
VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCUÎN REPUBLICA COASTA DE FILDES
Pretutindeni, înalții soli ai poporului român sînt primiți cu caldă ospitalitate, 

cu profundă stimă, cu însuflețite și entuziaste manifestări prietenești
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Palatul prezidențial din Abidjan, a 
avut Iac solemnitatea schimbului 
de înalte distincții românești și 
ivoriene.

Președintele Republicii Coasta de 
Fildeș, Felix Houphouet-Boigny, 
a inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu „Marea Cruce a Ordi
nului Național".

in cadrul aceleiași solemnități, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a inminat președintelui Felix Houp
houet-Boigny, și doamnei Marie 
Therese Houphouet-Boigny Ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Felix Houphouet- 
Boigny s-au întreținut apoi cordial, 
intr-o atmosferă de stimă și res
pect reciproc, in spiritul bunelor 
relații care s-au statornicit și se 
dezvoltă intre cele două țări și 
popoare.

★
Duminică, președintele Felix 

Houphouet-Boigny și doamna Ma
rie Therese Houphouet-Boigny au 
oferit, in saloanele palatului pre
zidențial din Abidjan, un dineu o- 
ficial in onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie, președin
tele Felix Houphouet-Boigny și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

★
Luni, in cea de-a doua zi a vi

zitei oficiale de prietenie pe care 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Coasta de Fildeș, la invi
tația președintelui Felix Houphouet- 
Boigny, și a doamnei Marie The
rese Houphouet-Boigny, programul 
a înscris o manifestare pe deplin 
revelatoare pentru calda ospitali
tate și profunda stimă cu care

ÎNSEMNĂRI

LA JUBILEUL 

„CUPEI 

DE CRISTAL''
Pentru a zecea ediție a „Cupei de 

cristal" la atletism — căreia, dat 
fiind jubileul aniversării, F.R.A. 
i-a dorit fastul corespunzător și 
o participare deosebită — cu multe 
săptămini înaintea evenimentului a 
fost purtată o amplă coresponden
ță cu majoritatea federațiilor na
ționale de pe continent. Dat fiind 
faptul că unele țări aveau pro
gramate, la aceeași dată, campio
natele naționale, ele au declinat 
invitația de participare. Altele insă 
au acceptat-o, dar n-au trimis toa
te la București sportivi de prima 
mină, ceea ce a făcut ca partici
parea la jubileul „Cupei" să nu 
fie, in toate cazurile, cea aștep
tată, la înălțimea prestigiului a- 
cestei tradiționale competiții in
ternaționale și pe măsura efortu
rilor materiale ale federației noas
tre. Poate că pentru viitor ar tre
bui ca F.R.A. să inițieze și mai 
devreme discuții cu forurile atle
tice naționale, stabilind concret — 
eventual — chiar prin semnarea 
unui document, detaliile de parti
cipare la concursuri, și alte forme 
de cooperare.

Așa cum am arătat, doar cițiva 
dintre oaspeții atleților noștri au 
demonstrat reale calități și o bu
nă valoare. Este vorba de cei pa
tru sportivi din R. D. Germană 
care au și ciștigat... patru probe, 
de cei doi săritori din Letonia so
vietică și de încă unul — doi spor
tivi. ceea ce. pe planul performan
ței, a reprezent-* destul de puțin.

★
Vedetele competiției, spre bucu

ria noastră, au fost două atlete 
românce, ambele foarte tinere. Este 
vorba de săritoarele Doina Anton 
și Niculina Vasile, ciștigătoare la 
lungime și, respectiv, la înălțime, 
cu performanțe remarcabile, cu re
zonanță internațională. Pitesteanca 
a sărit 6,50 m cu care a devenit 
recordmană a ..Cuoei" și regretăm 
sincer faptul că întrecerea ei cu 
Gina Panait. o săritoare încă mai 
tinărâ, n-a putut fi dusă pină la 
final, din cauza unei stupide acci
dentări a celei de a doua. Noua 
rivalitate născută între aceste două 
sportive promite un „cap de afiș" 
pentru acest sezon de concursuri, 
primul din noul ciclu olimpic și. 
implicit, anunță realizarea unor 
rezultate mereu mai bune. Acum, 
in ultimele zile. Gina Panait a 
întrecut, la Minsk, reco-dul natio
nal indoor deținut de Viorica Vis- 
copoleanu iar simbătă, in Capita
lă. Doina Anton a învins și ea 
încă unul dintre recordurile Vio- 
ricăi. marea noastră campioană. 
Ce-ar fi ca pentru lunile viitoare

Romeo VILARA 

(Continuare în pag. a 2-a)

BASCHETBALISTELE JUNIOARE
JOACĂ IN

în cadrul pregătirilor pe care Ic 
efectuează in vederea Campiona
tului european din acest an (luna 
august, in Bulgaria), echipa națio
nală de baschet-junioare' susține, 
săptămină aceasta, două meciuri de 
verificare, la Ruse, in compania 
selecționatei similare a Bulgariei, 
în acest scop, lotul român pleacă 
azi din Capitală în următoarea al
cătuire : EÎena Filip, Cristina Ma- 
reș (Șc. sp. 2 București). Emilia 
Alixandru (Progresul București), 

populația Abidjanului i-a primit pe 
inaiții soli ai poporului român.

In aceastâ dimineață, in cadrul 
unei ceremonii care s-a desfășurat 
la Primăria capitalei ivoriene, to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le-a fost 
remisă, în mod solemn, cheia ora
șului Abidjan, simbol al prețuirii 
de care se bucură neobosita acti
vitate politică a președintelui 
României, consacrată bunăstării și 
progresului țării, cauzei păcii și în
țelegerii în lume, simbol al senti
mentelor prietenești pe care po
porul acestei țări le nutrește față 
de poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române, se o- 
presc să salute mulțimea. In aplau
zele însuflețite ale localnicilor, 
înalții oaspeți sînt apoi conduși in 
sala de festivități de către Kouau 
Kanga Antoine, primarul orașului 
Abidjan. Luînd cuvintul, acesta a 
formulat aprecieri deosebit de căl
duroase cu privire la personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
capacității și devotamentului cu 
care conduce poporul român pe 
calea înfăptuirii idealurilor sale de 
progres și prosperitate.

Mulțumind pentru inminarea 
cheii orașului, pentru primirea de
osebit de călduroasă ce i s-a făcut 
de către locuitorii Abidjanului, a 
luat v cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La ieșirea din clădire, care re
prezintă unul din cele mai fru
moase monumente din Abidjan, 
inaiții soli ai poporului român au 
fost salutați cu aceeași însuflețire 
entuziastă, caracteristică populației 
ivoriene.

De la primăria orașului Abidjan, 
coloana de mașini oficiale s-a în
dreptat spre întreprinderea de pre
lucrare a unuia din principalele 
produse ale pămintului ivorian - 
Cacao.

însoțiți de Mamadou Coulibaly, 
președintele Consiliului Economic și 
Social, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu li 
s-a făcut și cu prilejul acestui nou

Veronica Buia termină victorioasă întrecerea sprinterelor la 60 m. 
Foto : Dragoș NEAGU

La încheierea unei perioade de pregătire 
a lotului de hochei, de vorbă cu antre- 
, norul federal Ștefan lonescu

VOM MUNCI FĂRĂ PREGET
PENTRU A NE COMPORTA ONORABIL...

Cei 27 de componenți ai lotului 
reprezentativ de hochei pe gheață 
se află, acum, intr-o scurtă pe
rioadă de odihnă activă și — pen
tru mulți dintre ei — de refacere. 
Antrenamentele n-au incetat insă, 
zilnic antrenorul federal, St. Io- 
nescu, cheamă la patinoar pe ciți
va dintre componenții lotului pen
tru scurte, dar utile ședințe de 
pregătire. Așa l-ana găsit luni di
mineața, cu 4—5 componenți ai 
lotului, lucrind atent la finisarea 
elementelor de tehnică individuală, 
la unele exerciții de tactică, de 
asemenea, individuală.

— Lotul nu se află reunit, ne-a 
spus antrenorul St. lonescu, dar 
aceasta nu înseamnă că repausul 
este complet. Desigur, există cite- 
va cazuri speciale și spunind a- 
ceasta mă refer la cei accidentați 
sau la cei bolnavi in ultimul timp, 
care se află in convalescență. Noi. 
insă, continuăm să lucrăm. Aceas
ta, in ciuda faptului că abia s-a

BULGARIA
Ecaterina Szabo (Șc. sp. Oradea), 
Monica Aștileanti, ludith Gross 
(Șc. sp. Satu Mare). Maia Cuțov 
(Șc. sp. Ploiești). Mihaela Radu 
(Lie. 1 București), Constanța Fo- 
tescu (Șc. sp. Bacău), Emoke Szasz 
(Lie. 1 Oradea). Dora Dugăeșescu 
(Șc. sp. 1 Constanța). Antrenori : 
Gabriel Năstase (Șc. sp. Ploiești) 
și Ileana Ghiță (Lie. 1 Oradea) ; 
conducătoarea lotului : maestra 
emerită a sportului Eva Ferencz. 

moment al vizitei o primire carac
teristică atmosferei de simpatie cu 
care au fost intimpinați oaspeții 
români de la sosirea in Republica 
Coasta de Fildeș. Bucuria pentru 
vizita solilor poporului român este 
exprimată și de cîntecele și dan
surile specific africane cu care au 
fost intimpinați. Președintele Con
siliului de Administrație, Barrou 
Aime, a adresat cuvinte de bun 
venit și a dat explicații privind o- 
biectivele actuale și de perspectivă 
ale întreprinderii.

★
Cel de-al treiiea moment impor

tant al programului inalților oas
peți români din dimineața zilei de 
23 februarie l-a constituit vizita la 
întreprinderea de uleiuri de pal
mier „Biohorn”. Directorul general 
al unității, înconjurat de ur> mare 
grup de dansatori și interpreți de 
cîntece africane, a adresat oaspe
ților un călduros salut, în numele 
tuturor lucrătorilor și specialiștilor 
întreprinderii.

Pe parcursul vizitei, înalții oas
peți se întrețin cu specialiștii ivo- 
rieni, abordînd unele probleme de 
mare actualitate pe care chimia 
organică de sinteză le ridică as
tăzi pe plan mondial. La rindul 
lor, specialiștii ivorieni, care cu
nosc in bună măsură școala româ
nească de chimie, se interesează 
de rezultatele și de perspectivele 
industriei noastre chimice, expri- 
mindu-și dorința de a se realiza 
contacte strînse, in Gcest dome
niu, intre România și Coasta de 
Fildeș.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem

bru al Biroului, secretar al C.C. al 
U.T.C., a avut convorbiri cu Etien
ne Ahir, ministrul tineretului, edu
cației populare și sporturilor din 
Coasta de Fildeș.

Cu acest prilej s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra preo
cupărilor actuale ale organizațiilor 
de tineret și studențești din cele 
două țări, exprimindu-se dorința 
comună de a stabili și dezvolta 
legături de colaborare, in spiritul 
bunelor relații româr.o-ivoriene.

încheiat o lună de muncă inten
să, in care am efectuat, de pildă, 
10 ședințe de pregătire fizică spe
cială pe „uscat’ și 19 lecții de an
trenamente specifice, cu accent tot

RUGBYUL ROMÂNESC SI VIITORUL LUI d)
O amplă investigație in principalele centre de juniori vizind modul

In care este valorificat potențialul „schimbului de miine"
O anchetă in rugby care vizea

ză juniorii, adică eșalonul chemat 
să consolideze miine sportul cu 
balonul oval, să continue victo
riile românești pe continent. Poate 
și mai departe... Aceasta este te
ma raidului nostru la unele din
tre cele mai importante centre 
rugbyst-ice din Capitală și din țară. 
Mai întîi, Bucureștiul :

RUGBY CHIAR DE LA 7 ANI

La clubul Olimpia grija pentru 
juniori este evidentă: antrenorul 
Alexandru Carnabel se ocupă de 
„divizionari”, prof. Mircea Hor.șa 
de juniorii II. Vin aici să afle in- 
tiile secrete ale jocului cu balonul 
oval și copii de numai 7 ani, a- 
tenți la cel mai mic gest al antre
norului Horia Făgărășanu. Rugby 
la cea mai fragedă vîrstă — iată 
o „premieră” la noi, ale cărei roa
de vor fi culese, in mod cert, in
tr-un viitor apropiat !

Pasiunea și competența tehnicie
nilor de la Olimpia nu este, insă,

In timpul rezervat activităților sportive, elevele de la Grupul școlar textil participă, in număr mare, la 
crosurile organizate de asociația sportivă... Foto : P. PACURARIU — Pitești

IA GRUPUL ȘCOLAR TEXTIL PITEȘTIACTIVITĂȚI VARIATE, PARTICIPARE ENTUZIASTĂ LA COMPETIȚIILE SPORTIVE DE MASĂ
Ne aflăm la Grupul școlar textil 

din Pitești, unitate de învățămint 
fruntașă pe județul Argeș. Acti
vitate prodigioasă la invățătură, 
muncă însuflețită la orele de prac
tică in producție, entuziasm in 
toate acțiunile sportive.

într-un fel, reușitele se explică 
ușor. La conducerea activității 
sportive de la acest puternic grup 
școlar se află un cadru didactic 
cu o bogată experiență — prof. 
Filip Stănescu — care de mai bine

ADEZIUNE...
într-un recent sondaj publicat 

de ziarul „Sportul” pe tema „Nu
mai lecții de educație fizică ?“ 
s-a combătut falsul principiu pe 
care l-au adoptat unii profesori de 
specialitate, de a nu realiza mai 
nimic (sau, oricum, foarte puțin) 
în domeniul „acțivității^șportive de. 
masă cu elevii.

La intrebarea care. constituie 
leit-molivul' acestui’ sondaj, răs
punsul nu poate fi decît unul sin
gur : munca noastră, a celor care 
ne-am specializat in educație fi
zică, nu se poate reduce doar la 
predarea orelor de clasă. Dimpo
trivă, această muncă trebuie să 
fie mult mai cuprinzătoare, mai 
plină de inițiative, de entuziasm 
și de responsabilitate.

Iată, avem in față o mare com
petiție — Daciada. Startul îl aș
teptăm odată cu mugurii primă
verii. Noi, profesorii de educație 
fizică trebuie să fim gata să 
transformăm această mare între-

prof. Viorel SECUIANU 
liceul mecanic nr. 3 auto Galați

(Continuare în pag. a 3-a)

pe creșterea capacității de efort a 
echipei. Ca să nu mai vorbesc de 
celelalte antrenamente... Cu alte 
cuvinte am încheiat o perioadă de 
pregătire in care rezultatele ne-au 
interesat mai puțin și in care am 
urmărit doar dezvoltarea rezisten
ței și a forței hocheiștilor noștri,

— Doar atit ?
— Nu. Am mai încercat și cris

talizarea unui sistem de apărare, 
pe care echipa să și-l însușească 
treptat, insă temeinic. Dar, repet, 
rezultatele ultimelor noastre me
ciuri, in total 8, au o importanță 
mai mică, deoarece și aceste jocuri 
au intrat in mijloacele generale de 
pregătire.

— Alte concluzii ?
Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

dublată și de o bază materială a- 
decvată. Terenul central este folo
sit la maximum (să amintim nu
mai că aici joacă divizionarele A. 
Olimpia și... Dinamo), iar celălalt 
spațiu, alăturat — afectat și... că- 
lăriei ! — a fost realizat prin mun
că voluntară, dar el necesită încă 
destule amenajări pentru a putea 
fi apt în găzduirea pregătirilor sau 
întrecerilor.

în plus, prof. Mircea Horșa mai 
are un necaz : instruiește o grupă 
de copii născuți in 1961—1962, dar 
necxistînd in altă parte unități si
milare nu prea are cu cine juca. 
Lansează o... provocare prin inter
mediul acestor rinduri !...

DE CE NU Șl UN LICEU 
DE SPECIALITATE?

Prof. Mariana Lucescu, antre- 
noare de rugby cu excelente re
zultate la nivelul juniorilor (peste 
50 de jucători promovați în Divi
zia A, alți 100 în eșalonul secund), 
pledează pentru un liceu cu profil 

de un sfert de veac a fost nelipsit 
din mijlocul elevilor și profesori
lor. Un director pentru care core
lația învățătură-producție-sport nu 
înseamnă doar o simplă enunțare...

Așa stind lucrurile, înțelegem de 
ce procentul elevilor care participă 
la diferite activități sportive de 
masă trece de 90%. Este o partici
pare permanentă, realizată prin 
mijloace diferite. Pe primul plan 
se situează gimnastica de înviora
re, activitate zilnică in internat. 
Apoi. în pauza mare, la orele 10,20 
și 14,50, din nou gimnastică, cu 
toți cei 900 de elevi de aici, sub 
îndrumarea profesorilor de specia
litate, a diriginților sau a cadrelor 
didactice de alte specialități.

într-adevăr, reprezentanții aces
tei unități școlare cu profil tehnic 
marchează o participare continuă 
la campionatul asociației sportive, 
ceea ce vrea să însemne — la ni
velul tuturor anilor de studii — 
întreceri de atletism (de regulă 
crosuri), tenis de masă, handbal,1 w'Htr"ac Pu-1 
ține ori, la sfîrșit de săptămină, ; 
acțrani -turistice de masă- tn-zunele '

„ACUMULĂRI1
Programarea „optimilor" Cu

pei în avanpremiera re
luării campionatului le-a 

prilejuit celor nouă divizionare 
A — în primul rînd lor — o bi
nevenită verificare. Dar prezen
tarea la un joc oficial înaintea 
celor din campionat le-a prins 
foarte bine și merituoaselor re
prezentante ale Diviziilor B și C. 
în măsura în care o singură în- 
tîlnire poate spune ceva, jocurile 
de cupă de duminică ne-au a- 
tras din nou atenția asupra unei 
delicate probleme a fotbalului 
nostru de performanță, adeseori 
amintită de unii antrenori dar, 
mai cu seamă, simțită prin ne
reușitele echipelor de frunte, e- 
șecuri în care defecțiunea de 
care vom aminti și-a pus am
prenta. E vorba de rapida pier
dere a acumulărilor de ordin fi
zic, acumulări realizate printr-o 
activitate destui de bine organi
zată și tot mal eficientă in pe
rioada pregătitoare. Primele 
semne ne dovedesc că și acum, 
mulți dintre jucători — odată a- 
flați din nou acasă, în orașele 
lor — n-au mai respectat cu 
strictețe programul unei riguroa
se pregătiri, dublat de o viată 
sobră și cumpătată. Și — ca ur
mare — acele „supape" nevă
zute au lăsat să se piardă mare 
parte din forțele înmagazinate în

La primul club de 
rugby din Româ
nia (Grivița Roșie), 
„schimbul de mâine" 
promite să fie la înăl
țimea trecutului și 
a prezentului. Copiii 
sint nerăbdători să a- 
fle cit mai repede se
cretele balonului oval. 
La 9 ani, desigur, ni
mic nu ți se pare prea 
dificil, tn fotografie, 
un grup de mini-rug- 
byști de la Grivița 
Rosie, in plină școla
rizare sub „bagheta", 

profesorului-antrenor 
George Piștalu...

Foto : Ion MIHĂICA

de rugby. Nu vede, altfel, asigu
rarea unei pepiniere puternice 
pentru performanță. Adică : să se 
aibă in vedere experimentul efec
tuat, cu ani in urmă, în gimnasti
ca feminină.

Unde „gîndește" un asemenea 
liceu ? Oricum in București. Și, 
mai precis, pe lingă actualul liceu 

cele mai pitoreși din vecinătatea 
municipiului Pitești sau în județ 
și în țară...

Ce înseamnă pentru elevi aceas
tă gamă largă de activități spor
tive ? Căutăm să aflăm răspunsul 
prin intermediul prof. Filip Stă
nescu, directorul școlii : „Este un 
fapt verificat : cei care participă 
într-o mai mare măsură Ia activi
tățile de mișcare sint mai vioi, mai 
disciplinați, mai atenți la orele de 
clasă, mai activi la cele de pro
ducție. Contribuția exercițiului fi
zic la sporirea apetitului pentru 
învățătură și muncă, la menținerea 
sănătății este evidentă”.

La plecarea din școală, prin sta
ția de amplificare, am ascultat o 
scurtă emisiune sportivă. Tema : 
popularizarea elevilor evidențiați 
în sport în săptămină precedentă, 
anunțuri ale unor concursuri și 
competiții programate în săptămî- 
na în curs, alte știri din domeniul 
activității' sportive din școală, din 
municipiu _și chiar din .țară..,

'**iiie FEȚ&ANU, ebresp.

După „optimile" Cupei României, la fotbal

PREA REPEDE
săptămînile de lucru intens, prin 
ședințele zilnice de antrenament.

Care sînt acele prime semne ? 
Faptul că, deși unele dintre e- 
chipe au avut adversari inferiori 
cu două clase competiționale, di
vizionarele A au găsit cu destulă 
dificultate calea spre calificare 
(vezi cazul echipelor F.C.M. Re
șița, Rapid) iar altele (situația 
formației din Pitești) s-au văzut 
scoase din întrecere de o concu
rentă dintr-un eșalon Inferior, 
în această privință, a randamen
tului divizionarelor A, ar mai fi 
de amintit insuficienta rezisten
ță — mai cu seamă în compara
ție cu partenerele de întrecere 
— și a unor competitoare ea 
Jiul (evident pusă în dificultate, 
mai cu seamă în final, de presta
ția mai bună a Universității 
Craiova), F.C. Bihor (rapid des
cumpănită de startul fructuos al 
„unsprezecelui" din Arad) și 
chiar ca S.C. Bacău (care a făcut 
apel la toate resursele ei pentru 
a ajunge la situația prelungiri
lor și — mai departe — pentru 
a obține decizia la penalty uri în 
fața lui C.S.U. Galați). Sînt pro
be care demonstrează câ puține 
sînt exemplele de funcționare, la 
nivelul așteptat, al „mecanisme
lor" din prima divizie, chiar 
dacă ar fi să ne gîndim, în pri
mul rînd, numai la factorul fi
zic. Și, în această categorie, in-

„Alexandru Sahia” din cartierul 
Panteiimon. Cartierul ? Un excelent 
vad pentru rugby. De aici și-a se
lecționat Mariana Lucescu copiii 
pentru secția Școlii sportive 2 in 
care lucrează de mai bine de un 
deceniu. Un mediu bun pentru 
rugby. Copii disciplinați. isteți, 
dispuși să îmbrățișeze un sport

SABRERI ROMANI 
LA „TURNEUL 

CELOR 7 NAȚIUNI"
Sîmbătă și duminică, la Ham

burg (R.F. Germania), se va 
desfășura tradiționala . confrun
tare anuală a sabrerilor în ca
drul „Turneului celor 7 na
țiuni", la care vor participa, e- 
chipele reprezentative ale Cu
bei, Franței, R. F. Germania, 
Italiei, Poloniei, României, Un
gariei și Uniunii Sovietice. în 
vederea acestei confruntări, lo
tul de sabie al României este 
compus din Ioan Pop, Corneliu 
Marin, Marin Mustață, Alexan
dru Nilca și Ion Pantelimones- 
cu. Această competiție pe echi
pe va fi urmată, la un inter
val de o săptămină, de con
cursul internațional individual 
(Hamburg, 12—13 martie), la 
care vor lua parte și sabreri 
români.

BRIGITTE PRASS 
[13 ANI] CONFIRMĂ: 
1:18,9 LA 100 m BRAS

REȘIȚA, 28 (prin telefon), 
înotătorii din localitate se pre
gătesc cu multă ambiție în ve
derea concursului internațional 
ce va avea loc la sfîrșitul aces
tei săptămini în cinstea aniver
sării semicentenarului natației 
reșițene. La ultima lor verifi
care ei au înregistrat cîteva re
zultate bune pentru actualul 
stadiu de antrenament: Bri
gitte Prass'1:18,9 — 100 m bras 
(record personal) ; Valeriu Bu- 
zatu 4:27,2 — 400 m liber (r. p.); 
Marius Ștefănescu 2:23,5 — 200 
m spate (r. p.); Edit Puel 2:32,4 
- 200 m spate. (D. GLĂVAN — 
ebresp.)

PIERDUTE ?...
tră — după opinia noasi.â — 
doar Universitatea Craiova, Stea
ua și U.T.A. care se pot declara 
mulțumite de constatările prile
juite de acest test oficiai, dacă 
îl putem numi așa, constituit de 
disputarea optimilor de tinală 
înaintea alinierii în cursa cam
pionatului. Credem că, intr-o oa
recare măsură, e vorba de ceea 
ce numeam mai sus, ca expli
care a scăderilor : abandonarea 
regimului de viață sportivă, or
donată, desfășurată sub suprave
gherea antrenorilor și medicilor, 
după terminarea perioadei pre
gătitoare. Mulți dintre jucătorii 
noștri s-au obișnuit cu acest re
gim de „alintare" și exagerată 
grijă dacă ne gîndim că avern 
de-a face cu oameni în toată fi
rea, care nu mai au nevoie de 
„dădace". Trebuie ca fiecare din
tre sportivii ajunși pe treapta 
cea mai înaltă a performanței 
să-și dea seama că ei sint primii 
și cei mai în măsură să-și orga
nizeze viața, să culeagă roadele 
reușitelor, dar, adăugăm noi, tot 
ei ar trebui să suporte și conse
cințele abandonării de la regula 
marii performanțe în ceea ce 
privește viața sportivă. Or din 
păcate, indisciplina și abaterile 
de la programele de pregătire

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

dificil, cum este acesta. Ar mai 
exista un argument — salba de 
terenuri do sport existente in Pan
telimon.

Tiberiu STAMA 
Geo RAETCHI

(Continuare în pag. a 2-a)
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In pregătirea primei ediții a „Daeiadci"
Campionatele naționale de schi alpin ale seniorilor

O EDIȚIE SIMPLIFICATĂ...
V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

După cum am mai anunțat, la competiția sportivă națională 
„DACIADA", se vor oferi primilor clasați în întreceri, la toate 
probele și disciplinele, insigne, trofee, medalii. •

Pentru a realiza la un 
afișul, insigna și medalia 
CIADA“, Consiliul Național 
tuie un concurs public pe 
tuturor -artiștilor plastici — __ ___ ,
ai Uniunii Artiștilor Plastici și ai Fondului Plastic, precum și 
studenților Institutului de Arte Plastice, elevilor de la liceele de 
artă plastică, realizatorilor de modele din întreprinderi, artiștilor 
amatori, sportivilor, cadrelor didactice etc. care urmează să pre
zinte machete ’ ’

— afișul de 
ciada“, pentru 
de vară ; cupe 
date ca trofee, 
etc. ; machete pentru insigna-emblemă pentru întrecerile din edi
ția de vară și pentru cele din ediția de iarnă ale „Daciadei11, care 
va fi folosită pentru toate materialele de popularizare ce vor fi 
elaborate sau editate (diplomă, steag, etc.) ; medalie care se acordă 
primilor trei clasați în competițiile din etapa finală, campioni ai 
„Daciadei11, pentru ediția de iarnă și de vară.

Toate lucrările ce se vor prezenta în concurs, machete în formă 
definitivă, vor trebui să ilustreze un simbol general de sport, 
datorită faptului că „DACIADA" se organizează la toate ramurile 
de sport și pentru toate categoriile de virstă, cu ediții de iarnă 
și de vară.

înalt nivel artistic trofeele sportive, 
competiției sportive naționale „DA- 
pentru Educație Fizică și Sport insti- 
această temă. Concursul este deschis 
graficieni, sculptori, pictori — membri

și desene în formă definitivă, pentru : 
popularizare a Competiției sportive naționale „Da- 
concursurile ediției de iarnă și separat pentru cele 
sau alte modele cu simbol sportiv care să fie acor- 
ce pot fi realizate din metal, lemn, stiplex, cristal

la

Teste tactice netrecute • A. S. A. Brașov

cea mai categorică infringere ® Să încurajăm

juniorii • Unde sint schiorii prahoveni ?

Campionatele naționale de schi 
ale seniorilor s-au încheiat cu re
zultate surprinzătoare : la băieți, 
Dinamo Brașov a obținut 8 din 
cele 9 locuri pe podium, posibile, 
prin schiorii Dan Cristea. Dan Fră- 
țilă, Ion Gheorghe și Ion 
în timp ce A. S. Armata 
principalul și tradiționalul 
sar al dinamoviștilor, un 
loc trei, prin Virgil Brenci. 
fete, Daniela Uncrop (Dinamo Bra
șov), încă junioară mică, a cîștigat 
toate titlurile (3). aproape fără e- 
moție și lăsînd impresia generală 
că dispune de rezerve suplimenta
re nevalorificate. Simpla statistică 
nu 
sint

1.

Cavasi, 
Brașov, 
adver- 
singur 

La

este prea grăitoare, de aceea 
necesare cîteva comentarii. 
Campionatul a fost oarecum

FINALA SPARTACHIADEI MILITARE DE IARNA,
UN FRUMOS SUCCES AL SPORTULUI APLICATIV

de 
de

Pe pîrtiile înzăpezite 
din munții Bucegi s-a 
desfășurat, timp de o 
săptămînă, finala Spar- 
tachiadei militare 
iarnă, competiție
masă rezervată milita
rilor din Ministerul A- 
părării Naționale. Me
nită să contribuie lft 
fortificarea organismu
lui militarilor, să-i o- 
bișnuiască cu duritatea 
exercițiului fizic în 
condițiile meteorologice 
cele mai dificile, în 
prim-planul întrecerilor 
s-au situat sporturile 
cu caracter aplicativ.

Etapa finală a fost 
precedată, la toate eșa
loanele de concursuri 
la nivelul subunităților, 
în aceste faze fiind 
angrenați, practic, toți 
militai ii în termen și 
numeroase cadre.

Probele de ștafetă și 
patrulă, dar mai ales 
triatlonul militar,- care 
a cuprins slalom, cobo- 

pe lingă 
ce

supus

rîre și fond, 
spectaculozitatea 
rit-o, i-au 
curenți

Sosirea m proba de patrula
Foto : Iulian MARINOF

1 Al v
8K11

fost prezent — înmînînd premi
ile câștigătorilor — tovarășul ge
neral-colonel Sterian Țîrcă, ad
junct al ministrului apărării na
ționale. Felicitîndu-i pentru bs- 
nele- rezultate obținute, pentru 
bărbăția de care au dat dovadă 
de-a lungul întregii competiții, 
adjunctul ministrului apărării 
naționale i-a îndemnat pe mili
tari să se pregătescă, în continua
re, și mai temeinic pentru ca la 
viitoarele întreceri ei să repre
zinte cu demnitate sportul ostă
șesc, iar la startul apropiatei 
competiții cu caracter național, 
„DACIADA11, tinerii din Minis
terul Apărării Naționale să ob
țină rezultate care să-i onoreze.

CÎȘTIGĂTORI. Triatlon mili
tar de iarnă, categoria I: lotul 
Paring ; cat. a II-a : Mezeș ; cat. 
a IlI-a : Lotru ; patrulă, cat. I : 
Paring; cat. a II-a: Mezeș ; cat- 
a IlI-a : Lotru : ștafetă, cat. I : 
Paring; cat. a II-a : Mezeș ; cat. 
a IlI-a : Lotru ; patrulă, cat. I : 
Paring, ~ ~
sament 
ring, 2.
Mezeș,
1. Lotru, 2. Leaota, 3. Ciucaș.

improvizat ca dată de disputare, 
aceasta fiind comunicată cluburilor 
și asociațiilor cu numai citeva zile 
înainte, ca o consecință a modifi
cării calendarului internațional 
(Balcaniada). Este posibil ca a- 
ceastă modificare să fi surprins 
anumiți concurenți fără finisările 
de pregătire premergătoare mari
lor întreceri.

2. Campionatul a oferit condiții 
meteorologice și de zăpadă, mult 
prea variate, solicitind în mod 
excesiv pe concurenți la eforturi 
de adaptare. Cei mai vîrstnici și 
mai experimentați au reușit (par
țial) acest lucru. Ceilalți...

3. Schiorii alpini seniori nu au 
absolvit cu succes testul tactic de
osebit de greu Ia care i-a supus 
prima probă, slalomul special. Se 
știa că Dan Cristea este în for
mă. Prima manșă (și a doua) a 
confirmat prin timpii realizați a- 
cest lucru. în această situație, 
schiori ca Dorin Munteanu, Gheor
ghe Vulpe, Gheorghe Bucur, loan 
Cavasi, Alexandru Manta și Virgil 
Brenci, precipitați, ignorînd calită
țile zăpezii (care se degrada de la 
un concurent la altul), și-au asu
mat riscuri prea mari în condiți
ile amintite și au abandonat. De 
fapt, s-au autoeliminat din clasa
mentul slalomului special și im
plicit din cel al combinatei, pen
tru că primii trei clasați la slalom 
sint aceeași și la combinată. Pri
ma probă (slalomul) a rezolvat cla-

samentul și la combinată, simpli- 
ficînd lupta și redueînd-o Ia in
terese statistice. Slalomul uriaș e 
drept că a regenerat interesul, dar 
numai pentru ziua și pentru pro
ba respectivă.

4. Schiorii de la A. S. Armata 
Brașov au suferit cea mai cate
gorică infringere din ultimul de
ceniu. deși, ca număr și ca valori, 
se situează la un nivel egal, în 
secție, cu adversarii lor dinamo- 
viști. Tensiunea mare a întrecerii, 
miza titlurilor puse în joc, i-au fă
cut prea nervoși, prea crispați. 
Este vorba, credem, de carențe de 
ordin psihologic în pregătirea a- 
cestor schiori, altfel ingenioși și 
muncitori.

5. Juniorii prezenți Ia această 
competiție a seniorilor, porniți cu 
ultimele numere, adică in cele mai 
grele condiții, au făcut foarte greu 
față solicitărilor, fiind nevoiți să 
abandoneze, fie într-una, fie in 
ambele discipline. Este, credem,

1 un indiciu de pregătire'care nece
sită concursuri comune, deschise, 
mai multe, și eventual o egalizare 
a condițiilor de start prin intro
ducerea unor grupe intermediare 
pentru juniori.

6. Fetele au o lideră — Daniela 
Uncrop — a cărei valoare actuală 
o recomandă să fie angrenată în 
competiții internaționale de mare 
anvergură. Sîntem convinși că în 
ceea ce o privește (la fel și la 
juniori) satisfacțiile nu vor în- 
tirzia. La senioare numărul parti
cipantelor (doar 16) rămîne totuși 
prea mic, lipsind performanța de 
baza sa de masă și de selecție.

7. Consemnăm cu regret, încă 
o dată, absența de la startul fina
lei campionatelor naționale a schi
orilor prahoveni (și a structurilor 
sportive corespunzătoare), altă 
dată cei mai puternici adversari ai 
schiorilor din zona brașoveană.

Mihai BARA

în cinstea „Zilei de 8 Martie"

PARTICIPARE RECORD LA
„FESTIVALUL ȘAHULUI FEMININ»

Pe

cat. a II-a : Mezeș. Cla- 
genera! : Cat. I : 1. Pa- 
Măgura; cat. a II-a : 1.

2. - Măcin ; cat. a IlI-a :

con-ț 
unui examen complex 

de rezistență fizică și, totodată 
'de măiestrie. Iar componenții lo
turilor, fie că era vorba de Pa
ring sau Măgura, de Mezeș sau 
Măcin. de Lotru, Leaota, Citrcăș 
sau de altele, au făcut dovada 
unor calități deosebite. Canoralid 
Iulian Șerban, din lotul Paring, 
cîștigătorul triatlonului militar 
de. iarnă, categoria militari în 

. termen, ne spunea după termina
rea concursului : „Sub îndruma
rea comandanților noștri, pluto
nul din care fac parte s-a pre
gătit eu multă atenție pentru e- 
tapa finală a acestei mari între
ceri. Cîștigind dreptul de a-i re
prezenta aici pe tovarășii mei, 
sint fericit că m-am clasat pe

pr mul loc la triatlon, acest titlu 
obligindu-mă să mă pregătesc 
tot atît de temeinic și pentru vi
itoarele competiții la 
parte".

Sîmbătă la prînz, 
tea de închidere a 
«rr avat prilejul să 
cu alți militari cîștigători ai u- 
nOr probe. „Cel mai greu — ne 
spunea soldatul Florian Chiorea- 
nu, component al lotului Mezeș. 
lot clasat pe primul Ioc la triat- 
Ionul militar de iarnă (categoria 
a II-a) — a fost să concurăm de 
așa manieră, îneît rezultatele in
dividuale și punctajul obținut să 
perm tă lotului nostru să cîștige 
întrecerea. Fapt care, datorită 
unui admirabil efort colectiv, s-a 
și petrecut".

La festivitatea de închidere a

Ion GAVR1LESCU

Ajuns la a 3-a ediție. „Festivalul 
șahului feminin”, organizat in 
cinstea Zilei de 8 Martie, se bucu
ră in acest an de o participare 
record ; s-au înscris la competi
ție 91 de jucătoare 1

Cu excepția campioanei țării, 
Elisabeța Polihrorio.de și a Gertru- 
clei Baumstark „Festivalul” reuneș
te principalele forțe ale eșichieru
lui nostru feminin. Pe tabel figu
rează,. printre altele, maestrele 
internaționale Suzana Makai, Mar
gareta Mureșan, Rodica Reicher, 
Maria Albuleț, maestrele Lia Bog-

care voi lua

la festivita- 
competiției, 
discutăm și

în Campionatele naționale de baschet
1UJ1B na; inW nr -‘nht.T•>» , n-ar

STEAUA (m) Șl RAPID (f) ÎNVINGĂTOARE
RESTANTA

RUGBYUL ROMÂNESCSI VIITORUL LUI (i)
(Urinare din pag. 1)

Paralel, prof. Lucescu pledează 
și pentru înființarea de clase 
rugby in unități școlare din 
ferite sectoare ale Capitalei și 
concentrarea 
juniorilor, cu 
„Tineretului”, cum se face în pre
zent. Pierdere de timp, de energie; 
rugbyul nu are nimic de ciștigat !

In materie de selecție, două cri
terii, în principal — agerime și ga
barit.

tuturor copiilor 
precădere, doar

de 
di
nu 
și 

pe

OMUL SFINȚEȘTE LOCUL!

prof. Mariana Lucescu 
in acest campionat ad- 

pe măsură ! Cel puțin 
este 

titlului 
de Șc.

Băieții 
vor avea 
versari 
Școala sportivă Locomotiva 
decisă să intre în posesia 
acordat, în ultima vreme, 
sp. 2.

Afirmația noastră are în 
talentul elevilor de la 
Iar M.M.R. București 
măsură, capacitatea 
lor, prof. Constantin 
ponsabil al reprezentativei națio
nale de juniori. (Printre „produ
sele” acestuia se numără Marin 
lonescu, Fuicu, Gligor, Simion, 
Malancu. Mihalache, Burghelea. 
Vcștemeanu. Măcăneață, Zamfir și 
nu mai puțin de 12 _ component) 
ai divizionarei A. Rapid).

Dar marea „performanță” a prof. 
Constantin Vasile este legată de 
implantarea rugbyului în unitatea 
școlară amintită. Pină la venirea 
sa, elevii de aici (ca și cadrele 
didactice, de altfel) știau de exis
tența balonului oval, mai mult din 
auzite. Acum toată lumea îți poate 
explica cu „lux de amănunte”, de 
pildă, regula ofsaidului.

Sprijinul conducerii școlii 
materializează intr-o îndestulătoare 
cantitate de echipament. Antrena
mentele se desfășoară la Giulești 
sau la Parcul copilului, putîndu-se 
vorbi, astfel, de o autentică conlu
crare care va depăși „hotarele" a- 
cestei unități de învățămînt. Argu
ment : este preconizată organizarea 
unei întreceri între școlile din 
torul 8, de la care nu vor 
școlile generale 170. 179. 181. 
184. Și lista rămîne deschisă

dispună de mal multe echipe : una 
în campionatul republican al ju
niorilor I, altele în întrecerea ju
niorilor II și în cea de tineret-re- 
zerve.

Dar, se știe prea bine, Dinamo 
joacă — pină și meciurile pentru 
titlul de campioană la seniori — 
aproape numai în... vecini, la O- 
limpia. De juniori, ce să mai vor
bim ? Antrenamentele se fac pe... 
palma de iarbă de la velodrom, iar 
partidele se dispută pe „Tineretu
lui”. Și nu reținem numai posibi
litatea accidentelor din contactul 
balonului oval cu... o bicicletă, ci 
mai ales aspectul „legării de club”. 
Pentru că. orice s-ar spune, sună 
puțin stranie afirmația unul puști : 
„Joc Ia Dinamo. Miine am meci 
cu Steaua pe... Tineretului”... Așa
dar, pe cînd un spațiu și la .Dina
mo pentru balonul oval ?

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — STEAUA 80—106 (36— 
52). în min. 8. „U" conducea 
cu 20—14. Apoi, cu Savu și Cer
nat în excelentă zi de coș de la 
semidistanță și cu Oczelak 
foarte bun apărător (l-a anihilat 
pe Crăciun), Steaua a egalat, a 
luat conducerea și a cîștigat 
fără emoții. La studenți, care în 
general au făcut o partidă sla
ba, s-a resimțit absența lui 
Riihrig, accidentat. Cele mai 
multe puncte : Savu 20 (a jucat 
doar în prima repriză), 
27, Oczelak 15, Dumitru 
șitaru 10 pentru Steaua, respec
tiv Roman 24, Barna 
arbitrat cu scăpări

Cernat
14, Op-

vedere
Grupul șco- 
și. in egală 
antrenorului 
Vasile, res-

se

sec- 
lipsi 
183, t

NEVOIA DE A FI ÎNȚELEȘI...

27. Au
G. Dutka 

(Oradea) și D. Oprea (Timișoa
ra). Marți la ora 18 are loc al 
doilea joc. (Mircea RADU — 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — RAPID 74—75 (36—37), 
într-un meci restanță desfășurat 
ieri seară la Timișoara în ca
drul Diviziei feminine A. Prima 
repriză a fost echilibrată, con
ducerea alternînd permanent ; 
în cea de a doua, oaspetele s-au 
detașat (61—52 în min. 29), gaz
dele au revenit, dar nu au putut 
decît să refacă din handicap, 
pină la un punct diferență. Al 
doilea joc are loc marți dimi
neață. Cele mai multe puncte: 
Rodica Goian 27, Corina Col- 
țescu 15, Gizela Schnebli 10 
pentru studente, respectiv Nina

Chiraleu 26. Gabriela Bosco 20, 
Mariana Andreescu 12. Au arbi
trat E. Hottya și I. Radu (ambii 
din Oradea). (Constantin CREȚU 
— coresp.).

★
FESTIVALUL NAȚIONAL PIO

NIERESC DE MINIBASCHET, a- 
flat Ia ediția a 13-a, se va des
fășura la Craiova, între 20 și 26 
iunie, ne-a informat prof. Stelian 
Gheorghiu, președintele comisiei 
de specialitate din cadrul F.R. 
Baschet.

CITEVA MODIFICĂRI interve
nite în programul inițial al turu
lui secund al Diviziei feminine A 
au dus la următoarele date 
disputare a etapelor : 5—6 
(16-a), 12—13 martie (17-a), 
martie (18-a), 26—27 martie 
30—31 martie (20-a). 2—3 
(21-a), 8—9 aprilie (22-a, ultima).

MECIUL SELECȚIONATA EU
ROPEI — IUGOSLAVIA, organizat 
anul acesta pentru sărbătorirea re
tragerii din activitatea competițio- 
nală a celebrului internațional Ra- 
tomir Tvrdici, va avea loc la 3 
mai, la Split. Giancarlo Primo, se
lecționerul echipei Europei, va re
curge la următorii jucători : Geerts 
(Belgia), Golomeev (Bulgaria), 
Brabeuec, Kos (Cehoslovacia), Ber- 
tolatti. Marzorati, Meneghin (Ita
lia), Brabender, Corbalan, Flores, 
Rodriguez (Spania).

DERBY-UL DINAMO—STEAUA, 
care va încheia întrecerile actualei 
ediții a Diviziei masculine A, se 
va desfășura în sala Floreasca, 
sîmbătă. la ora 17,30 și duminică 
la ora 10.

de 
martie 
19—20 
(19-a), 
aprilie

VELODROMUL Șl... 
RUGBYUL

areAntrenorul George Drăgan 
la Dinamo 30 de juniori. Numărul 
lor se va mări într-un viitor nu 
tocmai îndepărtat, clubul din șos. 
Ștefan cel Mare urmînd să

în final, un scurt dialog cu ing. 
Matei Ludu, vicepreședinte al F.R. 
Rugby, președintele comisiei de 
specialitate a municipiului Bucu
rești.

— Ce intenții aveți, in viitorul 
apropiat, pentru a 
pitală, rugbyul la 
lor ?

— Vom încerca 
proape de școală, 
crea rugby și la nivelul copiilor. 
Un campionat al școlilor generale 
ar putea deveni 
toamnă.

— Unele cluburi și-au și creat 
pepiniere proprii, chiar in școli...

— Da, alături de Grivița Roșie, 
acum club de sine stătător. Sportul 
studențesc (pe Ungă „Electronica”) 
și Arhitectura (Ia „Cantemir" și 
„Bălcescu"). Din toamnă. însă, toate 
divizionarele A vor trebui să aibă 
eșaloane de rugbyști-școlari penteu 
formațiile lor de juniori.

— Pentru a ajuta, propagandis
tic, rugbyul în rindul elevilor...

— ...vom organiza cîteva întîl- 
niri demonstrative inedite între 
selecționatele de juniori ale Bucu- 
reștiului și Litoralului, ale Moldo
vei și Transilvaniei. Pentru început, 
desigur.

— Ce dificultăți aveți de învins 
în proiectele dv 2

— Toate obstacolele, cele mate
riale, în primul rînd (terenuri, 
mingi, echipament) pot fi depăși
te. Pentru aceasta nu este ne
voie să fim neapărat ajutați, ci, 
în primul rînd să pi se acorde a- 
tenția cuvenită. Să fie înțelese 
eforturile pe care le facem toți cei 
care iubim rugbyul.

relansa. în Ca- 
nivelul juniori-
să fim mai a- 
în ideea de a

o realitate, în

VOM MUNCI
(Urmare din pag. I)

— lntilnind adversari puternici, 
tocmai cu scopul de a nu ne în
șela pe noi înșine, prin obținerea 
unor victorii facile, am constatat 
la jucătorii fruntași că au încă 
multe carențe de ordin tehnic și, 
în general, ale concepției de joc. 
De exemplu, toți fundașii folosiți 
in această lună au mari lacune de 
ordin tehnic, nu știu să folosească 
corpul și se plasează, de cele mai 
multe ori, greșit. De aceea, in pe
rioada următoare vom lucra in
tens pentru corectarea acestor lip
suri și, firește, pentru îmbunătă
țirea jocului ofensiv, problemă pe 
care am neglijat-o, în mod voit, 
în ultima perioadă de timp. In 
general, însă, pot spune, că rapor- 
tind etapa actuală la cea de anul 
trecut, mă pot declara mulțumit 
de stadiul de pregătire fizică atins , 
de echipa noastră.

— Ați spus că rezultatele nu 
v-au interesat. Totuși, considerați 
că ele puteau fi mai bune ?

— Nu încape îndoială. Am pri
mit goluri gratuit și am ratat e- 
norm. Spre exemplu, la Budapes
ta, soarta primului loc s-a decis 
în jocul România — R. D. Ger
mană, în care hocheiștii din R.D. 
Germană au înscris, chiar în pri
ma repriză, in 7 minute 4 goluri. 
La scorul 4—0 pentru adversari

FARA
am încercat 
a mai fost 
în partidele 
slavia, cîștigate la limită, < 
putut realiza victorii mai 
Insă, s-au comis multe, prea 
te greșeli, unele dintre ele 
copilărești. In ciuda acestui 
aș dori să evidențiez pentru 
portarea din ultima vreme 
jucători : Arinte, Pană, 
Cazacu și Dumitru, 
din ce in ce 
în continuare, 
dențiați să fie

— Care este

dan, Eleonora Gogâlea, 
Chiș, Elena Răducanu, 
Kantor, câștigătoarea ediției 
anul trecut Viorica Tolgyi. Printre 
concurente se numără, de aseme
nea o serie de talentate junioare, 
dornice de afirmare : surorile Ma
rina și Cristina Pogorevici, Mag
dalena Kiș, Csila Sajtar, Mia Var
ga, Mariana Bădici.

Se va juca sistem elvețian, pe 
distanța a 7 runde, competiția fiind 
găzduită de noua sală de șah de 
la Institutul de arhitectură. Astăzi 
dimineața, la ora 11, va avea loc 
tragerea la sorți, in sala Clubului 
I.T.B. din strada Lipscani nr. 21. 
După-amiază, de la ora 17, se va 
desfășura prima rundă.

K ___________________

Emilia 
Judita 

de

DANIELA UNCROP (schi)

Născută la Vaslui, la 14 ia
nuarie 1961. Este elevă în anul 
I la liceul profesional de hidro
mecanică din Brașov. Practică 
schiul din anul 1970, la Dinamo 
Brașov, 
norului 
sezonul 
rile de

sub îndrumarea antre- 
Gheorghe Roșculet. In 
actual a cucerit titlu- 
campioană de senioare

a României 
slalom uriaș ........
prima performanță ieșită din 
comun a realizat-o in anul 1976 
cînd, la 15 ani, a cîștigat ti
tlul de campioană de senioare 
la slalom special.

Daniela Uncrop nu este o 
fiică a muntelui, dar acesta a 
adoptat-o repede, recunoscin- 
du-i marea pasiune pentru schi. 
Venind cu familia la Poiana 
Brașov (unde tatăl său era an
gajat ca muncitor la Baza tu
ristică de transporturi pe ca
blu). ea a dovedit din fragedă 
copilărie atracție pentru prac
ticarea schiului. Disciplinată, 
meticuloasă, cu o mare putere 
de adaptare. Daniela a izbutit 
ca, sub îndrumarea antrenoru
lui Gheorghe Roșculeț, să par
curgă rapid drumul de la 
„a.b.c.“-ul schiului la titlul de 
campioană de senioare. Calmul 
desăvîrșit, ștăpînirea pe fiecare 
mișcare, calitățile fizice deose
bite i-au adus succesele de pi
nă acum șl ne dau speranța u- 
nei evoluții pină la nivel in
ternațional.

la slalom special, 
și la combinată ;

NICULINA VASILE (atletism)
S-a născut la 13 februarie 

1958 în București ; are 1.70 m 
înălțime, cîntărește 47 kg ; face 
parte din clubul Dinamo Bucu
rești : căsătorită din toamna 
trecută cu săritorul in lungime 
Tudorel Vasile (numele de tată 
Ilie) ; a început practicarea 
sportului la Școala sportivă do 
atletism, sub îndrumarea lui 
Dan Vlădescu, care o pregă
tește și acum ; record personal 
la săritura în înălțime — 1,86 m 
(sală).

Ultimele rezultate ale Niculi- 
nei impresionează : campioană 
națională de sală la primul con
curs din activitatea ei de seni
oară, apoi, după două săptă- 
mîni, cîștigătoare a probei la 
„Cupa de cristal11. 1,84 m la 
naționale, record personal, 1,86 
m la „Cupa de cristal”, din nou 
record personal ! Corneliei Popa 
și Virginiei loan, — primele 
două performere românce din 
istoria probei, întrecute de fie
care dată — li se alătură, la 
începutul de palmares al Nicu- 
linei, Edith Samuel și Snezana 
Hrepevnik, nume cunoscute în 
arena internațională.

Pentru cei care urmăresc at
letismul nostru cu un ochi mai

interesat, ascensiunea spectacu
loasă a Niculinei nu este sur
prinzătoare, ea reprezintă, mâi 
degrabă, împlinirea unor pro
misiuni mai vechi ale unui ta
lent deosebit.

Duminică, Niculina a încer
cat pentru prima dată in viața 
ei la 1,90 m. Ziua in care zbo- 
ru-i grațios va face și din a- 
ceastă înălțime o amintire nu 
este departe.

„CUPA INDEPENDENȚEI» LA POLO
Școlarul dinClubul sportiv

București organizează, între 8 și 
11 martie, primul turneu inter
național de polo al anului, com
petiție dotată cu „Cupa Indepen
denței”. La întrecerile programate

m i.4:; .ir.n zir... .JsaBOt

în bazinul acoperit Floreasca dîn 
Capitală vor lua parte Ioturile re
prezentative de seniori, tineret și 
juniori, formațiile Rapid București, 
Școlarul, precum și echipa Ruda 
Hvezda Kosice, campioana Ceho
slovaciei.

> . k .i .Q itilkiHSsHS**

CAMPIONATELE JUNIORILOR PE ECHIPE LA
rhrrr'f

TENIS DE MASA
CLUJ-NAPOCA, 28 (prin tele

fon). Meciurile din primele două 
zile ale turului campionatului de 
juniori pe echipe lasă să se între
vadă că la locurile fruntașe can
didează C.S. Arad, C.S.M. Cluj- 
Napoca și Șc. sp. Craiova (la fete), 
formații în care evoluează mem
brele lotului reprezentativ, în timp 
ce la băieți C.S.M. Cluj-Napoca I 
se detașează net de celelalte ad-

versare. In general, se poate a- 
precia că sint prea puține forma
țiile alcătuite în întregime din ju
cătoare sau din jucători valoroși, 
de unde și calitatea scăzută, în 
ansamblu, a meciurilor.

Am fi tentați să considerăm ac
tualul campionat mai degrabă un 
„banc” de testare și rodaj a unor 
elemente foarte tinere pe care cei 
mai mulți antrenori le-au adus

GABRIELA DINU Șl IOSIF KEREKEȘ, 
CÎȘTIGĂTORI Al „CUPEI STEAUA" LA TENIS

Ediția din acest an a „Cupei 
Steaua” la tenis — competiție ire
proșabil organizată de clubul mili
tar — s-a încheiat, după o săptâ- 
mină de întreceri, cu victorii 
nescontate. La masculin a cîștigat 
dinamovistul brașovean Iosif Ke
rekeș, iar Ia feminin jucătoarea 
de la Dinamo București, Gabriela 
Dinu. Ultima furnizind o adevăra
tă surpriză a întrecerii.

După terminarea meciurilor din 
cadrul grupelor, primii doi clasați 
din „grupa roșie” și din „grupa 
albastră” și-au disputat meciuri 
pentru semifinalele competiției. în 
prima semifinală, Kerekeș a dispus 
cu 6—2, 6—2 de J. Bîrcu (Dinamo 
București), iar D. Nemeș (Jiul Pe
troșani) l-a întrecut cu 7—6, 2—6, 
6—4 pe Marian Mirza (Steaua). în 
finală : Kerekeș — Nemeș 6—2, 
6—2. Pentru locurile 3—4 s-au în- 
tîlnit Mirza și Bîrcu. Primul a 
cîștigat cu 7—5, 6—1.

Ultimele rezultate din turneul 
feminin : Elena Trifu (Progresul) 
— Valeria Balaj (Steaua) 7—5, 
6—3 ; Lucia Romanov (Tot înainte)

— Valeria Balaj 6—1, 6—2 ; Ga
briela Dinu — Lucia Romanov 6—1, 
2—6, 6—2. Clasament final : 1. Ga
briela Dinu, 2. Lucia Romanov. 3. 
Elena Trifu.

Finala de dublu bărbați a fost 
cîștigată de perechea C. Popovici — 
M. Mîrza (Steaua), învingătoare cu 
6—3, 5—7. 7—5 în fața cuplului 
Kerekeș—Bîrcu. Una dintre semi
finale nu s-a disputat, în cea de-a 
doua cîștigind Popovici—Mîrza cu 
6—2, 6—4 în fața perechii Tăbă
raș—Frunză (Progresul). La femi-. 
nin, finala de dublu a revenit su
rorilor Lucia și Maria Romanov, 
cîștigătoare cu 6—3, 6—4 în fața 
cuplului Gabriela Dinu (Dinamo 
București) — Camelia Chiriac (Di
namo Brașov).

aici și 
dar și , r _
Aceasta fie pentru că.„ copiii au 
crescut și au trecut la seniori, fie 
pentru că încă nu au crescut 
copiii... Vă rugăm să rețineți un 
rezultat : Olga Nemeș (8 ani. Co
merțul Tg. Mureș) — Rodica Gagii 
(lotul național) 2—0 î Rezultate — 
fete : Voința Sîngeorglu de Pădu
re — Metalurgistul Cugir 5—1. Glo
ria Buzău I — Șc, sp. Pitești 5—2, 
C.S.M. Cluj-Napoca — Gloria Bu
zău II 5—0, C.S. Arad — Șc. sp. 
București 5—3, Șc. sp. Craiova — 
Comerțul 5—0 : Șc. sp. Slatina — 
Șc. sp. Rm. Vilcea 5—4, Metalur
gistul — Chimia Oradea 5—0. 
C.S.M. Cluj-Napoca — Comerțul 
5—1, C.S.M. Iași — Gloria II 5—1, 
C.S. Arad — Șc. sp. Rm, Vilcea 
5—2. Șc. sp. Slatina — Șe sp. Pi
tești 5—3. Sc. sp. Craiova — Voința 
Singeorgiu de Pădure 5—4 ; băieți: 
Universitatea Craiova — Voința 
Satu Mare 5—2, Șc. sp. Craiova — 
Constructorul Hunedoara 5—3, Pro
gresul București — Metalurgistul 
5—2. Comerțul — Șc. sp. Timișoara

din dorința de a 
pentru că nu au

le lansa, 
altceva! 

copiii au

S. IONESCU — coresp.

5—1. C.S.M. Cluj-Napoca I — Șc. 
sp. Timiș. 5—0, Comerțul — Rovi
ne Craiova 5—1, Metalurgistul — 
Șc. sp. Odorheiu Secuiesc 5—2. 
Gloria Buzău — Constructorul 5—2, 
Voința S. Mare — C.S.M. Cluj-Na
poca II 5—3, Șc. sp. Craiova — Șc. 
sp. București 5—4, C.S M. Cluj» 
Napoca I — Rovine Craiova 5—0, 
„U” Craiova — C.S.M. Cluj-Napoca 
II 5—2, Comerțul — Metalurgistul 
5—3.

Mirceo COSTE*

ÎNSEMNĂRI LA JUBILEUL
(Urmare din pag. I)

»» CUPEI DE CRISTAL»

PREGET
să remontăm, dar nu 
posibil. De asemenea, 
cu Ungaria și lugo- 

am fi 
nete.

! mul- 
chiar 

l fapt, 
. com- 

cîțiva 
Tureanu, 

ultimii doi 
mai buni. Sper ca, 
numărul celor evi- 
mai mare.
programul în ur

mătoarele săptămini, pină la C.M. ?
— Ne vom reintilni in ziua de 

3 martie. Vom începe o perioadă 
de muncă intensă. Vom juca între 
S și 12 martie in Cehoslovacia, 
unde ne vom continua și pregăti
rile, apoi la 30 martie va începe 
la București „Cupa Federației" cu 
participarea echipelor Traktor Ce- 
liabinsk și Ț.Ș.K.A. Moscova, pre
cum și a selecționatei R. F, Ger
mania, principalul nostru adver
sar in lupta pentru menținerea in 
grupa A a C.M. In continuare, 
pină la plecarea la Viena, vom 
mai intllni la București pe E. V. 
Fussen (R.F.G.), Văstra Frolunda 
(Suedia) și selecționata de tineret 
a Cehoslovaciei.

— Din nou o serie de formații 
puternice...

— Da. Vom întilni numai ad-

versari puternici, pentru a-i a- 
comoda pe jucătorii noștri cu di
ficultatea partidelor din grupa A. 
Știm acest lucru și ne pregătim 
fără să cruțăm vreun efort, pen
tru a ne comporta onorabil în 
compania celor mai puternice e- 
chipe din lume.

RACd-IET Rezultate din etapa a onounci D|V B MASCULIN:
Victoria M.T.Tc. Botoșani — Electrica 
Fieni 62—72 (28—33), Arhitectura Au
tomatica 87—106 (46—56), Politehnica 
București — A.S. Armata București 71—70 
(36—34), C.S.U. Sibiu — Voința Timișoa
ra 75—74 (40—40), Știința Ploiești — 
Marina Mangalia 82—79 (45—32), Știința 
Mediaș — „U“ Craiova 108—71 (47—33) 
Lie. 1 — Mine-Energie 93—65 (38—36), 
Știința Petroșani — C.S.U. Pitești 98—97 
(39—54), Letea Bacău — A.S. A. Bacău 
83—66 (36—25) ; FEMININ : Metalul Ba
lanța — C.S.U. Tg. Mureș 56—59 (33—27). 
Universitatea lași — Confecția Călărași 
127—47 (61—16), Progresul București — 
Arhitectura 98—42 (43—25), Comerțul Tg. 
Mureș — Carpoțl Sf. Gheorghe 76—74 
(41—35), Medicina București — Centrul 
școlar de baschet 2—0 — neprezentare, 
Universitatea București — Politehnica II 
71—67 (38—38). (Corespondenți : D. On- 
ciu, G. Rosner, O. Guțu, I. Păuș, |. 
lancu, A. Slăbii, I. Cornea, lonescu, 
D. Slivna, Elisabeța Ciorâscu, Z. Râșna- 
veanu).

ele să-și propună să ajungă și la 
recordul în aer liber al acesteia 1 
Pentru aducere aminte vom spune 
că este vorba de performanta de 
6,82 m realizată în 1968, la Ciudad 
de Mexico ! Cine știe ?...

Niculina Vasile, aflată la începu
tul activității ei ca senioară, a ob
ținut anul acesta rezultate cu to
tul notabile care o impun aten
ției generale și care, desigur, o re
comandă pentru performanțe și mai 
înalte. Cu mai multă încredere,

VOLEI ,N CAMPIONATELE DIVIZIEI
B s-au desfășurat partidele 

etapei a 15-a. |ată rezultatele : FEMI
NIN ; Drapeul Roșu Sibiu — Medicinq 
București 0—3, Dacia Pitești — Chîmpex 
Constanța 0—3, Olimpia Oradea I.T.B 
0—3, Mondiala Satu Mare — Constructo
rul Arad 3—1, Spartac București — 
Flacăra Roșie București 2—3, Voința 
București — Penicilina II lași 3—0, ,.U“ 
Cluj-Napoca — C.P.B. 3—0, G.l G.C.L. 
Brașov — Universiatea București 3, O- 
limpia București — Voința Craiova 3-*0 ; 
MASCULIN: I.C.I.M. Brașov — SARO Tir- 
goviște 3—2, I.E.F.S. — Calculatorul Bueu* 
rești 3—1, C.S.M. Suceava — Electro 
București 3—0, C.S.U. Pitești — Grivița 
Roșie București 3—1, Progresul București
— Metalul Hunedoara 3—2. TEROM laș!
— „U" Cluj-Napoca 3—1, C-F.R. Bucu» 
rești — I.T.B. 3—2, Dinamo Brăila — 
Oțelul Oraș Dr. Petru Groza 3—0, Voința 
Alba lulia — C.S. Rm. Vilcea 2—3. (Co
respondenți : I. lonescu, Fețeanu, P. 
Lorincz, I. Toth, N. Mateescu, |. Pocol, 
C. Gruia, N. Tokacek, V. Secăreanu, I, 
Mîndrescu, D. Onciul, D. Diaconescu, N. 
Cost in, I, Filipescu).

dublată de o 
nă, Niculina __ _____ „
aspire la cifre care, eu ani in ur
mă, îj erau accesibile doar lolan- 
dei Balaș. Ne gindim ca ștacheta 
să fie ridicată, de tot mai multe 
ori, la 1,90 m și chiar mai sus !

Dintre ceilalți atleți români care 
au obținut victorii în „Cupa de 
cristal" subliniem comportarea 
sprinterilor Veronica Buia și Toma 
Petrescu (prima în special, a eîș- 
tigat cu autoritate), a lui Carol 
Corbu, care și-a adăugat în pal
mares un nou succes internațio
nal, la triplusalt, ca și Elena Mirza 
la 60 mg. Dintre ..învinși" reținem 
prestațiile lui Nichifor Ligor (5,00 
m la prăjină). Marius Scoarță (7,60 
m la lungime), Erwin Sebestyen 
(7,7 s la 60 mg), Gheorghe Cră- 
ciunescu (18,20 m Ia greutate). în 
orice caz destui de puțini dintre 
participănții noștri au izbutit să 
evolueze la înălțimea așteptărilor; 
între aceștia îi vom aminti și pe 
noii recordmani de juniori Iulian 
Grumăzescu (4,70 m la prâjinâ), 
Sorin Tirichiță (14,78 m la greu
tate ; junior II) șl Petruța Mus
tață (14,30 m Ia greutate). în 
schimb, neeonvingător s-au com
portat Cornelia Popa (1,80 m la 
înălțime) și Bedros Bedrosian (1S.07 
m la triplu; 5 încercări depășite 1), 
doi dintre candidații noștri — 
chiar la locuri fruntașe >-■ ia vi
itoarele campionate europene de 
sală de la San Sebastian. Oricum, 
nu aceasta este valoarea celor doi 
atleți, ața cum a reieșit ea la 
„Cupa de cristal"! Dar atenție, 
căci „europenele11 sint o competiție 
cu mult mai pretențioasă și de mai 
mare răspundere !...

pregătire și mai bu- 
este îndreptățită să

Polihrorio.de
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IN SĂPTĂMÎNĂ RELUĂRII CAMPIONATULUI
A V

Pe marginea recentei ședințe a Biroului federal

Am intrat în săptămînă reluării 
campionatului și ritmul pregăti
rilor — pe toate planurile — se 
accelerează.

Evenimentului de duminică 6 
martie i-a fost consacrată, de alt
fel, și o mare parte din ordinea 
de zi a ședinței Biroului federal, 
întrunit la sfîrșitul săptăminii tre
cute.

Cu acest prilej, secretariatul 
F.R.F. a prezentat o informare 
cuprinzînd unele măsuri luate sau 
în curs de aplicare, în vederea în
ceperii campionatului, ca de exem
plu :

consfătuirea de lucru cu toți 
antrenorii divizionari A și B, ți
nută în ianuarie ; urmărirea de 
către Colegiul central al antreno
rilor a proeesuluj de 
fășurat la cluburi : 
și urmărirea trecerii 
control al pregătirii 
tuarea unui „recensămînt" în toate 
județele pentru stabilirea exactă 
a numărului secțiilor afiliate, al 
echipelor participante la toate 
competițiile, al jucătorilor legiti
mați, al antrenorilor și arbitrilor, 
al terenurilor omologate ; reorga
nizarea Colegiului divizionar A ; 
stabilirea programului meciurilor 
de Divizia Â din București pentru 
tot returul ; organizarea consfătu
irilor cu arbitrii divizionari la 
Sibiu, Craiova, Bacău, București ; 
fixarea principiilor de televizare 
a jocurilor etc,

în aceeași ordine de idei, a mă
surilor federației pentru începerea 
returului, notăm și cele două con
sfătuiri care s-au ținut' alaltăieri 
în Capitală, una cu președinții co
legiilor județene de arbitri și alta 
cu observatorii de arbitraj din 
provincie.

în legătură cu trecerea norme
lor de control pentru verificarea 
pregătirii fizice s-a relevat succe
sul acțiunii, evidențiindu-se în in
formare interesul manifestat de 
jucătorii echipelor Steaua, Dina
mo, Universitatea Craiova, F. C. 
Bihor. Biroul federal a aprobat 
propunerea Colegiului central al 
antrenorilor ca jucătorii care nu-și 
vor trece haremurile stabilite nici 
în „corigenta" care se dă azi, 
marți 1 martie, să nu aibă drept 
de Joc în campionat,

în legătură cu reorganizarea Co
legiului 
aprobat 
zărescu 
George 
al acestui 
care cuprinde 17 membri, 
care 8 din provincie. Totodată, a 
fost alcătuită o comisie centrală 
de delegări, compusă din 7 membri

instruire des- 
organizarea 

normelor de 
fizice ; efec-

central al arbitrilor, s-a 
numirea Iui Nicolae Lă- 

ca președinte și a lui 
Gherghe ca vicepreședinte 

organism al federației, 
dintre

și avîndu-1 ca președinte pe C. 
Ghemigean.

în ședința de vineri seara a Bi
roului federal au mai fost discu
tate :

planul de creștere a numărului 
de jucători legitimați, pe județe, 
pînă în 1980 ; normele de pregă
tire, privind volumul de lucru, 
pentru componenții loturilor re
prezentative, divizionare, județene 
și școlare ; normele de control 
pentru verificarea periodică a pre
gătirii fizice și tehnico-tactice a 
jucătorilor de Divizia A și B ; 
concepția de joc ; normele de se
lecție a copiilor și juniorilor pen
tru fotbalul de performantă ; nor
mele de promovare în loturile re
prezentative ; cerințele de bază 
materială pentru cluburile și aso
ciațiile care participă 
divizionar, precum și 
tive de activitate ale

★
în ultima vreme, 

cluburi cu echipe în Diviziile na
ționale A, B și C au luat măsuri 
de sancționare cu suspendarea pe 
diverse termene a unor jucători 
care s-au făcut vinovați de aba
teri disciplinare (viață nesportivă, 
neparticipare la programul stabilit 
de antrenorii echipelor, neseriozi
tate în pregătire etc.).

De regulă, aceste sancțiuni erau 
trimise pentru ratificare Biroului 
federal care, în acest fel, devenea 
părtaș — direct și 
cordarea 
abateri 
cunoștea 
misă de

Exemplele din ultima vreme au 
arătat însă că, după un timp, 
cluburile reveneau asupra deci
ziilor lor și pentru ridicarea sus
pendărilor se adresau... Biroului 
federal ! Acest lucru reprezenta 
însă o anomalie, pentru că acest 
for nu cunoștea, în fapt, din con
statări proprii, nici motivele reale 
ale suspendării, nici măsura 
care jucătorii respectivi au 
dovezi de îndreptare, care să 
tifice ridicarea sancțiunii.

De aceea s-a decis 
1 martie a.c., sancțiunile 
de cluburi jucătorilor lor 
fi ridicate sau reduse tot 
cluburi, ele urmind doar 
municate Comisiei de competiții 
și disciplină a F.R.F. pentru echi
pele divizionare și la comisiile 
teritoriale, pentru celelalte cate
gorii. (Evident, această măsură nu 
are nici o legătură cu acele sanc
țiuni dictate de federație pentru 
abaterile comise de jucători și pe 
care le constată însăși F.R.F., prin

organele sale, fie că se produc 
în teren, fie în alte împrejurări).

Apreciem că această măsură, 
menită să ducă la creșterea au
torității cluburilor, implică și un 
plus de responsabilitate din partea 
acestora. Sancțiunile acordate vor 
trebui bine cintărite, date pe ter
mene rezonabile, fără a se da loc 
abuzurilor. Faptul că, de acum 
înainte, sancțiunile de acest gen 
devin o treabă internă a clubu
rilor invită la multă luciditate, la 
grija față de educația jucătorilor 
și față de propriul prestigiu al e- 
chipelor, care nu trebuie să în
ceapă o „joacă de-a suspendările".

La centrul de copii șl juniori Unirea Focșani

LIPSEȘTE ÎNSĂ PASIUNEA Șl PREOCUPAREA

r

la sistemul 
alte norma- 
F.R.F.

o serie de

DUPĂ „OPTIMILE----- >» - - -
(Urmare din pag. I)

u

sancțiunii 
pe care, 
decit din 

cluburi.

oficial — la a- 
pentru niște 

de fapt, nu le 
informarea tri-

în 
dat 

jus-

ca, de la 
acordate 
să poată 
de către 
a fi co-

• OBSERVATORI ROMANI LA 
MECIURILE SPANIA — UNGARIA 
ȘI IUGOSLAVIA — R.F. GERMANIA. 
In cursul acestei luni, partenerele 
echipei noastre naționale din grupa 
a 8-a preliminară la C.M. vor sus-. ... . . _ . . - 27 

ta
lar 
lu- 

. în 
compania reprezentativei R.F. Ger
mania. După toate probabilitățile, a- 
ceste două partide vor fi urmărite 
de către antrenorii formației noastre 
reprezentative.

• COMPLETAREA LOTULUI DI
VIZIONAR A DE ARBITRI. In ședin-

ține jocuri amicale. Duminică 
martie, reprezentativa Spaniei va 
tîlni, la Madrid, echipa Ungariei, 
miercuri 30 martie selecționata 
goslavlei va .evolua, la Belgrad, 
compania reprezentativei R.F.

CUPEI ROMÂNIEI
sînt prea ușor trecute cu vede
rea ; acolo unde se dovedește 
severitate și atitudine fermă, e- 
gală. față de asemenea cazuri, și 
rezultatele se văd din însuși mo
dul cum evoluează echipele în 
teren.

Vorbind despre echipele din 
treptele superioare (A și B) nu 
trebuie să le uităm, însă, pe cele 
mai „mici" concurente ale opti
milor, divizionarele C, Autome- 
canica București și Progresul 
Corabia, care s-au înfruntat cu 
multă ambiție și elan, oferind o 
pasionantă întrecere spectatori
lor din Roșiori ; formația bueu- 
reșteană se afirmă ca veritabilă 
revelație a actualei ediții de 
cupă, ea fiind singura echipă, 
dintre cele 191 de divizionare

C, care ajunge in sferturi 1 După 
cum fosta finalistă, C.S.U. Galați, 
a ieșit cu fruntea sus din com
petiție, învinsă la loviturile de 
la 11 metri de către S.C. Bacău.

Ca să rămînem la aspectele 
frumoase, încurajatoare ale reîn- 
tîlnirii cu fotbalul, ocazionată de 
..optimile" Cupei, să sperăm că 
unele dintre tendințele spre un 
joc modern, de mișcare, de adap
tare a apărării la preceptele fot
balului modern, de combativita
te, de apariție a jucătorilor din 
linia mediană la finalizare, vă
zute pe stadioanele din Bucu
rești. Pitești și Deva — mai cu 
seamă prin reușitele învingătoa
relor — le vom revedea. în ca- 

‘zuri mult mai numeroase și mai 
perfecționate, odată cu ‘ntrarea 
în arenă — duminică — a cam
pionatului.

ța sa de săptămînă trecută, Biroul 
F.R.F. a aprobat completarea lotului 
de arbitri divizionari A cu: I. Urdea 
(București). V. Ciocîlteu (Craiova), 
Fl. cenea (Caracal) și Gh. Racz 
(Brașov).
• REORGANIZAREA COLEGIULUI 

DIVIZIONAR A. Ca președinte al a- 
cestui organism a fost desemnat Ho- 
ria Cosma (F.C. Bihor), ca vicepreșe
dinte Gh. Turtureanu (Dinamo), iar 
ca secretar Viorel Kraus (Sportul 
studențesc). Colegiul divizionar își 
propune să devină un organism ac
tiv, care să sprijine eficient munca 
Biroului federal, colaborarea sa cu 
cluburile.
• PROGRAMUL JOCURILOR DIN 

CAPITALA ALE PRIMEI ETAPE A 
RETURULUI. Duminică, în Capitală, 
jocurile se vor desfășura astfel : 
Sportul studențesc — Corvinul Hu
nedoara, pe stadionul Republicii, de 
la ora 11 ; Dinamo — Politehnica Ti
mișoara, pe stadionul Dinamo, de la 
ora 16.

• MÎINE, IN MECI AMICAL, E- 
LECTRONICA — RAPID. Divizionara 
C Electronica București susține mîi- 
ne, un joc amical în compania echi
pei Rapid, de la ora 15,30, pe stadio
nul Electronica.

a PLENARA ARBITRILOR BUCU- 
REȘTENI. Joi după-amiază, cu în
cepere de la ora 18. în sala I.S.B. 
din str. Berzei, va avea loc plenara 
arbitrilor din Colegiul municipal Bu
curești.
• ARBITRII MECIURILOR ROMÂ

NIA — IUGOSLAVIA (JUNIORI). Au 
fost fixați arbitrii care vor conduce 
meciurile România — Iugoslavia din 
cadrul preliminariilor Turneului de 
juniori U.E.F.A. La 20 martie, me
ciul pe care-1 găzduiește țara noastră 
va fi condus de I. Nagy (Ungaria). 
Returul, de la 3 aprilie, în Iugosla
via, va fi arbitrat de H. Kirschen 
(R.D.G.).

în vecinătatea frumosului car
tier de pe platforma sudică a 
orașului Focșani, unde locuiesc 
aproximativ 10 000 de familii, 
se a'Iă complexul sportiv al 
clubului Unirea. Aici își desfă
șoară activitatea și un centru de 
juniori și copii finanțat de fe
derația de specialitate. Dotare 
excelentă, material și echipa
ment sportiv din belșug, teren 
de joc (și posibilități largi de 
amenajare a altora la dimensi
uni reduse), două săli de sport, 
un bazin de recuperare și... 
mulți, foarte mulți școlari ama
tori de a învăța și practica fot
balul.

Anul trecut, centrul amintit 
a primit 125 000 lei de Ia F.R.F. 
Anul acesta are o repartiție de 
100 000. Dar, din păcate, facto
rii de răspundere ai clubului și 
ai C.J.E.F.S Vrancea nu se in
teresează de soarta acestui nu
cleu fotbalistic, care trebuie să 
lanseze elemente localnice aș
teptate de mulți ani de prima 
echipă a orașului. Lipsa de pre
ocupare, cu consecințele ei ne
dorite, este evidentă : echipele 
de juniori înscrise în campiona
tul republican și cel județean 
se zbat în 
realizările 
tele cele
Instruirea
a suferit și suferă foarte mult,

din toamnă, de cînd

JOCURI AMICALE
GAZ METAN MEDIAȘ —DACIA 

ORAȘTIE 3—0 (2—0). Au marcat 
Moraru (min. 18), Pascu (min. 25) 
și Tatu (min. 75 — din 11 m.).

VOINȚA BUCUREȘTI — UNIREA 
BOLINTINUL DIN VALE 0—1 
(0—0). Surprinzător, victoria a re
venit formației oaspe, care activea
ză în campionatul județean, cu 
scorul de 1—0. Unicul gol al parti
dei a fost înscris de N. Gheorghe 
din penalti.

RELONUL SAVINEȘTI — C.S.M. 
BORZEȘTI 1—0 (1—0). A marcat : 
Apetrei (min. 25).

C.S.M. SUCEAVA AVÎN-SPORTUL ȘCOLAR I

(Urmare din pag. I) fim prezenți zilnic in mijlocul co
piilor și tineretului, îndrumindu-le 
joaca, activitatea sportivă în aer 

cere-întrm "VfctHăbtlâ' „Cântare a’’ liber; anmpHficînd-o, diversifieînd-o. 
României", transpusă de pe plan 
artistic pe cel sportiv, care să 
înglobeze întregul tineret școlar, 
in primul rind.

Misiunea socială a profesorului 
de educație fizică este deosebit de 
importantă. El are menirea de a 
aduce la izvoarele sănătății fizice 
și spirituale, copiii, proaspeții 
membri ai Organizației „Șoimii 
patriei", pionierii, tineretul studios 
în genere. Aceasta presupune să

Semnatarul acestor rînduri se 
străduiește, de cîțiva ani, să rea
lizeze acest lucru, pe de o parte 
în municipiul Galați, cu elevii li
ceului în care sînt încadrat, pe 
de altă parte într-o comună din 
județ, la Firțănești, acolo unde 
am pus bazele unei adevărate 
mișcări rugbystice de masă cu co
piii din școlile generale și chiar 
din grădinițe. Satisfacțiile pe care 
le trăiesc sînt greu de redat I

w

ÎN FIECARE ȘCOALĂ DIN MEDIUL SĂTESC, 
CEL PUțlN 0 BAZĂ SPORTIVĂ SIMPLĂ

Harghita se situează printre ju
dețele în care sportul își are, prin
tre elevi, cei mai mulți și mai 
statornici prieteni. Că este așa 
ne-o demonstrează, in mod con
vingător, și salba de baze sportive 
simple existente în toate satele și 
comunele acestui județ. Amena
jări pentru atletism, terenuri de 
baschet și handbal, patinoare na
turale sau pirtii pentru schi și 
săniuțe, iată un inventar sportiv 
pentru realizarea căruia se pre
ocupă, în mod permanent, fiecare 
director de școală din mediul rural.

Constatarea ne-a fost subliniată 
și de dialogul purtat cu prof. La- 
dislau Denyes, inspectorul general 
al Inspectoratului școlar al jude
țului Harghita, ale cărui recoman
dări le-am folosit pentru a cunoaș
te nemijlocit realitățile din 
va așezări rurale.

Am vizitat, astfel, excelente 
sportive pentru sporturile de 
nă, cu precădere în comunele 
mani, Mădăraș, Dănești, Sincrăeni, 
Joseni sau Lăzarea. Ne-ău reținut 
atenția în mod deosebit patinoare
le naturale, prevăzute nu numai 
cu mantinele regulamentare, 01 — 
fapt mai puțin obișnuit pentru 
baze sportive situate în zone ru
rale — și cu ceasuri electronice 
pentru evidența scorului... în total, 
in județul Harghita există 20 de 
patinoare naturale, dintre care 9 
dispun de instalații care ar putea 
face față chiar și unor competiții 
peste nivelul celor județene.

Ceea ce trebuie remarcat, de a- 
semenea, este faptul că tot ce se 
realizează in domeniul amenajări
lor sportive școlare este rodul 
colaborării factorilor locali și con
secința sprijinului acordat, activită
ții sportive a tineretului studios 
de către toate consiliile populare. 
Exemplele sînt numeroase. Am 
sublinia, insă, pentru promptitudi
nea cu care primarii răspund la 
nevoile micilor sportivi școlari, 
exemplul oferit de Alexandru

cite-

baze 
iar-

Ciu-

(Jo-

din 
schi
sa-

Kiraly din Ciuman. Ion Sava 
seni) și Iosif Olla (Remetea).

Fără îndoială că sporturile 
sezonul alb (hochei, patinaj, 
și săniuțe) rămîn prioritare în
tele și comunele județului Harghi
ta în care, in mod obișnuit zăpada 
și, în general, valorile termice scă
zute stăruie o mare parte din an, 
peste lunile propriu-zise de iarnă. 
Nu înseamnă, însă, că elevii har- 
ghiteni se limitează doar la aceste 
discipline. Dimpotrivă, în atenția 
lor se află multe altele. între a- 
cestea drumețiile, turismul de 
masă constituie o permanentă in
vitație. Hășmașul Mare, Ciuc 
Harghita precum 
montani îndeamnă la plăcute și 
utile excursii, atit iarna cit și vara. 
Elevii din acest județ le caută, le 
doresc, indrăgindu-le, fapt care 
asigură — indiferent de anotimp 
— o prezență permanentă a tine
retului studios în diferite forme 
de activitate sportivă desfășurată 
în aer liber.

și
și alți masivi

• „Cupa Indepen
dentei" la atletism 
organizată de Liceul 
„Nicolae Bălcescu" din 
municipiul Cluj-Na- 
poca a reunit la start 
selecționate a 15 școli, 
asociații și cluburi 
sportive din localitate 
și din orașele Deva, 
Baia Mare, Alba Iu- 
lia, 
Mare. Pe locul I for
mația Școlii 
din Cluj-Napoca (Nușa 
Demian) • Pe aleile 
parcului 23 August 
din Capitală a fost 
organizat „Crosul a- 
nilor I" cu participa
rea elevilor Liceului 
industrial Electroapa- 
rataj. Au luat parte

Mediaș, Satu
sportive

Un experiment

al Agenfiei B. T. T.
București

PRIMUL CERC
DE CICLOTURISM!

Un experiment. îl inițiază Agen
ția B.T.T. București. Un cerc de 
cicloturism. Va funcționa pe lingă 
Ateneul tineretului din sectorul 1, 
care va primi în dotare un număr 
de biciclete.

Scopul experimentului — de a 
angrena tineretul, cel școlar cu 
precădere, în practicarea sistema
tică, organizată a turismului pe bi
cicletă și ‘ ’
terea și 
agrement 
reștiului. 
normelor 
rea unor 
rarea și întreținerea bicicletei.

Cercul de cicloturism de la Ate
neul tineretului își va desfășura 
activitatea pe două planuri, unul 
teoretic, prin predarea unor lecții 
vizind cunoașterea bicicletei (in
clusiv repararea și întreținerea ei), 
a normelor de circulație și altul 
practic, sub forma excursiilor ciclo
turistice, organizate cu precădere 
la sfirșit de .săptămînă sau în 
vacanțele școlare.

Experimentul va fi lansat odată 
cu vacanța de primăvară și el 
tinde să realizeze un proiect mai 
vechi, cel al relansării activității 
cicloturistice de masă.

Așadar, din luna aprilie, prime
le acțiuni ale cercului de ciclotu
rism inițiat de B.T.T. Pe această 
temă, ne propunem să revenim...

legat de aceasta cunoaș- 
popularizarea zonelor de 
din împrejurimile Bucu- 
In secundar, cunoașterea 
de circulație și asimlla- 
cunoștințe privind repa-

BREVIAR
93 de băieți și 65 de 
fete. Cîștigători, Ro- 
dica Vasilescu (I L 
III) și Emil Soroceanu 
(I L III). Inițiativa 
aparține prof. M. Bin- 
dea și comitetului 
U.T.C. pe liceu (N. 
Tokacek, coresp.) • 
Pe dealul Cetii din 
comuna Dănești (Har
ghita) a fost amena
jată o pîrtie pe care, 
săptămînal, elevii 
localitate sînt 
zenți în întreceri 
schi și săniuțe • 
tivitatea sportivă 
liceului din com. 
larele-IIfov se desfă-

dln 
pre- 

de 
Ac- 

a 
Ho-

șoară non-stop. Iarna, 
cînd vremea îngăduie, 
au loc concursuri de 
schi și săniuțe, în ce
lelalte sezoane fiind 
organizate campionate 
de fotbal, handbal și 
volei, întreceri de 
atletism. Formațiile 
reprezentative ale li
ceului sînt prezente 
la toate acțiunile or
ganizate de C.J.E.F.S. 
Ilfov (prof. M. Io- 
nescu, coresp.) • Li
ceul nr. 3 din Satu 
Mare reprezintă 
din principalele 
piniere ale secției de 
scrimă a C.S. Satu 
Mare. în perspectivă 
organizarea de cam
pionate pe clase.

una 
pe-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 6 MARTIE 1977, O NOUA 
TRAGERE EXTRAORDINARĂ 

PRONOEXPRES
Și această tragere extraordinară 

Pronoexpres oferă participanților 
o bogată și atrăgătoare listă de 
ciștiguri. Astfel, se atribuie : AU
TOTURISME „Dacia 1300“ și „Sko- 
da S 100", EXCURSII in U.R.S.S., 
Bulgaria — Grecia, R.D. Germană, 
Paris — Valea Loirei și Turcia, 
precum și numeroase CÎȘTIGURI 
în BANI — fixe și variabile.

Tragerea se efectuează pe 3 faze 
care cuprind 10 extrageri, fiecare 
de cîte 5 numere diferite din 45.

SE EXTRAG IN TOTAL 50 NU
MERE.

Pentru a se spori șansele parti- 
cipanților, contravaloarea ciștigu- 
rilor de la faza a IlI-a se suportă 
din FONDUL SPECIAL AL SIS
TEMULUI PRONOEXPRES.

Participarea se face pe bilete 
de 6 și 15 lei varianta simplă, cu 
mențiunea că numai BILETELE 
DE 15 LEI PARTICIPA LA TOA
TE EXTRAGERILE.

Tragerea extraordinară LOTO a 
Mărțișorului de astăzi va avea 
loc la Clubul Finanțe-Băncl din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 17,45.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 23 FEBRUARIE 
1977. Extragerea I : Cat. 1 : 1 va
riantă — autoturism „Dacia 1300“; 
Cat. 2 : 1 variantă 50% a 24.239 
Iei ; 4 variante 25% a 12.120 lei și
2 variante 10% a 4.848 lei ; Cat.
3 : 12,95 a 4.297 lei ; Cat. 4 : 49.40
a 1.126 lei ; Cat. 5 : 150,20 a 529 
lei ; Cat. 6 : 4.251,50 a 40 lei. RE
PORT CATEGORIA................ '
Extragerea a Il-a : 
variante a 5.038 lei ;
a 1.600 lei ; Cat. D : 2.038,50 
lei ; Cat. E : 144,35 a 200
Cat. F : 2.712,45 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA A : 60 964 lei. Auto
turismul „Dacia 1300” a fost cîști- 
gat de LUCIA IRIMIA, din Su
ceava.

1 : 184.075 Iei. 
Cat. B :
Cat. C :

12,10
38,10 
a 60 
lei ;

anonimat, evoluția și 
lor situîndu-se la co- 
mai nemulțumitoare, 
copiilor și juniorilor

mai ales 
fostul antrenor Emil Feillinger 
a ieșit la pensie. De altfel, pos
tul este vacant în continuare...

Această situație întîlnită la 
centrul de juniori și copii din 
Focșani reclamă măsuri urgen
te. Dar nu din acelea de a opri 
sau limita finanțarea Iui. Ar fi 
calea cea mai simplă și mai u- 
șoară. Aici, la Focșani, cum ară
tam mai sus, există largi posi
bilități pe care chiar și cluburi 
de Divizia A le-ar invidia (de 
exemplu. Rapid și U.T.A., ca să 
numim doar cîteva), există des
tui copii cu o frumoasă dezvol
tare somatică. Trebuie numai ca 
cineva să pună piciorul în prag 
pentru a încadra centrul cu an
trenori pasionați, răbdători, 
competenți — mai ales — și 
dornici să ridice în viitorul a- 
apropiat jucători care să facă 
față performanței sportive. De 
aproape 10 ani, de la Țolea în
coace, orașul Focșani n-a mai 
dat măcar un singur fotbalist 
de aceeași valoare. Păcat ! Copiii 
orașului și cei din localitățile 
învecinate așteaptă semnalul 
unor serioase selecții, iar noi 
așteptăm momentul în care la 
acest centru se va face ordine, 
pentru ca într-adevăr aici să se 
desfășoare o muncă responsa
bilă și eficientă.

Stelian TRANDAFIRESCU

Cinci minute cu fostul internațional ȘTEFAN DOBAY

„ASTĂZI, PREA PUTINĂ
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TUL FRASIN 1—0 (1—0). A în
scris Ene (min. 16).

MINERUL LUPENI — MINE
RUL VULCAN 3—2 (3—1). Au 
înscris: Leca (2) și Mavrușca, 
pentru Lupeni, respectiv Popes
cu și Iacob.

C.S. TlRGOVIȘTE — META
LUL PLOPENI 1—0 (0—0). A 
marcat Neagu (min. 80, din 
11 m).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —
AURUL BRAD 0—0.

LAMINORUL ROMAN — 
CONSTRUCTORUL IAȘI 2—4 
(2—2).

METALUL 
SIBIU 0—1 
Judele (min.

CUPROM 
MINERUL
4—1 (3—1). Au înscris: pentru 
Cuprom — Bledca (2), Cecan și 
Mădăraș, respectiv, Sturza I 
pentru Minerul.

FLACĂRA AUTOMECANICA 
MORENI — GLORIA BISTRI
ȚA 4—1 (0—1). Au înscris: Bai- 
cu (min. 48), Petrescu (min. 68) 
și Ciobanu (min. 73 și 88), res
pectiv, Ferentz (min. 26).

ȘTIINȚA PETROȘANI — VIC
TORIA CALAN 1—1 (0—0).

AIUD — INTER 
(0—1). A înscris 
22).
BAIA MARE — 

MOLDOVA NOUĂ

• NERA BOZOVICI, echipă nou 
promovată în Divizia C (seria a 
VIII-a) s-a pregătit intens iarna 
aceasta (un scurt stagiu și la Buș
teni) sub îndrumarea profesorului 
de educație fizică Lazăr Pirvu, fost 
jucător la Dinamo ~ 
U.T.A., „Poli" și U. M. Timișoara; 
Tînărul antrenor, care pregătește 
echipa împreună cu O. Verendeanu 
(cel care a promovat formația în 
Divizia C), speră să îmbine cit 
mai armonios experiența celor mai 
vîrstnici cu ambițiile „noului val" 
și să termine acest campionat în 
primele 6 echipe. „La anul, Nera 
Bozovici va lupta pentru promo
varea în Divizia B ! Acesta e o- 
biectivul meu !“ ne-a declarat La
zăr Pirvu.

• METALUL AIUD, una dintre 
echipele plutonului fruntaș al se
riei a X-a din Divizia C, are un 
nou antrenor, pe fostul internațio
nal rapidist Constantin Năstu- 
rescu. Tînărul și entuziastul an
trenor — care speră ca formația 
de care se ocupă să participe și 
mai activ la lupta pentru primele 
locuri ale clasamentului final a 
procedat la promovarea a trei ju
niori (Vlad, Sasu și Man) și a 
realizat un intens program de pre
gătire și de jocuri de verificare 
(printre adversari, Minerul Bălan, 
F.O.B. Balș, Cetatea Tg. Neamț 
etc.). „La Metalul Aiud, ne spu
nea antrenorul Năsturescu, există 
o bună atmosferă de lucru, con
ducători care se interesează în
deaproape de activitatea noastră 
așa că am încrederea că și o serie

București,

DĂRUIRE IN JOC..."
Ștefan Dobay este o figură 

foarte cunoscută în fotbalul nos
tru. Nume greu de uitat, deși ce
lebrul extrem stînga al Ripensiei 
Timișoara și al echipei naționale 
dinainte de război (de patru ori 
golgeter al campionatului — jucă
torul care își complexa adversarii 
directi prin viteza alergării și îi 
intimida pe toți portarii cu șutul 
său năpraznic, expediat din colțul 
careului de 16 metri) 
de mult din activitatea 
țională, din motive de 
Stabilit la Tg. Mureș, 
1960, Dobay continuă să 
la cei aproape 68 de ani ai săi, 
o ținută de adevărat sportiv, in 
ciuda unei artroze coxo-femurale 
care-1 supără tot mai mult în ul
timul timp. De trei ori pe săptă
mînă — luni, joi și simbătă — în
tre orele 11 și 12, el poate fi vă
zut la una din mesele cofetăriei 
„Lido“, în tovărășia altor foști 
jucători și actuali antrenori, Csiki, 
A. Kiss, Erdogh, discutînd, bine
înțeles, despre fotbal. Despre fot
balul de ieri și despre cel de azi.

— Nu mai sînt jucători, așa cum 
eram noi altădată, spune cu tris
tețe, dar si cu un ușor reproș în

s-a retras 
competi- 
sănătate. 
încă din 
păstreze,

glas, Dobay. Pe vremea mea con
sideram fotbalul un joc pe care-1 
iubeam din toată inima și eram 
în stare să facem pentru el orice 
sacrificiu. Azi, fotbalul a devenit 
exagerat de teoretizat și practicat 
fără pasiunea care a făcut din a- 
cest sport „regele sporturilor".

— E mai greu, totuși, azi...
— Nu zic nu. Jocul s-a schim

bat mult prin orientarea echipelor 
către betonarea apărărilor și re

nunțarea adeseori deliberată, la 
spiritul ofensiv, motiv pentru care 
și spectacolul a pierdut din cali
tate. Pe de altă parte, și sarci
nile au crescut, sînt mult mai 
mari acum. Mai corect spus, astăzi 
nimeni nu mai vrea să 
cînd se întîmplă, totuși,
— lucru firesc într-o 
sportivă — puțini știu să 
că, cum trebuie, înfrîngerea.

— E mai bun fotbalul actual? '
— Greu de spus. Gert este că 

a crescut mult tehnicitatea jocu
lui, dar ce folos dacă fotbalului de 
azi îi lipsește SUFLETUL ? La 
Ripensia, de pildă, făceam patru 
antrenamente săptămînal în pe
rioada pregătitoare, trei in timpul

piardă și 
așa ceva 
întrecere 
primeas-

campionatului și jucam apoi, în 
fiecare duminică, de se speriau 
toți adversarii, mai ales în ultime
le 15 minute, pe care cronicarii 
le-ap, numit, atunci, „sfertul de 
oră“ al Ripensiei. Astăzi, jucătorii 
se pregătesc mai mult, lucrează 
mai intens în antrenamente, dar 
în joc se dăruiesc atit de puțin, 
îneît flacăra fotbalului adevărat 
abia pilpîie.

Mihai IONESCU

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR C
de deficiențe organizatorice — cum 
ar fi îmbunătățirea terenului de 
joc și completarea echipamentului 
— se vor remedia".

• FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI ABORDEAZĂ RETURUL 
CU UN LOT ÎNTINERIT. Divi
zionara C Flacăra roșie Bucu
rești se pregătește susținut sub 
conducerea prof. Victor Dinuț. 
Față de turul campionatului lotul 
echipei a fost completat cu ju
niorii Mihalache și lorgu. în plus 
alți .doi 
cidentați 
de timp 
Ilie sînt 
cipă la 
virstă a lotului nu depășește acum 
22 de ani. Ca o măsură discipli
nară analizîndu-se comportarea ne
satisfăcătoare și repetatele acte de 
indisciplină jucătorii Rădulescu și 
Bucanu au fost scoși din lot. O- 
biectivul principal al jucătorilor 
de la Flacăra roșie este acela 
de a avea o comportare superioară 
în returul campionatului. (N.
TOKACEK, coresp.).

• SANCȚIUNI SEVERE LA
AZOTUL SLOBOZIA. Conducerea 
A. S. Azotul Slobozia, a cărei e- 
chipă activează 
seria a V-a — 
abaterile de Ia 
a unor jucători 
dintre cele mai

jucători care au fost ac- 
o perioadă îndelungată 
și anume Marinescu și 

acum restabiliți și parti- 
antrenamente. Media de

în Divizia C — 
a analizat, recent, 
conduita sportivă 

și a dat sancțiuni 
severe. Astfel, ju-

cătorul I. Stoenescu 
răsit și echipa — a 
viața sportivă, iar 
și I. Faidaș au fost 
cite un an. Echipa 
pentru retur sub conducerea ace
luiași antrenor, Ion Merlan, și a 
susținut pînă acum 
jocuri de verificare, 
coresp).

© C.S.M. DROBETA
RIN, fruntașa seriei a 
viziei C, singura echipă din întreg 
campionatul care în tur n-a cu
noscut înfrîngerea, se pregătește 
asiduu pentru relaurea competiției. 
Antrenorul Iulică Popa a pus ac
centul la 
egal și pe 
cea fizică, 
verineană 
de verificare.
în lot juniorii 
țan și Paveloiu 
ra proprie. (Gh. MANAFU — co
resp.)

• OLIMPIA GIURGIU, ultima 
clasată în seria a V-a, care apar
ține de clubul de fotbal din loca
litate, va avea, se pare, în retur 
mai mult sprijin din partea con
ducerii. Echipa are acum ca an
trenor pe Marin Anastasovici, iar 
lotul a fost completat cu patru ju
cători tineri din localitate. (Tr. BARBAlatA — coresp.)

© PROGRESUL ODORHEIUL

pă- 
din

— care a 
fost scos

D. Gheorghiu 
suspendați pe 
se pregătește

mai multe
(I. MATEI,

TK. SEVE- 
VlI-a a Di-

antrenamente în mod 
pregătirea tehnică -șl pe 
Pînă acum, formația se- 

a susținut 8 jocuri 
Au fost promovați 

Calotescu, Că- 
din pepinie-

SECUIESC, una dintre formațiile bi
ne cotate în seria a Xl-a (locul 
doi, la 3 puncte de liderul seriei, 
I.C.I.M. Brașov), și-a propus ca 
obiectiv pentru primăvară menți
nerea acestui loc fruntaș. 
Peter Iosif 
formația pe 
te da mai 
primul loc 
Progresul a 
de amicale (2—0 cu Minerul Bălan, 
0—2 cu Viitorul Gheorghieni) și 
are perfectate alte întîlniri cu Ol
tul Sf. Gheorghe, Chimica Tîrnă- 
veni și Gaz metan Mediaș. (A. 
PIALOGA — coresp.)

•> CIMENTUL F1ENI, din seria 
a Vl-a, va beneficia în retur de 
avantajele terenului propriu, nu 
va mai fi nevoită să joace, aproa
pe tot timpul, în deplasare. în me
ciurile de pregătire de pînă acum, 
Cimentul a obținut următoarele re
zultate : 2—1 cu Petrolistul Bol
dești, 1—1 și 0—0 cu Poiana Cîm- 
pina și 4—2 cu Tricolorul Breaza
— toate în deplasare. (M. AVANU
— coresp.)

© I.R.A. CÎMPINA, lidera seriei 
a IlI-a, se antrenează zilnic cu 
asiduitate. Președintele secției, ing. 
Ion Aldescu și instructorul echipei, 
Alexandru Banu, ca și întreaga echi
pă, de altfel, speră să se mențină 
pe primul loc în această puternică 
serie. La lotul care a jucat în 
toamnă s-au mai adăugat Rădu- 
can, Savu și Nicorescu din cam
pionatul județean. (C. VÎRJOGHIE
— coresp.)

Prof, 
este de părere, însă, că 
care o antrenează poa- 
mult, adică să... atace 
în retur. Pînă acum, 
susținut cîteva parti-

V.-.W.'

ROMANIAFILM preiinlă

CUIBUL SALAMANDRELOR
Casa de filme 5 
Dick Randall

coproducție româno-italiană între 
ți Spectacular Film Productions

I

i!

Film realizat în
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„București**

Scenariul : loan Grigorescu ; 
regia : Mircea Drăgan ; ima
ginea : George Cristea ; muzi
ca : Gino Peguri ; cîntecele : 
Ion Cristinoiu ; decoruri : Mihai 
Beciu ; 
lescu ;
Camil 
vadia ;

Cu :
Stuart Whitman 
Radu Beligan 
Tony Kendall 
Jean Constantin 
Gordon Mitchell

Mircea Diaconu 
Paola Senatore 
Ioana Drăgan 
Gheorghe Dinică 
Woody Strode 
Florin Piersic

William Berger 
Valentin Plătăreanu 
Roberto Messina 
Mihai Vasile Boghiță 
Constantin Dinulescu 

și Ray Milland

costume : Nicolae Edu- 
coloana sonoră ; ing. 

Silviu, ing. Bogdan Ca- 
montajul : Lucia Anton,

studiourile Centrului
de producție cinematografică



După Cupa campionilor europeni la volei

DINAMO BUCUREȘTI, O ECHIPĂ

DE CLASA INTERNAȚIONALĂ
Ediția din acest an a cupelor 

europene la volei a scos in evi
dență un spor, pe plan 
realizat de echipele noastre mas
culine Dinamo Și 
s-au prezentat 
du-se pe locul secund, 
și, respectiv, în Cupa cupelor. Di- 
ntmoviștii au fost chiar la un pas 
d? titlul de cea mai bună forma
ție de club din Europa (ei au 
condus cu 2—0 pe Ț.S.K.A. Mos
cova) .

L.a intoarcerea de la Pieksămăki, 
unde a avut loc turneul final, co
lectivul care s-a ocupat de pre
gătirea echipei Dinamo — antre
norul George Eremia. metodistul 
Gh. Constantinescu și medicul 
Mircea Cristea — au făcut o te
meinică analiză a participării in 
ediția a 18-a a C.C.E.

Din concluziile la care au ajuns 
cei trei tehnicieni, antrenorul e- 
merit GH. CONSTANTINESCU 
ne-a destăinuit citeva in cursul 
unei convorbiri.

— Dacă judecăm cu luciditate 
evoluția in C.C.E., locul al doilea 
trebuie socotit ca un rezultat de 
prestigiu, avind în vedere valoa
rea foarte ridicată a adversarilor 
intilniți și mai ales a echipei cu 
care am disputat, de fapt, trofeul, 
Ț.S.K.A, Moscova, 
trebuie apreciat . .
sarcinilor deosebite cerute in com
petiție : Dinamo a avut, fără ex
cepție, adversari redutabili, ceea 
ce a 'necesitat atingerea formei 
sportive și menținerea ei timp 
îndelungat (circa 75 de zile). De 
asemenea, trebuia să se țină cont 
și de stilurile de joc diferite ale 
fiecărui adversar. In fine, pregăti
rea trebuia adecvată și campiona
tului intern. . .— Colectivul tehnic al echipei 
consideră locul 2 ca un succes. 
Care sint temeiurile acestei . con
cluzii, dincolo de cel al tăriei ad
versarilor intilniți ?

— Aprecierile specialiștilor care 
au văzut echipa jurând in parti
dele tur-retur din fazele prece
dente sau în cele din turneul fi
nal (la Pieksămăki, Dinamo a 
fost considerată echipa cu jocul 
cel mai spectaculos), elogiile a- 
dresate de publicațiile de specia
litate de peste hotare pot fi ar
gumente valabile. Dar și mai obi
ective sint filmele și fisele de ob
servație de la jocuri. Conform a- 
cestora. a crescut considerabil 
eficacitatea atacului, s-a îmbună
tățit preluarea, capitol căruia i-am 
acordat de altfel, multă atenție, 
a devenit evident caracterul tactic 
al serviciului, iar din datele obi
ective rezultă că Dinamo adopta o 
tactică modernă de joc...

— Văzind pe dinamovisti în ci
teva partide din C.C.E. și din 
campionat, am constatat că, mai 
ales, în primele două seturi sint 
de-a dreptul imbatabili, apoi rezis
tența lor de concurs scade. Prin 
prisma celor petrecute in meciul 
decisiv cu Ț.S.K.A., constatarea se 
argumentează o dată în plus. EȘte 
vorba de o insuficientă pregătire 
fizică ?

— Nu. Normele de control și 
datele obiective medicale au ară
tat o bună adaptare la efort a 
tuturor jucătorilor. Cauza „căde
rilor" se explică prin lipsa obiș
nuinței de concentrare pe o peri
oadă mai lunsă de timp. Meciurile 
da campionatul intern (cu o me- 
dta de durată in jur de 50 de mi
nute) nu au permis echipei Dina
mo un astfel de prilej de _con- 
centrarc. datorită faptului ca nu

valoric,
Steaua, care 

onorabil, clasîn- 
în C.C.E.

Acest rezultat 
și prin prisma

a fost solicitată îndeajuns de di
vizionarele A. De unde și conclu
zia că este neapărat necesar ca 
echipele noastre fruntașe să aibă 
un calendar 
(Ț.S.K.A., de 
nul trecut 32 
ționale).

— Ce alte

internațional adecvat 
pildă, a susținut a- 
de întilniri interna-

cauze, după părerea 
colectivului dv., au împiedicat pe 
Dinămo să triumfe la Pieksămăki ?

— Sînt încă unele deficiențe 
care nu au putut fi remediat? in
tru totul. Astfel, elementele de a- 
părare nu se află la nivelul celor 
ale atacului : blocajul — bun 
zonele laterale, dar nu la fel 
bun pe centrul fileului, carențe 
ceea ce privește jocul acrobatic 
linia a doua. De asemenea, 
dispunem de un Iot omogen din 
punct de vedere valoric (nu mă 
refer la sextetul de bază, ci la 
rezerve). Dar cea mai importantă 
lipsă mi se pare labilitatea psihică 
a 2—3 titulari care au făcut ca e- 
chipa să prezinte totuși oscilații 
pe parcursul evoluției în C.C.E. și 
cu deosebire în meciul de mare 
miză cu Ț.S.K.A. Moscova...

— Cum apreciați comportarea 
individuală a dinamoviștilor ?

— Remarcabil mi s-a părut 
Oros, factor determinant al reu
șitelor echipei (substituit, uneori 
satisfăcător, de Chiș). Foarte buni: 
Tutovan (mai ales în turneul fi
nal), Udișt-eanu (pe tot parcursul 
competiției), Păușescu (mai con
vingător însă pînă la finale) și 
G. Enescu (jucător de reală pers
pectivă). Util, 
avut sarcini i 
lății, sub 
nervoase — 
fost folosiți, 
și-au făcut ___
Vrincuț și Radu, pe care insă se 
contează mai tirziu, ei fiind tineri.

— Despre celelalte echipe fina
liste ?

— Ț.S.K.A. Moscova dispune de 
un lot foarte valoros, omogen și 
strălucește prin echilibru intre 
atac și apărare. Numeroasele sale 
individualități (Starunski, Savin, 
Maliboga, Loor, Kondra etc.) su
dează un angrenaj puternic. De 
la Ț.S.K.A. Sofia au ieșit in evi
dență cunoscuții Zlatanov, Trenev 
și Simeonov, iar de la Vardar 
Skoplje, mai ales Bogoevski, un 
jucător polivalent...

Aurelian BREBcANU
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DE ASTĂZI, LA TOKIO

ARTIȘTII GHEȚII» ÎSI DISPUTA MEDALIILE
1

DE CAMPIONI MONDIALI

Dorothy Hamill, in cursul executării unui 
spectaculos program dc figuri libere.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
BOXERII DE LA LITORAL 

MANGALIA IN 
R. D. GERMANA

geli și V. Mihăilă (82 kg), V. Puș- 
cașu (100 kg) și L. Șimon (+100 kg). 
Luptătorii români sînt însoțiți de 
antrenorul Ion Bătrin și arbitrul 
Constantin Popescu,

- în 
intre- 

echipa 
a sus-

TURNEUL FEMININ DE 
FLORETĂ DE LA 

GOPPINGEN

Schreiber. care a 
complexe ; cu osci- 

aspectul concentrării 
Dumănoiu. Cind au 
Băroiu și Marinescu 

datoria. N-au jucat

NEW YORK, 28 (Agerpres). — 
în ultima zi a campionatelor de 
atletism pe teren acoperit ale 
S.U.A., desfășurate la „Madison 
Square Garden” din New York,

„Artiștii gheții” vor avea de 
străbătut mai multe mii de kilo
metri in acest an, pentru a-și 
disputa titlurile mondiale. Gazda 
Întrecerii supreme a patinatorilor 
va fi îndepărtata Japonie. Țară cu 
bine stabilită reputație in sportu
rile de iarnă, organizatoarea „O- 
limpiadei albe” din 1972, desfășu
rată la Sapporo. Acum, punc
tul de întilnire va fi Tokio. 
De azi începind, aici se dă startul 
în campionatele mondiale de pa
tinaj artistic, care reunesc pe așii 
piruetelor și săriturilor pe gheață.

Mai deschisă ca oricînd se a- 
nunță lupta in două din cele patru 
probe clasice. Anume, în compe
tițiile individuale. Aici, „succesiu
nea” unor autentice vedete ale pa
tinajului. care au părăsit în acest 
an întrecerea, va fi disputată cu 
ardoare. Ne gindim, in primul 
rînd. la absența triplului campion 
(olimpic, mondial și european), 
englezul John Gurry, care în aces
te zile debutează ca profesionist,

Underwood — 2,19 m. In cursa 
de trei mile, primul a trecut li
nia de sosire atletul tanzanian 
Suleiman Nymabui, cronometrat 
cu timpul de 13:12,9.

fruntea propriului 
său ansamblu pe gheață. 
Apoi, la două patinatoa
re' de înaltă clasă, sprin
țara Christine Errath și 
eleganta Dianne de 
Leeuw, prezente pe po
diumul ediției trecute.

Judecind după rezulta
tele ultimelor campiona
te europene, desfășurate 
in ianuarie la Helsinki, 
se poate aprecia că pati
natorii din R. D. Germa
nă au o șansă deloc ne
glijabilă de a ocupa am
bele tacuri fruntașe, prin 
actualii deținători ai tit
lurilor continentale, 
nett Potzsch și 
Hoffmann. Amindoi. 
levi ai aceleiași profesoa
re. cunoscuta antrenoare 
Jutta Miiller. Desigur, 
pentru Hoffmann n-ar fi 
decit o revenire la pozi
ția ocupată în 1974. Cu 
3 sărituri triple în pro- 
său de „libere”, 

cu siguranța sa

ia cote
lupta senioarelor

xime.11 ar r.cuca 
interesul pentru 
gheții.

Fără surprize 
disputa in cele două probe ale pe
rechilor. Aici intiietatea o va avea 
școala sovietică de patinaj. Irina 
Rodnina și Aleksandr Zaițev tre
buie să-și rcir.r.ctacr" — —-
daliile de campioni, 
„Irină” a gheții, 
partenerul ei, Andrei 
vor lua probabil „aurul' 
dansatorilor.

BERLIN, 28 (Agerpres). 
cadrul turneului pe care-1 
prinde in R.D. Germană, 
de box Litoral Mangalia 
ținut în orașul Jena două întîl-
niri amicale cu formația Wismut 
Gera. în primul meci, gazdele 
au obținut victoria cu 13—9, iar 
cel de-al doilea s-a încheiat 
egalitate : 10—10.

NOUĂ LUPTĂTORI LA 
TURNEUL DE LA ULAN 

BATOR

’a

va fi, credem,

reînnoiască doar me- 
iar cealaltă 

Moiseeva, cu 
Minenkov, 

1“ întrecerii

Un lot de 9 luptători de la stilul 
libere a plecat ieri spre Ulan Ba
tor, locul unde se va disputa un 
turneu internațional organizat de 
federația din R.P. Mongolă, în zi
lele de 4—6 martie. Au făcut de
plasarea sportivii Gh. Rașovan 
(cat. 48 kg). D. Ignat (52 kg), L. 
Șandor (62 kg), V. Stănescu (63 
kg), E. Cristian (74 kg), T. Sere-

GOPPINGEN, 28 (prin telex). 
Competiția internațională feminină 
de floretă individuală, disputată la 
Goppingen (R.F.G.), a reunit la 
ediția din acest an 190 de scrimere 
din 19 țări. După o dispută deose
bit de echilibrată, care s-a pre
lungit chiar și în finala de 6, tro
feul a revenit floretistei maghiare 
Magda Maros, în urma unui baraj 
în 4, disputat în compania Corne
liei Hanisch (R.F.G.). Nailei Gilea- 
zova și Valentinei Sidorova (am
bele U.R.S.S.), toate avtnd în fi
nală cite 3 victorii. Pe locul 5, 
Ildiko Rejio, iar pe ultimul loc 
al finalei : Ildiko Schwarczenber- 
ger-Tordasi (ambele Ungaria), cu 
cîte 2 v. Reprezentanta României, 
Ecaterina Stahl, a ratat intrarea 
în finală, pierzînd în fata Valen
tinei Sidorova. Dintre celelalte 
floretiste românce, Suzana Arde- 
Icanu, Marcela Moldovan și Auro
ra Dan au ajuns pînă in faza 
eliminărilor directe, iar Viorica 
Țurcanu pînă în sferturile de 
nală.

pe
e-

RUGBYȘTII IEȘENI 
IN POLONIA

fi-

TURNEUL
CANDTDAT1LOR

LA ȘAH

dar 
de- 

_ ______ .... el pare cel 
mai indicat de a obține medalia 
de aur a C.M. Iar concurentii săi 
cei mai apropiați se anunță în
vinșii săi de la Helsinki, sovieti
cul Vladimir Kovalev și britanicul 
Robin Cousins, care doresc cu ar
doare revanșa. Primul oarecum 
ieșit din curba ascendentă, al doi
lea, in schimb, apropiindu-se (la 
19 ani) de punctul maxim, ceea 
ce l-ar face demn succesor al lui 
Curry.

Mai dificilă este sarcina campi
oanei eurooene de 16 ani, grațioa
sa Anett Potzsch, care va avea de 
trecut — probabil — de dubla 
laureată a precedentului sezon, a- 
mericanca Dorothy Hamill, cîști- 
gătoarea „aurului” olimpic și mon
dial. Ultima oară, aceasta era a- 
nunțată ca participind la un con
curs demonstrativ la Greenwich 
(Connecticut), în orașul ei de 
baștină. Oricum, duelul Hamill —

gramul 
mai ales 
osebită în exerciții,

Burglinde Pollack, cu un rezul
tat excelent : 4 633 puncte. Iată 
performanțele obținute de Bur
glinde Pollack în cele 5 probe 
ale concursului : 100 m garduri 
— 13,3 ; 800 m — 2:16,02 ; arun
carea greutății — 16,07 m; să
ritura în lungime — 6.14 m : să
ritura în înălțime — 1,71 m.

Pe locul 2 s-a clasat Petra 
Kampf, cu un total de 4 387 p.

LA
MECIUL

NASTASE
CONNORSCAMPIONATUL

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI(OMIDA

(W. C. T.)MONDIALMASCULINLA HANDBAL

MARTIE,

(Agerpres). — Me-

mondial

partidele disputate in ziua 
treia a campionatului mondial de 
handbal masculin (grupa B) s-au 
incheiat cu următoarele rezultate: 
Cehoslovacia — Bulgaria 20—14 
(8—7) ; Suedia — Franța 25—17 
(11—8) ; Spania — Norvegia 16—10 
(9—5) ; R. D. Germană — Islanda 
27—20 (14—10). Primele două cla
sate in fiecare dintre cele patru 
grupe preliminare s-au calificat 
pentru faza următoare a, competi
ției, unde vor juca după următo
rul program : la Viena : Ceho
slovacia — Franța Ș> Bulgaria — 
Suedia ; la Linz : R. D. Germana 
— Olanda și Islanda — Spania.

Burglinde Pollack (R. D. Germană), probabil cea mai 
nistă din lume

Tommy Haynes a cîștigat proba 
de triplusalt, cu performanța de 
16,84 m. In absența recordma
nului mondial Dwight Stones, 
proba de săritură în înălțime s-a 
încheiat cu succesul lui Paul

STATU-QUO IN CLASAMENTELE 
„CUPEI MONDIALE" LA SCHI

Concursul internațional de schi 
de Ja Furano (Japonia) s-a în
cheiat cu proba feminină de sla
lom uriaș, în care victoria a re
venit în mod surprinzător spor
tivei austriece Monika Kaserer, 
cronometrată cu timpul de 1:37,32. 
Pe locurile următoare s-au clasat

/✓

generale ale 
prezintă ast-

bună pentatlo-

60 yarzi (f) —
6,6 ; 2 mile (f)

Alte rezultate :
Brenda Morehead 
— Frânele Larrieu 9:58,2 ; 880 
yarzi (f) — Cyndy Poor 2:06.7.

★
BERLIN. 28 (Agerpres). — 

Campionatul de pentatlon pe te
ren acoperit al R.D. Germane 
s-a desfășurat la Berlin și a fost 
cîștigat de recordmana mondială

NEW YORK, 23 __
ciul de tenis dintre Iile Năstase și 
Jimmy Connors se va disputa, așa 
cum a fost programat, la 5 martie, 
în Porto Rlco, anunță, din New 
York, organizatorii înttlnirii. Con
nors, care suferise o întindere mus
culară la Toronto, s-a restabilit șl 
de duminică se află la San Juan, 
unde a și reînceput antrenamentele. 
Confruntarea celor doi ași ai teni
sului mondial este așteptată cu viu 
interes de amatorii sportului alb.

★
In clasamentul campionatului mon

dial de teiiis (WCT) conduce 
Connors, cil 340 puncte, urmat de 
Stockton — 320 puncte, Drysdale — 
240 puncte, Okker — 210 puncte,
Năstase și Roche — 200 puncte, 
Fibak, Gerulaitis și Rosewall — 180 
puncte, Dibbs — 160 puncte, Pa-
natta — 140 puncte, V. Amritraj, 
Case șl Orantes — cîte 120 puncte.

Aleksandr Tihonov (U.R.S.S.), campion mondial de biatlon in proba 
de 10 km

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE
CELOR MAI BUNI BIATLON ȘTI DIN LUME

S-au încheiat, în jurul stațiunii 
de sporturi de iarnă Lillehammer, 
din Norvegia, campionatele mon
diale de biatlon, ultima ediție la 
care s-au folosit armele de cali
bru mare. Majoritatea titlurilor au 
revenit sportivilor 
s-au distins și în 
vate juniorilor.

Proba de 10 km 
a fost cîștigată de concurentul so-

sovietici, care 
probele rezer-
pentru juniori

vietic Serghei Levinski, cu timpul 
de 35:21,0 (2 minute penalizare). 
L-au urmat norvegianul Odd Lir- 
hus — 35:26.3 (3) și Aleksei Ulin 
(U.R.S.S.) - 35:34,1 (0).

în proba de ștafetă 3 X 7.5 km 
pentru juniori, titlul de campioană 
a lumii a fost cucerit de formația 
Norvegiei (Krokstad, Soebak, Lir- 
hus) — lh27:39,9, secundată de e- 
chipa U.R.S.S. — lh28:04,2.

VARȘOVIA, 28 (Agerpres). 
continuarea turneului 

care-1 întreprinde în Polonia, 
chipa de rugby Politehnica Iași 
a jucat la Lublin cu formația 
A.Z.S. Varșovia. Rugbyștii ro
mâni au terminat învingători cu 
30—6 (16—0).

La Reykjavik a început marâul 
dintre marii maeștri Boris Spas
ski (U.R.S.S.) și Vlastimil Hort 
(Cehoslovacia), contînd pentru 
turneul candidaților 
mondial de 
s-a încheiat 
a 21-a.

șah. Prima 
remiză la

la titlui 
i partidă 
mutarea

Meciul dintre marii, . , ____ maeștri
Bent Larsen (Danemarca)' și Lcjos 
Portisch (Ungaria) a continuat la 
Rotterdam cu partida a doua. în
cheiată remiză la mutarea a 20-a. 
Scorul este de 1.5—0,5 puncte în 
favoarea lui Portisch.

MÎINE, SFERTURILE DE FINALĂ IN CUPELE EUROPENE

— Southampton
Hamburger S.V.

St. Etienne 
englez F.C.

S.C. 
(din

După o pauză de aproape 3 luni, 
MW® 
ale sferturilor de finală, care au 
loc mîine.

Pe afiș figurează 12 întilniri at
tractive, echilibrate, pronosticurile 
fiind deci dificil de dat.

în Cupa campionilor europeni, 
cele 4 meciuri se anunță intere
sante și deschise oricărui rezultat. 
Bayern Munchen, deținătoarea tro
feului, susține o partidă foarte di
ficilă cu Dinamo Kiev. Formația 
vest-germană trece printr-un mo
ment de criză, după accidentarea 
lui Gerd Muller, Honess, Schwar- 
zenbeck (ultimii doi ar putea to
tuși- să joace, dacă vor fi recuperați 
pînă în ziua meciului). Dinamo 
Kiev, deși în pauză de iarnă, s-a 
pregătit pentru această partidă în 
sudul U.R.S.S. Ar mai fi de adău
gat. faptul că echipa sovietică a 
mai jucat cu Bayern, în finala 
„supercupei europene” disputată în 
1975, cind a cîștigat ambele parti
de (în deplasare și pe teren pro
priu). Nici Borussia Monchenglad- 

, J în ultimele 
din campionatul vest-ger- 
timn ce F.C. Bruges con- 
autoritate în campionatul

bach nu strălucește 
meciuri " 
man,
duce

în 
cu

IN PRELIMINARIILE C. M.

’ Belgiei," bțt'ătind o,1foMîJi'’'r,efnafcJi- 
bilă. F.C. Zurich, ‘deși- ihtilnește 

■ăci®tflrjji Dynamo DWMfc? rare o 
partidă dificilă, deoarece formația 
din orașul de pe Elba ocupă locul 
2 în clasamentul campionatului din 
R.D. Germană și manifestă o bună 
dispoziție de joc după reluarea 
returului. în fine, palpitant_ se a- 
nunță și meciul dintre 
și lidera campionatului 
Liverpool.

Alte jocuri deschise se anunță 
în Cupa cupelor. Slask Wroclaw, 
care a dispus duminică de Stal 
Mielec într-o partidă importantă 
din campionatul Poloniei.- va in- 
tilni pe Napoli, care la rindul ei 
nu a reușit decît scor egal, acasă, 
cu Genoa ! Alte partide : Levski 
Spartak — Atletico Madrid ;
Anderlecht - -
liga a 2-a engleză) și M.T.K. Bu
dapesta — ”__ ‘__„

In fine. în Cupa U.E.F.A., două 
dintre cele 4 întilniri vor sta în 
centrul atenției : Athletic Bilbao — 
C.F. Barcelona (acum două săptă- 
mîni Bilbao a cîștigat la Barcelo
na cu 2—0 !) și F.C. Magdeburg 
(locul 4 in campionatul R.D. Ger
mane) cu Juventus, noua lideră în 
prima ligă italiană. Celelalte par
tide : Queens Park Rangers — 
A.E.K. Atena și Feyenoord Rotter
dam — R.W.D. Molembeek.

• In amical,
Aires : Argentina — Ungaria 5—1 
(4—0) ! ' "...
Lugue (2), respectiv Weinper. Iată 
o fază i“ 
minică :
(stingă) și Anillea (nr. 6). 
Telefoto : A. P. — AGERPRES

Au marcat : Bertoni (3) și

din acest joc disputat du- 
in duel aerian Pusztai

A. P.

KASERER (Austria)MONIKA

ția în clasamentele 
„Cupei Mondiale” se
fel : individual masculin : 1. Franz 
Klammer (Austria) — 195 p ; 2. 
Ingemar Stenmark (Suedia) — 194 
p ; 3. Klaus Heidegger (Austria)
— 184 p ; 4. Gustavo Thoeni (Ita
lia) — 123 p ; 5. Bernhard Russi 
(Elveția) — 122 p ; 6. Piero Gros 
(Italia) — 105 p ; individual fe
minin :
(Elveția) — 258 p : 
Proll-Moser (Austria) — 226 
Monika Kaserer (Austria) — 
pe națiuni (masculin plus 
nin) : 1. Austria — 1 501
Elveția — 883 p ; 3. Italia — 529 p; 
4. R. F. Germania — 354 p ; 5. 
Liechtenstein — 302 p ; 6. Franța
— 274 p.

165 p ;
1. Lise-Marie Morerod

2. Annemarie
P ; 3. 
181 p; 
femi- 
p ; 2.

ATLETISM 0 La campionatele 
pe teren acoperit ale Cehoslovaci
ei, de la Ostrava, Jiri Cerovski 
a realizat un nou record național 
în proba masculină de 50 m gar
duri, cu 6,3. La înălțime (f) a ciș- 
tigat Karbanova cu 1,82 m. Alte 
rezultate : masculin. 1500 m — 
Poiak 3:47.0 ; lungime — Krzivka 
7,76 m : feminin. 800 m — Cerk- 
lanova 2:09,7 ; 1500 m — Sivkova 
4:40,2.

„JOCURILE NORDICE" DE LA LAHTI
HELSINKI, 28 (Agerpres). — 

La Lahti au luat sfîrșit întrece
rile tradiționalei competiții de 
sporturi de iarnă „Jocurile nor
dice". în ultima zi de concurs, 
schiorul sovietic Serghei Saveli
ev a terminat învingător în pro
ba „maraton" de 50 km, cu 
timpul de 2h34:43. Pe locul 2 s-a 
clasat Thomas Wassberg (Sue
dia) — 2h45:16, iar locul 3 a fost 
ocupat de Ivan Garanin (U.R.S.S.) 
— 2h45:33. Suedezul Sven-Aake 
Lundbaeck, cotat printre favori- 
ții cursei, s-a situat pe locul 5, 
cu 2h46:01.

CICLISM « Cursa Draguinan — 
Seillans a revenit francezului Ber
nard Thevenet. care a parcurs 
195 km in 5h23:22. • A doua eta
pă a Turului Sardiniei s-a desfășu-

sărituri de la tram- 
m) a revenit sporti-

Proba de 
bulină (90 
vului sovietic Aleksei Borovitin, 
cu un total de 258 p (sărituri 
109 m și 101,5 m), secundat 
elvețianul 
237 p.

Walter Steiner

de 
de

In meci retur pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, 
disputat la Brazzaville In fața a 
peste 20 000 de spectatori, echipa 
Coastei de Fildeș a Întrecut cu sco
rul de 3—1 (2—1) selecționata Repu
blicii Populare Congo. Golurile echi
pei învingătoare au fost marcate de 
Mortlll Lebry (2) șl Gerard Okou- 
bouley, în timp ce pentru gazde a 
marcat Jonas Boshamboula. în pri
mul meci disputat pe teren propriu, 
la Bouake, echipa Coasta de Fildeș 
cîștigase cu 3—2, astfel că s-a califi
cat cu o dublă victorie in turul ur
mător al zonei africane.

sea Cunoscutul fotbalist Pele 
va retrage din activitatea competi- 
țlonală in ziua de 1 octombrie — 
anunță din New York coresponden
tul agenției —
de adio al 
disputa la New York între echipa 
locală „Cosmos“. unde Pele joacă 
în prezent, șl formația braziliană

.France presse". Meciul 
„Perlei negre' se va

F.C. Santos, cea care l-a consacrat 
pe Pele între cei mat mari jucă
tori din istoria fotbalului. în conti
nuare, Pele va activa in postul de 
consilier al reprezentativei Braziliei, 
în vederea campionatului mondial 
din anul 1S73.

CAMPIONATE iN CURS DE DESFĂȘURARE

favorite ale cursei, 
Morerod (Elveția) — 

Annemarie Proll-Moser
principalele
Lise-Marie
1:38,54 și
(Austria) — 1:40,02. Pe locul 4 s-a 
situat americana Becky Dorsey — 
1:40,55.

In urma rezultatelor înregistrate 
în concursul de la Furano, situa-

BADMINTON. 0 Competiția in
ternațională disputată la Hong 
Kong a fost dominată de sportivii 
din R. P. Chineză, învingători în 
probele de simplu. în finala pro
bei masculine, Yu Yao-tung l-a 
întrecut , cu 15—6, 15—8 pe compa
triotul său Luan Cin. Finala con
cursului feminin, desfășurată intre 
sportivele chineze Lian Ciu-hșia și 
Liu Hsia, a fost cîștigată de prima 
jucătoare cu 11—5, 11—7. Proba
de dublu bărbați a revenit jucă
torilor indonezieni Tjun și Jahan, 
învingători cu 14—17, 15—2, 15—5. 
in finala susținută cu coechipierii 
lor Chandra Si Hadinatao.

în proba
4X7,5 km
toare echipa U.R.S.S. (Raisa Hvo- 
rova, Raisa Smetanina, Zinaida 
Amosova. Galina Kulakova), 
cronometrată cu timpul de 
lhl6:03,l.

feminină de ștafetă 
a terminat învingă-

100 m delfin — Linda Hanel 
1:04,52 • La Budapesta, în meci 
revanșă,
U.R.S.S.
4—2). Principalii realizatori : Szi-

la polo : Ungaria —
11—7 (2—1, 4—2, 1—2,TELEX • TELEX

rat in circuit la Poetto și a 
tigată de rutierul belgian 
Sercu. Belgianul Maertens 
ce in clasamentul general.

HOCHEI • La 
slovacia), în meci 
ori : Cehoslovacia 
(2—2, 3—2, 1—1).

fost cîș- 
Patrick 
condu-

(Ceho-Pisek 
amical de juni- 
— U.R.S.S. 6—5

NATAȚIE • La Hobart, in ca
drul campionatelor de înot ale 
Australiei : masculin, 100 m liber 
— Marshall 53.34 ; 400 m liber — 
Metzkcr 3:58,37 ; feminin. 100 m 
liber — Rosemary Brown 59,57 ; 
800 m — Michelle Ford 8:44,39 ;

vos (3), Farago (2), respectiv Dre- 
val (3).

SCRIMA • Concursul de flore
tă dotat cu trofeul „Gilbert Du
val” a revenit scrimerului francez 
Bernard Talvard-, care l-a întrecut 
in finală cu 10—3 pe coechipierul 
său Frederic Pietruska. în semi
finale, Talvard l-a învins cu 10—2 
pe Menon (Franța), iar Petruska 
a dispus cu 10—6 de Kovăcs (Un
garia).

ȘAH • După 5 runde și dispu
tarea partidelor întrerupte, in tur

In zona Americii de Sud : Boli
via — Uruguay 1—0 (0—0) ! ; in 
zona Asiei și Oceaniei : Singapore 
— Tailanda 2—0 (0—0) ; Israel — 
Coreea de Sud 0—0. primele echipe 
au fost gazde.

în preliminariile campionatului 
mondial (grupa asiatică), selecțio
nata Hong Kong a întrecut, sur
prinzător, cu scorul de 4—1 (0—1)
echipa Indoneziei.

BULGARIA (etapa 16). Meciul 
derby disputat...........................
vo : Marek — 
fia 1—1, după 
putat. Liderul clasamentului, pe te
ren propriu, s-a impus foarte greu 
în fața lui Sliven (3—2), formație 
din a doua parte a 
Primele clasate :
1.
2. 

. 3.

la Stanke Dimitro- 
Levski Spartak So- 
un meci foarte dis-

clasamentului.

10
8
8

4 2
6 2
5 3
16).

31-14 24
33-18 22
29-19 21

L.K.S.

neul de la Tallin continuă să con
ducă Tal,
Uhlmann
(U.R.S.S.)

cu 4*/2 P, 
(R.D.G.) 4

3*/2 P etc.
urmat de 
p, Gulko

a cîștigatTENIS 
turneul 1 
fornia), 
6—3 pe 
dublu, __
Hewitt .au dispus. cu 7—6, 7—6 de 
Marty Riessen — Roscoe Tanner 
• în semifinalele turneului de la 
Detroit : Martina Navratilova — 
Virginia Wade 7—5, 6—3 ; Sue
Barker — Francoise Durr 6—3, 
6—0. în finală, Navratilova a dis
pus cu 6—4. 6—4 de Barker • Pro
ba de simplu bărbați din cadrul 
campionatelor desfășurate la Nai
robi (Kenya), s-a încheiat cu vic
toria jucătorului australian Robert 
Rheinberger, care l-a întrecut in 
finală cu 6—2. 6—7, 2—6, 6—0, 6—4 
pe vest-germanul . Uli Heyne. în 
finala concursului feminin, Lesley 
Charles (Anglia) a învins-o cu 
6—3, 6—1 pe Helen Holcombe
(Australia).

> • Gottfried
de la Palm Springs (Cali- 
întrecîndu-1 cu 2—6. 6—1, 
Vilas. în finala probei de 
Frew McMillan — Bob

Ț.S.K.A. Sofia 16 1 
Levski-Spartak 16 
Marek Stanke 16

POLONIA (etapa
Lodz și-a menținut avantajul față 
de a doua clasată, cîștigînd — in 
deplasare — la Rybnik, cu 1—0, 
în timp ce Slask Wroclaw a între
cut pe actuala campioană, Stal 
Mielec, cu 1—0. „Remarcabil”... 
saltul înapoi față de campionatul 
trecut al formației G.K.S. ~ 
locul secund în 1975—1976, 
toare a lanternei 
clasate :
1. L.K.S. Lodz
2. Slask Wroclaw
3. Pogon Szczecin

SPANIA (etapa 24).

acum.

16 9 6
16 9 4
16 8 5

1
3
3

Tychy : 
dețină- 

Primele
27-12 24 
20-18 22 

i 24-17 21 
Derby-ul 

C.F. Barcelona (fără Cruyff) — A- 
tletico Madrid, desfășurat în fața 
a 100 000 de spectatori, s-a încheiat 
la egalitate : 1—1. Astfel, situația 
în fruntea clasamentului a rămas 
neschimbată. Alte rezultate : Betis 
Sevilla — Real Sociedad 2—1 ; San
tander — Valencia 2—2 ; Real Ma
drid — Zaragoza 
Bilbao — Hercules 
clasate :
1. Atletico M. 24
2. C.F. Barcelona 24 
Valencia ocupă locul 3 cu

FRANȚA (etapa 26). Scoruri ne
așteptate. Lidera Nantes a fost

4—2 ;
3—0.
13 7 4
13 5 6

Athletic 
Primele
40-21 33 
50-24 31 
27 p.

învinsă cu 3—0 la Nancy!; Bastia 
a surclasat pe Marsilia : 4—0 ;
Nisa a ciștigat la Reims cu 1—0 ; 
St. Etienne a dispus in deplasare 
de Rennes cu 1—0 ; Troyes a cîști
gat la Angers cu 2—1. Astfel, în 
clasament Nantes este egalată acum 
de Lyon, tar Bastia șe 
locul 3, la numai două 
primele clasate :

1. Nantes 26 15 6
2. Lyon 26 14 8
PORTUGALIA (etapa 19). Schim

bare de lider. Benfica a cîștigat 
in deplasare cu 1—0 cu Academi- 
co, in timp ce Sporting a făcut 
doar scor egal (0—0), acasă, cu 
Lei.xoes. Scorul etapei : F.C. Porto 
— Montijo 7—0 ! Primele

3
4
2

19 14
19 13
19 12 

(partide 
învinsă

află 
puncte

pe 
de

5 53-33
4 44-27

36
36

clasate : 
41-18 31 
37-14 30 
45-16 26

2
2
5
restante).

1. Benfica
2. Sporting
3. F.C. Porto 
ANGLIA (

Ipswich învinsă acasă de Stoke 
City (0—1) ! In rest, rezultate nor
male : Newcastle — Tottenham 
2—0 ; Queens Park Rangers — Lei
cester 3—2 ; West Ham United 
Bristol 2—0. Primele clasate :
1. F.C. Liverpool 28 16 6 6 48-26
2. Ipswich Town 26 15 6 5 47-22
3. Manchester C. 26 12 11 3 38-19

OLANDA (etapa 24) : Eindhoven 
- - - NAC

C—0 ; 
2—0 ; 
Eind- 
Haar-

38
36
35

— Ajax Amsterdam 0—1 ; 
Breda — Sparta Rotterdam 
Venlo — F.C. den Haag 
Twente Enschede — P.S.V. 
ho ven 1—1 ; F.C. Utrecht — 
lem 1—0 : Telstar — AZ ’67 Alk- 
maar 2—2 : Feyenoord Rotterdam
— NEC Nijmegen 2—0 ; F.C. Am
sterdam — Roda Kerkrade 1—2 ; 
Go Ahead — Graafschap 0—1.

Clasament : 1. Ajax 39 p ; 2. Fe
yenoord 36 p; 3. P.S.V. 32 p.


