult așteptările. 
Două dintre marile campioane 
olimpice ale R.D. Germane, Pe
tra Thumer (două titluri) și 
Vlrike Tauber au fost învihse în 
probele lor favorite. Ann Brodell 
(8:48,76), clasată abia pe locul 17 
în lista 
fondiste 
întrece 
(8:49,82) 
Tauber, 
zațional 
real în proba 
(400 m), este depășită în probele 
de 200 m mixt (2:20,93) și 400 m

celor mai bune demi- 
din S.U.A. în 1976, o 
la Paris pe Thumer 
în cursa de 800 m, iar 
autoarea celui mai sen- 
record mondial la Mont- 

tetratlonistelor

mixt (4:58,34) de canadiencele 
Nancy Garapick (2:17,50) și, res
pectiv, Cheryl Gibson (4:50,41). 
în același concurs, o altă cam
pioană olimpică și recordmană a 
lumii, sovietica Marina Koșevaia 
(2:35,27) a fost întrecută cu 6 su
timi de secundă de englezoaica 
Debbie Rudd, în vîrstă de 15 ani, 
iar coechipierul ei, Vladimir Ras- 
katov, recordman european, a 
sosit al doilea în cursele de 200 
m și 400 m liber după canadia
nul Bill Sawchuk și, respectiv, 
maghiarul Zoltan Vladar (3:53,27 
la 16 ani).

Ambele competiții la care 
ne-am referit au fost larg domi
nate (chiar și în probele femi
nine, unde sportivele din R.D. 
Germană păreau imbatabile) de 
înotătorii canadieni. în urmă cu 
un deceniu reprezentanții „frun
zei de arțar" nu figurau printre 
primele 10 puteri ale natației 
mondiale ; la sfîrșitul sezonului 
1976 însă, Canada ajunsese a 3-a 
forță a înotului în lume (după 
S.U.A. și R.D. Germană). Este 
urmarea firească a unei largi ac
țiuni de masă („Swim Canada, 
swim“) pentru dezvoltarea aces
tui sport, pe care țara gazdă a 
ultimei Olimpiade a început-o în

anii ’60. Dintre vedetele piscine
lor canadiene se desprinde 
mod tot mai
Nancy 
55 kg), 
pid în 
delfin, 
excelentă tetratlonistă. De alt
fel, presa de specialitate din ■ 
mai multe țări o consideră de 
pe acum pe eleva din Halifax 
drept cea mai sigură pretendentă 
la „coroana" Korneliei Ender, 
depusă de celebra sportivă din 
R.D. Germană după ultimele J.O.

Programarea (la Hobart), la 
sfîrșitul acestei săptămîni, a cam
pionatelor Australiei readuce în 
actualitate întrebarea : unde sînt 
celebrele campioane de altădată 
de la Antipozi ? Adevărul este 
că, la Montreal, natația austra
liană a cunoscut unul dintre cele 
mai mari insuccese (doar trei 
puncte în concursul feminin !) 
din istorie și diriguitorii acestui 
sport fac eforturi pentru a re
dresa o situație cu nu prea mulți 
ani în urmă de invidiat. Una din 
aceste măsuri a fost invitarea la 
Hobart a unor grupuri de spor
tivi din S.U.A. și Canada, a că
ror participare poate avea darul 
de a-i stimula 
realizarea unor 
formanțe.

în 
autoritar tînăra 

Garapick (15 ani, 1,65 m, 
care înoată la fel de ra- 
procedeele craul, spate și 
fiind în același timp o

pe localnici în 
veritabile per-

Adrian VASILIU

IMBATABIL !

STEVE RIDDICK

TINERII TENISMANI SE DISTING

IN TURNEUL

DE LA PALM SPRINGS

NEW YORK, 24 (Agerpres). — 
In turul II al turneului interna
țional de tenis de Ia Palm Springs 
(California), tînărul jucător ame
rican Eliot Teltscher (in vîrstă de 
17 ani) a reușit să-l elimine cu 
7—5, 6—1 pe compatriotul său Cliff 
Richey. Cu un rezultat surprinzător 
s-a încheiat și partida dintre ju
cătorii americani Peter Fleming și 
Stan Smith, in care primul a ob
ținut victoria cu 2—6, 7—6, 6—4. 
Principalii favoriți ai concursului 
au terminat învingători : argenti
nianul Guillermo Vilas a dispus 
cu 6—2, 7—6 de Steve Krulewitz 
(S.U.A.), mexicanul Raul Ramirez 
l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe Kim 
Warwick (Australia), iar america
nul Roscoe Tanner l-a învins cu 
6—3, 6—2 pe Karl Meiler (R. 
Germania). Alte rezultate : 
mon— Metreveli 4—6, 6—2, 
Gottfried — Laver 6—4, 2—6, 
Lutz — Masters 7—6, 6—3 ;
— Machette 6—7, 6—3, 6—4 ; 
Ion — Ruffels 6—4, 6—2
— V. Amritraj 6—2, 6—0 ; Dent — 
Parun 6—3, 6—4.

F. 
Solo- 
6—1 ; 
6—2; 
Case 

Scan- 
Pasarell

--

Textilistele din Ivanovo la o plimbare 
pe schiuri

nea Sovietică, și la Ivanovo se 
organizează Spartachiade de va
ră și de iarnă, competiții me
nite să ducă și la descoperirea 
de noi talente pentru sportul de 
performanță. în acest sens, la 
ultimele ediții s-au remarcat re
prezentanții industriei metalur
gice din oraș, care au ciștigat 
etapele superioare ale Sparta- 
chiadei la box și haltere.

„PLĂMÎNII ORAȘULUI" HANOI
în imediata apropiere a ora

șului Hanoi se află o zonă de 
vegetație luxuriantă. Aci, prin
tre cocotieri, bananieri și dife
rite plante tropicale se află un 
minunat complex polisportiv, o 
veritabilă capodoperă a integră
rii arhitecturii în mediul am
biant. Aci se află terenuri de 
fotbal, platforme asfaltate pen
tru volei și baschet, piste de 

înconjurate de 
al pădurii tro-

alergări — toate 
splendidul decor 
picale. ....

Este complexul
matei populare Vietnamese, com

plex intitulat „Thie-Kong", pe 
care locuitorii capitalei l-au bo
tezat plastic : „Plămînii orașu
lui"... Directorul acestui complex, 
Bui Hin Nam, spunea de cu- 
rînd : „Principala noastră sarci
nă, a celor care muncim la baza 
sportivă Thie-Kong, este de a 
ajuta la dezvoltarea activității 
sportive de masă, prin organiza
rea în cele mai bune condiții a 
unor populare întreceri. Noi tre-

Vvu
sportiv al Ar-

buie să punem la dispoziția ti
neretului și chiar a mai vîrst- 
nicilor, printre care se. numără 
și mulți veterani ai războiului de 
eliberare, terenuri sportive bine 
utilate. în ultimul timp, însă, fa
cem față din ce în ce mai greu 
veritabilului asalt pe care oame
nii muncii din Hanoi îl dau ba
zelor noastre sportive".

O dovadă a interesului cres- 
cînd, pe care locuitorii Hanoiu
lui îl manifestă pentru întrece
rile sportive -de masăr-H- consti
tuie succesul pe care l-au avut 

“■ewnpettțiiie-«e tnm-fwnd care 
s-au desfășurat nu de mult pe 
cursul inferior al Valdungului în 
delta Fluviului Roșu. Cu toate că 
era vorba de distanțe aprecia
bile (2500 m — masculin și 1500 
m — feminin), la startul con
cursurilor s-au prezentat mii de 
amatori de sport. Majoritatea au 
fost, apoi, oaspeții complexului 
Thie Kong, beneficiind din plin 
de... „plămînii orașului" Hanoi.


