
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN SENEGAL Șl GHANA
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, au semnat, vineri dimi
neață, in cadrul unei solemnități 
oficiale, organizate la Palatul Re
publicii din Dakar, Comunicatul 
comun.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Leopold Sedar Senghor s-au feli
citat reciproc, și-au strins miinile 
cu căldură. Președinteie Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor, 
și președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, au 
rostit apoi scurte alocuțiuni.

★
Vineri, 25 februarie, s-a înche

iat vizita oficială de prietenie efec
tuată in Senegal de președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Leopold Sedar Senghor 
și a doamnei Colette Sedar Senghor.

Desfășurată sub semnul stimei, 
prieteniei, al respectului reciproc 
dintre cele două popoare, noua 
intilnire la nivel înalt româno-sene- 
galeză a deschis noi perspective 
cooperării bilaterale pe o bază 
trainică, in folosul comun al edi
ficării unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Aeroportul internațional Dakar- 
Yoff era împodobit cu drapelele 
celor două state, numeroși cetățeni 
aflați pe aeroport manifestind sen
timente de stimă și respect față de 
solii poporului român. Se scandea
ză „Ceaușescu-Senghor", se flutură 
însemnele drapelelor celor două 
țări.

A urmat ceremonia plecării.
în momentul despărțirii, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu mul
țumește președintelui Leopold 
Sedar Senghor pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea mani

festată de poporul senegalez, pen
tru rezultatele fructuoase ale con
vorbirilor avute, pentru zilele mi
nunate petrecute impreună.

La rindul său, președintele Leo
pold Sedar Senghor mulțumește cu 
căldură pentru vizita solilor po
porului român și urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu succes deplin in 
continuarea vizitelor lor de priete
nie pe meleagurile africane.

Apoi cei doi șefi de stat, precum 
și tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Colette Sedar Senghor iși 
iau un călduros rămas bun, iși string 
miinile prietenește. De pe sca
ra avionului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu salută din nou pe 
gazde in semn de rămas bun.

La ora 10,00, ora locală, avionul 
prezidențial decolează, indreptindu- 
se spre Accra - capitala Repu
blicii Ghana.

★
Președintelui Nicolae Ceaușescu 

și tovarășei Elena Ceaușescu le-a 
fost rezervată și în Ghana o pri
mire deosebit de călduroasă, po
porul ghanez intîmpinindu-i pe dis
tinșii soli ai României cu un en
tuziasm și bucurie autentică, cu 
sentimente de profundă stimă, res
pect și prietenie.

...Ora 12,45, ora locală (14,45 
ora Bucureștiului). Aeronava pre
zidențială, la bordul căreia se află 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ateri
zează pe Aeroportul internațional 
Kotoka din Accra.

La scara avionului, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu sint în- 
timpinați cordial de șeful statului 
ghanez, generalul Ignatius Kutu 
Acheampong, și de doamna Faus
tina Acheampong. Cei doi șefi de

stat iși string miinile îndelung, se 
imbrâțișeazâ cu căldură.

După prezentarea persoanelor o- 
ficiale urmează ceremonia sosirii.

Mii de locuitori ai capitalei gha- 
neze se aflau în aceste momente 
festive la aeroport pentru a intim- 
pina cu exuberanță, în spiritul ce
lor mai alese tradiții de ospitalitate 
ale acestui străvechi popor, pe dis
tinșii reprezentanți și purtători ai 
soliei poporului român prieten. Din 
loc in loc numeroase formații in
terpretează cintece, la instrumente 
muzicale tradiționale, și dansuri 
folclorice ghaneze.

însoțiți de ospitalierele lor gaz
de, distinșii oaspeți români iau loc 
apoi in automobile. Cortegiul pre
zidențial se indreaplă spre castelul 
Osou, reședința oficială rezervată 
inalților oaspeți români.

De o parte și de alta a prin
cipalelor artere ale capitalei - pa
voazate sărbătorește cu portretele 
șefilor celor două state, cu drapele 
ale României și Ghanei, cu lozinci 
dedicate prieteniei româno-ghane- 
ze - au loc manifestări exuberante 
de simpatie, expresii ale bucuriei 
și prieteniei. Răsună aplauze și a- 
clamații pentru cei doi șefi de 
stat, pentru prietenia româno-gha- 
neză.

★
Vineri la prinz, președintele Re

publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de șeful statu
lui ghanez, general Ignatius Kutu 
Acheampong, președintele Consi
liului Militar Suprem, au depus o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroului Necunoscut.

înalții oaspeți români pâstreazâ 
un moment de reculegere, cinstind 
memoria celor care și-au jertfit via
ța in lupta pentru libertate și in
dependență, pentru redeșteptarea 
națională a poporului ghanez.

HANDBALUL NOSTRU TREBUIE SĂ

ANUL XXXIII - Nr. 8487 . 4 PAGINI - 30 BANI SIMBĂTÂ 26 FEBRUARIE 1977 ~.......... ......

„OPTIMILE“ CUPEI ROMÂNIEI INAUGUREAZĂ 
MÎINE SEZONUL FOTBALISTIC

In programul de pregătire 
din această săptămână, pre
mergătoare disputării „opti
milor' Cupei României, ju
cătorii de la Rapid (in ima
gine). au avut de trecut si 

testul de rezistentă

Foto :V. BAGEAC

PĂRĂSEASCĂ
GRABNIC STADIUL ACTUAL NESATISFACATORI

încheind suita răspunsurilor 
primite de la cei 12 antrenori 
ai echipelor masculine de hand
bal din Divizia A, înfățișînd și 
opinia forului de specialitate, 
vom expune astăzi concluziile 
redacției noastre.

Analizînd opiniile și propune
rile făcute, constatăm că, de 
fapt antrenorii își dau bine sea
ma de situația în care se află 
handbalul românesc, știu care 
sînt direcțiile prioritare.

Astfel, există un consens în 
ceea ce privește nivelul actual 
al Diviziei A : NESATISFACA
TOR. Cauzele principale se află 
în pregătirea de la cluburi. Pro
cesul instructiv-educativ desfă
șurat in secții nu se ridică la 
nivelul exigențelor, al condiții
lor create și al obiectivelor 
propuse, fiind influențate direct 
nu numai de perioadele reduse în 
care jucătorii unor echipe frun
tașe se reunesc la cluburi- dar 
și de comoditatea unor antre
nori, de faptul că ei preferă 
mijloacele „consacrate” și nu 
vor să-i deranjeze prea mult pe 
jucători. Lipsa de informare a 
multor tehnicieni impietează di
rect asupra modului cum se des
fășoară procesul de instruire. Și, 
apoi, mai este și ATITUDINEA 
— care se instalează tot mai a-

dine în mentalitatea handbaliș- 
tilor — DE A NU ACCEPTA 
UN VOLUM MAI MARE DE 
MUNCĂ, O INTENSITATE 
SPORITĂ. Cei mai mulți din
tre antrenori se lasă influențați 
de atitudinea conservatoare a 
„vedetelor” și astfel cedează.

Desigur, o cauză, importantă 
rezidă în PRODUCTIVITATEA

specialitate și forului de resort 
din Ministerul Educației și în- 
vățămintului să facă O COM
PLEXĂ ANALIZĂ A PRODUC
ȚIEI ȘI EFICIENȚEI ACESTOR 
CENTRE și, firește, să ia măsu
rile de rigoare acolo unde si
tuația o cere.

FEDERAȚIA DE SPECIALI
TATE — cu o complexă activi-

Concluziile anchetei „SPORTUL" 
asupra cauzelor care au scăzut 

in ultimul timp din nivelul înalt 
al handbalului românesc

SCĂZUTĂ A CENTRELOR DE 
JUNIORI. Zeci și zeci de antre
nori și profesori de educație fi
zică cu specializarea' handbal se 
ocupă de echipele de juniori, 
dar nu pun pe primul plan in
struirea tehnică, selecția tineri
lor cu gabarit, pregătirea 
multilaterală, ci rezultatele 
meciurile de campionat sau 
turneele amicale. Această 
tudine își lasă amprenta pe 
treaga dezvoltare a handbalului 
nostru. Sugerăm federației de

lor 
din 
din 
ati-
în-

Campionatele naționale de sărituri in apă

Georgiana Săcăleanu și V. Nedelcu

au 
titlul 
care 

felicitat

DACIADA"

Spectacole spor
tive frumoase, dis
pute echilibrate, 
captivante. Aces
tea au fost carac
teristicile întrece
rilor de la tram
bulina de 1 m des
fășurate, ieri. la 
bazinul „23 Au
gust” din Capitală, 
in cadrul campio
natelor naționale 
de sărituri. La se
niori, de pildă, 
Vasile Nedelcu și 
Ion Ganea au avut 
pe rînd conduce
rea. După săritu
ra a noua. Ganea 
totalizase 346,90 p, 
in vreme ce riva
lul său 
342,95.

tate — nu a controlat suficient 
munca ce se desfășoară in sec
ții, limitîndu-se la îndrumări și 
la interpretarea .rezultatelor 
obținute de jucători la exame
nele pentru realizarea normelor 
fizice și tehnice. Fără îndoială, 
controlul și îndrumarea la fața 
locului nu pot fi înlocuite prin 
circulara sau analiza rezulta
telor.

Nu este de neglijat nici fap
tul sesizat de numeroși antre
nori, că tehnicienii nu sînt spri
jiniți de cluburi și de organele 
sportive locale în conturarea 
personalității lor. Se discută 
prea mult direct cu jucătorii, se 
anulează cu prea multă 
rință unele măsuri 
luate de antrenori.

Am reținut din 
primite și din ceea 
tem trei direcții privind activi
tatea de viitor : ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA PROCESULUI INSTRUC- 
TIV-EDUCATIV, ELABORAREA 
UNUI SISTEM COMPETIȚIO- 
NAL APROPIAT DE ACTUA
LELE CERINȚE și O MAI

ușu-
disciplinare

răspunsurile
ce cunoaș-

MARE GRIJĂ PENTRU 
CAREA 
LOR la
pretinse jucătorilor și antreno
rilor.

• PROCESUL INSTRUCTIV- 
EDUCATIV. Se impune SPORI
REA VOLUMULUI DE MUNCĂ 
atît la seniori, cit si la tineret și 
juniori, MODERNIZAREA CON
CEPȚIEI de pregătire, organi
zare și selecție, OMOGENIZA
REA VALORICA A ECHIPE
LOR prin promovarea jucători
lor tineri și talentați clupă ne
voile reale ale formațiilor divi
zionare, LIMITAREA VÎRSTEI 
DE PARTICIPARE LA DIVI
ZIA A și transformarea Diviziei 
B intr-o competiție de tineret. 
Considerăm necesar să se sus
țină mărirea angajamentului fi
zic în jocurile oficiale, singura 
posibilitate de a se reduce din 
handicapul creat față de nive
lul internațional.

• SISTEMUL COMPETIȚIO- 
NAL. Se propune o nouă formu
lă de campionat — două tururi, 
numai in sală, cu etape săptă- 
mînale — care, după opinia 
noastră corespunde evoluției a- 
cestui sport, bazei sale materia
le și necesităților de instruire, 
în plus, jocurile pe teren pro
priu ar favoriza redresarea ma
terială a secțiilor. De asemenea, 
ORGANIZAREA „CUPEI RO
MÂNIEI” (vara, în aer liber), 
ar stimula echipele în pregătire 
și ar aduce un plus de interes 
pentru participarea la competi
ția europeană Cupa cupelor. FE
DERAȚIA de specialitate are 
datoria SĂ CONDIȚIONEZE 
PARTICIPAREA ECHIPELOR 
DE CLUB LA COMPETIȚII IN
TERNAȚIONALE (în țară și 
peste hotare) de o pregătire su-

RIDI- 
NIVELULUI ARBITRI- 
aeela al exigențelor

(Continuare în pag. a 4-a)
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PROGRAMUL JOCURILOR

IOra 11
PLOIEȘTI:
Metalul Buc. (Div.
DEVA :
U.T.A. (Div. A) 

Ora 14,30
BUCUREȘTI :
Jiul (Div. A)
(Stadionul Republicii

Ora 15
PITEȘTI :
Steaua (Div. A)
RM. SĂRAT:
C.S. Botoșani (Div.
FOCȘANI:
C.S.U. Galați (Div. 
CÎMPINA : 
Rapid (Div. A) 
ROȘIORI :
Prog. Corabia (Div. C)— Automecanica (Div.

^WWXWWWWWWWI

B) — F.C. Argeș (Div. A)

— F.C. Bihor (Div. A)

— Univ. Craiova (Div. A)
— meci televizat)

— Minerul Motru (Div. C)

C) — F.C.M. Reșița (Div. A)

B) — S.C. Bacău (Div. A)

— I.C.I.M. Brașov (Div. C)

C) g
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Mîine, prin disputarea etapei 
„optimilor” Cupei, se inaugurează 
sezonul oficial de fotbal 1977. Cele 
opt partide — care vor avea loc 
pe terenuri neutre, conform pro
gramului alăturat — sînt un pre
ludiu al startului in a doua parte 
a campionatului primei divizii, 
care se va da la 6 martie. între
cerile de mîine deschid în mod 
fericit activitatea fotbalistică din 
acest an, pentru că vor aduce in 
arenă formații din toate cele trei 
principale campionate : Diviziile 
A, B și C, oferind — sub • acest 
aspect — o inaugurare cu ade
vărat reprezentativă pentru eșalo
nul performanței din cea mai 
populară ramură sportivă de la noi.

Lăsind la o parte „procentajul

de surprize”, ca
racteristic Cupei — 
care intervine pes
te orice „calcul al 
hîrtiei” — etapa

„optimilor” ne propune meciuri 
care, prin echilibrul de valoare al 
combatantelor, promit dueluri foar
te disputate. Credem că in această 
categorie intră in primul rînd, par
tidele Jiul — Universitatea Craiova 
și U.T.A. — F. C. Bihor, ca și 
cea dintre Progresul Corabia și 
Automecanica București; deci, jocu
rile in care se vor afla față in 
față colege de categorie competi- 
țională. Dar — așa cum mențio
nam — și în celelalte întilniri. cu 
echipe favorite prin prisma rapor
tului dintre categoriile competițio- 
nale și valoarea loturilor, pot in
terveni rezultate care să dezmintă 
anticipările.

Sperăm ca, pe lingă o cit mai

ridicată valoare tehnică și spec
taculară a jocurilor care deschid 
sezonul fotbalistic, să înregistrăm 
o comportare corectă, sportivă, din 
partea jucătorilor. antrenorilor, 
conducătorilor. De altfel, in această 
privință, reamintim că, de mîine, 
intră în vigoare măsura — adop
tată in unanimitate la consfătuirea 
antrenorilor — ca, înaintea și după 
terminarea meciurilor, delegatul si 
antrenorul principal al fiecărei e- 
chipe să vină la cabina arbitrilor 
spre a se prezenta și, în final, 
a mulțumi conducătorilor întil- 
nirii.

Reamintim că — in jocurile de 
mîine — dacă după 90 de mi
nute rezultatul este egal, se dis
pută prelungiri (2 reprize a ciie 
15 minute). Dacă egalitatea se 
menține, se vor executa lovituri 
de Ia 11 metri pînă la stabilirea 
învingătoarei.

A X-a fflițlt - JUBILIARA - A COMPETIȚIEI
ATLETICE INTERNATIONALE „CUPA Iii CRISTAL”
• Participa sportivi din șapte țări • Verificare și selecție pentru €. E. de soia

Atleți și atlete din șapte țări 
(Republica Democrată Germană, 
Grecia, Italia, Iugoslavia, _Ungaria, 
Uniunea Sovietică și 
participă în cele 12 probe 
competiției 
„Cupa de 
miine, își 
zece ediții.
sportivi redutabili, între care mai 
mulți medaliați ai campionatelor 
europene pe teren acoperit (Corbu, 
Cornelia Popa, Valeria Ștefănescu, 
Janis Lauris etc.) și a numeroși 
alți atleți care bat la porțile con
sacrării internaționale, poate con
stitui un motiv de atracție vizavi 
de competiția pe care o găzduiește 
sala de la „23 August”. în afară 
de aceasta, trebuie ținut seamă 
că participarea unora dintre com
petitori are în vedere și pe cea 
de la „europenele” 
de cristal” fiind, , 
prilej de verificare 
lecție.

întrecerile încep
16,30 și continuă mîine

România) 
ale 

internaționale de sală, 
cristal” care, astăzi și 
aniversează jubileul a 
Prezența la start a unor

de sală, „Cupa 
în acest caz, 
și chiar de se-

astăzi la ora 
la ora 16,00.

Un instantaneu la ultimul antrenament : Dinu Piștalu, săritorii sovietici 
Janis Lauris (5,40 la prăjină). Janis Orleans (2,18 m la inălfime) și atle
tul grec Tsakalani.adis (5,10 m la prăjină) Foto : Dragoș NEAGU
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RECORDURILE COMPETIȚIEI
Bărbați

60 m 6,4
60 mg 7.6
Lungime 7,85
Triplu 16.85
înălțime 2,16
Prăjină 5,35

19,30Greutate
Femei

60 m 7.1
60 mg 8.0
Lungime 6.49
înălțime 1.88
Greutate 20,49

Zenon Nowosz (Polonia) ’74 
Dorel Cristudor (România) ’74 
Miroslaw Wodzynski (Polonia) ’72 
Dumitru Iordache (România) ’76 
Carol Corbu (România) ’72 
Șerban loan (România) ’74 
Wolfgang Nordwig (R.D.G.) ’72 
Nikola Hristov (Bulgaria) ’75

VA AVEA MARȘUL El

Renate Hoser (R.D.G.) ’74
Valeria Ștefănescu (România) ’74 
Viorica Viscopoleanu (România) ’72 
Rosemarie Ackermann (R.D.G.) '74 
Helena Fibingerova (Cehoslovacia) ’75

DANIELA UNKHOP
(Dinamo Brașov)

3 TITHIIll Dl CAMPIOANĂ
LA SCHI, SENIOARE!

obținuse 
Ultimele 

două sărituri 
adus, însă, 
lui Nedelcu 
trebuie 
pentru această per
formanță, dar și 
pentru splendida 
execuție a săritu
rii a 11-a — dublu 
salt și jumătate 
răsturnat — unul 
din rarisimele sal
turi cu coeficient 
3,0 văzute în țara 
noastră.

La fete a cîști- 
gat, conform așteptărilor, Geor
giana Săcăleanu care a condus de 
la prima pînă la ultima săritură. 
O adevărată „stilistă”, Săcăleanu 
domină actuala generație a sări
toarelor românce, dar ea trebuie 
să țintească și mai sus, la afir
marea pe plan' internațional. Lup
tă strinsă pentru locul secund 
tie sibiencele Angela Popescu 
Ruxandra Hociotă, la cea de 
doua constatând, cu 
progres prea 
promitea. (D.

Clasamente.

Săritură in echer a campioanei Săcăleanu

(Progresul) 445,60 p ; 2. 
(C.S.M. Sibiu) 426,50 p

I.
3.

in
și a 

un 
ce

regret, 
lent față de ceea 
ST.).
Seniori : 1. V. Ne-

deleu
Ganea
D. Nedelcu (Progresul) 399,70
4. Al. Bagiu (Crișul Oradea) 377,05 
p, 5. T. Laszlo (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 326,90 - - - •
sp. Sibiu)
Georgianu
343,20 p ;
sp. Sibiu)
Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 299,75 p 
Mihaela '' ' ~ "
291,90 p ; 5. Felicia Cîrstea 
greșul) 289,05 p ; 6. Magi
Toth (Crișul Oradea) 283.25.

>
p;

p : 6. D. Oprc’an (Șc. 
323,10 p ; senioare : 1.
Săcăleanu (C.S. Școlar)

2. Angela Popescu (Șc. 
300.50 p ; 3. Ruxandra
Atanasiu (C.S. Școlar)

((Pro- 
Magdadena

După cum s-a anunțat, Con
siliul Național’ pentru Educație 
Fizică și Sport a instituit două 
concursuri publice : unul, des
chis tuturor compozitorilor și 
poeților, membri ai Uniunilor 
de creație, precum și compozi
torilor amatori,' în vederea cre
ării unui marș al grandioasei 
competiții sportive naționale, 
DACIADA, iar celălalt, deschis 
tuturor artiștilor plastici — gra
ficieni, 
membri 
plastici, 
matori, 
de înzestrați, pentru realizarea 
de trofee, a afișului, a insignei 
și a medaliei Daciadei.

Cum era și firesc, vestea 
ganizării acestor concursuri 
stîrnit un viu interes atît 
rîndurile oamenilor de creație cu 
prestigioase cărți de vizită, cit 
și în mijlocul amatorilor de 
sport care nu s-au afirmat pînă 
acum pe tărîm artistic, dar 
care, din dorința de a-și expri
ma dragostea pentru sport, pen
tru competiția sportivă cea mai 
complexă și mai reprezentativă, 
Daciada, sînt gata să-și acor
deze lira și să dea aripi fante
ziei lor, creatoare, participînd la 
aceste concursuri.

Despre concursul chemat să

cînte Daciada, ne-a vorbit cu
noscutul compozitoi- Aurel Gi- 
roveanu, autor apreciat și al 
multor cintece cu tematică spor
tivă. De altfel, i s-a și decernat 
Diploma de onoare a C.N.E.F.S., 
pentru valoroasa și permanenta

j

le-am început Ia Predeal. în 
concediu, urmind să le definiti
vez în zilele ce vin. Și nu este 
vorba de a compune încă un 
cîntec, ■ ca multe altele, fie ele 
și de succes. Marșul Daciadei tre
buie

INSPIRAT!
să exprime frumusețea și

sculptori, pictori — 
ai Uniunii artiștilor 

precum și artiștilor a- 
mulți dintre ei deosebit

cu compozitorul
și

or- 
a- 

în
AUREL GIROVEANU

sa colaborare la popularizarea 
activității sportive.

— Ca iubitor al sportului — 
ne-a spus Aurel Giroveanu — 
ca activist sportiv, cum îmi pla
ce să mă consider, din clipa cînd 
s-a anunțat concursul, am fost 
și sînt preocupat de dorința de 
a participa la această adevăra
tă întrecere deschisă tuturor 
celor ce îndrăgesc sportul, mu- 

■ zică și versul. De pe acum, am 
în lucru trei teme, pe' care

z
dinamismul sportului, prin forța 
și căldura sa melodică el tre
buind să facă să vibreze inimi- 

. le tinerilor și chiar și • ale celor 
vîrstnici, să îndemne la practi
carea sportului întregul tineret, 
masele largi de oameni ai mun
cii de la orașe și sate. Acest 
Marș al Daciadei trebuie nu nu
mai să întrunească sufragiile 
juriului concursului, ci să.mobi
lizeze măsele, prin patosul lui. 
prin armonia și actCsibilitateh

liniei melodice. Să fie un cîntec 
drag și familiar al stadioanelor.

— Nu ne-am îndoit nici un 
moment că dv. veți fi printre 
primii compozitori care vor 
participa la concursul pentru 
realizarea „Marșului Dacia
dei”. Dar ceilalți ?

— Sînt convins că vor răspun
de la apel cu același entuziasm. 
Muzicologul Petre Brâncuși, pre
ședintele Uniunii compozitorilor, 
s-a adresat tuturor creatorilor 
de muzică, invitîndu-i să con
tribuie la succesul acestui con
curs. Dar nici nu era nevoie de 
acest apel, de această invitație, 
majoritatea compozitorilor noș
tri fiind pasionați ai sportului, 
cu prezență vie, dacă nu întot
deauna pe stadioane, în schimb 
cu nici o absență din fața apa
ratelor de radio și de televiziu
ne sau căutînd avizi în paginile 
ziarelor pentru a afla noile suc
cese internaționale ale sportivi
lor noștri. Nu mă îndoiesc că 
poeții noștri, ca și textierii, care 
de atîtea ori au dovedit că știu 
să îngemăneze cuvintele cu mu
zica, își vor aduce contribuția 
la realizarea unui Marș al Da
ciadei plin de vigoare. drag 

.fiecăruia prin muzică și cuvinte.
Jack BERARIU

SINAIA, 25 
s-a desfășurat 
lui Carp, în condiții excepționale, 
pe o zăpadă tare, care a permis 
tuturor concurentelor să lupte în 
condiții egale pentru cucerirea tit
lului de campioană națională, pro
ba feminină de slalom special. Fa
vorite principale se anunțau Da
niela Unkrop (Dinamo Brașov), e- 
levele de la Liceul de schi din 
Predeal Aurelia Nițu, Mariana A- 
xinte și Juja Ratz, precum și „ve
teranele” Georgeta Băncilă și Mi- 
nodora Munteanu. După prima 
manșă cel mai bun timp l-a înre
gistrat Daniela Unkrop, secondată, 
la o diferență minimă, de Aure
lia Nițu și de Georgeta Băncilă. 
Au fost obligate să abandoneze. în 
prima coborîre, Juja Ratz și Ma
riana Axinte.

în manșa secundă cel mai bun 
timp a fost înregistrat de Aurelia 
Nițu, dar tinăra Daniela Unkrop 
s-a aflat in imediata apropiere, ceea 
ce i-a permis elevei antrenorului 
Gheorghe Roșculeț să cucerească 
al doilea titlu de campioană na
țională la senioare, deși Daniela 
se află, încă, la vîrsta junioarelor 
mici. Realizind aceste două succe
se, care o onorează. Daniela Un
krop a devenit, automat și cam
pioană națională la combinata pe 
cele două probe. Iată motive pen
tru care tinăra sportivă merită 
sincere felicitări. REZULTATE 
TEHNICE : slalom special senioa
re : 1. DANIELA UNKROP (Dina
mo Brașov) 87,4 — campioană na
țională, 2. Aurelia Nițu (L.S. Pre
deal) 87,6, 3. Nela Simion (CSU 
Oradea) 94.0, 4. Anemarie Wer- 
haszi (Steagul roșu) 96.4. 5. Ange
la Manole (CSU Cluj-Napoca) 97,4, 
6. Minodora Munteanu (CSU Ora
dea) 103,6.

(prin telefon). Joi 
în „căldarea” Văii

Mihai BARA
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Marian Slavic NU VOI PARAȘI
BAZINUL DE CONCURS DECIT ÎNVINS!“

Am afirmat întot
deauna că Marian Sla
vic reprezintă o excep
ție nu numai pentru 

înotul din țara noastră, dar în general pentru sportul 
românesc. A venit la București, de la Ploiești, orașul 
copilăriei sale, cu o valijoară și o sacoșă, urmărit 
de bombănelile tatălui său, tehnicianul Bronislav Slavic 
care căuta să-1 convingă : „Ai învățat o meserie fru
moasă (n.r. cea de operator chimist), acum ține-te de ea“.

Marian avea însă ambiții mult 
mai mari. L-a încurajat și antre- 
norul Mihai Mitrofan, care l-a 
trimis direct la prietenul său Gh. 
Dimeca, la clubul Steaua, cu. o 
simplă recomandare : „băiatul are 
mult talent”. în vara aceluiași an 
(1967), în primul schimb ăl șta
fetei de crauliști de la Steau-a, 
Slavic devenea campion și record
man al țării, inaugurînd la 20 de 
ani, o virstă la care îndeobște 
înotătorii spun adio competițiilor, 
un palmares ce cu greu va pu
tea fi egalat : 48 de titluri de 
campion național, 57 de recorduri 
republicane, 24 de titluri balca
nice (cifră record), finalist la cam
pionatele europene din 1970 (Bar
celona), de mai multe ori învin
gător în „Cupa Europei” și alte 
mari concursuri europene de am
ploare.

Dotat cu remarcabile calități, cu 
o putere de luntă demnă de toată 
lauda. Marian Slavic a avut în cel 
peste 10 ani de activitate o serioasă 
contribuție la redresarea parțială 
a înotului românesc, la stimularea

Minutul S9

tinerilor performe- 
ri în a se 
Specialiștii, 
numai ei, 
considerat 
deauna ca 
mul ce 
tul“ într-o 
cursă. Și acum ne 
mai este vie jn a- 
mintiri întrecerea 
ștafetei de 4X200 
m liber, care pu
nea punct „Cupei 
Europei11 — ediția 
Sofia, 1975. Repre
zentativa țării noas
tre se afla în acel moment în neplă
cuta situație de a retrograda din 
grupa B, căci înaintea ultimului 
schimb, iugoslavii și polonezii, ad
versarii direcți, acumulaseră un a- 
vans de peste doi 
cuperabil în mai 
minute. Slavic a 
cursă memorabilă, 
echipei sale. Și

depăși.
și nu 

, l-au 
întot-
pe o- 

„dă to- 
singură

...Echipa studențească de 
handbal a României susținea, la 
Tarnow, in Polonia, meciul de
cisiv pentru calificarea in finala 
celei de a Vil-a ediții a Cam
pionatului mondial universitar, 
încurajați frenetic, handbaliștii 
polonezi se loveau, însă, me
reu, de zidul puternic al apă
rării noastre, dirijată excelent 
de Ștefan Orban, portarul des
pre care se spune, in lumea' 
handbalului, că este urmărit de 
neșansă...

Pină în minutul 43 al jocu
lui, Orban apărase de-a dreptul 
extraordinar „rezolvind" mai 
multe contraatacuri, șuturi pu
ternice de la distanță și de pe se
micerc, două aruncări de la 7 m ! 
Scorul fusese favorabil numai 
echipei noastre, iar atunci, in 
minutul care avea să fie nefast 
pentru Orban, era 18—14. A fost 
u-n contraatac fulgerător al 
handbaliștilor polonezi, doi din
tre băieții noștri s-au repliat 
la fel de repede dar, pentru o 
cit mai mare siguranță, Orban 
a ieșit curajos ia marginea se
micercului... Ciocnirea n-a pu
tut fi evitată, iar pachetul de 
jucători a căzut pe piciorul por
tarului nostru. 260 de kilogra
me înseamnă, firește, prea mult 
pentru o tibie și un peroneu, 
care au cedat !

întreaga sală a amuțit. Era 
o liniște apăsătoare, spintecată

doar de gemetele lui Ștefan 
Orban. Băieții plingeau și se 
invirteau in jurul lui, dispe
rați. Orban, lucid, ii calma și 
le cerea să ciștige meciul; pen
tru el, pentru cei de acasă. Cind 
a fost așezat pe targă și dus 
spre ieșirea din sală aplauzele 
publicului l-au însoțit ca pe 
un mare învingător.

...A doua zi de dimineață în
treaga noastră echipă l-a vizi
tat pe Orban la spitalul din 
Tarnow, I-a felicitat pe băieți 
pentru victorie și i-a rugat pe 
conducătorii lotului să-l ia la 
Varșovia, la finală. Noi am 
plecat cu autocarul, iar el a 
venit cu un elicopter. Avea pi
ciorul in ghips și trebuia să aș
tepte întoarcerea acasă pentru 
operație. N-a putut vedea' fi
nala ; a stat singur în camera 
de la hotel, așteptind întoarce
rea băieților. Cînd au venit și 
i-au spus că sînt campioni mon
diali nu s-a mai putut abține; 
lacrimile s-au scurs pe obraz...

...Și a mai fost ceva : porta
rul Virgil Marchidan, sosit in 
ultima clipă de la București 
pentru a-l secunda pe Vasila- 
che, devenit titular, i-a oferit 
medalia sa de campion mondi
al lui Orban, care n-a vrut s-o 
primească, spunindu-i; „Tine-o 
tu, o meriți, eu mai am ci- 
teva

Harla AIEXANDRESCU
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NOI APARIȚII DE LARG INTERES ICampionul în mijlocul unor viitori elevi 
Foto : N. ‘DRAGOȘ

ori i s-a 
a-și ajuta

metri, greu re- 
puțin de două 
făcut atunci o 
salvind onoarea 
așa a procedat

PREOCUPĂRI ȘTIINȚIFICE

întotdeauna, de cite 
ivit ocazia pentru 
coechipierii, fie cei de club, fie 
cei din reprezentativă.

Din vara acestui an campionul 
va mai adăuga bogatei sale 
lecții de diplome încă una, 
aceea de antrenor. „Voi căuta 
pii cărora să le placă înotul, 
iubească așa cum l-am iubit 
Ii voi învăța — mult mai devreme 
decit am învățat eu —, îi voi 
pregăti în condiții mult mai bune 
decit cele pe care le-am avut eu 
și voi încerca să formez noi cam
pioni. Bazinul de concurs însă 
nu-1 voi părăsi decit învins !...“

co
pe 

co- 
să-1 
eu.

Adrian VASILIU

Fără îndoială, pe plan edito
rial, în domeniul sportului, prin
cipalul eveniment l-a constituit — 
zilele trecute — lansarea cărții 
„Nadîa”, volum semnat de zia
ristul loan Chirilă, o patetică isto
rie a celei mai celebre campioane 
olimpice a ultimei ediții — Mont
real ’76. Dar — ne spunea Cor- 
neliu Mateescu, redactor-șef al 
Editurii sport-turism — și în pe
rioada următoare vor apare în li
brării o serie de lucrări intere
sante, care se adresează unor largi 
cercuri de cititori, de la specia
liști la simpli „spectatori”, urmă- 
rindu-se atit educarea acestora, 
cit și furnizarea unor utile instru
mente de lucru tehnicienilor care 
activează în diverse discipline 
sportive.

CAMPIONATE, COMPETIȚII
ATLETISM: UN RECORD DE O BUNA

VALOARE INTERNAȚIONALĂ
de con- 
din ca-

per- 
pro-
1977
1975

Luînd startul — în afară 
curs — în cursa de 1500 m 
drul campionatelor de atletism ale 
Ungariei, campioana țării noas
tre Natalia Mărașescu a obținut, 
miercuri, o victorie categorică în 
fața semifondistei maghiare Lazar 
pe care a întrecut-o cu mai bine 
de 12 secunde. Timpul Nataliei 
(4:10,2) reprezintă un nou record 
național, de o foarte bună valoare 
internațională. Cele mai bune 
formanțe mondiale la această 
bă sînt următoarele : 
4:08,1 Mary Steward (M. Brit.) 
4:09,9 Francie Larrieu (S.U.A.)
4:10,2 Natalia Mărașescu (România) 
1977.

După cum ne transmite cores
pondentul nostru din Budapesta, 
Natalia Mărașescu a avut o evolu
ție cu totul remarcabilă și se a- 
preciază că într-o companie mai 
valoroasă ea ar fi fost capabilă de 
un rezultat încă și mai bun. 
Miercuri seara însă ea n-a avut — 
practic — nici o adversară care 
să-i pună, cit dc cit, probleme. De 
subliniat, de asemenea, constanța 
cu care și-a făcut cursa : 400 m
— 66,0, 800 m — 2:12.0 (adică 400 
m tot în 66,0 s !), 1200 m — 3:20,0 
(400 m în 68,0 s,), ultimii 300 m
— 50,2 secunde. Cercetînd aceste 
cifre trebuie să reținem amănun-

tul că lungimea pistei sălii de Ia 
NepstadiOn este de 180 m !

în ziua următoare a competiției, 
timișoreanul Aurel Niculescu a par
ticipat la cursa de 3000 m. Cu re
zultatul de 8:00,4 el s-a apropiat 
la numai 2 zecimi de secundă de 
recordul național deținut, din 1975, 
de Gheorghe Ghipu, Niculescu a 
fost întrecut, pe ultimii 120 de 
metri, de fondistul ungur Szives. 
Concurind și la 800 m, Natalia a 
terminat din nou învingătoare. 
Timpul ei 2:06,5 este la 1,3 s de 
recordul național al Ilenei Silai, 
din 1972.

• în cadrul unui concurs („Cupa 
Rapid") desfășurat joi în sala de 
la „23 August- din Capitală, ju
niorul Sorin Tirichiță (S.S.A.) și-a 
corectat propriul record republican 
la greutate. El a aruncat 16,34 m. 
De subliniat faptul că Tirichiță 
este junior de cat. a II-a. Alte cî
teva rezultate din același concurs: 
înălțime : Mihai Luță (SSA) 1,91 
m, lungime : Cristian Rădulescu 
(CSS) 6,64 m. In concursul orga
nizat de Viitorul, tot joi, și tot la 
..23 August", cele mai bune rezul
tate le-au obținut : C-tin Orheianu 
(Viit.) 1,91 m la înălțime. Tomaida 
Stănculeasa 1,53 m la înălțime, Iu
lian Ciocîrlie 13,69 m la triplu. (N. 
D. Nicolae — coresp.).

BASCHET: PENULTIMA ETAPĂ

LA TIMIȘOARA
CLAY ÎN ROLUL LUI HANIBAL

Z'

După un frumos debut lite
rar, provocat de apariția biogra
fiei sale romanțate, iată că Mo
hammad Aii, alias Cassius Clay, 
se pregătește să abordeze o nouă 
carieră. Aceea de... actor de ci
nema I Nu e prima oară că acti
vează în studiourile de film, dar 
de data aceasta e vorba de un 
rol de amplitudine, într-o pro
ducție americană care urmează 
a avea ca subiect un episod din

războaiele punice. Clay urmează 
a juca rolul Iui Hanibal, fai
mosul comandant de oști al ca- 
targinezilor. Filmul se va turna 
în Egipt. Spre deosebire de pre
tențiile sale pecuniare din box, 
de data aceasta campionul mon
dial a fost destul de modest. 
„Sînt doar Ia început de carieră 
— a declarat el — și în film ni
meni nu are nevoie de pumnii 
mei".

Pentru că ne aflăm în preziua 
deschiderii oficiale a sezonului 
fotbalistic, să menționăm apariția 
lucrării „Fotbal pe culmile per
formanței” de N. Petrescu, care 
furnizează elemente interesante și 
instructive despre diverse mijloace 
de antrenament. Sporturile de 
iarnă yor fi prezente prin volu
mul „Hochei — pregătirea copiilor 
și juniorilor”, în care autorul — 
V. Crihan — tratează aspecte pri
vind orientarea muncii cu gene
rația tînără în vederea obținerii 
unor rezultate de valoare. Men
ționăm. de asemenea, lucrările 
„Voleiul românesc” de N. Mateescu 
și M. Popescu, „Culturism" de L. 
Szekely, „Gimnastica abdominală” 
de I. Radovici și P. Radovici, 
„Antene pentru traficul de radio
amatori” de Gh. Stănciulescu.

Desigur, de un real interes se 
va bucura „Teoria antrenamentu
lui sportiv” de I. Șiciovan, prin 
problemele supuse dezbaterii, lu
crarea avînd o largă accesibilitate, 
ea fiind necesară studenților, dar 
și tehnicienilor.

încheiem aceste scurte notații 
despre viitoarele apariții cu cîteva 
volume din domeniul turismului : 
„Caracteristici ale culturii populare 
bihorene” de I. Codea și „Dru- 
mețind prin munții Banatului” de 
I. Botoșeneanu și Șt. Negrea.

Așadar, noi și atractive cărți, 
care vor fi, sîntem siguri, primite 
cu interes de cititori. (Em. F.)
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Ghsorghe Bodescu, antrenorul echipei de volei „Politehnica" Timișoara, 
ejectuind. testarea sportivilor săi

Recent un grup de cercetători 
timișoreni au dat în folosință un 
prototip de aparat denumit 
„Stand de forță cu punte tenso- 
metrică", intrat în dotarea labo
ratorului de studiu al efortului 
din cadrul clubului sportiv „Po
litehnica" Timișoara.

Aparatul este destinat obiecti
vizării procesului de investi
gare a calităților fizice (forța și 
rezistența) unor grupe muscu
lare la sportivii de performanță, 
putînd măsura următorii para
metri : forța absolută (în kg) ; 
forța de contracție (în sec) ; in
dicele de tenacitate (în sec) ;

forța de durată (ca lucru meca
nic programat).

Aparatul interesează desigur 
pe specialiști, care pot avea la 
dispoziție un utilaj simplu, ușor 
de manipulat, ce pune la înde- 
mînă date obiective asupra pro
greselor realizate de sportivi îr 
procesul de antrenament.

Iată colectivul de autori ce au 
construit acest interesant proto
tip : prof. univ. dr. C. I. Bucur, 
conf. univ. ing. dr. E. Șișak, prof, 
univ. ing. E. Budișan, tehn. pr. 
Șt. Farmati, asist, univ. Cornel 
Turcu și student Cristian Bucur.

CUVINTE
ÎNCRUCIȘATE

IN VITEZA
ORIZONTAL : 1.

Probele de mare vi
teză. — Campion la 
fugă. 2. Alergare că
tre sărituri. — Alear
gă rostogolindu-se. 3. 
în viteză. — La înăl
țime ! 4. Arată locul.
— Alergătoare de vi
teză. 5. Rămășag. — 
între cal și călăreț. 6. 
Cotire cu micșorarea 
vitezei. 7. Trecere in 
viteză. 8. La modă !
— începutul sfîrșitu- 
lui ! — Șușelescu la 
start ! 9. Vîrf în Car- 
pati. — In acest mo
ment. 10. Deplasare 
atmosferică... în vite
ză, — A lega. 11. A- 
lergători ai timpului. -— 
Iul pe fugă. 12. Record 
(3 cuv.).

VERTICAL : 1. Pregătesc finale
le... și la sută, 
„sută" și „două 
într-o tăinuire I 3. Clubul viteziș- tilor. — . . - _
git din
— Start 
șine. — 
olimpic.
în spate ! 8. Plecare în cursă. — 
Cățel. 9. Se poartă în viteză. — 
Campion la viteză. 10. La începu
tul jocului. — Concurentă Ia vi
teză.

1 2 3 . 4 5 6 w8 9 10

2 ▼
3 ▼
4 ▼
5 ▼ ▼v ▼ V
7 ▼
8 ▼ ▼ ▼
9 ▼
10 ▼ ▼
11 ▼
12

Deși „conturile" sînt încheiate 
(Dinamo București și Steaua au 
asigurate locurile 1 și 2 iar 
C.S.U. Galați și I.E.F.S. nu mai 
pot evita retrogradarea), în Di
vizia A la baschet masculin u- 
nele meciuri prezintă interes 
prin tradiție și prin rezultatele 
anterioare- Unul este cel dintre 
Universitatea Cluj-Napoca și 
Steaua, care va avea loc luni și 
marți. în partidele precedente, 
steliștii au 
rente mici, 
fiind la un 
ruri : 75—64, 93—81, 89—82). Ce
lelalte intîlniri ale etapei (pe
nultima din actualul campionat) 
se dispută azi și mîine : grupa 
1—6 : I.C E D- — Farul (82—101, 
88—89, 95—97), Rapid — Dinamo

învins, dar Ia dife- 
în două din jocuri ei 
pas de a pierde (sco-

POPICE: CONCURS
A LOTURILOR

(71—86, 65—87, 57—91) ; grupa 
7—12: C-S.U. Brașov — I-E-F-S. 
(83—84, 81—83, 85—62), Univer
sitatea Timișoara — Dinamo O- 
radea (89—91, 78—80, 80—70),
C.S-U- Galați — Politehnica Iași 
(71—73, 66—80, 83—102)-

în campionatul național femi
nin, în cadrul etapei a 15-a au 
loc următoarele meciuri : Uni
versitatea Timișoara — Rapid 
(45—66, 47—64), Sănătatea Plo
iești — Crișul (56—77, 81—71), 
„U“ Cluj-Napoca — I.E.FS- 
(53—96, 62—94), C-S.U- Galați — 
Olimpia București (64—75, 70—■ 
85), Mobila Satu Mare — Poli
tehnica (75—102, 80—115), Voin
ța Brașov — Voința București 
(56—58, 57-61)-

DE VERIFICARE
DE JUNIORI

ința București) 839 p d (399—440). 
Băieți: Alexandru Naszodi (Au- 

' ' p d
Soltesz

1767

Loturile naționale de juniori 
care se pregătesc pentru campi
onatele europene din luna mai, 
de la Zagreb, s-au reunit pentru 
prima oară în acest an la un 
concurs de verificare, pe arena 
Voința din Capitală- Antrenorii 
— T. Buzea. Margareta Szemăny 
la fete, I. Patru și Al. Gomoiu 
la băieți — au organizat cu 
componenții loturilor couă jocuri 
la probele clasice de 100 și 200 
lovituri mixte. Fetele au „mers" 
mai bine în' prima partidă, chiti' 
unele dintre ele au obținut re
zultate • mari; x ca de ’pildă; Ma-■ - 
ria Iosif-Nichifor (a doborît 463 
de popice) și Elena Vasile (452 
p d). Băieții, în 
încălzit mai greu 
dament mai bun 
ua a verificării-

Iată cele mai 
obținute la această primă veri
ficare : fete — Maria Iosif-Ni- 
chifor (Voința București) 887 p d 
(pe manșe : 463—424), Elena Va
sile (Rapid București) 871 p cl 
(452—422), Cornelia Nicolae (Vo-

Mare) 1778
Gheorghe 

Cluj-Napoca) 
Ilie Hosu (Electromu-

rul Baia 
(857—921), 
(Voința 
(854—913), 
reș Tg. Mureș) 1757 (850—907).

★
Azi și mîine se dispută etapa 

a Xl-a a campionatului Diviziei 
A, care programează o serie de 
partide interesante, ca de pildă: 
Olimpia București — Rulmentul 
Brașov și Aurul Bala Mare — 
Electromureș Tg- Mureș, derbyu- 
rile seriei Sud--și, respectiv. Nord 
Ia bărbați- La femei, cele mai 
atractive partide se anunță cele 
de la Giurgiu (Cetatea — Voința 
București), Tg- Mureș (Voința — 
C-S.M. Reșița) și Cluj-Napoca 
(Voința — Textila Timișoara).

înaintea acestei etape în frun
tea seriilor se găsesc : Laromet 
București (seria Sud) și Voința 
Tg- Mureș (Nord)
Petrolul 
și Aurul 
bărbați-

„Arta de 
și auto-

cota 
un 
în 
al

digitale în 
și ce fel de 
mingei, la 

învață mai 
pe teren".

NOTE DE LECTURĂ

CARTEA ÎNTII
în rafturile bibliote

cii Academiei, la 
II 88145, se află 
exemplar, 
excelente condiții, 
primei cărți românești 
despre tenis. Lucrarea 
poartă titlul 
Lawn-Tennis" 
rul ei este dr. Gheor
ghe Luppu, unul din 
primii noștri tenismani 
de valoare, arădean de 
origine, campion națio
nal între anii 1923—28. 
Volumul a apărut în 
1928 și s-a tipărit în 
imprimeriile din Timi
șoara, în remarcabile 
condiții grafice pentru 
acea vreme. Are 245 de 
pagini și peste o sută 
de ilustrații. Interesant 
de remarcat că lucra
rea doctorului Luppu a

păstrat

apărut în patru ediții 
paralele, în limbile 
română, germană, ma
ghiară și sîrbă. 'Este, 
mai cu seamă, o operă 
didactică, destinată în
vățării tenisului. Reți
nem, la unul din pri
mele capitole, următoa
rea recomandare făcu
tă începătorilor în spor
tul cu racheta : „Teni
sul trebuie învățat ju- 
cînd mingea la perete
le de - antrenament. 
Jocul Ia perete este a- 
semănător solfegiilor și 
exercițiilor 
muzică. Ori 
lovitură a 
perete, se 
repede ca
Are valoare și astăzi!

schimb, s-au... 
și au avut ran- 
în manșa a do-

bune punctaje

la femei, 
Teleajen Ploiești (Sud) 
Baia Mare (Nord) r— la

TENIS: FAVORIȚII ÎNVINȘI
IN ..CUPA

întrecerile de tenis de cimp do
tate cu „Cupa Steaua", ce se des
fășoară zilnic în sala din Calea 
Plevhei nr. 140, s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate — băieți : C. 
Popovici (Steaua) — FI. Segărcea- 
nu (Dinamo) 6—4, 2—6, 6—1 ; D. 
Nemeș — FI. Manea (ambii Jiul 
Petroșani) 7—5, 6—1 ; J. Bircu (Di
namo) — M. Tăbăraș (Progresul) 
0—6, 7—6,. 6—1 ; M. Mîrza (Steaua)
— I. Iovănescu (Progresul) 6—0, 
6—2 : fete : Valeria Balaj (Steaua)
— Maria Romanov (Tot înainte) 
3—6, 7—5, 6—3 ; Gabriela Dinu 
(Dinamo) — Camelia Chiriac (Di
namo 
Lucia 
Elena 
6—4 ; 
seanu 
6—3.

Concursul ajungînd în faza 
turilor de finală, s-au format 
grupe de cite 
„Grupa roșie" 
tabloului, iar 
partea de jos. Se vor intilni după 
sistemul „fiecare cu fiecare". Pri-

STEAUA‘‘
mii doi clasați din grupe se ca
lifică pentru faza semifinalelor, ur- 
mînd ca învingătorii să-și dispute 
locurile 1—2 iar învinșii locurilelocurile 1—2 iar învinșii 
3—4.

Rezultate „Grupa roșie" : 
cu — r ~ - l i
Nemeș — C.‘ Popovici 6—3, 6—5 : 
J. Bircu — C. Dumitrescu (Jiul 
Petroșani) 6—4, 6—7. 6—3 ; D. Ne
meș — C. Dumitrescu 6—4, 5—7, 
7—5. Prin îmbolnăvirea jucătorului 
B. Almăjan (Jiul Petroșani) in 
„Grupa albastră" au rămas, trei 
jucători. Rezultate : I. Kerekeș 
(Dinamo Brașov) — C. Curcă (C.S.U. 
Construcții) 6—4, 6—1 ; M. Mîrza
— C. Curcă 6—4, 3—6, 6—4.

La fete meciurile se dispută în 
cadrul unei singure grupe, după 
același sistem. Rezultate : Gabrie
la Dinu — Valeria Balaj 6—3, 6—3, 
Lucia Romanov — Elena Trifu 
6—4. 6—3.

Mîine. începînd de la ora 8,30, 
se vor disputa finalele și jocurile 
pentru locurile 3—4. (S. IONESCU
— coresp).

.... J. Bir- 
C. Popovici 7—5, 6—2 ; D.

Eterna spirală a timpului vast 
Oprită o clipă-n Elada, de mult. 
Fixă pe vecie în marmoră, cast, 
Simbolul olimpic : atletu-n tumult.

Artistul, un geniu trăit în palestre, 
Cu daltă și spirit dură un miracol. 
Rămas peste ere, gigant printre creste 
Sclipire umană, credibil oracol.

O forță lăuntră, senină și pură
II poartă spre glorii pe umerii ei. 
Intrecerea-i dreaptă, nici vrajbă, nici ură. 
Moment ce-l ridică pe om peste zei.

DORIN ALMAȘAN
(din ciclul „Sufletul arenei")

DISCOBOLUL LUI MIRON

Pune ca
la sută

La 
in 

la...
NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 

un meci de fotbal disputat 
R.F.G. s-a înscris un gol de 
90 de metri :
Pun această întrebare, 
Evident, puțin mirat : 
Poate să existe, oare, 
și-un balon... teleghidat ?

— Alergător la 
sute". 2. Start. —

4. în fine ! — Fu-
5. Pădure tînără.

Plecat.
pluton
la plecare ! 6. Aleargă pe
Animal... vesel. — Nume...
7. Dă demnitate. — Prins

Ion ȘUȘELESCV

Dezlegarea jocului precedent, 
intitulat „Sporturi în careu" : O- 
RIZONTAL : 1. Stirni — Polona. 
2. Catir — Boboc — G. 3. Hiat — 
Minotaur. 4. In — Ms — S — Sur
se. 5. Tiriac — Tirita 6. A — 
Schimb — It — T. 7. RP — lata 
— B — Apa. 8. Iod — Rintas — 
O. 9. Focar — Inceti. 10. Stir — 
Ear . — Hait. 11. Pinot — Saci — 
Ri. 12. Aran — Dinamo — R. 13. 
Deschisa — Boxe.

STANUTA APOSTOL, COMUNA 
RIMN1CENI. Nu sintețl nici prima, 
nici ultima fată căreia îi place fot
balul ! Lui Dudu Georgescu, fotba- 
balistul dv. preferat, li puteți scrie 
pe adresa clubului Dinamo : Bucu-

rești, șoseaua Ștefan cel Mare nr. 
7, sectorul 2. Apropo : el stă bine 
cu golurile, dar dv. cum stați cu... 
notele, în clasa vm-a ?

TITU FIL1PIDESCU, BUCUREȘTI. 
Un mărțișor pentru tînără și talen
tata săritoare în lungime Glna Pa- 
nait, care a bătut vechiul record al 
Vioricăi Viscopoleanu, în sală ; 
Primăvara — ești de-aeord ? — 
Să-ți aducă-un nou., record !

MARIN ȘT. ALBU, COMUNA VI- 
NATORI. Bilanțul meciurilor steaua
— Petrolul este favorabil echipei 
Steaua. Pină acum, cele două echi
pe (sub diferite denumiri pe care 
le-au avut de-a lungul anilor) s-au 
întilnlt de 50 de ori. De 27 de ori 
a ciștigat Steaua, de 14 ori Petrolul, 
iar 9 jocuri s-au încheiat la egali
tate. Cele mai mari scoruri : Steaua
— Petrolul 6—0 (în 1951) șl Petro
lul — Steaua 6—1 (in ediția 1957— 
1958).

MARIN PETROVICI, BRA1LA. Ce 
se întimplă, intr-un meci de box 
între amatori, dacă un boxer cade 
la podea (din pumn), dar gongul 
intervine în timpul... numărătorii ?

O întrebare interesantă, mai ales ci 
asemenea situații se pot ivi din cînd 
in cînd. Dacă acest lucru se intim- 
plă cînd gongul anunță finalul pri
mei sau al celei de a doua reprize, 
numărătoarea continuă șl după 
gong. Dacă, însă sună gongul anun- 
țind sflrșitul celei de a 3-a reprize, 
numărătoarea este întreruptă și, in 

' " ‘ pinăde- 
la

MUSCA, IAȘI. Nu e-CORNELIU MUSCA, IAȘI. Nu e- 
xlstă limite de virstă pentru prac
ticarea judo-ului. Natural, sînt ne
cesare anumite calități fizice și a- 
numite deprinderi motrice. Le a- 
veți ? oricum, in Iași exlstind 3 
secții de judo, vă puteți prezenta 
pentru a fi testat la : Po
litehnica (antrenor : C. Bordea). 
Terom (V. pînzaru) sau Școala spor
tivă „unirea" (C. Saucluc), In func
ție de profesiunea și de... vîrsta dv.

Ilustrații: N. CLAUDIU

funcție de punctajul realizat' în acel moment, boxerul este 
clarat învins sau... învingător 
puncte.

I 
I
I
I 
I
I

2—6. 6—3, 6—3 ;Brașov)
Romanov (Tot înainte) 
Popescu

Elena Trifu — Lunela 
(ambele Progresul)

(Dinamo)

sfer- 
două 

patru jucători ; 
partea de sus a 

„Grupa albastră"

VOLEI: O RUNDĂ FĂRĂ PROBLEME?
Cu etapa programată mîine, a 

XVII-a, returul campionatelor Di
viziei A de volei a ajuns la ju
mătate. fără. însă, să se fi pro
dus deocamdată clarificări in ceea 
ce privește stabilirea grupelor fi
nale, fapt care menține interesul 
pentru meciurile din etapele ur
mătoare,

întrecerea feminină programează 
trei partide care pot furniza evo
luții de bun nivel, date fiind po
sibilitățile echipelor și miza me
ciurilor : I.E.F.S. (locul 5) — Fa
rul Constanța (6) (duminică, sala 
Dinamo, de la ora 9). Universi
tatea Craiova (3) — Dinamo (2) 
și Penicilina Iași (1) — Rapid (4). 
Meciuri importante, vizînd mai a- 
les formațiile aflate în cursă pen
tru evitarea retrogradării se vor 
desfășura la Galați : C.S.U. (7) — 
Maratex B. Mare (10) ; la Sibiu : 
C.S.M. (12) — Universitatea Ti
mișoara (8) ; la Bacău : Știința 
(9) — Ceahlăul P. Neamț (11), 
Nu este exclus, așa cum s-a în- 
timplat și în’ etapa trecută, să 
consemnăm unele surprize, în ur
ma cărora pot interveni schimbări 
în clasament. Dar...

în campionatul masculin se a- 
nunță o etapă calmă, în care nu 
se întrevăd rezultate... puțin scon- ■ 
tate, ceea ce nu înseamnă însă că 
meciurile își pierd din atractivi- 
tate, deoarece fiecare echipă este 
interesată fie să-și îmbunătățească 
situația în clasament, fie să-și 
consolideze poziția pe care se află, 
în programul etapei sînt prevăzute 
următoarele intîlniri : Dinamo (1)

— Politehnica Timișoara (4) (du
minică, sala Dinamo, de la ora 10), 
Steaua (3) — Universitatea Cra
iova (9) (duminică, sala Floreasca, 
ora 11), Petrolul Ploiești (12) — 
Viitorul Bacău (5), Constructorul 
Brăila (6) — Tractorul Brașov (7). 
Explorări B. Mare (2) — Rapid 
(8), C.S.U. Galați (11) ------
Delta Tulcea (10).
• Ieri, în Sala sporturilor din 

partida

C.S.M.

Ploiești s-a desfășurat 
restantă, contind pentru etapa a 
XVI-a a campionatului masculin 
dintre echipele Petrolul și Steaua. 
Victoria a revenit cu 3—0 (5, 7, 11) 
formației bucureștene. (O. BAL- 
TEANU, coresp.)

ANUNȚ
Universitatea cultural-știin- 

țifică București, in colabo
rare cu consiliul municipal 
pentru educație fizică și 
sport și Centrul de cercetări 
pentru educație fizică și sport 
al C.N.E.F.S., anunță ține
rea cursului de reciclare cu 
tema : „SARCINILE OLIM
PICE ALE CLUBULUI ME
TALUL ȘI MODUL LOR DE 
REALIZARE". Masa rotundă 
condusă de președintele clu
bului, Spătaru Savu, va avea 
loc în sala S.R.C.S. din str, 
Biserica Amzei 5—7, luni 28 
februarie 1977, orele 12,30.

Va urma un film artistic.

I
Am 

să
MARCU IULIAN, CRAIOVA, 

crezut că nu mai este ___L
răspund la această întrebare, dar ea 
revine periodic : medaliile de aur 
de la marile competiții, inclusiv 
J.O., sînt confecționate dlntr-un me
tal special, suflat cu circa 6 grame 
de aur. In cazul de față, deci, nu 
aurul are valoare, ci ceea ce sim
bolizează medalia pentru țara res
pectivă, pentru sportivul respectiv.

nevoie I 
I
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SPORTUL ÎN UNITĂȚI I

ALE COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI
I

Echipele calificate

în „optimile" Cupei

I sînt gata de start

AMPLE DEZBATERI SI UN UTIL I 
ISCHIMB DE EXPEBIENTA

Ieri dimineață, în sala 
vități a Uniunii centrale 
rativelor meșteșugărești ..... ...... 
tală, a avut loc ședința de instrui
re a lucrătorilor din uniunile ju
dețene ale cooperației meșteșugă
rești care activează în domeniul 
educației fizice și sportului, precum 
și a președinților cluburilor și se
cretarilor asociațiilor sportive Vo
ința. La. ședință au fost prezenți 
tov. Ion Rachieru, membru al Bi
roului executiv al U.C.E.C.O.M. și 
tov. Popa Ioviță. membru al Bi
roului executiv al C.N.E.F.S.

Cu _ acest _ prilej s-a efectuat o 
amplă analiză a activității sporti-

de festi- 
a coope- 

din Capi-
ve de masă și de performanță des
fășurată în cooperativele meșteșu
gărești din întreaga țară, în anul 
care a trecut și au fost dezbătute 
importantele obiective ale planului 
de dezvoltare a activității pe pe
rioada imediat următoare și in 
perspectivă, obiective desprinse 
din Programul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport aprobat de partid.

Dezbaterile purtate ca și conclu
ziile trase au subliniat valoarea 
acestui amplu schimb de experien
ță pentru dezvoltarea în continua
re a activității sportive din cadrul 
cooperației meșteșugărești. (V. T.)

I
I
I
I
I

Raid în județul Suceava
I
I

CONDIȚII BUNE DE PRACTICARE I 
A SPORTURILOR PREFERATE
• Participările la „Voințiada1-latura iortc a activității «Con-

I
I

ducerile cooperativelor sprijină acțiunea de amenajare a I
unor Dare simple • Preocupare pentru extinderea practicării I

gimnasticii ia locul de muncă
Activitațea desfășurată de ti

nerii care lucrează in cooperația 
meșteșugărească din municipiul 
Suceava și din celelalte șase orașe 
ale județului se integrează, cu 
bune rezultate, în'peisajul sportu
lui de masă din această parte a 
țării. Participările la „Voințiadă" 
— cum este denumit campionatul 
intern al meșteșugarilor — au con
stituit, în anul 1976, principala 
formă de atragere la competiții a 
unui însemnat număr de iubitori 
ai mișcării, ai exercițiilor fizice în 
aer liber. Avantajați și prin așe
zarea geografică, atît cooperatorii 
din Vatra Dornei, cit și cei din 
Suceava și Rădăuți, si-ati consu
mat cea mai mare parte a timpu-

care s-a acordat introducerii gim
nasticii la locul de muncă. Avînd 
sprijinul unor cadre de speciali
tate de la Institutul pedagogic in 
formarea de instructori, s-a reușit 
ca in 31 de ateliere și unități peste 
2 500 de cooperatori să practice, 
în momentul de față, gimnastica 
la locul de muncă. Trebuie eviden
țiat faptul că în centrul atenției 
consiliilor asociațiilor sportive a 
stat _ preocuparea pentru ca gim
nastica să fie generalizată mai în- 
tîi la unitățile unde 
mentul feminin, și 
toarele covoare și 
rie. „Așteptăm — 
încheierea discuției __ T_
— o mai mare grijă pentru atra-

predomină ele- 
anume în sec- 
croitorie-lenje- 
ne spunea în 
Vasile Hrișcă

I 
I
I
I 
I
I 
I

VEȘTI DIN CELE 16 TABERE Au mai rămas puține ore p: 
sezonului competițional de 
t' + /"Ț 1 C l Iii O

• METALUL BUCUREȘTI a 
urmat, în această săptămină, pro
gramul obișnuit de antrenamente. 
Antrenorul Paul Popescu speră să 
prezinte în meciul de mîine cel 
mai bun „unsprezece” din Iotul de 
care dispune, deși folosirea jucă
torului titular Georgescu (acciden
tat) se află încă sub semnul în
trebării. Echipa se va deplasa du
minică ..................... .. ..
• F. C. 
această 
zilnice, iar miercuri a susținut un 
joc de verificare la București, cu 
divizionara C Autobuzul, pe care 
a intrecut-o cu 3—1. în meciul de 
Cupă de miine nu va putea fi 
folosit Radu II, care este suspen
dat o etapă. Piteștenii vor sosi în 
după-amiaza acestei zile la Plo
iești.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Ghiță (Brașov).

dimineața
ARGEȘ a 

săptămină

la Ploiești, 
efectuat in 

antrenamente

c.

• U.T.A. a plecat din Arad joi 
dimineața, oprindu-se, pentru o 
scurtă „haltă” la Orăștie, unde, în 
aceeași zi, a , susținut un joc de 
verificare cu divizionara B Dacia 
(scor : 1—2). Pentru meciul dc
mîine, antrenorul C. Manolache va 
alinia următorul „11” : Iorgulescu
— Gașpar, Kukla, Șchepp, Giur
giu — Domide, Leac, Broșovsciii
— Cura, Nedelcu, Tisa. • F. C. 
BIHOR s-a îngrijit, în cursul săp- 
tămînii, să-i recupereze pe cei trei 
jucători (Run II, Lupău și Suciu) 
care • n-au 
miercuri în
Subotița. După toate probabilită
țile, ei vor fi apți de joc 
partida cu U.T.A. Orădenii au ple
cat spre Deva ieri, la amiază, cu 
autocarul.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Băr- 
bulescu (București).

putut fi utilizați 
„amicalul” cu Spartak

în

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a efectuat toată săptămină antre
namente. Lung, care este acciden
tat (fractură la un deget), a de
venit indisponibil pentru o mai 
lungă perioadă de timp. Irimescu 
— care a fost operat de menise 
și și-a reluat mai de mult antre
namentele — a fost utilizat in 
partidele de verificare și a par
ticipat și la trialul lotului de ti
neret. Craiovenii sosesc astăzi la 
București. • JIUL PETROȘANI a 
efectuat ieri dimineață un ultim 
antrenament, după care a plecat, 
cu autocarul, la București. Din 
formație va lipsi Dumitrache, sus
pendat. „ll”-le probabil este a- 
cesta : Homan — Rusu, Bădin, Ciu- 
pitu, Deleanu — Augustin. Stoica — 
Bucurescu, Mulțescu, Sălăjan, Stoi- 
chiță.

ARBITRUL PARTIDEI : 
nulescu (București).

u mai rămas puține ore pînă la deschiderea oficială a 
; primăvară. Mîine, pe opt 

„Cupei României1', 
distanță, prima etapă a returului

~ — stadioane, se vor disputa optimile 
care preced, doar la 7 zile 
în Divizia A.

Mai peste tot, echipele 
cum se obișnuiește înaintea 
tițiile generale sînt însoțite 
jucătorilor, ale antrenorilor 
miște, ceea ce nu e rău (este chiar de înțeles și de acceptat), 
plusul de încredere în forțele proprii fiind caracteristic în
soritului și generosului anotimp, grăbit să participe și el la 
festin. „Rezultatele testelor fizice in anul acesta sînt net su
perioare celor realizate în trecut", ne parvine, de pildă, o veste 
plăcută din tabăra dinamoviștilor bucureșteni. „Echipa mea a 
înregistrat însemnate progrese pe planul organizării de an
samblu a jocului, precum și în privința unora dintre princi
palele trăsături ale fotbalului actual", ne spunea, zilele tre
cute, cu îndreptățită satisfacție antrenorul unei divizionare A.

De pretutindeni, așadar, dorinți de mai bine, speranțe în 
evoluții superioare din punctul de vedere strict al jocului, 
de nicăieri, însă, gînduri din sfera fair-play-ului, angajamente 
pe linia disciplinei. Ai fi tentat să crezi că faptele au înlo
cuit vorbele, că preocupări ale conducerilor de secții și clu
buri pe timpul perioadei de iarnă ar fi avut ca efect instau
rarea ordinei și disciplinei în cadrul echipelor noastre. Iluzie. 
Numeroasele atitudini nesportive semnalate, în toamnă, pe 
dreptunghiul gazonului au proliferat aceleași regretabile acte 
și în „intersezon", pe parcursul unora dintre jocurile ami
cale, de verificare. Au apărut iar cartonașe roșii și galbene, 
sancționînd proteste la deciziile arbitrilor sau lovirea inten
ționată a adversarului ; un jucător, Dumitrache, pe care îl 
credeam recuperat sub toate aspectele, și-a permis să aducă 
injurii unui cavaler al fluierului ; fotbaliști ai formațiilor 
Electroputere Craiova și Dinamo Slatina, în loc să-și verifice 
loial potențialul de joc, au găsit de cuviință să-și plătească 
reciproc polițe. Absentînd, cum se vede, munca de educație, 
continuă, metodică, au rămas atitudinile reprobabile. Nu nu
mai acelea ale fotbaliștilor pe terenul de joc, ci și acele aba
teri de la conduita sportivă din sfera activității particulare. 
Nu s-a înțeles, deci — după atîta vreme de repetate eșecuri — 
că, Ia formarea fotbalistului performer, procesul de instruire 
și educație trebuie să constituie un tot armonic, că între cei 
doi factori există un raport de interdependență.

Nu poți, cu alte cuvinte, să te exprimi plenar în teren 
risipindu-te în discuții interminabile cu arbitrii sau căutînd 
insistent picioarele adversarului. Nu poți să-ți păstrezi intact 
potențialul de joc, căpătat prin acumulările iernii, decît cu 
prețul unei vieți sportive cu adevărat exemplare. A nu ra
porta permanent la relația de sinteză EDUCAȚIE—DISCI
PLINA ÎN JOC înseamnă a suspecta de fals optimism inter
viurile și declarațiile la startul sezonului, a le condamna la o 
existență himerică.

• MINERUL MOTRU, una 
din performerele „șaisprezecimilor" 
Cupei (a eliminat pe Politehnica 
Timișoara), a plecat joi spre Pi
tești, fâcind o escală Ia Craiova. 
Pe stadionul Tineretului — cum 
ne-a informat corespondentul nos
tru, Șt. Gurgui — Minerul a sus
ținut o partidă de verificare in 
compania echipei de juniori a 
Universității Craiova, cu care a 
terminat la egalitate : 1—1. Go
lul echipei din Motru a fost mar
cat. în min. 20, de Gutuie. • 
STEAUA se va deplasa la Pitești, 
duminică dimineața, cu autocarul. 
Nu vor putea fi ’ utilizați Marcel 
Răducanu (operat de menise) și 
Iordănescu. Antrenorii Jenei șl 
Creiniceanu intenționează să ali
nieze următoarea formație : Ior- 
dache — Anghelini, FI. Marin, Sa- 
meș, Vigu — Dumitru, Ion Ion, 
Stoica — Troi, Năstase, Zamfir.

ARBITRUL PARTIDEI : N. Rai- 
nea (Birlad).

• F.C.M. REȘIȚA a plecat a- 
seară, cu trenul, spre Rm. Sărat, 
via București. în cursul acestei 
săptămini, antrenamentele forma
ției antrenată de I. Reinhardt 
s-au desfășurat numai „în fami
lie". Partida de miine este privită 
cu toată seriozitatea, știut fiind 
faptul că divizionara C din Boto
șani a eliminat, în etapa ante
rioară a cupei pe’Petrolul Ploiești. 
Utilizarea jucătorilor Porațehi și 
Kiss este sub semnul întrebării. 
• C. S. BOTOȘANI pleacă în 
cursul acestei dimineți, cu auto
carul spre Rm. Sărat. Săptămină 
aceasta, 
Nedelcu a 
verificare 
(2—1). Din 
lipsi, după 
și Chiru, 
etapă pentru acumularea 
cartonașe galbene.

ARBITRUL PARTIDEI : 
nușarifie (Bucureșit).

• C.S.U. GALAȚI. Finalista e- 
diției trecute s-a stabilit, de la 
16 februarie, la Slănicul Moldovei 
pentru pregătiri centralizate. Ul
timul meci de verificare: miercuri, 
cu C.S.M. Borzești, terminat la 
egalitate (1—1). Joi, gălățenii 
și-au trecut normele de control pe 
stadionul din Tg. Ocna. Indispo
nibili : Pasquale, Cotigă, Ustaba- 
cieff ; un alt absent de miine, 
Cramer, care a acumulat trei car
tonașe galbene. Sosirea la Focșani, 
astăzi după-amiază. • S. C. BA- 
CAU. Joi și vineri — examenul 
normelor de control, la care nu 
s-au prezentat Volmer (bolnav), 
Șoșu și Timol'i (accidentați). Nu 
va face deplasarea la Focșani nici 
Cărpuci, suspendat pentru trei

echipa pregătită de M. 
susținut o partidă de 

cu Danubiana Roman 
formația de mîine, vor 
cum se știe, 

suspendați pe
Andrieș 
cite o 
a trei

C. Ma-

cartonașe galbene. Este posibilă 
promovarea, în linia de atac, a 
juniorului Antohi.

ARBITRUL PARTIDEI : I. Chi- 
libar (Pitești).

• RAPID BUCUREȘTI. La mij
locul acestei săptămini, feroviarii 
au trecut testul de rezistență. în 
restul zilelor, antrenamente. An
trenorul. I. Motroc va utiliza o 
formație fără portarul Ioniță (lu
xa tie a umărului), 
Rontea (suspendat) 
Grigoraș (entorsă la 
chipa se deplasează 
duminică dimineață, 
e I.C.I.M. BRAȘOV, 
a Xl-a a Diviziei C, 
Constantin Mateescu, 
nat pînă în. „optimi' 
dintre care trei de Divizia B (Ol
tul Sf. Gheorghe, F. C. Șoimii 
Sibiu și Olimpia Satu Mare) a 
susținut miercuri un ultim joc de 
verificare, cu Torpedo Zărnești, 
Încheiat cu un scor alb. Nu se 
anunță indisponibilități. Se preco
nizează formația : Balaș — Neagu, 
Lupuțan, Mitu,_ Lie — Nica, Ghi- 
leanu, Funkștein — Tampa, Cio
banii, Ferencz.

ARBITRUL PARTIDEI : M. Mo- 
raru (Ploiești).

• PROGRESUL CORABIA. După 
ce a învins duminică pe divizionara 
B Chimia Tr. Măgurele cu 2—0, 
echipa antrenată de P. Prodileanu, 
alcătuită numai din jucători din 
localitate, a susținut in această 
săptămină un joc-școală, pe du
rata a trei reprize a 30 de mi
nute, cu formațiile Metalul și Să
nătatea Corabia. • AUTOMECA- 
NICA BUCUREȘTI. După jocul cu 
Petrolul Videle, pe care a între
cut-o cu 1—0 prin golul marcat 
de Nohit, echipa bucureșteană a 
participat. în această săptămină, la 
două jocuri-școală cu formația 
Oțelul, din campionatul municipal, 
categoria „Onoare”, după care an
trenorul C. Mataehe va alcătui 
formația, pentru partida, de du
minică. de la Roșiori.

ARBITRUL PARTIDEI : R. Șer
ban (Craiova).

și-au încheiat pregătirile și, așa 
fiecărei ridicări de cortină, repe
de interviuri, de declarații ale 
lor. Care mai de care mai opti-

atacantul 
și fundașul 

genunchi). E- 
la Cimpina 

cu autocarul. 
Lidera seriei 
antrenată de 
care a elimi- 

” șase echipe

AWWWWV

Gheorghe NICOLAESCU

■\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

C. Di-

UN MĂNUNCHI DE TALENTE
EUROPEI
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La .Vatra Dofnei iarna a fost mai... darnică, permițind meșteșugarilor 
suceveni să fie prezenți la startul unor întreceri de schi

lui liber, fie luind parte la între
cerile de orientare sportivă, fie, 
cum se întîmplă chiar te aceste 
zile, aflîndu-se la startul unor 
competiții de schi.

Fiecare sfirșit de săptămină este 
marcat de. manifestări sportive 
specifice, initiate la solicitarea ti
nerilor. Astfel, la cooperativa „Suce- 
vița" din Rădăuți, se organizează 
frecvent întreceri de schi, handbal și 
popice. De cind s-a terminat și lu
crarea . de introducere a încălzirii 
centrale, popicăria amenajată aici 
din inițiativa consiliului asociației 
și cu sprijinul conducerii nu cu
noaște ore de pauză : zilnic au 
loc întreceri pe ateliere în cadrul 
etapei de iarnă a „Vointiadei". Cei 
care doresc să se inițieze în spor
tul popicelor au la dispoziție ins
tructori pricepuți. La Vatra Dor
nei predomină participările la 
sporturi de iarnă, „Cupa ucenicu
lui", „Cupa croitorului" sau „Cupa 
constructorului" avînd in program 
întreceri de schi, te afara celor de 
handbal, șah și tenis de masă.

Dintr-o discuție cu Vasile Hriș
că, inspector principal la U.J.C.M. 
Suceava, am reținut grija pentru 
ca baza materială a sportului de 
masă să țină pasul cu creșterea 
interesului cetățenilor pentru a- 
ceastă activitate. Interlocutorul nc 
spunea : „Dispunem de două popi
carii, de 4 terenuri de handbal, 
volei și tenis, de 3 săli pentru șah 
și tenis de masă. Nu peste muit 
timp vom da în folosință o sală 
de gimnastică. Toate acestea nc 
permit să desfășurăm o activitate 
cit mai apropiată de cerințele for
mării la tinerii noștri a deprinde
rilor pentru mișcare, pentru sport 
în general".

Un fapt remarcabil, îndeosebi in 
municipiul Suceava, este atenția

gerea tinerilor în practicarea spor
turilor preferate, a exercițiilor fi
zice, din partea 
consiliilor asociațiilor sportive 
cooperativelor sucevene- „Confecția" 
și „Unirea". Ca și celelalte unități 
ale noastre, cooperativele amintite 
dispun de condiții, iar tinerii de 
aici doresc să-și petreacă în mod 
cit mai plăcut o parte a timpului 
lor liber, i'ăcind sport".

Ion GAVRILESCU

conducerilor și 
ale 
'• L«

PE SCURT
ÎNTRECERI LA STINA DE 

VALE. Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești Bihor a 
organizat, la începutul acestei săp- 
tămîni, un reușit concurs de schi, 
găzduit de pîrtiile frumoasei sta
țiuni montane Stîna de Vale. Au 
luat parte tineri concurenți din 
unitățile cooperativelor meșteșu
gărești din Oradea, Salonta, Mar- 
ghita și Orașul Dr. Petru Groza.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI. 
Cooperatorii din municipiul Birlad 
iau parte, in aceste zile, la între
ceri de șah, tenis de masă, popice 
și handbal dotate cu „Cupa Inde
pendenței". La concursurile care 
au loc la nivelul asociațiilor sînt 
înscriși peste 200 de tineri coope
ratori.

ACTIVITATE ÎN AER LIBER. 
La Tg. Mureș, în organizarea clu
bului . „Voința", se desfășoară nu
meroase competiții in aer liber la 
handbal și volei Datorită timpu
lui favorabil, zilnic au loc întil- 
niri între reprezentative ale coope
rativelor. Concursurile sînt dotate 
cu „Cupa Independenței".

ATLETISM. 
la ora 16 :

(B. m).
DUMINICA
Sola ,,23 August”, 
,,Cupa de Cristal".

SiMBATA
ATLETISM. Sala „23 August", de la 

ora 16,30 : „Cupa de Cristal".
BASCHET. Sola Floreasca, de

oro 16 : t.C.E.D. — Farul
la 

. ------------ (m. A),
Rdp'd — Diriamo (m. A) ; sala Pro
gresul, de la ora 16 : URBIS — 
TlMB (m. B), Mine-Energie — Lie. 1 
(m. B), Progresul — Arhitectura 
(f. B) ; sala Arhitectura, de la ora 
16- i Arhitectura — Automatica 
(m. B), Medicina — C.Ș.B. (f. B), 
Universitatea — Politehnica II (f. B) ; 
sala Politehnica, ora 18 : Politehnica 
— A.S. Armata (m. B).

POPICE. Arena Laromet, ora
Laromet București — Voința Ploiești; 
arena Giulești, de la ora 15 : Rapid 
București — Petrolul Bâicoi (Divizia 
A, fem-i'nin).

SĂRITURI IN APA. Bazinul „23 
August", de la ora 16 : campionatele 
naționale de sărituri (finale la Dlat- 
formâ senioare și „3 m" seniori).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, ora 18 : 
Spartac Flacăra roșie (B. f) ;
sala Construcția (capătul autobuzului 
35 — Vitqn), ora 19: I.E.F.S. — 
Calculatorul

15

de

BASCHET. Sala Floreasca, de 
ora 8,30 : I.C.E.D. '— Farul (m 
Rapid — Dinamo (m.A).

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
14.30 : Universitatea Craiova — 
(„Cupa României")

POPICE. Arena Olimpia, ora 
Olimpia București — Rulmentul 
șov ; arena de la clubul Ihtreprin- 
derij Republica, ora 8 ; Gloria 
București — Dacia Ploiești (Divizia 
A. masculin).

SĂRITURI IN APĂ. Bazinul „23 
August", de la ora 9 (calificări) și 
de la ora 16 
naționale de 
re platforma

VOLEI. Sala
I.EF.S.
Dinamo
(A, m) ; sala 
Steaua — 
salo C.F.R. 
I.T.B. (B. m) ;
10 : Voința 
(B, f) ; sala 
Progresul — 
(B. m) ; sala

Olimpia — Voința Craiova (B, f).

(finale) : campionatele 
seniori („3 m“ senioa- 

seniori).

Dinamo, ora 9 : 
Farul Constanța (A, f), 
- Politehnica Timișoara

Floreasca, ora 11 : 
„U" Craiova (A, m) ; 

ora, 10 î C.F.R.
sala Construcția,

— Penicilina |l 
Progresul, ora 
Metalul Hunedoara 

Olimpia, ora 9,30 ;

DIN PROBLEMELE ARBITRAJULUI

120 dc „Ciivalcri ai iluicrului" in căutarea unui loc dc antrenament
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I 
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De la începutul acestei săptă- 
mini “ ’ 
năr 
care 
cupa 
tă de federația franceză de fotbal 
la începutul lunii aprilie. „Am 
convocat pentru această perioadă de 
pregătire, 18 juniori mici — ne spu
nea prof. Nicolae Mihai, de la 
Școala generală nr. 70, antrenorul 
principal al lotului. Sînt jucători 
născuți în anul 1963, selecționați 
în urma unui trial care a avut loc, 
cu două săptămini in urmă, la 
București, trial urmărit de mai 
mulți antrenori bucurcșteni. unii 
dintre ei cu mare experiență în 
activitatea cu juniorii și copiii". Lo
tul are următoarea componență : 
Zolt Salai („U“ Cluj-Napoca), Con
stantin Girjoabă (Progresul Bucu
rești) și Mihai Florea (Șc. gen. nr. 
70) — portari; Cornel Ion (T.M.B)., 
Constantin Simion (Rapid). Iulian 
Boldiș (Șc. gen. nr. 70), Ion Curtean 
(Șc. sp. Șoimii Sibiu), Daniel Du- 
pleac și Mihai Datcu (Progresul 
București) — fundași ; Eugen Sîr- 
bu (Șc. gen. nr. 70), Andrei Spier 
(Rapid), Mihai Verteș (Olimpia 
Satu Mare) și Cornel Puiu (Steaua)
— mijlocași ; Luigi Iancu (S. C. 
Bacău), Mihai Stoica (Progresul 
București), Adrian Pavel (Rapid), 
Cosmin Gherasim (Tractorul Bra
șov) și Dumitru Bogdaniuc (Meta
lul București — înaintași. „Intere
sant de subliniat faptul — afirmă 
medicul lotului, Gheorghe Untea
— că acești jucători se remarcă 
printr-o capacitate de efort foarte 
bună și un gabarit impresionant 
pentru virsta lor, de 14 ani. Doar 
trei din cei 18 convoeați au sub 
1,66 metri, media copiilor inalți 
din țara noastră".

Joi după-amiază, pe terenul de 
Ia Snagov, lotul a susținut un prim 
joc în compania echipei de juniori 
Metalul București (antrenor : Nic. 
Anton), una dintre cele mai bune 
echipe din campionatul municipal.

se află la Snagov cel mai tî- 
lot reprezentativ de juniori, 
se pregătește pentru Mini- 
Europei, competiție organiza-

o partidă... lungă, de peste 
minute. Metalul — juniori 
după 1 august 1961 — a

100 de 
născuți 
jucat foarte bine în prima repri
ză de 30 de minute. L. Mihai, Șer
ban, Mihăilescu, Niță si Tănase, 
juniori de certă perspectivă, s-au 
remarcat prin promptitudinea in 
intervenții, precizia paselor și ra
piditatea ■ în execuții. Următoarele 
două reprize (una de 30 de minute, 
cealaltă de 40) au fost dominate, 
însă, de selecționată, care a a- 
vut următoarea alcătuire : Salai — 
C. Ion, Simion, Boldiș, Curtean — 
Sirbu, Verteș, Stoica — Bogdaniuc, 
Gherasim. Iancu. Pe parcursul me
ciului au fost 
jucători din lot. 
părut evoluția 
și incisivitatea
Gherasim și Iancu, îndeosebi în
tre minutele 70—100. „Simion, Pa
vel, Curtean, Iancu, Gherasim, Stoica 
sint .jucători înzestrați cu toate ca
litățile și depinde numai de an
trenorii lor ca să urce, treaptă cu 
treaptă, spre eșaloanele superioa
re. Mi-am format această convin
gere aici, la Snagov, pe parcursul 
celor 4—5 zile de pregătire. Și sînt 
Ia fel de convins că la centrele de 
copii și în școli se află mulți alții 
ca ei, dar puțini au răbdarea și 
tenacitatea de a-i crește pentru 
fotbal, conform cerințelor actuale". 
Cuvintele acestea aparțin celuilalt 
antrenor al lotului aflat în pregă
tire la Snagov, Nicolae Gorgorin.

Din păcate, selecționata aceasta 
nu este totuși... reprezentativă pen
tru că, la solicitarea federației, 
foarte puține au fost pepinierele 
fotbalului care au trimis jucători 
Ia trialul de la București. Surprin
de o astfel de atitudine din partea 
unor centre ca F.C. Bihor, F.C.M. 
Galați, F.C. Constanța, F.C.M. Re
șița etc. Iar din cele 27 de școli 
cu clase de fotbal, doar trei au a- 
vut „reprezentanți" la trial.

Continuînd seria noastră de re
veniri pe marginea recentei con- 

âYbiMTor din lotul divi
zionar A.
derea cele 6 r&ferate care au pre
zentat fie o serie de aspecte pri
vind activitatea arbitrilor, fie că 
s-au ocupat de aprofundarea uno
ra dintre chestiunile spinoase ale 
regulamentului sau do elucidarea 
ultimelor decizii ale lui Internatio
nal Board (Organismul oficial ca
re se ocupă de regulament). Au 
fost, firește, referate foarte utile, 
care au Invitat la discuții, printre 
cei mai activi dovedindu-se C. 
Bărbulescu, M. Fediuc, C. Dinu- 
lescu, C. Ghiță, Fr. Coloși, C. Pe
trea, R. Stîncan, Gh. Retezan, Max 
Popescu, N. Raab, R. Șerban.
CEEA CE ADESEA SE UITA 

SAU NU SE RESPECTA...

nu putem ti*ece cu ve-

CUM VA ARATA ZIDUL
PRIN..,„„OCHțpM)ETRU“i?
•Din -multitudinea de--aspecte 

relevate în referatele și discuți
ile acestei consfătuiri, am reținut 
problema greșelilor de arbitraj in- 
tîlnite supărător de des la exe
cutarea loviturilor libere (refe
rent : O. Comșa). Faptul că cei 
9,15 m se „metamorfozează" 
bit în 
peți 
strict 
etic, 
de...

folosiți și ceilalți 
Remarcabilă ni s-a 
Jibero-ului Simion 
atacanților Pavel,

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 1 MARTIE 1977 

TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI

ora 
lași 
11 :

acordă : AUTOTURISME,
EXCURSII PESTE HOTARE, PRE1 
MII IN BANI.

Se efectuează 8 extrageri. Se 
extrag în total 68 numere.

MAI MULTE BILETE JUCATE, 
MAI MULTE ȘANSE DE CÎȘTIGI

Tragerea LOTO-2 de mîine. du
minică 27 februarie, va avea loc la 
Clubul 
Doamnei nr. 2, la

Finanțe-Bănci din 
ora 17,45.

str.

S-a insistat, eu acest prilej, nu 
numai asupra unora dintre deci
ziile pe 
neral, le 
celor pe 
cum și 
respecte, 
ce parte atacul asupra portarului 
care, însă, după cum s-a subliniat 
de la catedră, este uneori greșit 
înțeles sau aplicat ; din cea de-a 
doua categorie fac parte o serie 
de prevederi regulamentare asupra 
cărora acum, în prag de sezon nou, 
este firesc să insistăm. Astfel, nu 
de puține ori s-a scris (și s-a sub
liniat și cu prilejul consfătuirii) 
că arbitrii noștri apreciază greșit 
distanța de 9,15 m la executarea 
loviturilor libere. S-a ajuns ca de 
multe ori ca așa-numitul zid să 
fie făcut Ia 6—7 m de locul de 
unde se va executa lovitura.

S-a discutat, foarte mult, despre 
cei patru pași pe care portarul 
are dreptul să-i facă cu balonul 
in mină și care, în mod curent, 
au ajuns să fie 7—8, fără ca arbi
trul să sancționeze — cu excepția 
unor cazuri rarisime — această 
abatere de la regulament.

Cu atenție au fost dezbătute — 
dlndu-se și exemple din meciurile 
disputate astă-toamnă — și alte 
probleme ca, de pildă, obstrucția, 
înlocuirea (!) loviturilor de pe
deapsă cu cele indirecte sau... 
„mutarea penaltyurilor" în afara 
careului mare, faptul că nu de 
puține ori arbitrii „uită" să arate 
cartonașul roșu unui jucător care, 
în cursul aceluiași meci, mai re
cepționase unul galben.

care arbitrii noștri, în ge- 
iau, dar în special asupra 
care ei le-au uitat, după 
jucătorii au uitat să le 
Din prima categorie fa-

su-
i funcție de gazde sau oas- 
ridică, desigur, întrebări 
tehnice, dar și de ordin 
implicațiile acestui viciu 
formă fiind considerabile. 

Ultima consfătuire a arbitrilor 
din lotul A a criticat încă o dată 
aceste greșeli devenite tradițio
nale. S-a propus și o soluție 
pentru eliminarea „elementelor 
de circ" care însoțesc măsurarea 
celor 9,15 m. Numai că soluția 
nu ni se pare deloc fericită. Pen
tru că, în locul celor nouă pași 
care nu pot fi (e o axiomă 1) 
nouă metri, s-a propus... metoda 
aprecierii vizuale. Adică se ape
lează la un criteriu în care rela
tivitatea este și mai mare (ca 
să nu spunem gradul de su
biectivism), aprecierile fiind fă
cute — negreșit — tot în func
ție de gazde sau de oaspeți.

De aceea credem că mult mai 
indicat este să se insiste pe res
pectarea cu strictețe și seriozi
tate a pașilor prin care un ar
bitru măsoară distanța de 9,15 m.

UNDE SE PREGĂTESC 
ARBITRII BUCUREȘTENI?
Spre finalul consfătuirii a exis

tat un punct la ordinea de zi aș
teptat cu mult interes de partici- 
panți : ..Arbitrii au cuvintul". Cu 
acest prilej, 8 cavaleri ai fluieru
lui au expus o serie de opinii și 
au făcut propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii lor. S-a arătat, 
astfel, că mulți jucători nu cu
nosc regulamentul, s-a propus ca 
atunci cînd arbitrii greșesc și se 
discută situația lor în cadrul Co
legiului să fie și ei invitați, s-a 
discutat despre calitatea fluierelor 
etc., etc. Cu același 
Constantin Petrea, 
legiului de arbitri 
București, a arătat < 
tați pe care le-au 
mai întîmpină conducătorii de joc

i prilej, arbitrul 
președintele Co
al muncipiului 

o serie de greu- 
intîmpinat și le

★
MÎINE, 27 
TRAGERE

FE- 
LO-

NU UITATI : 
BRUARIE 1977. 
TO-2. AZI, ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR !
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 25 FEBRUA

RIE
EXTRAGEREA

50 84 39 36 38

EXTRAGEREA
22 7 40 65 18 59

1977
I : 78 75 25 30

a Il-a : 8 37 73

FOND GENERAL 
GURI : 946.592 LEI, 
29.878 LEI, REPORT.

DE CÎȘTI- 
DIN CARE

cîștigurilor la
face astfel : de la 7 martie
25 aprilie inclusiv (în mu-
București), de la 11 martie
25 aprilie, inclusiv (în ța-

această traPlata 
gere se 
pînă la 
nicipiul 
pînă la
ră) și începînd aproximativ de la 
11 martie (prin mandate poștale).

® ACTUALITATI
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9 ARBITRII ÎNTÎLNIRILOR 
ROMANIA — SPANIA ȘI IUGO
SLAVIA — ROMANIA. F.I.F.A. a 
comunicat forului nostru de spe
cialitate arbitrii jocurilor selecțio
natei României, din această pri
măvară, în preliminariile C.M. Par
tida România — Spania (16 apri
lie — București) va fi condusă de 
o brigadă de aribtri scoțieni, avîn- 
du-1 la centru pe John Gordon. în- 
tilnirea Iugoslavia — România (Za
greb — 8 mai) va fi arbitrată de 
o brigadă din Israel. La centru, 
Moshe Ashkenazi.

• F.C. OLIMPIA SATU MARE 
s-a reîntors din turneul întreprins 
in U.R.S.S. Iată rezultatele întîlni- 
rilor pe care echipa sătmăreană 
le-a înregistrat acolo : în prima 
partidă a terminat la egalitate cu 
Plastic Vinogradov (0—0), în a 
doua a fost învinsă cu 5—1 de 
Ujgorod Goverîa (organizatoarea 
turneului), iar în ultimul joc a cîș-

• ACTUALITATI •
♦

tigat în fata Selecționatei regio
nale Zakarpatya cu scorul de 5—3. 
Golurile au fost marcate de Mărcii 
(în meciul cu Goverla), Kaizer (2), 
Hațeganu, Popa și Bathori II.

• MIINE — NUMEROASE ME
CIURI AMICALE, Echipele neca
lificate în optimile de finală ale 
„Cupei" susțin mîine nartide ami
cale. Notăm — din bogatul pro
gram — următoarele întâlniri : Ti
mișoara : Politehnica — Torpedo 
Moscova ; Tg. Mureș : A.S.A. — 
Spartak Subotița : Constanța : F.C.

F.C.M. Galați ; Hunedoara : 
Corvinul — „U“ Cluj-Napoca.

• F.C. CONSTANȚA ARE UN 
NOU ANTRENOR PRINCIPAL. 
Echipa litoralului are începînd de 
azi un nou antrenor principal. 
Conducerea tehnică este acum asi
gurată de Gheorghe Ola, care (in- 
locuindu-1 pe Petre Comăniță) ii 
va avea ca secund tot pe Con
stantin Tilvescu.

din Căpitală în pregătirea lor. Astfel, 
cu toate că antrenamentele acestora 
iwîJieefrtTt'ila 15 i«ttti»t?ic, o serie de 
ședințe prevăzute a avea* loc în 
aer liber cu greu s-au putut des
fășura pentru că acești oameni, 
cărora li se cere ca în timpul me
ciurilor să conducă de nota 10, tre
buiau să se plimbe de la stadio
nul „Republicii" la „23 August", de 
la „Progresul" la „Giulești". pen
tru ca, pînă la urmă, să-și gă
sească un loc pentru efectuarea 
pregătirilor la Velodromul Dinamo, 
prin buna înțelegere a conducerii 
clubului din Șos. Ștefan cel Mare. 
Credem că este necesară nu nu
mai intervenția C.M.E.F.S. Bucu
rești, dar și a F.R. Fotbal pentru 
curmarea acestei situații. Intr-ade
văr. nu este admisibil ca 120 de 
arbitri, contingentul cel mai im
portant din țară, să nu aibă unde 
se pregăti fizic, unde să-și desă- 
virșească cunoștințele teoretice.

Mircea TUDORAN 
Mircea M. IONESCU

JOCURI AMICALE
• F.C. BAIA MARE 

TAK SUBOTIȚA 3—4 (3—1). 
proximativ 7000 de spectatori, 
avut ocazia să asiste la un

SPAR- 
A- 
au 

. — joc
foarte bun, mai ales, în prima re
priză, cind echipa locală a domi
nat autoritar, conducted la pauză 
cu 3—1. în repriza secundă, antre
norul V. Mateianu a trimis în te
ren mai mulți jucători de rezervă 
și oaspeții au controlat astfel par
tida, reușind pină la urmă să ob
țină victoria cu scorul de 4—3. Au 
înscris : Naghi (min. 14). Koici 
(min. 80 și 87) și Perduv (min. 82) 
pentru Spartak, Radu (min. 2), Co- 
man (min. 23) și Moldovan (min. 
39) pentru băimâreni. (V. SÂSA- 
RANU — coresp.)

• VULTURII TEXTILA LUGOJ 
— TORPEDO MOSCOVA 2—3 
(1—2). Peste 2500 de spectatori au 
asistat la un meci de bun nivel 
tehnic. în care campioana Uniunii 
Sovietice a fost superioară la toa
te capitolele, reușind combinații 
spectaculoase, aplaudate de public. 
Echipa locală s-a străduit, și a 
reușit să țină pasul cu partenera 
de întrecere, pierzind onorabil, la 
limită. 3—2 (2—1). Golurile au fost 
marcate de : Deksterov (min. 39). 
Sabarov (min. 49 din 11 m) și 
Hrabostin (min. 65) pentru oaspeți, 
respectiv de Marica (min. 26 din 
11 m) și Nestorovici (min. 50). (C. 
OLARU — coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — UNIREA DEJ 6—3 (2—2). 
Au marcat : Bona, Dobrotă, Hurloi, 
Bichescu, Mureșan și Cîmpeanu II, 
pentru învingători, respectiv Jol- 
doș, Moceanu și Opriș. (I. LES- 
PUC — coresp.)

C.I.L. GHERLA — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 0—1 (0—0). Feroviarii au 
realizat a opta victorie consecuti
vă in jocurile de verificare dispu
tate. A înscris G. Mureșan (min. 
62). (I. POCOL — coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
PANDURII TG. JIU 1—1 (1—0).
Golurile au fost realizate de Tacoi 
(Electroputere) și Mureșan (Pan
durii). (Șt. GURGUI — coresp.)

CELULOZA CALARASI — Ș.N. 
OLTENIȚA 2—1 (2-0). Partida a 
fost urmărită de peste 3 000 de 
spectatori. Au marcat : Mușat 
(min. 1) și Pitiș (min. 5) pentru 
gazde, respectiv Marincel (min. 87). 
(N. CONSTANTINESCU — co
resp.)

LAPUȘUL TG. LAPUȘ — MI
NERUL MOLDOVA NOUĂ 3-3 
(2-2).



Concursul de patinaj artistic
de la Miercurea Ciuc

Jose! Sabovcik (Cehoslovacia) și Karin Riediger (R. F.
conduc după prima zi

CIUC, 25 (prin
adecvat

MIERCUREA 
telefon). Intr-un cadru 
evenimentului au început vineri, 
în localitate’ disputele concursu
lui internațional de patinaj ar
tistic. Competiția, la care 
răspuns prezent, patinatori
10 țări, se anunță din 
deosebit. de interesantă, 
prima zi a concursului 
prezentat în fața juriului de ar
bitri, juniorii — 10 băieți și 16 
fete. I-am urmărit cu atenție, 
iar prima impresie este aceea a 
echilibrului valoric, întrecerea, 
după obligatorii rămînînd deschi
să oricărui rezultat. în cea 
„aridă", dar și cea mai 
gătoare (pentru arbitri) 
din patinajul artistic 
aria cunoștințelor celor 
tionați", la obligatorii, 
concurent a avut de 
cite trei figuri.

Și acum citeva cuvinte despre 
lupta patinatorilor în prima zi 
de concurs. La băieți victoria a 
revenit tînărului cehoslovac Jo
sef Sabovcik. Cîștigătorul, ori
ginar din Bratislava, are 13 ani, 
iar anul acesta a ocupat locul
11 în campionatul țării prietene. 
Principalii săi adversari la M. 
Ciuc au fost reprezentanții noș
tri Bogdan Krutti și Adrian Va
sile. în disputa acestora au mai 
intervenit și reprezentanții Polo
niei și Iugoslaviei, care la multe 
figuri au fost mai buni decît 
primii trei. în final, însă, Z. cla-

au 
din 

start
In 

s-au

mai 
c'onvin- 

probă 
privind 
„ches- 
fiecare 

executat

obligatoriilor :
14 — 25,12 p, 2. Krutti

samentul
Sabovcik
23 — 24,04 p, 3. A. Vasile 21 — 
24.08 p, 4. M. Begovic 
slavia 26 — 23,50 p, 5. G. 
nia (Polonia) 30 — 23,20 p.

PE TEREN ACOPERIT

CUPA MONDIALA" LA SCHI

a i 
de

25 (Agerpres). — In 
campionatelor inter- 

? atletism „indoor"

Virginia Ruzici
învingătoare

(Iugo-
Kar-

cea 
s-a

In „etapa JAPONEZA"
Dintre cele 16 junioare, 

mai bună la „obligatorii" 
dovedit a fi Karin Riediger 
(R. F. Germania). Mai slabă la 
prima figură, la care pe primul 
loc s-a 
noastră, 
își ia o 
figura a

clasat reprezentanta 
Irina Nichiforov, Karin 
frumoasă revanșă la 
doua, după care se și 

detașează de principalele sale 
adversare. Pe locul II nu va ră- 
mîne însă Nichiforov. Sovietica 
Kira Ivanova „caligrafiază" im
pecabil figura a treia, reușind 
să o întreacă la note pe lideră, 
fără să o depășească însă și în 
clasamentul general al „obliga
toriilor".

Clasament: 1. Riediger 13— 
28,4 p. ; 2. Ivanova 14.5—27,28 
p ; 3. Nichiforov 22,16—26,16 p.; 
4. Petra Schruff (Austria) 29,5— 
24,96 p. ; 5. Helena Cwila (Polo
nia) 39,5—23,84 p.

Simbătă, 
niorii 
de la 
cursul 
neața 
gramate „liberele", pentru ju
niori, junioare, seniori, senioare.

intră în concurs se- 
(de la ora 8 — băieții, 
ora 17.30 — fetele). în 
zilei de duminică, dimi- 

și după-amiază, sînt pro-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

TOKIO, 25 (Agerpres)- — 
După o întrerupere de aproape 
trei săptămîni. întrecerile pentru 
„Cupa

Ia

Mondială** la schi alpin

HANS HINTERSEER

au fost reluate pe pîrtia de 
Furano (Japonia), unde s-a des
fășurat o probă masculină de 
slalom uriaș. Victoria a revenit 
sportivului austriac Hans Hin- 
terseer. cronometrat în cele 
două manse cu timpul total de 
3:11,58 (1:32,09 plus 1:39.49). Pe 
locurile următoare clasîndu-se 
coechipierul său Manfred Brun
ner — 3:12,10, Ernst Good (Elve
ția) — 3:12,27 și Willi Fi-ommelt 
(Liechtenstein) — 3:12,67- Italia
nul Gustavo Thoeni s-a situat pe 
locul 8 (cu 3:14.70), iar suedezul 
Ingemar Stenmark a ocupat 
locul 11 (cu 3:15,50).

In urata acestor rezultate, 
lider al clasamentului general se 
menține Franz Klammer (Aus
tria) — 195 p, urmat de Ingemar 
Stenmark (Suedia) — 174 p,
Klaus Heidegger (Austria) — 159 
p. Bernhard Russi (Elveția) — 
122 p, Gustavo Thoeni (Italia) — 
111 p și Piero Gros' (Italia) — 
101 p-

ROMA, 
ultima zi 
naționale 
ale Italiei, desfășurate la Milano, 
sportivul italian Carlo Grippo a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială pe teren acoperit 
în proba de 800 m, cu timpul de 
1:46,37. Pe locul 2 s-a clasat 
Hasler (Liechtenstein) — 1:47,41, 
urmat de Savici (Iugoslavia) — 
1:47,50- Cu un nou record mon
dial de sală s-a încheiat și cursa 
feminină de 400 m, în care 
Marita Koch (R.D. Germană) a 
fost cronometrată cu 
51,57- Proba feminină 
in înălțime a revenit 
liene Sara Simeoni — 
sprinterul belgian 
denbach a cîștigat proba de 400 
m, cu 47.19-

Alte rezultate

1 500 m : Diamante (Italia) 3:48, 
41 ; triplusalt : Valetudie (Fran
ța) — 16,04 m ; feminin : 60 m 
plat : Haglund (Suedia) 7,35 ; 
800 m : Neumann (R.D. Germa
nă) 2:08,2.

în turui doi la Detroit

HANDBALUL NOSTRU TREBUIE SA PARASEASCA
GRABNIC STADIUL ACTUAL NESATISFACATOR!

(Urmare din pag. 1)

perioară și de obținerea unor 
rezultate de bun nivel în cam
pionatul național. Analiza evo
luției echipelor de club în în
treceri internaționale trebuie să 
devină o regulă.

• ARBITRAJ. Colegiul cen
tral al arbitrilor și federația de 
specialitate au obligația să dez
bată modul cum înțeleg arbitrii 
să conducă meciurile din cam
pionatul național, CUM IN
FLUENȚEAZĂ El DIRECȚIILE 
EVOLUȚIEI ECHIPELOR. Este 
un fapt constatat că, uneori, ar
bitrii frinează angajamentul fi
zic, nedeosebindu-1 de brutali
tăți, că adeseori sancționează di
ferențiat aceleași infracțiuni, in 
funcție de jucător sau echipă, că 
prin maniera de arbitraj lasă 
impresia favorizării unor echipe. 
Solicitîndu-se împrospătarea lo
tului de arbitri eu oameni ti
neri, foști jucătorjj . rfoxaminxi- 
rea periodică a actualilor „di
vizionari" și sancționarea dras
tică a celor care se fac vinovați 
de vicierea rezultatelor și, mai 
ales, de influențarea negativă a 
jocului se cere, de fapt, rezol
varea unei probleme importan
te. acute, la ordinea zilei. Res
pingerea oricăror critici la a- 
dresa „cavalerilor fluierului" a 
creat o situație nefavorabilă» cu 
consecințe grave asupra evolu
ției handbalului nostru.

Trecînd la o altă problemă 
care a constituit obiectul an
chetei noastre, PROMOVAREA 
TINERETULUI, vom spune că 
— și după opinia noastră — ca
rența principală aparține secții- 
loi de juniori. Antrenorii care 
se ocupă de forpiarea viitorilor 
handbaliști nu dovedesc, în mul
te cazuri, nici hărnicie, nici spi
rit de observație și nici dorința 
de a se pune la punct cu prin
cipalele probleme privind selec
ția, instruirea și promovarea 
juniorilor. Fără a pleda pentru 
jucătorii-giganți, vom observa 
totuși că în prea multe cazuri 
așa-zisele talente

promovare au un gabarit inad
misibil de redus, sînt lipsite de 
forță generală, de îndeminare. 
Pregătirea asigurată la acest ni
vel, deosebit de important, este 
de cele mai multe ori sub orice 
critică, JUCĂTORII URMÎND 
SĂ PARCURGĂ,. ALFABETUL" 
TEHNICO-TACTIC ABIA DUPĂ 
CE AJUNG LA ECHIPELE DI
VIZIONARE. Rămînînd în ace
lași domeniu, al promovării, 
vom menționa că există la unii 
antrenori o evidentă teamă de a 
promova în jocuri divizionare 
tineri handbaliști. Ei sînt timo
rați și de opinia unor factori de 
răspundere din cluburi care au 
rămas adepții principiului „mai 
bine pierdem cu jucători consa- 
erați decit cu tineri debutanți". 
Așa se face că UNELE ECHIPE 
AJUNSE ÎN DIVIZIA A RE
NUNȚĂ LA JUCĂTORII PRO
PRII (TINERI DE OBICEI) pen
tru a include în lot foste ve
dete, aduse cu eforturi materia
le de pe la alte cluburi și care, 
în multe cazuri, nu contribuie 
cu riirfiic la ridicarea nivelului 
tehnic sau la obținerea unor re
zultate superioare. (Relonul Să- 
vinești, Gloria Arad ș.a.). În 
acest fel, indiferent de forma
țiile care promovează, se ru
lează același fond de- jucători 
și, firește, progresul se lasă za
darnic așteptat.

În sfîrșit, am introdus în 
chestionarul, anchetei întrebarea 
a 4-a (privind jucătorii capabili 
să facă față exigențelor echi
pei naționale) cu dorința de a 
demonstra și pe această cale 
tehnicienilor PENURIA DE JU
CĂTORI VALOROȘI. Răspunsu
rile au confirmat întrutotul aș
teptările. Pe liste au fost în
scriși, în majoritatea cazurilor, 
handbaliști cu 6—S ani de sta
giu la echipa națională. unii 
chiar cu mai mulți, oameni cu 
o evidentă uzură psihică și fi
zică, arhicunoscuți de adversari, 
incapabili să mai facă față unor 
campanii intense de pregătire. 
Evident, la această soluție s-a 
ajuns din lipsă de jucători ti- 

valoroși- cercul vicios ur-

mind să se închidă aici. Deci, 
din nou nu vom avea nimic cu 
care să surprindem adversarii, 
la aceasta adăugîndu-se și tot 
mai accentuata lipsă de ambiție 
a multora dintre sportivi. Situa
ția are drept căuză principală 
faptul că ANTRENORII 
TRI,. buni tehnicieni, 
bili de a asigura un 
real al tehnicii și tacticii hand
balului, S-AU LĂSAT AMEȚIȚI 
DE SUCCESELE REALIZATE 
ÎN ULTIMELE DOUĂ 
Nil, au considerat că 
nu-i poate ajunge din urmă, au 
închis izvoarele inițiativelor, i- 
novațiilor. Realitatea i-a dez
mințit. Alte țări, alte reprezenta
tive și cluburi de peste hotare 
ne-au ajuns din urmă și sînt 
gata să ne depășească. Poate că 
această afirmație, tare dar rea
lă, ii va trezi acum pe toți oa
menii capabili ai handbalului 
pentru a pune umărul, împreu
nă, spre a asigura un nou 
valoric, atit de așteptat.

Este bine bă tehnicienii 
tri conferențiază pe diferite 
ridiane ale lumii, împărtășesc 
altora experiența lor, DAR ESTE 
OBLIGATORIU S-O FACĂ ȘI 
ACASĂ cu colegii mai tineri, 
Ia perioade tot mai scurte și cu 
lucruri noi din arsenalul tehnic, 
să muncească ei înșiși mai mult 
pentru a 
înaintea 
putea ca 
solicitați

A sosit momentul reunirii tu
turor forțelor, al contribuției 
generale, oneste și devotate, la 
nivelul maxim al posibilităților 
fiecăruia, al înlăturării micilor 
și adeseori meschinelor dispute 
personale, este timpul ca toți 
tehnicienii să-și dea seama că e 
vorba de a se ajuta pe ei înșiși 
pentru progresul handbalului 
românesc care dispune de forțe 
și de condiții Ia cel mai înalt 
nivel și are. prin urmare, dato
ria să obțină rezultate de înalt 

în 
și

timpul de 
de săritură 
atletei ita- 
1.88 m. iar 

Alfons Brij-

masculin :

BUDAPESTA, 25 (Agerpres)-
— Au luat sfîrșit întrecerile 
campionatelor de atletism pe 
teren acoperit ale Ungariei. Per
formera zilei a doua de concurs 
a fost Erika Rudolf, învingătoare 
în proba de săritură în înălțime 
cu rezultatul de 1,90 m- Alte re
zultate : masculin: 68 mg — 
Mylaszin 7,8 ; 200 m — Magyar 
22.19; 800 m — Zsinka 1:50.6; 
3 000 m — Golacs 8:00,2 ; triplu
salt — Czifra 15,99 m ; prăjină
— Franke 4.80 m ; feminin : 60 
m plat — Ildiko Szabo 7,38 ; 
800 m — Iren Lipcsei 2:06,5.

NEW YORK, 25 (Agerpres). — 
în turul doi al turneului interna
țional feminin de tenis de la De
troit (Michigan), jucătoarea român
că Virginia Ruzici a învins-o in 
două seturi, cu 6—1, 6—4, pe aus
traliana Cynthia Doerner.

Alte rezultate : Sue Barker — 
Brigitte Cuypers 7—6, 
Frangoise Durr — Kristien 
6—2 6—3 ; Sharon Walsh — 
Nagelsen 6—2, 7—6 ; Yvonne 
maak — Betty Stove 6—4,
Martina Navratilova — Wendy O- 
verton 7—5, 6—2 ; Margaret Court 
— Green Stevens 5—7, 7—6, 6—3 ; 
Virginia Wade — Renata Tomano
va 7—5, 7—6.

6—2 ; 
Shaw 
Betsy
Ver-
6—2 ;

R. TANNER ELIMINAT
Azi, la Oddiish. meciul tinerilor halterofili

LA PALM SPRINGS
POLONIA ROMANIA 25 (Agerpres). — 

turneului interna-

Astăzi, la Gdansk (Polonia), 
are loc întîlnirea de juniori din
tre reprezentativele de haltere 
ale României și Poloniei. în 
vederea acestei reuniuni au fă
cut deplasarea următorii halte
rofili (în ordinea categoriilor) : 
I. Bălaș. Cr. Mateeș, C. Chiru.

CONTINUA „JOCURILE NORDICE"1 ,,--------------

HELSINKI. 25 (Agerpres). — 
Tradiționala competiție interna
țională de sporturi de iarnă „Jo
curile nordice" a continuat la 
Lahti (Finlanda) cu disputarea 
probei feminine de 5 km, în care 
victoria a revenit schioarei so
vietice Zinaida Amosova, cu tim
pul de 19:54,6. Pe locurile urmă
toare s-au clasat coechipiera sa 
Galina Kulakova — 19:57,8, Ve
ronika Schmidt (R.D. Germană) 
— 20:10,0 și Raisa Smetanina 
(U.R.S.S.) — 20:15,0. Campioana 
finlandeză Hilkka Kuntola 
situat pe locul 6, cu 20:28,0.

In cursa similară rezervată ju
nioarelor, 
de sosire 
Kitty Dahl 
finlandeza 
22:25,6 și 
Palekowa -

prima a trecut linia 
sportiva norvegiană 
— 21:57,2, urmată de 
Pirkko Maatta — 
cehoslovaca Dagmar 

— 22:27,6.

Proba de sărituri din cadrul 
combinatei nordice 
gata de finlandezul 
ttinen — 
85,5 m și 
elvețianul 
217,6 p.

a fost cîști- 
Rauno Mie- 

(sărituri 
secundat

DECE- 
nimeni

NOȘ- 
capa- 

progres

225,5 p
87 m),

Karl Lustenberger

ZINAIDA AMQSQ.VA

DE GHEATAPE ARENELE
PREGĂTIRI PENTRU C.M. - 

GRUPA B

fi- din nou, cu un pas 
celorlalți. Altfel, s-ar 
mîine să nu mai fie... 
peste hotare !

nivel, să se afle continuu 
fruntea piramidei mondiale 
olimpice a handbalului.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

In continuarea pregătirilor pen
tru campionatul mondial (grupa B), 
reprezentativa Poloniei a susținut 
la Lodz un joc de verificare în 
compania formației cehoslovace 
VZKG Ostrava. Hocheiștii polonezi 
au obtinut victoria cu 5—4 (3—2, 2—2, 0—0), ..... 
de Wojciak 
Howanec.

prin golurile înscrise
(2), Nowinski (2) și

★
în continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în Japonia, echi
pa de hochei pe gheață a R.S.F.S. 
Ruse a jucat la Tokio cu o selec
ționată a țărix-gazdă. Hocheiștii 
sovietici au terminat învingători 
eu 4—3 (1—0, 2—1. 1—2).

SURPRIZĂ ÎN CAMPIONATUL DE 
HOCHEI AL U.R.S.S.

In campionatul U.R.S.S. a fost 
Înregistrată o mare surpriză : echi
pa Dinamo Riga a cîștigat cu 3—6

(1—3, 2—2, 5—1) meciul disputat 
in deplasare cu lidera clasamen
tului, formația Ț.S.K.A. Moscova. 
Alte rezultate : Torpedo Gorki — 
S.K.A. Leningrad 6—7 (0—3, 2—3, 
4—1) ; Kristal Saratov — Dinamo 
Moscova 1—2 (0—1, 1—0, 0—1),

în clasament continuă să con
ducă echipa Ț.S.K.A. Moscova, cu 
49 p (din 29 de meciuri), urmată 
de Dinamo Moscova — 41 p.

în clasamentul golgeterilor. pe 
primul loc se află cunoscutul inter
național Aleksandr Malțev (Dinamo 
Moscova), cu 52 p (30 de goluri 
+ 22 de pase - ■ • ■decisive).

CONCURSUL DE PATINAJ VITEZA 
DE LA INZELL

Un cadrul concursului internațio
nal de patinaj viteză disputat in 
nocturnă la Inzell, olandezul Hans 
van Helden a terminat învingător 
în proba de 500 m cu timpul de 
39,82. Compatriotul său Piet Kleine 
s-a situat pe primul loc in proba 
de 3 000 m cu 4:09,54, iar în cursa 
feminină de 500 m victoria a revenit 
Brigittei Flierl (R.F. Germania) 
cronometrată in 44,42.

N. Țuțuianu, T. Kiskallo- P. Du
mitru, M. Purdilă, I. Vasile, St. 
Csata și Z. Rad. Lotul este în
soțit de antrenorii Lisias Iones- 
cu și Tiberîu Roman.

înainte de plecare, antrenorul 
L. Ionescu ne-a declarat : „Me
ciul de la Gdansk este foarte 
dificil, avînd în vedere valoarea 
deosebită a adversarilor. Totuși, 
el va constitui o etapă impor
tantă de verificare și selecție 
înaintea viitoarelor competiții 
de amploare : Cupa Dunării și 
campionatele mondiale și euro
pene".

NEW YORK.
In turul III al 
țional de tenis de la Palm Springs 
(California), jucătorul portorican 
Charles Pasairell l-a învins cu 6—7. 
6—4, 6—4 pe americanul Roscoe 
Tanner, cotat printre favoriții con
cursului. Campionul argentinean 
Guillermo Vilas a cîștigat cu 6—3, 
6—3 partida cu Billy Martin 
(S.U.A.), iar mexicanul Raul Ra
mirez a dispus cu 6—4. 6—2 de 
tinărul tenisman american Eliot 
Teltscher, cel care in turul an
terior il eliminase pc Cliff Richey.

Alte rezultate: Bill Scanlon — 
Ross Case 6—4, 6—2 ; Phil Dent — 
Bernie Mitten 6—3, 6—2 ; Brian
Gottfried — Bob Lutz 6—3, 7—5 ; 
Harold Solomon — Jaime Fillol 
6—1, 6—2; Frew Me Millan — 
Peter Fleming 6—3, 3—6, 7—5.

Dupâ ședința Comitetului executiv al F. I. G,
F .I.G. sa întrețină o colabo-La Tallin (U.R.S.S.) a avut loc 

recent ședința Comitetului execu
tiv al Federației Internaționale de 
Gimnastică, din care face parte 
și secretarul federației noastre de 
specialitate, Nicolae Vieru, pe care 
l-am rugat să ne vorbească des
pre problemele dezbătute cu aeest 
prilej și măsurile adoptate.

— Preocuparea pentru dezvolta
rea gimnasticii, pe toate planu
rile, a caracterizat dezbaterile, atît 
in comisii, cit și in plenul Co
mitetului executiv — nc-a spus 
interlocutorul. S-au alcătuit citeva 
secțiuni de lucru cu caracter per
manent, in cadrul cărora au fost 
detaliate toate marile probleme 
ale gimnasticii actuale. S-a apre
ciat că, pe lîngă noul statut al 
F.I.G., adoptat la Congresul de la 
Montreal, forul internațional are 
stringentă nevoie de un nou Regu
lament tehnic, care va impulsiona 
cu siguranță proliferarea gimnas
ticii. , pe plan mondial, asigurîndu-i 
și un înalt nivel tehnic și spec
tacular. h"” '• ’•in.i:'<.|i ■ ■

— Ce alte căi și mijloace au 
mai fost socotite necesare pentru 
dezvoltarea gimnasticii ?

— E bine să nu uităm că gim
nastica este, totuși, un sport cos
tisitor din punct de vedere al do
tărilor materiale. Mă refer atit la 
săli, cît și la aparatură. în acest 
context, mi se pare important să 
subliniez că în Comitetul execu
tiv al F.I.G. am studiat în pro
funzime problema ieftinirii apara
turii de gimnastică; a îmbunătă
țirii indicilor calitativi (adoptarea 
unor bare rotunde la paralele, re
glarea pe verticală 
rat, utilizarea unor 
glabile în raport 
sportivilor etc.), un acces mai les
nicios al federațiilor naționale la 
aparatura de cel mai înalt nivel, 
acordarea posibilității ca fiecare 
țară organizatoare a unei mari 
competiții să poată hotărî asupra 
firmei furnizoare de aparatură. în 
orice 
solut 
tură 
nizor 
mai
cesteia in preajma marilor com
petiții. S-a considerat util să se 
continue eforturile pentru popu
larizarea gimnasticii în zone și în 
țări în care acest sport este mai 
puțin răspîndit. Astfel, s-a stabilit

a acestui apa- 
trambuline re- 
cu greutatea

caz, se apreciază că este ab- 
necesar ca întreaga apara- 
să provină de la un fur- 
unic, spre a înlesni într-o 

mare măsură procurarea a-

ea ___  _ _____
rare mai strinsă cu Comitetul de 
solidaritate olimpică de pe lingă 
C.I.O., mai ales pe linia asigu
rării unor antrenori cu înaltă 
calificare și buni pedagogi care 
să organizeze cursuri de perfec- 
ționare a specialiștilor din toate 
țările afiliate, să fie realizate filme 
de popularizare etc. In același ca
dru. se înscrie și . turneul de
monstrativ pe care 15 gimnaste 
și 15 gimnaști din întreaga lume 
il vor efectua in Brazilia, la în
ceputul lunii iunie (1—13). Fe
derația noastră urmează a fi re
prezentată in aceste „echipe” de 
două sportive si un sportiv.

— Ce noutăți ne puteji furniza 
in legătură cu viitoarele compe
tiții, cclc mai apropiate, de pe a- 
geoda F.I.G. ?

— Comisiile de organizare? a 
campionatelor europene de la Pra
ga (feminin) și de la Vilnius (mas
culin), au prezentat 
privire la stadiul de 
întrecerile feminine 
sînt înscrise pînă 
gimnaste, un număr ____
și pe _ lista de înscrieri pentru 
competiția gimnaștilor. Grupele de 
concurs vor fi alcătuite prin tra
gere la sorți, indiferent de țară. 
S-a hotărit ca toate execuțiile să 
fie înregistrate pe videorecording, 
putindu-se astfel apela la banda 
magnetică în cazul unei contestații. 
Este discutată tot mai intens pro
blema organizării anuale a cam
pionatelor mondiale, campionate
lor europene, precum și a „Cupei 
mondiale". Hotărirea definitivă se 
va lua la viitorul congres al F.I.G. 
S-a stabilit să se întreprindă noi 
demersuri pe lingă C.I.O. spre a 
se aproba 16 echipe la viitoarele 
Jocuri Olimpice. Menționez, de a- 
semenea, că la Basel (Elvețiaj 
vor avea loc, între 13 și 16 oc
tombrie, campionatele mondiale de 
gimnastică ritmică.

Constantin MACOVEI

informări cu 
pregătire. La 
de la Praga 
acum 62 de 
egal figurind

propuse
'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PUCUL LUI NICK

4 In grupa A

(41-31).
in CLASAMENT:

I
STATUIA SCHIORULUI

SPORTUL IN ACORD CU MUZICA

(Israel)

SUBMARINĂORIENTARE

a.

care 
tem 
merit

cca de-a 
echipele

Hapoel Ramat Gan 
(46—41).

ca amintire. Dar pucu- 
se opreau numai

6 5 1 470—412 11
6 3 3 404—385
6 3 3 444—456 9
6 1 5 433—498 7

în ultima etapă a sferturilor de 
finală ale C.C.E. la baschet femi
nin au fost înregistrate următoa
rele rezultate :

• La Kampala, în 
întilnire dintre

Cupa 
dalii de 
și două de bronz 
este palmaresul 
sovietice de 
rina care

O 
național 
fizică și

S-au calificat 
Sparta Praga,1. Sparta Praga

2. GEAS Sesto
3. Akadentik
4. I.E.F.S.

GRUPA A : GEAS Sesto San
Giovanni—I.E.F.S. București 76—63 
(40—23), Sparta Praga — Akade- 
mik Sofia 80—56

la Berlin, a tost in- 
acord de colabo- 
Uni'unea germană 

și sport din 
și Uniunea 

din această 
semnat de 
două uniuni, 
și prof. dr.

activității 
sportiv 

din acest 
cele mai 

dedicate ac-

Pentru stimularea 
componistice, forul 
va acorda, începind 
an, premii pentru 
reușite melodii 
tivitâții sportive.

competițiile internaționale 
la Versoix, în Elveția. PI 
lorii sovietici au dominat 
toate concursurile individuale 
și pe echipe, la care au 
participat sportivi din ți țâri.

VIZITĂ
delegoție a Institutului 

de sport, educație 
vacanțe din Cuba 

(I.N.D.E.R.) a făcut o vizită 
în Bulgaria. Cu acest prilej 

' s-a parafat un nou acord pe 
termen lung cu Uniunea bul
gară de cultură fizică și 
sport. Acordul prevede intil
niri reciproce între echipe și 
schimburi de antrenori, cer
cetători științifici din dome
niul sportului, ca și un sta
giu de pregătire în comun 
pentru J.O. de io Moscova.

spectatorii primele
bănci, acolo unde un loc 
în fotoliu costă o grămadă 
de dolari. Și Visul bietului 
Nick nu s-a Împlinit.

Azi. Fotew este unul din 
Jucătorii de bază ai echi
pei „New York Rangers". 
O mare stea care are un 
obicei ciudat. La; finele 
fiecărui meci, cu un șut 
puternic, el aruncă pucul 
tocmai sus la galerie, unde 
o droaie de copii aplaudă 

delir gestul său.

5ilue*43 din teiefotegrafio furnizată xilele trecute de 
Agerpres nu reprezintă cine știe ce schior celebru, ci ■ 
simplu — statuia simbolică a alergătorului pe schiu 
acoperită de zăpada) din localitatea finlandeză Lahti 
găzdui anul viitor campionatele mondiale de schi. C 
în jurul statuii se văd primele ..hostesse" ale 
competiții.

pe echipe, șase me- 
aur, două de argint 

acesta 
selecționatei 

orientare subma- 
a luat parte la

ÎNCEP MECIURILE 

PENTRU TURNEUL
CANDIDAȚILOR 

LA TITLUL MONDIAL

ȘCOALA ȘAHULUI IA BASCHET FEMININ DE ȘAH

Recent, 
cheict un 
rare între 
de gimnastică, 
R.D. Germană 
Compozitorilor 
țară. Acordul, 
președinții celor 
Manfred Ewald 
Ernst Herman Meyer, prevede 
o ștrînsă colaborare între 
muzicieni și cadrele de spe
cialitate sportivă. Astfel, com
pozitorii sînt invitați să cre
eze linii melodice pentru 
companiamentul exercițiilor 
sportive de masă, al ansam

blurilor de gimnastică ș.a.

odată un copil 
sărac din mahalalele New- 
York-ului. îl chema Nick 
Fotew și era cel mai fe
ricit cînd. după ce cărase 
toată ziua pachetele cu zi
are, putea să-și petreacă 
seara la un meci de ho
chei pe gheată, cocoțat un
deva sus la galerie, chiar 
lingă acoperiș, acolo unde 
locurile sînt cele mai ief
tine. Cea mai mare dorin
ță a sa ar fi fost ca o 
dată, măcar o singură da
tă, să ajungă și la dînsul 
un puc trimis din ricoșeu 
de vreunul din ,.zeii ghe- 
ții“ pe care-i vedea pati- 
nînd jos, în careul de lu
mină. Legea nescrisă a 
hocheiului cere ca specta
torul care a prins acest 
puc rătăcit să-1 poată păs
tra 
rile

,, Școala șahului" se Intitu
lează cartea apărută recent 
fa Moscova în editura „Fiz- 
kultura i Sport". Lucrarea cu
prinde trei mari capitole : 
,.Istoria și teoria deschideri
lor" (autor M. ludovici) ; 
.Jocul combinativ si jocul po-
- - - * ‘ Kotov) ;

finaluilui 
(autor I. Aver-

zițional" (autor A. 
„Istoria și practica 
de partida" 
bach).

MAKALU PE ECRAN

Prudența...
(din „TEMPO" —

Cracovia)

La unul din cinematografe
le din Bratislava 
premiera filmului 
’76", care redă 
dramatice ale 
vîrfului Maka.lu, 
Himalaya, de 
diție de 
slovacia.
rii, după __ .. __
pierdut viața Karel 

a fost distins 
cu titlul de r 
al sportului.

a avut loc 
„Makalu 

momentele 
ascensiunii 
din lanțul 

către o expe- 
alpini'Ști din Ceho- 
în timpul 

cum se
! escaladă- 

știe, și-a
I Schubert, 
; post-mor- 
maestru

MAI SÎNT PRINTRE 
NOI.n

Cunoscutul jucător 
Vendeminai, cei 

pivot (2,13) din basche- 
itali'an, component al e- 

a dece-

ciono 
înalt
^1
chipei Chinamartini, 
dat !a Torino, 
atac de cord,

il campion mondial 
Anders Ahlgren, 

medaliat cu argint ., la Jocu
rile Olimpice din anul 1912 
(Stockholm), a încetat din 
viață la vîrsta de 88 de ani. 
Sportivul suedez a cucerit - ti
tlul de campion al lumii 
anul 1911, iar doi a 
tîrziu o fost campion 
pean

GRUPA B : Clermont Universi- 
te Ciub — Daugava Riga 61—65 
(17—32), Evax Barcelona — Steaua 
roșie Belgrad 54—79

CLASAMENT:
1. Daugava
2. C.U.C.
3. Steaua roșie
4. Evax

(26—29).

6 6 0 481—323
6 3 3 446—368
6 3 3 408—438
6 0 6 291—497

12
9
9
6

pentru semifinală : 
.... GEAS Sesto San 

Giovanni, Daugava Riga și C.U.C. 
Meciurile semifinale : Sparta — 
C.U.C., GEAS Sesto — Daugava.

ROTTERDAM, 25 (Agerpres). — 
Marele maestru danez Bent Larsen 
va avea piesele albe in prima par
tidă a meciului cu Lajos Portish 
(Ungaria) meci care va începe 
simbătă 26 februarie la Rotterdam 
in cadrul turneului candidaților Ia 
titlul mondial de șah.

Celelalte trei intilniri ale sfer
turilor de finală se vor desfășura 
astfel : Lev Polugaevski — Hen- 
rique Costa Mecking, la Lucerna 
cu începere de la 27 februarie ; 
Boris Spasski — Vlastimir Hort la 
Reykjavik. de la 27 februarie : 
Tigran Petrosian — Viktor Korcinoi 
in localitatea II Ciocco, in apro
piere de Florența, cu începere de 
la 28 februarie.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Valdivia (Chile) 

a continuat campionatul Americii 
de Sud. Rezultate din ziua a doua: 
Brazilia — Bolivia 124—50 : Ar
gentina — Columbia 87—67 ; Vene
zuela — Peru 80—79. • In meci 
retur pentru sferturile de finală 
ale „Cupei Koraci", Dinamo Mos
cova — Snaidero Udine 118—102 
(57—43) ; Iugoplastika Split — BC 
Veneția 102—88 ((47—44) : IPB Ro
ma — 
95—83

BOX 
doua
Ugandei și R. D. Germane, oaspe
ții au terminat din nou învingători, 
de data aceasta cu 14—6. • Cu 
prilejul reuniunii Asociației inter
naționale de box amator (AIBA) 
desfășurată la Sydney s-a hotărit 
ca prima ediție a campionatelor 
mondiale de box pentru juniori

să aibă loc în anul 1979 la Bel
grad. Capitala Iugoslaviei va găz
dui, după cum se știe, în anul 1978 
cea de-a Il-a ediție a campiona
telor mondiale de seniori.

HANDBAL • La Flensburg s-a 
desfășurat meciul dintre selecțio
natele masculine ale R. F. Ger
mania și Danemarcei, 
deosebită, handbaliștii danezi 
obținut o victorie categorică. 
24—12 (14—5). Golgeterul echipei 
învingătoare a fost Berg. autorul 
a 6 puncte. Foarte bine au mai 
jucat : Soren Andersen (4 goluri) 
și Dahl-Nielsen (3 goluri), compo- 
nenți ai echipei KFUM Fredericia, 
care va intilni în semifinalele „Cu
pei campionilor europeni" forma
ția Steaua București.

F.
în vervă 

au 
cu

raguay 0—1 (0—1). Returul, la
6 martie e La Modena, in meci 
amical : Italia — Finlanda (tine
ret) 1—0 (0—0). • Selecționata Ja- 
poniei a jucat în R.F.G. cu for
mația din campionatul regional 
T.U.S. Neuendorf pe care a în- 
vins-o cu 2—1 (1—0).

FOTBAL • La Bogota, în pre
liminariile C.M., Columbia — Pa-

TENIS • In clasamentul „Ma
relui Premiu-FILT“ conduce Guil
lermo Vilas cu 325 p, urmat de 
Roscoe Tanner — 293 p, John A- 
lexander — 137 p, Brian Gottfried 
— 120 p, Ken Rosewall — 115 p, 
Tony Roche — IDO p, Sandy Me
yer — 95 p și Dick Stockton — 
92 p. • Jimmy Connors care a su
ferit de curînd o întindere muscu
lară a primit avizul medicului să 
reia antrenamentele, insă nu este 
sigur că va putea să se prezinte 
la 5 martie la meciul ce urmează 
să-l susțină cu Ilie Năstase in ora
șul San Juan din Porto Rico.


