
VIZITA PREȘEDINTELUINICOLAE CEAUSESCU
ÎN COASTA DE FILDEȘ ȘI NIGERIA

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA J

SOLEMNITATEA SEMNĂRII UNOR IMPORTANTE 
DOCUMENTE ROMÂNO-IVORIENE

Marți seara, la Yamoussoukro, în 
sala de festivități a Casei Partidu
lui democratic din Coasta de Fildeș 
a avut loc solemnitatea semnării 
Documentelor finale adoptate cu 
prilejul vizitei in această țară a 
președintelui României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Felix Houphouet-Boigny, președin
tele Republicii Coasta de Fildeș, 
au semnat Acordul privind crearea 
marii comisii mixte de cooperare 
româno-ivoriană in domeniile e- 
conomic, juridic, științific, tehnic și 
cultural, precum și Comunicatul 
comun româno-ivorian.

După semnare, cei doi pre
ședinți s-au felicitat reciproc, și-au 
strins miinile cu căldură, s-au îm
brățișat.

In cadrul aceleiași solemnități 
au fost semnate memorandumul cu 
privire la creșterea și dezvoltarea 
cooperării intre Republica Socialis
tă România și Republica Coasta 
de Fildeș, precum și acordul de 
colaborare culturală și științifică 
româno-ivoriană.

★
După semnarea documentelor fi

nale ale vizitei în Republica Coasta 
de Fildeș, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la un 
dineu oferit in onoarea lor de 
președintele Republicii Coasta de 
Fildeș, Felix Houphouet-Boigny, 
și doamna Mărie Therese Houp
houet-Boigny.

★
Miercuri dimineață, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu și-au în
cheiat vizita oficială de prietenie 
efectuată in Coasta de Fildeș, la 
invitația președintelui Felix Hou
phouet-Boigny și a soției sale, 
Marie Therese Houphouet-Boigny.

Ceremonia plecării din Coasta 
de Fildeș a avut loc la aeroportul 
din Yamoussoukro - localitate ai 
cărei oaspeți au fost în cursul 
zilei de marți tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

In drum spre aeroport, coloana 
de mașini străbate străzile orașu
lui Yamoussoukro.

Arterele orașului sînt împodobite 
cu drapelele de stat ale României 
și Coastei de Fildeș. Locuitorii săi 
își manifestă cu putere aceleași 
sentimente de simpatie și prietenie

care au însoțit pretutindeni în că
lătoria lor în qpeastă țară pe 
înalții soli ai poporului român.

In onoarea inalților oaspeți, 
modernul aeroport al orașului 
Yamoussoukro a fost împodobit 
sărbătorește. Pe frontispiciul aero
gării flutură drapelele de stat ale 
celor două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu iși 
iau rămas bun de la membrii gu
vernului veniți să-i salute înainte 
de plecare, de la celelalte oficia
lități ivoriene prezente pe aeroport.

Un grup de fete în pitorești cos
tume locale oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui

Felix Houphouet-Boigny, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Ma
rie Therese Houphouet-Boigny bu
chete de flori.

Răsună imnurile de stat ale ce
lor două țări. Cei doi șefi de stat 
trec apoi in revistă garda de 
onoare.

La scara avionului, oaspeți și 
gazde iși iau un călduros rămas 
bun.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Felix Houphouet-Boigny își string 
miinile cu căldură, exprimîndu-și 
încă o dată satisfacția pentru re
zultatele vizitei.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Marie The
rese Houphouet-Boigny iși string 
cu multă cordialitate miinile.

Ora 9,00 (ora locală). Avionul 
prezidențial decolează, îndreptîn- 
du-se spre Nigeria.

CĂLDUROASĂ Șl ENTUZIASTĂ PRIMIRE FĂCUTĂ 
DISTINȘILOR OASPEȚI LA LAGOS

La 2 martie, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit 
intr-o vizită oficială de prietenie 
in Republica Federală Nigeria, râs- 
punzind invitației șefului Guvernu
lui Militar Federal, comandant su
prem al Forțelor Armate, general 
locotenent Olusegun Obasanjo. 
Este ultima etapă a noii solii de 
pace, prietenie și largă cooperare, 
in cele mai diverse domenii, solie 
pe care șeful statului român o 
poartă, in aceste zile, pe pămintul 
Africii.

...Ora 11,30 - ora locală. Aerona
va cu însemnele de stat ale Repu
blicii Socialiste România, avînd la 
bord pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, aterizează pe aeropor
tul internațional „Murtala Muham
med", împodobit sărbătorește cu 
drapelele României și Nigeriei.

La scara avionului, înalții oaspeți 
români sînt intimpinați de genera
lul locotenent Olusegun Obasanjo, 
șeful Guvernului Militar Federal, 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate nigeriene, însoțit de minis
trul afacerilor externe, generalul de 
brigadă Joseph Garba, șeful sta
tului major al Armatei, generalul 
locotenent Theophilius Yakubu Dan- 
juma, și de guvernatorul Lagosului, 
căpitanul de marină Adekunle La
wai.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
generalul locotenent Olusegun 6-

basanjo iși string miinile cu cordia
litate. Șeful statului nigerian urează 
solilor poporului român un căl
duros bun venit pe pămintul Nige
riei, iși exprimă satisfacția adîncă 
de a-i avea ca oaspeți.

Generalul locotenent Obasanjo 
invită pe președintele Nicolae 
Ceaușescu să ia loc pe podiumul 
de onoare. începe ceremonia pri
mirii oficiale.

Înalții oaspeți sint invitați apoi 
să ia loc in automobile. Coloana 
oficială, escortată de o gardă de 
motocidiști, pornește spre casa de 
oaspeți a guvernului federal nige
rian de pe Insula Victoria - reșe
dința solilor români pe timpul vi
zitei în Nigeria.

La trecerea convoiului de ma
șini oficiale pe marile artere ale 
Lagosului, cu edificii și clădiri a- 
vînd o linie arhitecturală modernă, 
locuitorii orașului intimpină cu 
simpatie pe oaspeți, aplaudă și 
aclamă pe cei doi șefi de stat, 
fac semne prietenești. Sînt urări 
de bun venit izvorîte din inimă, 
expresie a dorinței sincere de a 
dezvolta, peste miile de kilometri 
care le despart, relațiile de priete
nie dintre Nigeria și România, din
tre popoarele celor două țări.

După ce străbate centrul capi
talei nigeriene, coloana oficială 
traversează podul maiestuos care 
leagă Lagosul de Insula Victoria, 
continuînd traseul pină la reședința 
rezervată inalților oaspeți români.

LA SFiRȘITUL SĂPTĂMÎNII DIVIZIA A LA VOLEI MASCULIN

it INTERNATIONAL TRACTORUL
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BUCUREȘTIUL VA FI GAZDA PRELIMINARIILOR

C.E „INDOOR" PENTRU JUNIORI
In continua acțiune de promo

vare a elementului tînăr în te
nis, sezonul internațional 1977 va 
fi marcat de un eveniment cu 
deosebită pondere. Din inițiativa 
forului european de specialitate 
și la sugestia mai multor fede
rații naționale, anul acesta va fi 
organizată prima ediție a cam
pionatului european de tenis pe 
teren acoperit 
junioare. Este 
„indoor“ de o 
gură, rezervată

Ideea unor întreceri pentru ti
nerii tenismani are o tradiție re
lativ recentă, dar îndeajuns de 
bogată. în 1947 lua ființă, din
colo de Ocean, turneul „Orange 
Bowl“, prima competiție mondi
ală pentru 
Europa nu 
ma acestei 
tru ani, în 
Galea“, reunind reprezentative
le naționale masculine de tine
ret de pe continent, iar apoi și 
din afara limitelor acestuia. E- 
xemplu urmat, în 1965, de teni
sul feminin, prin crearea „Cupei 
Annie Soisbault" pentru echipe 
de tineret. Pe rînd, au • fost în
ființate și alte competiții euro
pene în aer liber, pentru toate 
categoriile de juniori. România a 
avut o prezență remarcată în 
aceste întreceri, la activul repre
zentativei noastre de junioare fi
ind cucerirea, în 1972, a „Cupei 
Sofia" - 
mondial 
16 ani.

Acum, 
nui nou

pentru juniori și 
prima competiție 
asemenea anver- 
tinerelor rachete.

jucătorii sub 18 ani. 
putea rămîne în ur- 

inițiative și, după pa- 
Franța debuta „Cupa

adevărat campionat 
al jucătoarelor sub

ne aflăm în pragul u- 
start al întrecerilor con-

tinentale, de data a- 
ceasta sub cupola să
lilor. Tenismanii juni
ori dintr-o serie de țări 
europene s-au în
scris la această .primă 
ediție a indoor-ului 
continental. Se dispută 
turnee pentru categori
ile de vîrstă 15—16 și 
17—18 ani (băieți și fe
te), echipele fiind îm
părțite în grupe preli
minare. Țara noastră 
găzduiește două dintre 
aceste probe de califi
care, la juniori și la ju
nioare (cat. 17—18 ani). • 
Jocurile băieților 
avea loc pe 
de „mateflex" 
„23 August", 
tele se vor 
pe zgura sălii
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In rindul echipierelor noastre, participante 
la turneul femvnin, se va număra și tinăra 
dinamovisiă Gabriela Dinu, recenta_ ciștigă- 
toaire a „Cupei Steaua". Foto : S. BACKSY

săptămîni.
(semifinale) 
vor sta 

reprezentativele României și 
Ungariei, respectiv, Ceho
slovaciei și Austriei. învingă-

toarele din partidele inau
gurale își dispută finala grupei,

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

BRAȘOV, 2 (prin telefon). — 
Meciul restanță dintre diviziona
rele A Tractorul și Dinamo, des
fășurat în sala Tractorul din loca
litate, a prilejuit un joc agreabil, 
în care gazdele au avut cea mai 
bună prestație a lor din actualul 
sezon. Brașovenii au fost foarte 
aproape de producerea unei mari 
surprize, dînd o replică viguroasă 
campionilor. Ei au abordat jocul cu 
aplomb, luptind cu ardoare pentru 
fiecare punct, acționînd bine la fi
leu și la dublaj, acoperind bine 
întregul teren și parînd astfel 
atacurile puternice ale lui Tutovan, 
Udișteanu și chiar Oros. Surprinși 
de vitalitatea gazdelor, dinamo- 
viștii au cedat teren și, timp de 
patru seturi, am asistat la o dis
pută echilibrată. Este drept că 
replica bună a formației Tracto
rul a fost înlesnită de o serie de 
greșeli comise de dinamoviști Ia 
preluare, la blocaj și la efectua
rea serviciului. Pe parcursul celor 
peste două ore de joc efectiv au 
fost consemnate multe schimbări 
de situații : 14—3, 14—9, 15—9 
pentru Tractorul (setul 1), 6—‘1,
9—5... 11—15 (setul 2), 5—12,
15—12 ! (setul 3), 4—14, 13—14,
13—15 (setul 4). Victoria a reve
nit totuși echipei Dinamo, cu 3—2 
(—9, 11, —12, 13, 6). care s-a de
tașat în setul decisiv. Arbitrii M. 
Marian
(Brașov) 
echipele : 
cicășan, 
Hînda, Pustiu (Banea, 
Szomboty) ; DINAMO — 
Marinescu, Păușescu, Enescu, Tu
tovan, Udișteanu (Schreiber, Chiș, 
Băroiu).

Carol GRUIA — coresp.

(Oradea) și M. Vlădescu 
au condus foarte bine 

TRACTORUL — Mă- 
Bujilă, Stancu, Sterea, 

Pustiu (Banea, Florea, 
Oros,

Duminică se reia Divizia A la Sotbal

RETURUL ANUNȚĂ UN START DINAMIC
„EXERCIȚII FIZICE Șl JOCURI 
DE MIȘCARE ÎN AER LIBER

CU TOȚI 
COPIII»

PREȘCOLARI- 
PIONIERJ

Dialog cu prof. Silvia CONSTANTINESCU, 
președinta Comisiei pentru îndrumarea activității organizației 

„Șoimii patriei" din municipiul București

Un prim fapt, deosebit de 
încurajator pentru un reporter 
sportiv : prof. Silvia Constantines- 
cu, președinta Comisiei pentru în
drumarea activității Organizației 
„Șoimii patriei" din municipiul 
București a practicat pînă nu de 
mult baschetul într-o echipă uni
versitară... Mai mult, interlocutoa
rea noastră cunoaște foarte bine 
actualitatea sportivă în genere, în- 
cît este în măsură să răspundă 
prompt la orice întrebare. Firesc, 
însă, dialogul nostru a îmbrățișat 
aspecte legate în principal de do
meniul activității de care răspun
de, de sportul vizavi de preșcolari, 
de membrii celei mai tinere or
ganizații din tara noastră.

— Deși se află Ia început de 
drum, totuși, prin cele citeva acți
uni cu caracter sportiv de masă 
ce le-a inițiat in Capitală, la ni
velul sectoarelor, organizația „Șoi
mii patriei" lasă să se întrevadă 
realizări dintre cele mai frumoase 
și în sfera sportului...

— Este, cum bine ați remarcat, 
un început de drum. Ne aflăm în
tr-o etapă a inițiativelor pe care 
le dorim, în continuare, cît mai 
multe și mai bogate în conținut, 
cît mai reușite. Nu ocolesc faptul 
că apar și unele greutăți. Educa
toarele, de pildă, pentru a folosi 
un singur exemplu, nu au în toate 
cazurile calități și de... profesoare 
de educație fizică, cele care posedă 
o pregătire adecvată sînt încă prea 
tinere, n-au acumulat o anumită 
experiență pedagogică ptoprie mun
cii cu copiii, cu preșcolarii. înțele
geți de aici că va trebui să cerem 
educatoarelor continue eforturi pen
tru a-și apropia — și prin sport 
— copiii, fapt care necesită timp, 
răbdare, tact.

— Am urmărit într-o serie de 
grădinițe și școli generale din Ca
pitală, cu precădere din sectoarele (Continuare în pag. a 3-a)

Atletismul iși cucerește noi prieteni printre copiii din municipiul Bata 
Mare. O dovadă și această secvență surprinsă de fotoreporterul nostru 
Sigmund Bakcsy la Școala generală nr. 11. Zeci și sute de elevi intr-o 
întrecere de cros. Este o imagine aproape cotidiană in această unitate 

școlară din vechiul cartier Săsar..,

5 și 8, activități cotidiene sportive 
destul de închegate și interesante, 
conduse de educatoare care depă
șind stadiul bunelor intenții au 
realizat programe de-a dreptul cap
tivante pentru cei mici. Au fost 
cumva definite unele direcții în ce 
privește întocmirea unor programe 
didactice de activități sportive în 
special pentru membrii organiza
ției ?

— Cuvîntul de ordine este acela 
de a se crea condiții în toate grădi
nițele, în școli — mă refer la copiii 
din clasa I — pentru practicarea e- 
xercițiului fizic, pentru organizarea 
unor jocuri cît mai atractive cu 
mijloacele cele mai eficace desti
nate să asigure formarea unor de
prinderi motrice la toți copiii, 
membrilor organizației. Este un de
ziderat care se înfăptuiește deo
camdată în mod diferențiat. De 
pildă, la grădinițele de întreprin
deri, care posedă cît de cît ame
najări și un inventar sportiv, 
lucrurile se desfășoară cu bune 
rezultate. Au loc nu numai reprize 
de gimnastică de înviorare, ci 
chiar unele competiții „mini" la 
baschet, fotbal, volei, alergări pe 
piste aplicative. Cum dotarea gră
dinițelor nu este uniformă se sim
te nevoia ca acolo unde apar ne
ajunsuri școlile vecine să ne ajute 
mai mult, mai direct și la fel o se
rie de unități sportive care benefici
ază de săli sau stadioane, respec- 
tîndu-se unele recomandări vizînd 
accesibilitatea — dirijată evident 
— a preșcolarilor și școlarilor pe 
bazele sportive.

— Ați întîmpinat greutăți la a- 
cest capitol ?

— De obicei, nu. Se face, însă, 
simțită peste tot nevoia unei re-

Tiberiu STAMA

O competiție de mare anvergură
„FESTIVALUL ȘAHUL UI 

FEMININ"
In Capitală a început, marți, cea de a 3-a ediție a „Festiva

lului șahului feminin", organizat în cinstea zilei de 8 Martie. Com
petiția reunește 84 de concurente — cifră record.

In pagina a 2-a, relatări de la ziua inaugurală a „Festivalului" 
și alte informații din actualitatea șahistă.

DE LA SAN SEDASEIAN“
PRINCIPALUL ACUM, «EUROPENELE» DE SALA

cu NATALIA MĂRĂȘESCU, multiplă 
campioană și recordmană națională 

de atletism

— Natalia Mărășescu, deși acest 
interviu a fost determinat de ulti
mele rezultate pe care le-ai obți
nut, 4:10,2 la 1 500 m, record na
țional pe teren acoperit și 34:19,2, 
cea mai bună performanță mon
dială (neoficială) la 10 000 m, să 
începem, totuși, cu o întrebare, 
— poate, neplăcută — despre 
Jocurile Olimpice de la Montreal...

— Intr-adevăr, o amintire neplă
cută. Am rămas datoare, știu. Pri
mul care a suferit am fost eu. Mai 
ales cind știu că m-am pregătit 
cum am putut mai bine, că am 
făcut totul, in ultimii 3—4 ani, doar 
cu gîndul la Montreal. Există însă 
în sport și accidente, există zile 
nefaste, atletul este, la urma urmei, 
om, nu computer, pe pistă rezul
tatul nu apare automat, ca pe fișa 
ordinatorului. Și mai există în a- 
tletism, în sportul de mare perfor
manță de azi, un complex de fac
tori care influențează in mare mă
sură rezultatul. Pregătirea, oricît 
de dură, cu mijloacele clasice ale 

antrenamentului nu mai este sufi
cientă. Cind vom beneficia din plin 
de acțiunea acelui complex de fac
tori, mai mult decit ajutători, aș 
spune hotăritori (știința, medicina), 
performanțele noastre vor putea 
ține pasul cu cele mai bune presta
ții pe plan mondial. Pentru mine, 
Montrealul rămîne un vis urît, pe 
care încerc să-l uit. M-au ajutat 
mult scrisorile primite după J.O., 
scrisori de încurajare, de îmbăr
bătare. Sint hotărită să-i fac și pe 
alții să uite „accidentul" de la J.O.

— Să revenim la sezonul actual. 
Cum se explică cele două rezultate 
obținute săptămîna trecută ?

— Am căutat să păstrez stereo
tipul ultimilor ani, cu o pregătire 
de iarnă de bază, cu un volum ri
dicat. In ianuarie am alergat peste 
600 de kilometri, mai mult decit 
am făcut-o vreodată. Am concu
rat la Budapesta fără pregătire 
specifică. A fost „cursa de control" 
in vederea europenelor de sală de 
la San Sebastian, așa cum am fă

Există în limbajul hipismului 
un termen consacrat : „star
tul lansat", startul în care 
calul se catapultează, „zbu- 

rînd” încă din primii metri. Acest 
termen ne revine în minte nu pen-, 
tru că Beiino II a avut un aseme
nea start în cursa transmisă tele
spectatorilor, în pauza jocului Uni
versitatea Craiova — Jiul. Terme
nul este perfect adecvat apropia
tului start al returului campiona
tului de fotbal.

Ar fi greu de imaginat o mai 
potrivită „complicitate" a sorților 
pentru startul de duminică. Pe 
parcursul a numai opt zile, retu
rul este încărcat cu o intensitate 
maximă, fără echivalent în toate 
celelalte 14 etape care urmează. 
Această intensitate depășește ca
drul campionatului. Pe parcursul 
a numai opt zile, despre care cine
va spunea, parafrazînd un titlu, că 
sînt „opt zile pentru un an în
treg”, elita fotbalului nostru va fi 
supusă, fără nici o încălzire, unui 
test total. Duminică, la Constan
ța, Steaua, cu numeroșii săi inter
naționali, joacă un meci greu, îm
potriva unei echipe (F.C. Constan
ța) pentru care partida este deci
sivă, în perspectiva luptei pentru 
evitarea retrogradării. După numai 
trei zile, la București, Steaua, care 
dă lotului cei mai mulți jucă
tori, joacă meciul cu Universi
tatea Craiova, adică în compania 
unei echipe care, prin rigoarea 
marcajului instituit, supune atacul 
echipei adverse unei încorsetări de 
factură internațională. In sfirșit, la 
capătul acestei săptămîni „fără 
respirație”, eternul derby, Steaua 
— Dinamo, în care echipa lui Je
nei vrea să legitimeze stilul său 
de joc mai febril ca oricînd, în 
timp ce Dinamo, care a stat, de
liberat parcă, într-un con de um- 

cut și în 1975 înainte de Katowice 
și in 1976 înainte de Milnchen. Îmi 
propusesem un nou record națio
nal, în jur de 4:12,0, dar recordul 
mondial realizat de Mary Stewart 
(4:08,1 la Dortmund) m-a determi
nat să schimb graficul cursei o- 
rientindu-l spre 4:10,0. O concu
rență mai puternică, o schimbare 
la trenă, chiar pe porțiuni nu prea 
lungi, mi-ar fi adus, probabil, un 
nou record mondial. Dar nu acesta 
este principalul lucru acum...

— Dar care este ?
— Deocamdată, campionatele eu

ropene de la San Sebastian.
— Tradiția, și nu numai ea, ne 

face să așteptăm o medalie... Ce 
știi despre adversarele posibile ?

— Nu vor lipsi, desigur, record
mana de sală, Stewart și nici cam
pioana de anul trecut Kraus. Cred 
că vor fi prezente majoritatea a- 
lergătoarelor valoroase, întrucit la 
vară nu sînt concursuri de cea mai 
mare importanță, care să impună 
„planuri speciale" de pregătire. Nu 
contează cine va participa, ci ce 
voi face eu. Am scoruri pozitive 
la toate bunele specialiste, chiar și 
la Kazankina (2—1), Stewart nu 
m-a invins niciodată, așa că...

— Și pentru sezonul în aer li
ber ?

— După „europenele" de sală 
urmează Crosul Balcanic (Grecia, 
27 martie) unde vreau să obțin a 
treia victorie consecutivă la indivi
dual. Pentru sezonul de pistă pro
mit recorduri naționale pe toate 
distanțele de la 1 000 la 10 000 m, 
clasice sau neclasice, și un record 
mondial, intr-o probă in care 
I.A.A.F. ține evidența recordurilor 
lumii...

Vladimir MORARU 

bră, pină la startul returului, vrea 
să demonstreze că geometria sa 
clasică, punctată cu sprinturi atle
tice, își păstrează eficacitatea.

„Cele opt zile pentru un an” sti
mulează la maximum interesul 
iubitorilor fotbalului. Troi, extre
mul dreapta al Stelei, spunea a- 
cum citeva zile : „Dacă nu pierdem 
nici un punct in aceste opt zile, 
sîntem campioni". Speranțele sale 
au, desigur, acoperire teoretică. 
Pentru jocul de la Constanța se 
poate vorbi despre o diferență de 
clasă. Pentru jocul cu Universita
tea Craiova se poate vorbi despre 
avantajul terenului. în sfirșit, 
pentru derbyul cu Dinamo se poate 
invoca ultimul rezultat, cel din 
Cupă. Dar, de la calculul teoretic 
la rezultatul practic mai e mult. 
Și tocmai acesta din urmă e in
teresant în cel mai înalt grad.

TREI ETAPE IN OPT ZILE 
(6-13 MARTIE), 

REVELATOARE PENTRU O 
PRIMĂVARĂ CU CALENDAR 

BOGAT
Cv\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Cele trei jocuri de start au o 
importanță ce depășește cu 
mult interesul strict al cam
pionatului și speranțele lui 

Troi. Aceste trei jocuri sînt, dacă 
vreți, trei trialuri și pentru se
lecționeri. Trei trialuri care ur
mează să ratifice concepția, stilul, 
oamenii și, mai presus de orice, 
puterea de luptă.

în cadrul _ acestor trei jocuri, 
Steaua reprezintă, prin numărul 
mare al selecționabililor săi, teza, 
adică subiectul care va fi supus exa
menului. Este evident pentru toată 
lumea faptul că selecționerii au 
simplificat, după numeroase încer
cări, ecuația anului 1976, adoptînd 
formula Steaua, pentru că, aproa
pe întotdeauna, o echipă naționa
lă este reflexul creșterii unei echi
pe de club. (Dinamo, împreună cu 
Rapid, a purtat speranțele echi
pei naționale în ultimii 6—7 ani. 
Au fost ani buni — mai ales 
1969—1972 — cu destule succese). 
Astăzi a venit rîndul celor de la 
Steaua — așa spune selecția — 
în veșnica devenire a fotbalului. 
Din acest punct de vedere, cele 
trei trialuri vor fi un prim test 
care să aprobe justețea unei orien
tări bazate pe momentul de creș
tere al actualilor campioni. La 
Constanța, „formula Steaua” va a loan CHIRILA

M. Stelian conduce un atac al divizionarilor A. Fază din meciul de veri^ 
ficare de ieri Rapid — Electronica București. Foto ; D. NEAGU

vea în față un adversar care va 
arunca în luptă totul, pentru a 
supraviețui. In compania Univer
sității Craiova, antiteza va fi re
prezentată de o linie de mijloc 
deosebit de mobilă, care va încer
ca să răsplătească, aidoma unei 
linii de treisferturi, efortul aspru 
al înaintării rugbystice, care, în 
limbajul fotbalului, se numește... 
apărare. în sfirșit. în meciul cu 
Dinamo, antiteza, foarte .bineveni
tă ca mijloc de stimulare a ener
giilor psihice, va fi reprezentată 
de „mîndria” unei echipe care, în 
mod sportiv, nu poate accepta 
gîndul că a trecut pe planul doi 
al considerației internaționale, a- 
tîta timp cît Dudu Georgescu, Do- 
brău, Moldovan, Vrînceanu și alții 
reprezintă, nu sfîrșitul, ci începu
tul unul ciclu.

Cele opt zile de fotbal care 
ne așteaptă la startul acestui 
campionat trebuie să prezin
te potențialul actual al fot

balului nostru, deseori mascat 
prin proliferarea unor tactici spe
ciale care sugerează doar lupta 
pentru puncte, cu abandonarea a- 
proape deplină a jocului. Aceste 
opt zile creează condițiile pentru un 
fotbal fără economie de energie. 
La Constanța, echipa stoperului 
Antonescu va juca la cîștig (fără 
îndoială), pentru că altă alternati
vă nu există. Steaua se va afla 
în aceeași situație, pentru că și 
ea, judecind după ambițiile lui 
Troi, nu are alternativă. Peste trei 
zile, pe Ghencea, se vor afla față 
în față tot două echipe decise să 
joace la cîștig. Craiovenii par înar
mați cu o ambiție maximă pe 
Ghencea, tot așa cum principala 
ambiție a Stelei în tot turul care 
a trecut a fost victoria la... Cra
iova. Despre meciul Steaua — Di
namo nici nu mai e cazul să vor
bim. Nu prea îndepărtatul 5—2 
pentru Dinamo a fost urmat de 
recentul 4—1 pentru Steaua. Amin
tirea acestor rezultate nu face de- 
cît să confere derbyului semnifica
ția unui meci de baraj. în care se 
vor înfrunta ambiții, idei, și, spe
răm noi, armele fair-play-ului.

In perspectiva meciului cu Spa
nia, care are nevoie de stimularea 
tuturor energiilor, startul returu
lui este un excelent mijloc pentru 
dezvoltarea unui tonus ridicat, cu 
adevărat internațional, singurul 
care poate duce la victorie, chiar 
dacă victoria va fi muncită, „la 
cravașă”, ca în frumosul final cîști- 
gat. cu prețul ultimelor puteri, de 
Beiino II, la televizor...
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După turneul final al Cupei cupelor Ia volei

STEAUA AFIRMARE A DĂRUIRII
Șl TINEREȚII JUCĂTORILOR

Așa 
Prilej, 
culine 
clasa pe locul secund în presti
gioasa întrecere dotată cu „Cupa 
cupelor", reprezintă un real suc
ces nu numai pentru voleibaliștii 
bucureșteni, ci și pentru acest 
sport, care are numeroși simpa- 
tizanți, succes care ilustrează — 
ca și în cazul formației Dinamo 
— că voleiul nostru dispune de 
resurse suficiente pentru reali
zări din ce în ce mai bune pe 
toate planurile.

Deoarece, informațiile primite 
de la Bruxelles privind evoluția 
voleibaliștilor de la Steaua nu au 
fost suficient de detaliate, am so
licitat amănunte antrenorului Au
rel Drăgan.

— Cum apreciați comportarea 
echipei, avînd în vedere că, de 
această dată, spre deosebire de 
preliminariile competiției ați în- 
tîlnit adversari mult mai va
loroși ?

— Trebuie să remarc faptul 
că, pe fondul unei bune evoluții 
în ansamblu, nu s-au mai înre
gistrat fluctuații în joc, — ca
rență manifestată de atîtea ori 
în partidele de campionat — ceea 
ce, dealtfel, ne-a permis să și 
cîștigăm meciul cu Aero Odolena 
Vodă, decisiv pentru ocuparea 
locului secund.

— Meciul cu voleibaliștii ceho
slovaci a fost singura întâlnire 
din turneul final care a durat 
cinci seturi și, după cîte știm, 
a fost considerat ca cel mai bun 
al turneului...

— Intr-adevăr numerosul pu
blic și, mai ales, specialiștii pre
zenți în sala Poseidon au apre
ciat calitatea spectacolului și jo
cul ambelor echipe. In ce ne pri
vește cred că victoria a fost de
terminată îndeosebi de angaja
mentul cu care au abordat me
ciul toți jucătorii noștri și faptul 
că a existat constanță pe întreg 
parcursul acestei partide-mara- 
ton. Aș putea spune că, de data 
aceasta, Steaua a acționat cu a- 
devărat ca o echipă. Se adaugă, 
firește, aspectele de pregătire 
tehnico-tactică, rezistența de con
curs, adaptabilitatea la jocul ad
versarelor.

— Mulți dintre iubitorii voleiu
lui au fost surprinși, cunoscînd 
evoluțiile anterioare, de severi
tatea scorului din partida cu

cum remarcam și cu alt 
performanța echipei mas- 
de volei Steaua de a se

Radiotehnik Riga, cîștigătoarea 
competiției. Cum se explică ?

— In primul rînd prin valoa
rea echipei sovietice, o garnitură 
solidă, care nu utilizează decît 
6—7 voleibaliști, însă cu o mare 
experiență de concurs și care 
joacă de mult timp împreună. In 
al doilea rînd, asupra comportă
rii noastre a grevat oboseala 
acumulată în ajun. După meciul 
cu Aero Odolena Vodă, care s-a 
încheiat după miezul nopții, tim
pul de odihnă a fost foarte scurt, 
băieții culcîndu-se abia în jurul 
orei 4 ! Nu a fost, totuși, o ce
dare din punct de vedere fizic, 
ci al concentrării pentru joc, care 
și-a pus, desigur, amprenta pe 
evoluția generală.

— Ne spuneați că, în ansam
blu, echipa s-a comportat bine, 
fapt ilustrat convingător, dealt
fel, și de locul doi. Cum apre- 
ciați, însă comportarea individu
ală a jucătorilor ?

— Voi face mențiunile oare
cum în ordinea aportului adus 
de fiecare: Bădiță — bun în 
apărare, la blocaj și în linia a 
Il-a, la preluare, dar inconstant 
în finalizare; Manole — foarte 
unitar 
vedere 
marcat 
dirijat 
nic, dar îi trebuie mai mult dis- 
cernămînt în coordonarea acțiu
nilor ; Pop — bun la blocaj și 
în finalizarea atacurilor, atent în 
linia a Il-a, dar inconstant la 
preluare și la executarea servi
ciului ; Țerbea — constant ca 
evoluție, cu multă dăruire în 
joc, dar îi trebuie mai multă în-

în comportare, avînd in 
experiența redusă, s-a re- 
printr-un serviciu bine 

și cu mult conținut teh-

credere în posibilitățile 
Chifu — ambițios, și-a 
deplin datoria, fiindu-i 
ce sară o îmbunătățire 
jului;
special în finalizarea acțiunilor, 
rămîne însă deficitar la preluarea 
serviciilor și în linia a doua, 
fapt care-i solicită mai multă a- 
tenție în pregătire; Duduciuc, 
Cristian Ion și Ionescu — au ju
cat pe același post, dovedindu-se 
utili pe teren, deși de la Ionescu 
se aștepta o contribuție mai ma
re, ținînd seama că face parte 
și din lotul național.

— Ce ne puteți spune despre 
celelalte echipe ?

— Radiotehnik Riga a jucat în 
stilul caracteristic formațiilor so
vietice, bazat pe atac și blocaj, 
fără combinații foarte spectacu
loase ; Aero Odolena Vodă — 
dispune de sportivi buni cunos
cători ai voleiului, tehnicieni și 
tacticieni deosebiți, axîndu-și jo
cul pe atacuri cu schimbare de 
locuri sau pe atacuri împinse pe 
bandă cu folosirea blocajului; 
Honved — o echipă mai modes
tă a cărei evoluție este grevată 
de . talia mică a jucătorilor.

— Așadar, ce înseamnă pen
tru dv și pentru componenții e- 
chipei Steaua acest loc secund 
în „Cupa cupelor" ?

— El reprezintă 
determinant pentru 
bune in campionat, lu>., even
tual, să ne permită să fim, din 
nou, prezenți în această com
petiție europeană și la ediția vi
itoare.

o îmbunătățire 
Maca vei

proprii; 
făcut pe 
însă ne- 
a bloca- 

folositor, în

un moment 
jocuri mai 
care, even-

Emanuel FANTANEANU
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Spectacol șahist cu totul inedit, 
marți, în sala de șah a Institutului 
de Arhitectură din Capitală. Ma
tele „open“ feminin, dedicat Zi
lei de 8 Martie, se dispută la 42 
de mese ! Niciodată pînă acum un 
turneu oficial nu a reunit, la noi, 
atîtea ooncurente. Un prim re
cord care merită să fie subliniat. 
Un al doilea, acela al precocității 
șahiste, ni I-a oferit micuța Mă- 
dălina Stroe, în virstă de... 8 ani, 
care se numără printre participante 
și joacă foarte ambițios și serios.

Datorită tragerii la sorți dirijate 
(participantele au fost așezate pe 
tabel în ordinea clasificării pe care 
o dețin), prima rundă nu a pro
gramat decît cîteva partide între

• DANA 
ȘTEFANOV, 
SITARI. La 
desfășurat 
universitare 
culin (grupa 
o luptă 
victoria 
de anul trecut, bucureșteanul PA
RIK ȘTEFANOV cu 6-/3 (din 9). 
Același rezultat, dar cu un coefi
cient 7 
l-a înregistrat 
Prundeanu. în 
ză : Alexandru 
Napoca) 6 p, 
(Timișoara), 
rești), 
poca) și Iulius Armaș (București), 
toți cu 5 p. Concursul feminin (28 
de jucătoare, 10 runde sistem el
vețian) a revenit timișorencei 
DÂNA NUȚU cu 8 p. Cîte 7 p au 
acumulat : Ligia Jicman (Timișoa
ra), Gabriela Olteanu și Cornelia 
Mardare (ambele București), iar 
cîte 6V2, Monica Turdeanu (Bra
șov) și Mariana Duminică (Bucu
rești). în turneul masculin al gru
pei valorice secunde , a cîștigat 
detașat CORNEL SOCACIU (Cluj- 
Napoca) cu 9 p (din 10), urmat 
de Attila Furdek (Cluj-Napoca)

NUȚU ȘI PARIK 
CAMPIONI UNIVER- 
Poiana Brașov s-au 
finalele campionatelor 
de șah. Turneul mas- 
valorică I) a prilejuit 

extrem de echilibrată, 
revenindu-i cîștigătorului

inferior,
Horia 

urmea- 
(Cluj-

Sonneborn-Berger 
clujeanul 
clasament

Prundeanu 
Nîcolae Rogobete 

Gh. Ciolac (Bucu- 
Adrian Cozma (Cluj-Na-

ANUNȚ
Secretariatul Școlii de 

specializare postliceală de 
antrenori comunică elevilor 
anilor I și II ai secției fără 
frecvență, că sesiunea de 
examene — semestrul I — 
are loc la București între 
4—9 aprilie a.c.

Examenele din prima se
siune (anul l : Anatomie, 
Teoria educației fizice, Pe
dagogie și Igienă : anul II: 
Teoria antrenamentului 
sportiv, Socialism, Fiziolo- 

Masaj), vor 
succesiv în 
6, 7, 8 și 9 
orarul care 

2 zile înain-

gie, Cine-foto, 
fi programate 
zilele de 4, 5, 
aprilie a.c. în 
se va afișa cu 
te de examene la avizierul 
secretariatului școlii.

Lucrările la Anatomie și 
Teoria educației fizice (a- 
nul I) vor fi trimise secre
tariatului pînă la 
tie a.c.

Corespunzător 
de învățămînt, în 
na 28 martie — 
a.c. vor avea loc 
sinteză la mai multe obiec
te din programă.

20 mar-

planului 
săptămî- 
3 aprilie 
lecții de

în campionatele Diviziei B de volei, 
după etapa a XV-A, clasamentele au 
urmâtoarea configurație :

FEMININ
SERIA I

1. Chimpex Ct. 15 15 0 45: 4 30
2. I.T.B. 15 13 2 40:14 28
3. Medioina Buc, 15 12 3 39:14 27
4. „U“ Cj.-Napoca 15 10 5 35:16 25
5. Olimpia Or. 15 8 7 29:28 23
6. C. S. Zalău 15 6 9 24:32 21
7. Constr. Arad 15 6 9 24:33 21
8. Dacia Pitești 15 6 9 23:32 21
9. Mondiala S. Mare 15 6 9 22:32 21

10. C.P.B. 15 5 10 28:35 20
11. Drapelul Roșu Sb. 15 2 13 10:39 17
12. Electronica Buc. 15 1 14 4:44 16

PLIN MIE!

A II-ASERIA
1. Voința Buc. 15 11 4 38:15 26
2. Olimpia Buc. 15 11 4 39:16 26
3. Univ. Buc. 15 11 4 35:25 26
4. Corvin ul Deva 15 10 5 36:27 25
5. Penicilina |l 15 8 7 27:27 23
6. Flacăra r. Buc. 15 8 7 29:31 23
7. Voința Craiova 15 7 8 31:32 22
8. C. S. Rm. Vîlcea 15 6 9 27:32 21
9. Spartac Buc. 15 5 10 28:33 20

10. C.S.U. Tg. Mureș 15 5 10 20:37 20
11. G.I.G.C.L. Brașov 14 4 10 18:32 18
12. Voința M. Clue 14 4 10 19:37 17

MASCULIN
SERIA 1

1. C.S.M. Suceava 15 14 1 44: 8 29
2. Farul Ct. 15 12 3 39:20 27
3. I.E.F.S. 15 8 7 33:25 23
4. Dinaimo Br&i'Ia 15 8 7 30:27 23
5. Calculatorul Buc. 15 8 7 29:27 23
6. Silvanii a S. Silvani el 15 8 7 29:29 23
7. Relonul Săvinești 15 7 8 28:28 22
8. Electra Buc. 15 6 9 26:35 21
9. S.A.R.O. Tîrgoviște 15 5 10 28:36 20

10. Oțelul 15 5 10 22:36 20
11. Medicina Tim. 15 5 10 19:36 20
12. I.C.l.M. Brașov 15 4 11 18:38 18

Il-AA

așajucătoare de 
că favoritele 
linia. Dar, incepînd cu runda a 
doua perechile se vor alcătui în 
funcție de rezultatele obținute, ast
fel că în fiecare zi fruntașele se 
vor întîlni între ele. Este „sarea 
și piperul" sistemului elvețian care 
programează mereu partide deci
sive.

Pînă la primele clasamente, să 
subliniem excelenta organizare a 
competiției, arbitrajul foarte cali
ficat al Veturiei 
riatul ireproșabil 
tuează maestrul 
Această frumoasă 
rită din plin numele de „Festival’.

forțe apropiate, 
au cîștigat pe toată

Simu și secreta
pe care îl efec- 
Petre Seimeanu. 
întrecere își me-

7!/2, Marian Drăgan (Iași), Petru 
Dăscălescu (Timișoara) și Tudo- 
rică Rizea (București) cu 7 p.

• O VERIFICARE UTILA. Se
lecționatele noastre de juniori și 
junioare au susținut, la Bușteni, 
două meciuri de verificare (6 me
se, sistem Scheweningen) în com
pania unor echipe de seniori și 
senioare Remarcabil s-au com
portat juniorii (O. Foișor, Ad. Ne- 
gulescu, Const. Ionescu, I. Mără- 
șescu, L. Vasilescu și A. Bach) 
care au învins cu 19*/2—16’A for
mația seniorilor (P. Voiculescu, 
C. Bușu, P. Ștefanov, V. Grozav, 
E. Mozes, Em. Hoszu). C. Iones
cu și I. Mârășescu au realizat 
cîte 4*/2 P din 6, iar Ad. Negules- 
cu 3-/2. în schimb junioarele au 
fost întrecute la un scor sever : 
24—12. Senioarele : Emilia Chiș. 
Ligia Jicman, Elena Răducanu, E- 
milia Ghindă, Gabriela Olteanu, 
Angela Cabariu. Junioarele : Iu- 
dita Kantor, Edith Kozma, Ralu- 
ca Petrașcu, Iuliana Nicola, Lumi
nița Cîrmaciu, Monica Turdeanu.

e NOI PREZENȚE PESTE HO
TARE. La sfîrșitul săptămînii, 
maestra internațională Gertrude 
Baumstarck va pleca la Belgrad 
pentru a participa la tradiționalul 
turneu „8 Martie". La Berleburg 
(R.F.G.), Aurel Urzică va 
startul într-un turneu 
(jucători pînă la 25 de 
gareta Mureșan a fost 
campionatul feminin 
Franței, programat la 
Emilia Chis la un turneu la Byd
goszcz (Polonia). Alte invitații pe 
adresa F.R. Șah au sosit din
U.R.S.S. (turneu de 18 mari maeș
tri la Leningrad, dedicat celei
de a 60-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie), 
Iugoslavia, Cehoslovacia. Biroul 
federal urmează să nominalizeze 
participările.

Rubrică realizată de 
Valeriu CHIOSE

lua 
de tineret 
ani). Mar- 
invitată la 

open al 
Hyers, iar

ATLETISM SIMBATA Și duminică, ia
Cluj-Napoca se vor des

fășura campionatele republicane pe te
ren acoperit ale juniorilor de categoria 
a ll-a.

BOX CRI$UL — C.F.R. timișoara
16—4. La Oradea. în fala unui 

numeros public, s-a disputai întîlnirea 
amicală dintre formația locală Crișul și 
C.F.R, Timișoara. După întreceri intere
sante, atractive, gazdele au cîștigat cu
16— 4. S-au evidențiat Z. Melon, Gh. 
Sztasko și Al. Balaș (Crișul), V. Bănciu- 
lescu și Gr. Cerbu (C.F.R. Tim.) ® MO
TORUL ARAD — VOINȚA SATU MARE
17— 7. La Arad a avut loc o gală gini

SERIA
1. „U" Cj.-Nopoca 15 13 2 42:14 28
2. C.F.R. Buc. 1-5 11 4 36:27 26
3. Progresul Buc. 15 10 5 38:22 25
4. TEROM lași 15 9 6 31:26 24
5. Voința Alba lulia 15 8 7 29:29 23
6. C.S.U. Pitești 15 7 8 31:29 22
7. C. S. IRm. Vîlcea 15 6 9 26:23 21
8. Metodul Hd. 14 7 7 27:26 21
9. Steaua r. Zailau 15 5 10 17:37 20

10. Forest a Arad 14 5 9 23:29 19
11. I.T.B. 15 4 11 23:37 19
12. Grivița R. Buc. 15 4 11 22:36 19

Nota : Echipele Voința M. Ciuc (f)

★
școlar C.S.R.

vor să 
voleiul, 
un har- 
și prin

și la Liceul

O imagine de la crosul hunedorean

următorilor : Augustin

„Memorialul George Baleanu"
Foto : I. VLAD

VOINȚA HAȚEG - LA UN 
SFERT DE VEAC

Asociația sportivă a coopera
torilor din. Hațeg a împlinit re
cent 25 de ani de existență, 
perioadă în care sportivii de 
la cooperativele meșteșugărești 
„Retezatul” și „Hațegana” au ob
ținut frumoase succese, mai a- 
les în competiția „Voințiada”, 
care se organizează anual. Cei 

de membri ai asociației 
Voința activează în

600 
sportive 
secțiile de volei, fotbal, popice, 
tenis de masă, schi și turism 
și au la dispoziție terenuri de 
fotbal, volei, sală de ping-pong 
și o frumoasă popicărie cu două 
piste.

profesorilor Tr. Barna (Lie. 
I.P.A.), Gh. Costescu (Lac. con
strucții), I. Kreutzer (Lie. de 
industrie alimentară) și V. Da
vid (Lie. energetic) iși însușesc 
tehnica acestui sport bărbătesc. 
N-au întirziat nici evidențieri
le, mai mult, unii dintre ei au 
devenit în acest timp — relativ 
scurt — sportivi fruntași pe 
plan local, cîștigînd titluri de 
campioni județeni, ca de exem
plu : Vasile Nuță și Gh. Cărun- 
tu (Lie. energetic). I. Niculae 
(Lie. I.P.A.) și M. Andreica 
(Lie. ind. alimentară).

I. IONESCU
„CUPA MECANIZATO

RULUI'* LA ARAD
N. SBUCHEA

„ZIUA ALERGĂTORULUI"
Consiliul orășenesc pentru e- 

ducație fizică și sport Huși a 
organizat recent o mare acțiu
ne atletică sub genericul „7’ 
alergătorului”. Peste 700 
elevi din școlile generale 
licee precum și tineri din 
sociațiile sportive sindicale 
participat la două întreceri 
cras pe străzile orașului, dimi
neața și după-amiază, pe dis
tanțe diferite. Cu acest prilej 
s-au evidențiat ca alergători 
talentați Viorica Zamfir (Șc. 
gen. 2), Elena Leonte (Lie. a- 
gricol), Sanda Negri (Tricote- 
rul), D. Sasu (Șc. gen. 5), I. 
Pisaltu (Lie. agricol) și alții. Pe 
echipe, printre cîștigătoare s-au 
numărat: Șc. gen. 2, Liceul a- 
gricol. Liceul „Cuza Vodă" și 
A.S. Tricoterul.

C. TEODORU
INSTRUCTOR SPORTIV 

LA 63 DE ANI I
Avram Puni este o persoa

nă bine cunoscută în cercurile 
sportive tulcene. De mai multe 
decenii se ocupă cu organizarea 
sportului cooperatist, fiind pre
ședintele Asociației sportive Vo
ința. La cei 63 de ani pe care 
ii are acum „nea Puni", deși e 
pensionar, continuă să activeze. 
El este instructor cu gimnasti
ca la locul de muncă în coope
rativele meșteșugărești. Tot el 
a înființat în orașul Tulcea și 
primele două echipe de fete la 
fotbal.

,Ziua 
de 
Și 
a- 
au 
de

Agenda sportului de masă a- 
rădean a cuprins recent un eve
niment important, o competiție 
polisportivă dotată cu „Cupa 
mecanizatorului”, organizată de 
Comitetul județean al U.T.C. și 
Trustul S.M.A. Numeroși tineri 
mecanizatori agricoli din județ 
s-au întrecut cu multă pasiune 
la tenis de masă, șah și exer
ciții de forță. Trofeul a fost 
atribuit
Fischer (Dorobanți) — la tenis 
de masă individual ; Gheorghe 
Marco și Petru Țiplea (Vinga) 
la tenis de masă dublu ; Ște
fan Tamaș (Utvinlș) la șah și 
Stelian Țîrlea (Sîntana) la exer
ciții de forță.

P. COMȘA
LA NOILE CENTRE 

DE LUPTE DIN
Cu două luni în 

luat ființă la Sibiu 
centre de inițiere 
luptelor (greco-romane) ia li
ceele : Energetic, Nr. 2 Con
strucții, I.P.A. și Industrie ali
mentară. în momentul de față, 
aceste nuclee ale atleticii grele 
sibiene sînt frecventate de 211 
elevi, care sub îndrumarea

SIBIU
urmă au 
patru noi 
în sportul

I. IOANA
LA MEDGIDIA - CRESTE 

BAZA MATERIALĂ ' 
A SPORTULUI

Prin grija organelor locale de 
partid și de stat, prin contribu
ția unităților economice și a 
locuitorilor orașului, care au 
prestat zeci de mii de ore de 
muncă patriotică, la Medgidia 
se construiește un cochet sta
dion. Stadiul destul de avansat 
al lucrărilor indică ca termen 
de predare a noii baze sporti
ve, sfîrșitul trimestrului doi. în 
vecinătatea noului stadion se 
va ridica o sală de sport, a că
rei fundație s-a turnat deja, și 
un bazin de înot. Alte amena
jări — ca terenuri de tenis, 
volei, baschet, handbal și rugby, 
situate într-un parc de odihnă 
— vor întregi splendidul decor 
sportiv al orășelului dobrogean.

M. ȘEULEANU 
SPORTIV FRUNTAȘ 

Șl INSTRUCTOR
Gheorghe Stan, economist la 

I.C.M.M. Tîrgoviște, este un pa
sionat turist, iubitor al frumu
seților naturii, ceea ce l-a de
terminat să practice și orienta
rea turistică. în cei patru ani, 
de cînd și-a dedicat timpul liber 
sportului, Gh. Stan s-a remar
cat în numeroase întreceri de

orientare, iar recent a fost 
clus în lotul republican de 
niori. ~ 
zumă 
caută 
acest 
cum
Voința Tîrgoviște, de care a- 
parține, el desfășoară o rodni
că muncă și ca instructor în 
secția de turism, care are 120 
de membri activi. Dintre spor
tivii de la Voința, care au în
vățat descifrarea hărții, orien
tarea după busolă de la instruc
torul Gh. Stan, amintim pe Flo- 
rica Ivan, Doina Băncilă, Flori- 
ca Enache (Coop. Progresul), 
Ion Stoicescu, Ion Coman (Coop. 
Constructorul) și Elena Ștefan 
(Coop. Arta populară).

M. AVANU
VEȘTI DIN ATLETISMUL 

ROMAȘCAN
La Roman — cunoscut și pro

ductiv centru atletic — a avut 
loc zilele trecute cel de-al șa
selea concurs de sală organizat 
în iarna aceasta. La ultimul 
concurs au participat peste 150 
de tineri (juniori II) din jude
țele Iași. Suceava, Bacău și 
Neamț. Majoritatea probelor au 
fost cîștigate de micii atleți 
ieșeni — prin Mirela Condura- 
che (lungime), Liviu Maftei 
(lungime și înălțime), Adriana 
Iftinuță (greutate), Eugenia Ur- 
sache (50 m), Ion Sandu (50 m) 
și Doina Gheorghe (înălțime). 
In alte probe au cîștigat Gra- 
țiela Dima (Bacău) — 50 m 
garduri, Teodor Agachi (Bacău) 
— 50 m g, Wilhelm Cocuț (Ro
man) — greutate și Viorel 
Iftinuță (Suceava) — triplusalt.

In etapa județeană (Neamț) 
a campionatului de cros au par
ticipat 350 de sportivi, cele mai 
multe locuri I revenind atleti- 
lor de la Ceahlăul P. Neamț 
și Clubul atletic Roman.

C. VERNICA
O TRADIȚIONALĂ 

PARTIDĂ DE POPICE
Se obișnuiește de mal mulți 

ani, ca jucătoarele divizionare 
de popice originare din comu
na Bod, care joacă în forma
țiile brașovene, să susțină o 
partidă amicală în localitatea 
lor natală cu o selecționată a 
orașului Brașov. Din echipa ju
cătoarelor din Bod a făcut acum 
parte și campioana țării. Ma
riana Constantin, care a obți
nut cel mal bun rezultat, 410 
p d. Partida, disputată zilele 
trecute pe arena din Bod, a re-

Dar Gh. Stan nu se 
doar la activitatea lui, el 
să inițieze și pe alții în 

frumos și dificil sport, 
este orientarea. La A.S.

venit selecționatei Brașovului 
cu 2214—2154 p.d.

C. GRUIA
COMPETIȚIA STUDEN

TELOR GĂLĂȚENE
Catedra de educație fizică 

Universității din Galați a or
ganizat o mare competiție de 
baschet și volei, dotată cu „Cupa 
8 Martie”, la care au evoluat 10 
echipe. La ambele discipline, 
trofeul a revenit studentelor de 
la Facultatea de matematică-fi- 
zică, anul I.

T. SIRIOPOL
„CUPA PROFESIILOR"
Duminică s-a disputat finala 

concursului polisportiv, ediția 
de iarnă, a „Cupei profesiilor”, 
competiție care a cuprins toa
te asociațiile sportive sindicale 
din municipiul Petroșani. La 
etapa pe asociații a întrecerilor 
au fost prezenți la confruntă
rile de șah, popice și tenis de 
masă peste 2 600 de tineri și 
vîrstnici. Iată cîștigătorii : teh
nicianul N. Dubaru (Construc
torul minier) la șah, strungarul 
I. Ilia (Utilajul minier) la tenis 
de masă și turnătorul S. Ma
ghiara (Utilajul minier) la po
pice.

A. SLĂBII 
PROFESORUL DE FRAN

CEZĂ - PROPAGATOR 
AL SPORTULUI

La Călimănești, motorul acti
vității sportive de masă — atît 
la Liceul teoretic cît și în sta
țiune — este profesorul de lim
ba franceză Ion David. El în
drumă pe tinerii care 
practice atletismul, 
handbalul și șahul. Este 
nic instructor sportiv 
munca lui servește mult sportul 
vilcean.

D. MORARU-SLIVNA
NOI SAU DE GIMNAS

TICA LA REȘIȚA
Zilele trecute s-au dat în fo

losință două noi săli de gim
nastică la Reșița : la Școala 
nerală nr. 8 
construcții.

La Grupul 
încheiat, după o lună de între
ceri, campionatul de tenis de 
masă al școlii, la care au par
ticipat peste 200 de elevi. Au 
devenit campioni : Gh. Cociaș 
(anul 1/6) și Sanda Basarab 
(anul IV/3).

D. GLĂVAN

și ICIM Brașov (b) au cîte un punct 
mai puțin, pentru neprezentare.

Eugen Ionescu Cristea intr-o probă specială din Raliul Dunării, la Gutii 
Foto : Mihai NIEDL

DUMINICĂ, LA BRAȘOV

RALIUL ZĂPEZII <c
71
Duminică începe sezonul auto

mobilistic al anului 1977. Con
cursul de debut este tradiționa- 

zăpezii", co-ntînd 
cele 9 etape ale 

republican de 
va desfășura în 

Brașovului, între-

Iul „Raliu al 
ca prima din 
campionatului 
raliuri. El se 
împrejurimile 
cerea fiind deosebit de dificilă 
întrucît pe multe porțiuni ale 
traseului este zăpadă și gheață, 
în total, concurenții vor avea de 
străbătut 530 km pe parcursul 
cărora vor exista 13 controale 
orare și 9 probe speciale, ple
carea dîndu-se din fața rectora
tului Universității Brașov dumi
nică la ora 5,01. Sosirea are loc 
în același punct, la ora 13,57 (0- 
rele amintite se referă, bineînțe
les, la primul echipaj plecat în

calâ în care s-au confruntat pugiliștî de 
la Motorul din localitate și Voința Satu 
Mare. Sportivii gazdă au cîștigat cu 
17—7. în cel mai frumos meci al reuniu
nii, D. Szekeli (Motorul) b.p. N. Pop 
(Voința).

LA SFÎRȘITUL SAPTAMINU, 
săritoarele de la trambuli- 
Hociotă, Magdalena Toth ți 

(antrenor Ion llieș) 
D. Germană în ca- 

fn

ÎNOT
nă Ruxandra 
Mihaela Atanasiu 
vor concura în R.
drul unei competiții internaționale..
acest scop, reprezentantele țârii noastre 
au părăsit ieri Capitala, plecînd spre 
Rostock.

LA AUTOMOBILISM
cursă). Traseul, cu circa 100 km 
nemodernizați, este următorul : 
Brașov — Rîșnov — Pîrîul Re
ce — Zizin — Zărnești — Sim- 
băta de Sus — Făgăraș — Șinca 
Nouă — Brașov — Rîșnov — 
Predeal — Brașov.

La startul „Raliului zăpezii" se 
vor afla 52 de echipaje în rîn- 
dul cărora vor figura cei mai 
buni automobiliști din țară, ne
lipsind, firește, cuplurile Șt. Ian- 
covici — P. Vezeanu (Dacia Pi
tești) și Eugen Ionescu Cristea — 
Dan Amărică (Unirea Tricolor 
București). Un element inedit : 
pentru prima dată în țară, la 
startul unui concurs automobi
list se vor afla 4 autoturisme 
ARO, reprezentînd întreprinderea 
din Cîmpulung Muscel.

SCHI .■CUPA INDEPENDENTEI". In
Paring stratul de zăpadă per

mite desfășurarea în condiții optime a 
concursurilor de schi. Zilele trecute, a- 
proape 100 de schiori din întreprinde
rile din Petroșani au participat la o in
teresantă competiție de schi alpin do
tată cu „Cupa independenței". Cursele 
de -slalom uriaș au fost cîștigate de 
Elena Suhanec (Banca de Stat) și Fran- 
cisc Boda (E.G.C.), pînă la 30 de ani, 
Carol Laurean (1CS Alimentara) si Arpad 
Hegheduș (întrep. de utilaj minier) — 
peste 30 de ani. (S. BALOI — coresp.) 
TENIS ,N SALA STEAUA DIN CAPI

TALA se va desfășura, între 
7—9 martie a.c., tradiționalul concurs 
individual dotat cu „Cupa 8 Martie".

Va reveni, oare, hocheiul clujean pe prima scenă a acestui frumos 
și bărbătesc sport ? Dacă se lucrează in ritmul care a început la 
C. S. Agronomia — grupa de copii avansați numără peste treizeci 
de mici hocheiști — se poate da un răspuns afirmativ. Frații Co
nan se impun ca antrenori pricepuți. în imagine, micii hocheiști 
de la Agronomia la un antrenament Foto : I. LESPUC

Campionatele pe echipe (juniori) la tenis de masă

AU ÎNCEPUT TURNEELE FINALE
CLUJ-NAPOCA, 2 (prin tele

fon). De marți seara au început 
turneele finale ale turului cam
pionatelor de juniori pe echipe la 
tenis de masă. Concurenții se 
străduiesc să facă față eforturilor 
cerute de acest concurs-maraton 
(cu meciuri de dimineață și pînă 
la miezul nopți*), deși, după cum 
ne-am informat, 
antrenat în asemenea 
Numărul 
continuă să fie redus, dar 
cizăm — nu numai din cauza o- 
boselii... Micuța Olga Nemeș, „șo
cul psihologic", reușește să acu
muleze noi victorii (a ajuns la 8 
partide cîștigate) și a luat un set 
chiar și Evei Ferencz. în rest, în 
ciuda tinereții concurenților, în
trecerea continuă să fie plumbu- 
rie, cu puține raze de soare, ca și 
cerul acestei ierni tîrzii.

REZULTATE : — băieți: C.S.M. 
Cluj-Napoca I — Comerțul Tg. 
Mureș 5—2, C.S.M. Cluj-Napoca I 
— Șc. sp. Odorheiul secuiesc 5—0, 
Progresul Buc. — Rovine Craiova 
5—0, Șc. sp. Od. — Șc. sp. Timiș. 
5—2, „U“ Craiova — Șc. sp. I Buc.

nimeni nu s-a 
condiții ! 

partidelor interesante 
pre-

5—0, Voința S. Mare — Șc. sp. 1 
Buc. 5—4, C.S.M. Cluj-Napoca II
— Constructorul Hunedoara 5—1, 
Gloria Buzău — Șc. sp. Craiova 
5—0, C.S.M. Cluj-Napoca I — Vo
ința S. Mare 5—0, Șc. sp. 1 Buc.
— Șc. sp. Craiova 5—4. Clasamen
te. SERIA I : C.S.M. Cluj-Napo
ca I 12 p, Progresul Buc. 11 p, 
Comerțul Tg. Mureș 10 p, Meta
lurgistul Cugir 9 p ; SERIA A 
II-A : „U“ Craiova 11 p, Gloria 
Buzău 11 p, C.S.M. Cluj-Napo
ca II 10 p, Șc. sp. Craiova 9 p. 
FETE : C.S. Arad — Șc. sp. Sla
tina 5—2, Comerțul Tg. Mureș — 
Chimia Oradea 5—0, Șc. sp. Rm. 
Vîlcea — C.S.M. Iași 5—4, Gloria 
Buzău — Șc. sp. 1 Buc. 5—3, Șc.

sp. Craiova — C.S.M. Cluj-Na
poca 5—2, Gloria Buzău II — Me
talurgistul Cugir 5—1, Voința Sin- 
georgiu de Pădure — Chimia Ora
dea 5—0. Clasamente. SERIA I : 
C.S. Arad 12 p, Șc. sp. Slatina 
10 p, Șc. sp. Rm. Vîlcea 10 p, Șc. 
sp. 1 Buc. 9 p ; SERIA A
Șc. sp. Craiova 12 p, C.S.M. Cluj- 
Napoca 11 p, Comerțul Tg. Mureș 
10 p, Gloria Buzău II 9 p.

în turneele finale pentru locu
rile 1—8, la ora cînd telefonăm, 
echipele C.S.M. Cluj-Napoca I (la 
băieți), C.S. Arad și Șc. șp. Cra
iova (la fete) au obținut cîte. 5 
victorii fără să fi cunoscut înfrîn- 
gerea.

II-A :

Mircea COSTEA

„PREMIERA' IN TENISUL
INTERNAȚIONAL

(Urmare din pag. 1)

Sîmbătă ți duminică 
în Capitală

PRIMUL CONCURS 
DE SALĂ LA TIR CU ARCUL

Sîmbătă și duminică va avea loc 
în Capitală o manifestare sportivă 
inedită, un concurs de tir cu ar
cul în sală. Organizatoarea com
petiției, dotată cu „Cupa Indepen
denței", este C.S. Olimpia Bucu
rești, care are în secția sa de tir 
cu arcul pe unii dintre cei mai 
buni arcași din țară, cum este, de 
pildă, maestrul sportului 
Stănescu. La acest concurs 
concura la două probe, la 
25 metri. Au fost invitați 
din Tg. Mureș, Cluj-Napoca 
ninoasa. Locul de desfășurare a 
concursului va fi sala de sport a 
Grupului școlar Electronica de la 
platforma industrială Pipera.

Victor 
se va
18 și 
arcași 
și A-

care desemnează echipa parti
cipantă la turneul final.

în echipa României (antrenor: 
Gheorghe Boaghe) figurează An
drei Dîrzu — revelația actualu
lui sezon —, Silvan Niculescu, 
Eduard Pană, Laurențiu Bucur, 
Ovidiu Pavel și Tudor Vlad. Ce
lelalte turnee preliminare au loc 
la aceleași date (5—6 martie) în 
Franța, la Orleans (Franța, Spa
nia, Olanda, Danemarca) și în 
Italia, la Biella (Italia, R. F. 
Germania, Portugalia). Tot la 
Biella este programat și turneul 
final, în zilele de 12—13 martie.

Prima adversară a reprezenta
tivei noastre feminine (cat. 17— 
18 ani) va fi redutabila formație 
a Cehoslovaciei. în cealaltă semi
finală a grupei C, de la Bucu
rești, se întîlnesc echipele Un
gariei și Bulgariei. Iată compo-

TURNEELE DIVIZIE! ȘCOLARE Șl DE JUNIORI LA BASCHET
In ultima 

centrală de 
cări a F.R. 
ca cele două turnee care
avea loc în cadrul turului 
treilea al 
juniori să 
mătoarele 
I (10—13 
(în ordinea seriilor): Brașov, 
Oradea, București, Botoșani; fe-

sa ședință, Comisia 
competiții și clasifi- 
Baschet a stabilit 

vor 
al

Diviziei școlare și de 
se desfășoare în ur- 
localități: TURNEUL 
martie) — masculin 

seriilor):

minin: Sa tu Mare,
Ploiești, București;
II (1—3 aprilie): masculin: Me
diaș, Arad, Alexandria, Bucu
rești; feminin: Sibiu, Oradea, 
București, Galați.

Turneele finale ale competi
ției se vor disputa între 28 apri
lie și 2 mai, în localități ce vor 
fi stabilite ulterior.

Timișoara,
TURNEUL

nența celorlalte grupe, A : R. F. 
Germania, Austria, Franța, Da
nemarca, la Colmar (Franța) ; B: 
Portugalia, Spania și Italia în 
Portugalia. Turneul final (12—13 
martie) se va disputa în loca
litatea cehoslovacă Litvinov. Lo
tul țării noastre (antrenor : Tu- 
dorel Bădin) are următoarea 
componență : Lucia Romanov, 
Camelia Chiriac, Gabriela Dinu, 
Lunela Orășanu și Maria Ro
manov.

în aceleași zile, echipa junio
rilor mici (cat. 15—16 ani), re- 
prezentînd țara noastră, se va 
afla în întrecere la Viena, pen
tru grupa B a turneului respec
tiv, alături de Austria și Bulga
ria. Vor face deplasarea, sub 
conducerea antrenorului Alexe 
Bardan, următorii jucători : Flo
rin Segărceanu, Andrei Mîrza, 
Viorel Dinicu și Vasile Sălăgean.

Tinerii noștri sportivi, care iau 
startul în toate aceste turnee 
preliminare, au o responsabili
tate sporită și datorită faptului 
că — din păcate — debutul a- 
cestei importante competiții este 
marcat de un insucces al repre
zentativei junioarelor mici (cat. 
15—16 ani). într-adevăr, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, echipa 
României a ratat calificarea, în 
grupa de la Geneva, în fața for
mațiilor Elveției și Bulgariei. Să 
sperăm, așadar, că următoarele 
starturi ale tinerelor noastre ra
chete ne vor oferi o mult do
rită revanșă.
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Obiectivele cluburilor și asociațiilor sportive „Voința44

yj

LĂRGIREA ACTIVITĂȚII DE MASĂ SI REVITALIZAREA PERFORMANTEI
■* J

Recenta instruire a lucrătorilor 
din uniunile județene ale coopera
tivelor meșteșugărești, care răs
pund de activitatea sportivă, a 
președinților și secretarilor asocia
țiilor Voința, organizată de 
U.C.E.C.O.M., a prilejuit o amplă 
analiză a sportului de masă și de 
performanță în rindurile celor pes
te 300 000 de cooperatori — 202 a- 
sociații sportive și 4 cluburi. Ceea 
ce se cuvine subliniat, de la în
ceput, este preocuparea tot mai 
susținută a factorilor de răspunde
re din cadrul cooperației, pentru 
extinderea formelor simple ale 
educației fizice, cuprinderea mai 
largă a cooperatorilor și familiilor 
acestora, a ucenicilor în practica
rea organizată a sportului. In anul 
care a trecut, de pildă, s-a înre
gistrat, în multe județe, o 
participare la acțiunile de 
republican cum au fost : 
tineretului", la care au fost angre
nați peste 96 000 de tineri din clu
burile și asociațiile Voința, com
plexul „Sport și sănătate", tradi
ționalele „Voințiade" — cu peste 
25 000 de participanți. S-au evi
dențiat în mod deosebit județele 
Cluj, Suceava, Neamț, Mureș, Ar
geș, Arad, municipiul București.

O importanță deosebită s-a acor
dat și se acordă practicării gim
nasticii la locul de muncă, acțiune 
extinsă în peste 770 de unități, cu 
participarea a peste 52 000 de an
gajați (îndeosebi în unități 
Buzău, Ploiești, Brăila, j 
Harghita, București), precum 
unor 
mod 
nea, 
bile 
zică

bună 
nivel 

„Cupa

din 
județul 

.... Și
acțiuni sportive adresate în 
special femeilor. De aseme- 

s-au obținut succese remarca
ta activitatea de educație fi- 
și sport în rîndul ucenicilor. 

Cu prilejul instruirii au fost evi
dențiate o seamă de inițiative va
loroase. care demonstrează marile 
posibilități existente încă pentru 
diversificarea activității sportive 
din cooperația meșteșugărească și

mai ales pentru sporirea eficienței 
acesteia. Așa, spre exemplu, la 
Suceava, pentru extinderea gim
nasticii Ia locul de muncă nume
roase asociații sportive au apelat 
la ajutorul studenților de la Insti
tutul Pedagogic, un ajutor oferit 
cu plăcere, permanent și calificat. 
Tot aici 
o seamă 
ces cum 
croitoreselor", 
lor", acțiuni turistice pentru fa
miliile cooperatorilor ș.a. La Ora
dea, de mult succes s-au bucurat 
campionatele pe ramuri de produc
ție, și ceea ce ni se pare demn 
de subliniat este faptul că aici se 
face o bună popularizare a rezul
tatelor obținute. în municipiul Tg. 
Mureș, cu prilejul recentei plena
re a clubului Voința, a fost consti
tuită o comisie pentru activitatea 
sportivă de masă, iar roadele 
muncii acesteia au și început să 
se vadă : a fost întocmit un pro
gram special, pe zile și ore, de 
folosire a sălilor și terenurilor 
sportive, s-a inițiat o amplă ac
țiune „ucenicii exemple în mun
că și pe terenurile de sport", se 
află în desfășurare acțiunea de 
extindere a gimnasticii la locul de 
muncă. Demnă de evidențiat ni se 
pare și preocuparea clubului Voin
ța București pentru activitatea 
sportivă în rîndurile ucenicilor, în- 
cepind cu testarea aptitudinilor 
acestora încă de la intrarea în 
școală. în cadrul programului de 
învățămînt al ucenicilor au fost 
introduse săptămînal ore de edu
cație fizică. Ca urmare a preocu
părilor depuse, din rîndul uceni
cilor bucureșteni s-au ridicat 
multe talente sportive autentice.

Nu poate fi trecut cu vederea, 
însă, faptul că, pe lingă aceste 
rezultate bune mai există încă 
destule deficiențe și neîmpliniri in 
sportul de masă din cooperația 
meșteșugărească. Cum poate

au fost 
de acțiuni 

au fost : 
„Crosul

organizate 
de suc- 

„Crosul 
brodeze-

apreciată altfel decît nesatisfăcă
toare participarea redusă în ca
drul „Cupei tineretului" în jude
țele : Ilfov — 357 participanți, 
Vaslui — 463, Mehedinți — 507, 
Caraș-Severin — 528 ? De aseme
nea, în multe asociații din județe
le Covasna, Gorj, Ialomița, Teleor
man mai există formalism ta or
ganizarea competițiilor sportive la 
nivelul unităților de bază și de
semnarea campionilor, se alcătu
iesc unele rapoarte și statistici 
fără acoperire în fapte.

Cu multă responsabilitate a fost 
analizată activitatea sportivă de 
performanță. Reliefîndu-se faptul 
că în ultima perioadă au fost ob
ținute o seamă de succese la dis
cipline cum sînt canotajul (Voința 
București și Voința Timișoara), 
bobul (Sinaia), popicele (Tg. Mu
reș, București, Cluj-Napoca), polo 
pe apă (Cluj-Napoca), motociclism 
(Sibiu), s-a arătat, atît în infor
mările prezentate, cît și in dezba
teri că mai sînt multe secții în 
care selecția nu se desfășoară la 
nivelul cerințelor, că se mențin în 
activitate unele elemente plafona
te, fără perspectivă și că în multe 

cu 
Și

cazuri munca, de educație 
sportivii este încă sporadică 
superficială.

fn planul de măsuri adoptat, 
privind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport în perioa
da 1977—1980 se subliniază că aso
ciațiile și cluburile sportive Voin
ța, conducerile de cooperative 
unități județene, toți factorii 
atribuții în acest domeniu 
trebui să ia toate măsurile pen
tru înlăturarea lipsurilor existente 
și înfăptuirea importantelor obiec
tive ce stau în fața mișcării spor
tive din cadrul cooperației mește
șugărești, obiective desprinse 
Programul 
ției fizice 
partid.

Și cu 
vor

din 
de dezvoltare a educa
și sportului aprobat de

'ANCHETA NOASTRĂ PRINTRE 
I ARBITRII DIVIZIONARI A
| © Articolele de regulament cele mai „nevralgice": 11

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

® Timișoara, in fruntea reușitelor de organizare

I
(ofsaidul), 12 (greșeli și incorectitudini)
ambianța, Petroșanii - la polul opus

și 14 (lovitura de pedeapsă)
Șl
primii In clasamentul sportivității, al comportării față dc orbitri@ Antrenorul Ilie Oanfl și internaționalul Lucescu,

• Antrenorii florin Halagian și Constantin Radulescu, datori la capitolul sportivitate și amabilitate tată de „cavalerii fluierului"
Cu ocazia consfătuirii arbitrilor divizionari A, redacția noastră a 

solicitat celor mai buni „cavaleri ai fluierului" din țara noastră răs
punsuri Ia cîteva intrebări privind aplicarea regulamentului de joc, 
dificultățile care se ivesc în vederea respectării acestor reguli, pre
cum și comportarea, sub aspectul sportivității, a antrenorilor și jucă
torilor ; o întrebare a vizat un aspect foarte important pentru buna 
desfășurare a misiunii arbitrilor și anume condițiile pe care ei le în- 
tilnesc pe diferitele stadioane unde conduc jocuri. Dar iată care au 
fost cele cinci întrebări la care am solicitat răspunsuri prin sondajul 
efectuat de redacția noastră :

1. CARE ARTICOL DE REGULAMENT VĂ CREEAZĂ CELE MAI 
MARI GREUTĂȚI ÎN APLICAREA LUI ?

2. ÎN CE ORAȘE VA BUCURAȚI DE CELE MAI BUNE CONDIȚII 
DE ARBITRAJ (ATITUDINEA PUBLICULUI. A CONDUCĂTORILOR, 
A ANTRENORILOR, A JUCĂTORILOR, SITUAȚIA VESTIARELOR 
ETC.) ?

3. CARE SÎNT ORAȘELE UNDE ÎNTÎMPINAȚI DIFICULTĂȚI ÎN 
ÎNDEPLINIREA MISIUNII DV. ?

4. CINE SÎNT CEI MAI SPORTIVI ANTRENORI ȘI JUCĂTORI AI 
ECHIPELOR PE CARE LE-AȚI ARBITRAT ÎN

5. CINE SÎNT ANTRENORII ȘI JUCĂTORII 
DIFICULTĂȚI PRIN COMPORTAREA LOR ÎN

In rindurile de mai jos, vă prezentăm sinteza 
băriie puse, Însoțite de unele considerații care decurg din răspunsuri.

SEZONUL TRECUT ? 
CARE V-AU CREAT 
SEZONUL TRECUT 1
răspunsurilor la între-

2

1

tivilor. Antrenorul Ilie Oană se 
află pe poziția de lider (15 punc
te). II urmează Angelo Niculescu 
(11), Ioan Reinhardt (10), Dumitru 
Nicolae-Nicușor si Robert Cosmoc 
(8), Ion Nunweiller (7). Emerich 
Jenei și Constantin Teașcă (4), 
Tiberiu Bone, Ion Motroc, Petre 
Comăniță (3), Cicerone Manolache, 
Ladislau Vlad (2), Gheorghe Ene 
și Viorel Tîlmaciu (1). în privin
ța sportivității jucătorilor, alege
rile arbitrilor merg către trei 
vechi fotbaliști din prima divizie, 
toți trei statornici apărători ai 
culorilor aceluiași club. Pe locul I, 
Lucescu (Dinamo) — 10 puncte, 
urmat de Antonescu (F:C. Con
stanța) — 7 și Oblemenco (Uni
versitatea Craiova) — 6. Mai în- 
tîlnim, ta partea superioară a cla
samentului nostru, pe Vigu (Stea
ua) și O. Ionescu (Sportul studen
țesc) — 5, Biiloni (A.S.A. Tg. Mu
reș) și Kun II (F.C. Bihor) — 4, 
Mulțescu (Jiul) și Radu II (F.C. 
Argeș) 
(U.T.A.), 
(Politehnica Iași)

Firește că răspunsul la în
trebarea privind buna or

ganizare pe diverse stadioane, con
dițiile pe care „cavalerii fluieru
lui" le întîlnesc la vestiare și, mai 
departe, pe teren, depind uneori 
și de atmosfera și importanța par
tidei, dar se poate aprecia, în an
samblu, că în uncie orașe există 
posibilități pentru ca cei _ care 
conduc jocurile să-și desfășoare 
sub cele mai bune auspicii misiu
nea. Stadionul din Timișoara este 
notat de 17 ori pentru corecta or
ganizare a întîiniriior ; urmează, 
în acest clasament, cu 15 subli
nieri, orașul București, prin sta
dioanele „23 August" și Steaua. 
Pe al treilea loc, cu 7 voturi, A- 
radul. Apoi, cu cîte 5 voturi, ora
șele Oradea, Reșița, Craiova. Cîte 
4 sublinieri au primit orașele 
Iași și Constanța, cîte 2, orașele 
Bacău, Pitești, Tg. Mureș și Hu
nedoara și cîte una orașele Petro
șani și Galați.

Sperăm că acest clasament, cu 
totul neoficial, va stimula pe orga
nizatorii care sînt bine apreciați în 
răspunsurile arbitrilor să realizeze 
și mai mult, după cum îi va face 
pe cei „corijenți" să acționeze pen
tru a remedia deficiențele de or
ganizare de pe stadioanele lor.

3, Domlde și Kukla 
Simionaș și Romilă II 

2 etc.
tăți în aplicare ei. în 14 dintre 
răspunsurile primite, ea este indi
cată ca „punct nevralgic" al în
deplinirii misiunii arbitrului. Aș
teptată oarecum a fost și mențio
narea articolului 12 (greșeli și in
corectitudini) ca fiind mai puțin 
cunoscută de către echipe, deoa
rece ea cuprinde, în definitiv, si
tuațiile cele mai numeroase în 
care se încalcă regulile fotbalisti
ce. Arbitrii mai indică drept o 
dificultate în îndeplinirea misiu
nii lor și modul cum este privită 
aplicarea articolului 14 (lovitura 
de pedeapsă).

lată cum, prin însăși numirea a 
trei dintre cele mai „gingașe" ar
ticole ale regulamentului, înțelegem 
că tocmai asupra lor trebuie să se 
îndrepte, cu precădere, atenția și 
grija arbitrilor ; dar, în aceeași 
măsură, antrenorii și jucătorii au 
datoria ca, printr-o mai aprofun
dată studiere a dispozițiilor pe care 
le cuprind, să evite nu numai dis
cuțiile nepotrivite și nesportive din 
timpul partidelor, ci chiar să și 
evite efectele neplăcute ale pre
vederilor regulilor amintite. Deci, 
stimați jucători și antrenori, aten
ție la articolele 11, 12 și 14 din 
Regulament I

Răspunsurile la această în
trebare se referă la o pro

blemă acută din activitatea arbi
trilor, în relațiile lor cu sportivii 
în timpul meciurilor, problemă 
de care ziarul nostru s-a ocupai 
adeseori. Pentru o cît mai com
petentă aplicare a regulilor de 
joc se cere o capacitate deosebită 
și din partea conducătorilor me
ciurilor, dar și o deplină cunoaș
tere a regulilor de joc de către 
cei care participă la întreceri. Or, 
așa cum s-a observat adeseori, 
mulți dintre jucătorii ajunși la 
cel mai înalt eșalon competițional 
al fotbalului nostru, chiar și unii 
antrenori și conducători nu cu
nosc aceste reguli sau le cunosc 
în mod greșit. In așa fel încit 
(fără să excludem posibilitatea 
unor erori de arbitraj, care se în
registrează, constatăm că multe 
dintre deciziile juste ale „cavale
rilor fluierului" sînt în mod greșit 
contestate de jucători și de multe 
ori și de către antrenori și condu
cători. Era aproape normal, deci, 
ca regula care presupune nu nu
mai o mare putere de observație 
— regula ofsaidului (articolul 11) 
—, ci și o foarte exactă cunoaștere 
a dispozițiilor sale — să producă 
arbitrilor cele mai mari dificul-

3
Viorel TONCEANU

(Urmare am pag. 1)

Urmează un punct mai pu
țin plăcut. Este vorba de 

orașele în care arbitrii au unele 
dificultăți în îndeplinirea sarcinii 
lor, dificultăți decurgînd fie din 
comportarea publicului, fie din a- 
ceea a echipei gazdă sau din de
fecțiunile existente la instalațiile 
anexă ale stadioanelor. Orașul Pe
troșani este citat de 16 ori pentru 
scăderile privind organizarea întil- 
nirilor. Pe locurile următoare fi
gurează Craiova (citată de 7 ori), 
Galați (6), Pitești (5), “ **
(4), Oradea, Bacău și 
(3), stadionul Giulești 
rești (2), Arad (1).

Se ivește prilejul, foarte apropi
at, reluarea campionatului, ca, in 
special pe stadionul din Petroșani, 
să înregistrăm acțiuni pentru per
fecționarea organizării, în așa fel 
ca arbitrii să-și poată îndeplini mi
siunea lor în cele mai bune con- 
dițiuni,

Tg. Mureș 
Hunedoara 
din Bucu-

La capitolul „Antrenori și 
jucători deosebit de sportivi 

în comportarea lor" avem, firește, 
două clasamente : unul al condu
cătorilor tehnici, celălalt al spor-

5 In fine, întrebarea mai pu
țin plăcută privind nespor- 

tivitatea antrenorilor are un „su
biect" foarte frecvent : antrenorul 
Florin Halagian (16 „puncte ne
gre"), talonat îndeaproape de Con
stantin Rădulescu (12).

Se impune ca, mai cu seamă 
după discuțiile foarte directe de Ia 
consfătuirea antrenorilor divizio
nari, cei doi tehnicieni să realize
ze cotitura așteptată în compor
tarea lor, mai cu seamă că, în fi
nalul sezonului trecut, s-au obser
vat unele îmbunătățiri în modul 
cum își conduc echipele în teren 
și cum se poartă cu arbitrii.

Dintre jucători, de cele mai
multe ori am întîlnît, pe buletine
le de răspuns, numele lui 
șovschi (U.T.A.), 
apoi pe cele ale 
(F.C. Argeș) de I 
Niculescu (Jiul), 
Craiova), Băluță 
Sătmăreanu II 
(Steaua), Tonca 
Zamfir (Steaua), 
numiți de cîte 
niile arbitrilor.

Este de datoria acestor jucători 
și a altora, care nu apar în răs
punsuri, să privească cu toată a- 
tenția și grija comportarea lor in 
teren, atitudinea față de parteneri, 
adversari și conducătorii meciurilor,

I Bro- 
citat de 4 ori,' 
lui C. Olieanu 

3 ori, precum și 
Deselnicu (Univ. 

(S. C. Bacău), 
(Dinamo), Troi 

i (Corvinul), C. 
Dinu (Dinamo), 

două ori în opi-

glementări pentru ca educatoarele 
care conduc pe unele baze spor
tive grupuri de copii să nu se mai 
angajeze în parlamentari inutile 
cu responsabilii acestora. Apare, 
după aceea, o altă dificultate le
gată de transportul copiilor de la 
grădinițe la aceste baze sportive. 
Firește, cînd distanțele sînt foarte 
mari.

— Considerați că preșcolarii și 
în general membrii organizației pot 
găsi un mediu propice dezvoltării 
gustului pentru sport activind pe 
lingă casele pionierilor ?

— Indiscutabil. De altfel realită
țile ne oferă multe exemple ta spri
jinul acestei idei. Casa pionierilor 
din sectorul 7, de pildă, a cuprins
în cercurile de turism, tenis, judo 
și gimnasticei, grupe de preșcolari 
din diferite grădinițe. Rezultatele 
sînt mai mult decît promițătoare, 
în concepția noastră aceste case 
trebuie să devină unități în mă
sură să ajute efectiv organizația 
„Șoimii patriei" în propășirea spor
tului.

— Prin urmare, început fructuos 
în multe unități preșcolare, care 
desigur vin să prefațeze acțiuni de 
mai mari dimensiuni. Ați putea în 
acest sens, să vă referiți Ia cîteva 
dintre acestea ?

— înainte de toate țin să sem
nalez prezența 
ganizației 
Festivalul 
României", 
nor ansambluri 
a minigimnastelor. 
multele exemple 
oferă Școala generală nr. 121. De 
asemenea, copiii noștri vor fi pre- 
zenți, cu o repriză de cîteva sute 
de „șoimi" la grandiosul specta
col dedicat aniversării Independen
ței, prima apariție de amploare pe 
plan municipal a membrilor orga
nizației. Apoi la 1 iunie, de Ziua 
internațională a copilului și 15 iu
nie, de Ziua pionierului alte ma
nifestații sportive vor aduce în 
prim-plan sute de copii, practi- 
canții unor ramuri de sport. Țin 
să precizez, însă : nu vor fi ac
țiuni sportive cu caracter pur com
petitiv, ci diferite jocuri de miș
care împletite cu teme sugerînd o 
serie de activități practice. Abia 
din vară, odată cu activitățile din 
tabere, ne gîndim să orientăm mai 
direct copiii către unele ramuri de 
sport, după gusturile, după prefe
rințele lor.

membrilor or- 
„Șoimii patriei” Ia 
național „Cîntarea 
prin intermediul u- 

tematice, 
Unul 

pozitive
deci 
din 

îl

O reușită „repriză" de gimnastică la Școala generală_ nr. 152 din 
sectorul 7. O conduce profesoara de educație fizică Ana Maria Vrinceanu. 
Eroine — elevele clasei a IlI-a : „Un buchet de 8 fetițe, toate foc de 
talentate !“ ține să ne asigure profesoara.

Am aflat și sensul activității laborioase a micilor gimnaste de la 
„152“ : participarea la etapa pe sector a „Cupei tineretului", programată 
în ziua de 13 martie. Pină atunci repetiții,„ antrenamente, zilnic, în 
„ferestrele" dintre celelalte ore de învățătură, in timpul liber. Numai 
așa inimoasele minigimnaste de la această școală își vor vedea împlinit 
primul lor vis... sportiv pe anul 1977 : să devină campioane ale secto
rului, să reprezinte colectivul de aici la etapa pe municipiu. Și, poate, 
chiar și mai departe '.

Lingă satisfacția de a avea alături de ele pe profesoara-antrenoare, 
micile sportive de la „152“ o mai au și pe aceea de a găsi întotdeauna in 
directoarea școlii, prof. Irina Ștefănoiu, o permanentă prietenă. O 
prietenă a copiilor fruntași la învățătură și in activitatea sportivă...

I
I
I
î
I

0 BAZA SPORTIVA!

• Municipiul Bra
șov este gazda unei 
consfătuiri organizate 
de Consiliul National 
al -Organizației Pio
nierilor cu participa
rea șefilor comisiilor 
de sport, turism și de 
pregătire pentru apă
rarea patriei din toa
te Județele și din 
municipiul București. 
Consfătuirea care se 
va încheia în ziua de 
4 martie dezbate 
principalele probleme 
și sarcini care revin 
organizațiilor cravate
lor roșii cu tricolor, în 
lumina Programului 
privind dezvoltarea ac
tivității de educație 
fizica și »port pe pe
rioada 1976—1930 a- 
probaț de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

© O frumoasă ini
țiativă a Consiliului 
municipal București al 
organizației pionierilor

— organizarea unei ex- 
poziții ayînd drept te* 
mă „Expedițiile Cute
zătorii” și acțiunea re
publicana 
Carpaților* 
re și de refacere

CARNET 
PIONIERESC

„Asailul 
de marca, 

a

unor marcaje turistice. 
La această interesan
tă 
chisă 
trului 
f,lon 
piața 
zente 
se culese 
străbătute 
de vară 
1976, 
echipaje din _____
sector al Capitalei. O 
inițiativă care reflec
tă setea de cunoaște
re a pionie.-’io'' șl 
modul cum sînt îndru
mați copii către ac
tivități practice.

expoziție 
în holul 

de 
Creangă" 

Amzei sînt 
cu diferite pie- 

din traseele 
în vacanța 
a anului 

primele trei 
fiecare

® In prima decadă 
a Junii mai, localita
tea Câlugâreni (iude- 
țul Ilfov) va fi gazda 
unei acțiuni republi
cane de cros cu par
ticiparea reprezen
tanților tuturor jude
țelor. în vederea aces
tei întreceri 
de masă, 
le 
școlile 
pregătiri 
Profitînd de 
propice 
peste tot în 
tașamentele 
file de pionieri orga
nizează antrenamen
te în vederea etape
lor preliminare finalei 
de la Câlugâreni.

• în orașul Miercu
rea Ciuc, o acțiune ine
dită — demonstrații de 
gimnastică pe... ghea
ță cu participarea 
pionierilor. Acțiunea 
aparține C.J.O.P, Har
ghita.

sportive 
organizaț’i- 

de pionieri din 
generale fac 

deosebite, 
vremea 

existentă 
tară, de
și unită-

CW REUȘIT EXPERIMENT PENTRU ATRAGEREA PREȘCOLARILOR 
ÎN ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASĂ
Consiliul organizației pionierilor 

din sectorul 3 al Capitalei ne-a 
oferit recent un spectacol inedit : 
un ansamblu de gimnastică de în
viorare, de gimnastică la sol și tir 
(cu pistoale de plastic, tip 
loglobus") avînd 
reprezentanți 
mii patriei".

Spectacolul 
programat la . 
56 a constituit, de fapt, etapa a 
Il-a a unui experiment inițiat în
că din luna decembrie de această 
organizație (în colaborare cu Con
siliul pentru educație fizică și
sport din același sector) destinat
să atragă în activități sportive de 
masă cit mai mulți preșcolari.

,Meta- 
ca participant 

ai Organizației „Șoi-

— o certă reușită — 
Școala generală nr.

Cum ? Prin prezența 
vărat festival sportiv 
mare de la Complexul sportiv „23 
August") cuprinzînd ansambluri de 
gimnastică, îndeosebi de atletism 
(sprint, săritură în lungime), înot 
(fără stil) și de parcurs aplicativ 
(pistă cu obstacole și aruncare a 
mingii de tenis la o țintă fixă).

Atunci, în decembrie, la prima 
etapă a experimentului au luat 
parte peste 550 de copii, băieți și 
fete. Acum, iată, o a doua etapă, 
marcată și ea de un frumos suc
ces. Ineditul întrecerii l-a consti
tuit faptul că la proba de tir co
piii au făcut echipă comună cu 
părinții lor !

lor la un adej 
(ținut în safa

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 6 MARTIE 1977, TRAGERE 

EXTRAORDINARA PRONOEX
PRES. Lista de cîștiguri cuprinde : 
AUTOTURISME „Dacia 1300" și 
Skoda S 100", EXCURSII în 

U.R.S.S., Bulgaria — Grecia, R. D. 
Germană, Paris — Valea Loirei și 
Turcia, precum și numeroase C1Ș- 
TIGURl 1N BANI — fixe și va
riabile. Rețineți : NUMAI BILETE
LE DE 15 LEI VARIANTA SIM
PLĂ PARTICIPĂ LA TOATE 
EXTRAGERILE ! PROCURATI-VĂ 
DIN TIMP CÎT MAI MULTE BI
LETE !

CÎȘTIGURILE
CEPȚIONALE

DIN 20 FEBRUARIE 1977

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES

I
I
I

I
I 
I
I
I
i

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 

2 MARTIE 1977

44EXTRAGEREA I : 34 36 11
31 27 ; EXTRAGEREA a Il-a : 21 
22 10 6 4. FOND GENERAL DE 
CÎȘTIGURI : 1.010.080 lei, dta care 
245.039 lei, report.

FAZA I. Cat. 1: 1 variantă 100% 
(autoturism Dacia 1300 sau Skoda 
S. 100 și diferența în obiecte) și 2 
variante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 :
2.55 variante a 15.000 lei sau, la 
alegere, o excursie în Italia (1 loc), 
sau Bulgaria — Grecia (1 loc), 
sau excursii de cite un loc sau 
două (la dorința participantului) 
în : U.R.S.S. sau „Turul României" 
și diferența în numerar ; cat. 3 :
29.55 a 2.716 lei ; cat. 4 : 125,15 a 
641 lei ; cat. 5 : 266,80 a 301 lei ; 
cat. 6 : 9.456,25 a 40 lei. FAZA a 
Il-a. Cat. B : 18,45 a 9.020 lei ; 
cat. C : 106,45 a 1.563 lei ; cat. D : 
4.482.90 a 60 lei. Autoturismul „Da
cia 1300” sau, la alegere, „Skoda 
S. 100” și diferența in obiecte a 
revenit participantului ADAM 
DERCZENI din Tg. Mureș.

Se află în pregătire etapa a IlI-a 
și ultima a acestui experiment. Ea 
este programată în ziua de 1 iu
nie, Ziua internațională a copilu
lui.

Salutăm, firește, preocupările ce
lor din sectorul 3 pentru diversi
ficarea continuă a activității de 
mișcare în aer liber, îndeosebi a 
celor mai mici cetățeni din Ca
pitală. Așteptăm în același timp 
acțiuni similare inițiate și în alte 
zone ale Capitalei și ale țării...

I
I §
I

g

I
I
I
I
I

Primele unități școlare cu pro
fil de fotbal datează din anul 1969. 
Atunci au fost înființate liceul din 
Bacău precum și alte 50 de școli 
cu clase de fotbal. Hotărîrea 
era determinată de necesitatea 
practicării fotbalului (în mod or
ganizat, la nivelul unei instruiri 
superioare) în rîndurile marii 
mase a elevilor, în vederea des
coperirii celor mai talentați din
tre ei. Printre unitățile cu profil 
apărute cu opt ani în urmă s-au 
numărat și două școli bucureștene, 
nr. 69 (în sectorul 4) și nr. 178 
(în cartierul Pajura). In 1972 s-a 
pus problema înființării celui 
de-al doilea liceu cu profil. Așa 
se face că clasele de fotbal ale 
Școlii generale nr. 
transferate la liceul 
acesta avînd sediul

să poată face față cu succes rigo
rilor eșaloanelor superioare ale 
fotbalului nostru. Cei șase profe
sori ai liceului (P. Popescu, Gh. 
Ojoc, M. Rotărăscu, M. Țițeica, M. 
Șuștreanu și S. Avram) ne-au vor
bit în termeni laudativi despre 
L. Covaci și I. Fischer, doi mij
locași cu mare capacitate de efort

Ancheta noastră a urmărit ca, subliniind aspectele pozitive sau șco- 
țînd la iveală lipsurile din atitudinea antrenorilor și sportivilor, 
din modul de organizare a întîiniriior, să contribuie la o perfec
ționare a întregii activități în sezonul care începe. Asemenea îm

bunătățiri vor fl, în primul rînd, în folosul tehnicienilor, al jucătorilor 
noștri fruntași, al conducerilor de cluburi și asociații și, astiel, ele S6 
vor răsfrînge, implicit, asupra climatului general al fotbalului nostru.

69 au fost 
„23 August”, 

chiar lingă 
marea bază sportivă bucureșteană 
purtînd același nume. De altfel, 
plasamentul favorabil a cîntărit 
decisiv în balanța alegerii locului. 
Dar, o dată cu aceasta, a început 
și neplăcuta odisee a celui de-al 
doilea liceu de fotbal din țară. 
La „23 August", liceul a ființat 
doar un an, după care clasele 
respective au fost transferate la 
liceul „Emil Racoviță”. Și aici tot 
un an au rămas, fiind apoi mu
tate la liceul „Mihai Viteazul", 
îndepărtîndu-se tot mai mult de 
terenurile marelui complex spor
tiv al orașului. în sfîrșit, în vara 
anului trecut, liceul a traversat 
orașul și a poposit în cartierul 
Pajura, la Școala generală nr. 178, 
cealaltă unitate cu profil de fotbal 
înființată în 1969. „Intr-adevăr, a 
fost extrem de neplăcută această 
odisee a liceului — ne spunea re
cent Laurean Marinescu, direc
torul școlii nr. 178. In ceea 
ce ne privește, vom face tot ce 
ne stă în putință pentru a pune 
capăt acestei peregrinări. Noi i-am 
primit pe elevii liceului cu brațele 
deschise și ne vom strădui să 
creăm condiții cit mai bune pen
tru pregătirea corespunzătoare a 
tuturor elevilor din clasele cu 
profil".

La ora actuală, Liceul de fotbal 
Pajura funcționează cu patru clase 
(V—VIII) și patru ani (I—IV), în- 
sumînd 240 de elevi. Unii dintre 
ei întrunesc suficiente calități pen
tru a deveni jucători buni, care

STIMAȚI AUTOMOBILIȘTI,
La Administrația Asigurărilor de Stat puteți contracta, în con

diții avantajoase, diferite feluri de asigurări facultative auto, care 
acoperă eventualele pagube ce se pot întîmpla autoturismelor dv. :

• asigurarea pentru avarii (casco)
o asigurarea
• asigurarea 

este condus de
• asigurarea 

mități.
• asigurarea autovehiculelor în legătură cu 

concursuri, întreceri sau antrenamente pentru
• asigurarea de accidente a conducătorilor 

altor persoane aflate în autoturisme.
Costul asigurărilor pentru avarii, respectiv 

și calamități și al asigurărilor pentru furt 
cu 10%, respectiv cu cîte 33%.

La asigurările pentru avarii (inclusiv la 
pentru furt) încheiate la sediile ADAS se acordă o reducere de 
10% a primelor de asigurare, iar dacă nu s-au plătit ori nu se 
datorează despăgubiri în baza asigurărilor respective, se acordă 
— ta fiecare an — în funcție de 
de prime, de la 15 pînă la 35%.

Pentru relații suplimenta
re șl încheierea asigurărilor 
vă puteți adresa responsabi
lilor cu asigurările din uni
tățile socialiste, agențiilor și 
inspectorilor de asigurare, fi
lialelor A.C.R. sau, direct, 
oricărei unități ADAS.

(112)

suplimentară pentru furt
suplimentară pentru cazurile in care autovehiculul 
alte persoane decît asiguratul 
autoturismelor pentru cazurile

locași cu mare
și clarviziune a jocului, despre Cr. 
Marinescu, Al. " ' - - -
man, fundași 
ambițidși, despre mulți alții din 
clasele mici, pentru care învăța
rea și practicarea fotbalului con
stituie o mare 
atît din partea 
de specialitate, 
conducerii școlii 
bunăvoință și 
de a-i ajuta pe toți acești copii 
talentați, de a-i încadra intr-un 
proces de instruire specifică, des
fășurat la înalt nivel. Ne-am con
vins mai demult de acest adevăr. 
Numai că, de la dorința ca atare 
și pînă la materializarea ei, este 
un drum extrem de lung și deo
sebit de dificil. „Școala noastră — 
afirma, la rîndul său. Paul Po
pescu, director adjunct — a reu
șit să obțină, de Ia începutul a- 
cestui an, un internat în Bd. 1 
Mai, aproape de baza sportivă „Ci- 
reșarii". Avem în acest internat 
22 de elevi. Deocamdată. Dispu- 
nînd de internat, putem să mă
rim aria selecției și dincolo de 
perimetrul orașului. în curind va 
fi gata și sala de sport, ridicată 
în curtea școlii. Toate acestea sînt 
bune și mai mult decît necesare. 
Dar marile noastre necazuri se 
datorează faptului că NU AVEM 
O BAZA SPORTIVA PENTRU 
PREGĂTIREA COPIILOR, fără de 
care, din păcate, orice efort nu-și 
va putea atinge decît parțial 
scopul".

Oricît ar părea de surprinzător, 
aceasta este realitatea. Cel de al 
doilea liceu cu profil de fotbal 
din țară nu dispune în prezent de 
nici un teren, oricît de mic ar 
fi el ! ? Pregătirea elevilor se efec
tuează (plătindu-se chirie) pe ba
zele sportive ale combinatului 
„Casa Scînteii" și I.C.S.I.M. A- 
ceastă din urmă bază este folosită 
din ce în ce mai rar 
prinderea proprietară, 
dispuntad de o a doua 
utilată, în str. Barbu 
Astfel prezentîndu-se 
considerăm că SOLUȚIA proble
mei (adică cedarea terenului res
pectiv către Liceul Pajura) se află 
la îndemîna forurilor competente : 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului și Consiliul popular al muni
cipiului București.

Laurențiu DUMITRESCU

Honciu și I. Ro- 
„tari pe picioare",

pasiune. Există, 
cadrelor didactice 
cît și din partea 

nr. 178, o mare 
dorința fermă

de între- 
I.C.S.I.M. 

bază, bine 
Văcărescu. 

lucrurile,

de incendiu și cala-
utilizarea acestora la 
acestea
de autoturisme și a
al celor de incendiu 
a fost recent redus
cele de incendiu și

vechimea în asigurare, reduceri

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT

ACTUALITÂȚI
• F. C. PETROLUL PLOIEȘTI A RE

VENIT DIN LIBIA. Liderul seriei I a Di
viziei B, Petrolul Ploiești, a 
seară, din Libia, unde a 
turneu de două jocuri. In 
tide, ploieșteniî au întîlnît 
nală a Libiei.. Primul joc, _______ ___
Bengazi, s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1. Golul petroliștilor a fost 
marcat de State. In a! doilea meci, dis
putat la Tripoli, victoria a revenit echi
pei Petrolul cu scorul de 2—1. Punctele 
au fost realizate de Pisau și Manola
che. La fiecare joc au asistat cite 
15 000 de spectatori.

revenit, marți 
efectuat un 
ambele par- 

echipa națio- 
desfășurat la

• AZI, MECI INTERNATIONAL LA RO
ȘIORI. Divizionara C. R.O.V.A. 
susține astăzi o ‘ “
primind vizita echipei S. K. Metal 
borg, din Polonia.

® UȚU, ANTRENOR LA DACIA 
TIE. După cum ne informează 
pondentul nostru B. Crețu, divizionara 
B Dacia Orâștie are din acest sezon un 
nou antrenor în persoana lui luliu Uțu.

Roșiori
partidă internațională, 

Klucz-

ORAȘ-
cores-

automecanica bucurești, autoarea
UNEI FRUMOASE PERFORMANȚE

sferturile de fi- 
printre primele 

a 
constituie, de-

Calificarea în 
nală, plasarea _ _
opt echipe în actuala ediție 
„Cupei României" 
sigur, o performanță frumoasă. 
Succesul este, însă, cu atît mai 
remarcabil pentru o divizionară 
C. Autoarea acestei ascensiuni 
este echipa bucureșteană AU
TOMECANICA, ocupanta locului 
3 în seria a V-a, la egalitate de 
puncte cu Autobuzul și Unirea 
Tricolor. Automecanica repre
zintă colectivul de muncă de la 
întreprinderea cu același nume, 
producătoare de autobuze, auto- 
pompiere, autostropitori și alte 
produse. Președintele asociației 
este C. Stroescu, secretarul co
mitetului de partid, iar alături 
de echipă îi găsim mereu 
lăcătușul A. Niculescu și 
tehnicianul principal A. Dumi
trescu. Automecanica este an
trenată de C. Matache, fostul 
portar al echipei F.C. Argeș, și

pe 
pe

are în componența sa cîțiva ju
cători mai cunoscuți ca Petre 
Iosif și Apostol (care au jucat 
la Metalul București), Păunescu 
și Rateu (Ș.N. Oltenița), Chiri- 
țescu (Gloria Buzău), Nochit 
(revenit de la Rapid, unde fuse
se împrumutat).

Pînă a ajunge în „sferturi", 
Automecanica a reușit o „serie" 
remarcabilă: 3—1 cu Voința Co- 
cora (camp. jud. Ialomița), 3—0 
cu F.C.M. Giurgiu și 1—0 cu 
Chimia Tr. Măgurele (ambele 
din Divizia B), 1—0 cu Unirea 
Bolintin-Vale, 3—0 cu Electra
București (prin contestație), 1—0 
cu divizionara A Politehnica 
Iași și, duminică, 4—2, 
xecutarea penaltiurilor, 
greșul 
moașe 
rul și 
ne-au
continue. Va fi 
performera actualei ediții a „Cu
pei" ? (AI. C.).

după e- 
cu Ero
de fru- 

antreno- 
echipe

Corabia. Un șir 
reușite, pe care 
jucătorii acestei 
mărturisit că doresc să-l 

Automecanica

MECIURI
DINAMO BUCUREȘTI — GLO

RIA BISTRIȚA 6—2 (2—0). Ieri 
după amiază, pe terenul II dta 
parcul sportiv Dinamo, formația 
antrenată de I. Nunweiller a întîl- 
nit, intr-un joc de verificare, îna- . 
tatea reluării campionatului, divi
zionara B, Gloria Bistrița. Parti
da a plăcut, bistrițenii dovedin- 
du-se un bun partener de întrece
re pentru dinamoviști, care s-au 
desprins în învingători categorici 
abia în ultimele zece minute ale 
meciului. Golurile formației gazdă 
au fost înscrise de Dudu Geor
gescu (min. 6, 80 și 84 — ultimul 
din lovitură de la 11 m) și Dinu 
(min. 34, 65, 89). Pentru echipa 
oaspete au marcat Berceanu (min. 
62) și Ciocan (min. 71). Antreno
rul I. Nunweiller a trimis ta te
ren formația probabilă pentru me
ciul cu Politehnica Timișoara: Ef- 
timescu (min. 46 Ștefan) — Che- ' 
ran, G. Sandu, Sătmăreanu II, 
Lucuță — Dinu, Dobrău, Custov — 
Al. Moldovan, Dudu Georgescu, 
Lucescu.

Pa vel PEANA
F.C. BIHOR — OLIMPIA SATU 

MARE 2—0 (0—0). Evoluția oră- 
denilor în prima repriză a nemul
țumit. Formula dta repriza secun
dă a dat mai mult randament. 
Golurile învingătorilor au fost în
scrise de Kiss (min. 75) și Flores- 
cu (min. 78). F.C. Bihor a aliniat 
formația: Vidac (Albu) — P. Ni- 
colae (Horvath), Bigan (Lucaci), 
M. Marian (E. Naghi), Popovici — 
Zare (Kiss), Naom (Al. 
Kun II — Lupău, Kun 
gescu), Florescu.

I. GHIȘA —

Naghi), 
I (Geor-
coresp.

RAPID — ELECTRONICA 2—1 
(1—1). Meciul, disputat ieri pe te
renul divizionarei C. s-a încheiat 
cu victoria la limită a formației 
feroviare. Pentru rapidiști au în
scris Doru Popescu (min. 2) și 
Pop (min. 83). Pentru Electronica

AMICALE
a marcat Secu, în min. 20. Ra
pid a aliniat formația: Cruce — 
Pop, Grigoraș, Pîrvu, A. Dumitru 
— Șutru, Neagu, M. Stelian — Te- 
leșpan, D. Popescu, Manea. Au 
mai jucat Ioniță, Niță, Rișniță și 
Cojocaru.

D. MORARIU-SLIVNA
U.T.A. — GLORIA ARAD 0—0. 
OLTUL SF. GHEORGHE - 

PROGRESUL ODORHEIUL SECU
IESC 3—1 (0—0). Au marcat : Bo- 
kor (min. 50, din 11 m), Siklodi 
(min. 67), Sebestyen (min. 72), 
respectiv Deneș (min. 81). (GH. 
BRIOTA-coresp).

~ C. ȘOIMII SIBIU — VICTO-F.
RIA CALAN 3—1 (1—1). Au mar
cat: “
62), 
Goia (min. 19). (Ben SEBASTIAN- 
coresp.)

F.C. BRĂILA — C.S.U. GALAȚI 
2—2 (1—0). Au marcat: 
(min. 40), Traian (min. 88, 
11 m), respectiv Păunescu 
67) și Marinescu (min. 89). 
BALTAG-coresp.)

PRAHOVA PLOIEȘTI _ TRAC
TORUL BRAȘOV 2—1 (2—0). Au 
marcat: Nistor (min. 14), Tudor 
(min. 30), respectiv Szakacs (min. 
49). In min. 75, Chioreanu (Trac
torul) a ratat un penalty. (I. COR- 
NEA-coresp).

C.F.R. PAȘCANI — CETATEA 
TG. NEAMȚ 6—2 (5—2). Au mar
cat: Bondoc (min. 9, 18, 27), Mi- 
halcea (min. 33 și 57), I. Gheorghe 
(min. 41). respectiv Hrițcu (min. 
34) și Cîrcel (min. 45, din 11 m). 
(C. ENEA-coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — AURUL 
BRAD 1—0 (0—0). A marcat :
Boghiu (min. 72).
. PROGRESUL BAILEȘTI — 
C. F. R. CRAIOVA 3—1 (1—1). Au 
înscris : Milroi, Bizoi și Gh. Eu
gen, respectiv Ilie. (Gh. GHEOR- 
GHIȘAN — coresp.).

Oprea (min. 20). Rotaru (min.
Frățilă (min. 66), respectiv

Pascu 
din 

(min. 
(I.



CLASAMENTUL MARELUI
PREMIU F.l. L.T,

în urma rezultatelor înregistrate 
în turneele de tenis disputate săp- 
tămina trecută, Guillermo Vilas 
se menține lider al clasamentului 
„Marelui Premiu — F.I.L.T.". Cam
pionul argentinian totalizează 
acum 447 puncte, fiind urmat 
Roscoe Tanner (S.U.A.) — 310 
Brian Gottfried (S.U.A.) — 295 
John Alexander (Australia) 
137 p, Ken Rosewall (Australia) 
115 p, Phil Dent (Australia) 
113 p și Raul Ramirez (Mexic) 
105 p.

de 
P,
P,

In proba de perechi a C. Fl. de patina) artistic

IRINA RODNINA - ALEKSANDR ZAIȚEV IMBATABILI I

A FOST STABILIT PROGRAMUL
„UNIVERSIADEI"
Inaugurate în 1961, întrecerile 

sportive studențești, cunoscute 
sub numele de „Universiada", 
programează în acest an o nouă 
ediție, care va avea loc — așa 
după cum s-a anunțat — între 
18 și 28 august, în capitala Bul
gariei. Recent, Comitetul de or
ganizare a difuzat, prin primul 
său Buletin informativ, progra
mul de desfășurare a întreceri
lor ediției pe acest an a „Uni
versiadei".

DE LA SOFIA

PE GHEATA

Sala „Universiada" din Sofia, in care vor avea loc întrecerile de baschet 
și volei

La „Universiadă", conform re
gulamentului aprobat de F.I.S.U., 
forul mondial al sportului stu
dențesc, au loc în mod obișnuit 
dispute la următoarele discipli
ne sportive : atletism, scrimă, 
baschet, volei, tenis, gimnastică, 
înot și sărituri, polo. Cu excep
ția turneului de polo, în rest, 
la toate disciplinele, au loc în
treceri atît pentru băieți cît și 
pentru fete. La această ediție, 
însă, Comitetul de organizare a 
decis să programeze și întreceri 
de lupte libere și clasice.

Ceremonia de deschidere va 
avea loc la Sofia, în ziua de 
18 august, iar cea de închidere 
în ziua de 28 august. întrece
rile sînt grupate pe diferite dis
cipline sportive. Astfel, între 18 
și 27 august se vor desfășura 
concursurile de baschet, volei și 
scrimă, la 19 august încep cele 
de atletism (se încheie la 23 
august), gimnastică (22 august), 
tenis (24 august), lupte clasice 
(22 august). Turneul de polo în
cepe la 22 august și se termină 
în 27 august, iar între 24 și 27 
august au loc disputele de înot, 
sărituri și lupte libere.

înainte de începerea „Univer
siadei" vor mai avea loc dife
rite reuniuni : Comitetul execu
tiv al F.I.S.U. (15 august), Adu
narea generală a F.I.S.U. (16—17 
august) și o conferință științi
fică (18—20 august).

Evoluează perechea

,,Dinamoviada“ de schi, la Zakopane

TOKIO, - Spectatorilor la
campionatele mondiale de patinaj 
artistic, aflați miercuri seara sub 
cupola stadionului național „Yo- 
yogi" din capitala Japoniei, nu 
le-a fost oferită desigur nici o 
surpriză. Proba perechilor, prima 
în care au fost acordate medali
ile de campioni, a avut un rezul
tat unanim prevăzut. Pentru a 
noua oară în prestigioasa sa ca
rieră — un record fără precedent 
— a urcat pe prima treaptă a po
diumului excelenta patinatoare so
vietică Irina Rodnina, alături de 
actualul ei partener Aleksandr 
Zaițev. Cu acesta ea împarte la
urii marilor competiții mondiale, 
europene și olimpice, începînd din 
anul 1973.

A impresionat din nou ritmul 
înalt al execuțiilor prezentate de 
strălucitul cuplu de patinatori mos- 
coviți, verva îneîntătoare a Irinei 
și plasticitatea mișcărilor dificile 
conduse de Zaițev. La capătul 
exercițiilor liber alese (n. r. de a-

campioana mondiala
seară), cuplul Irina Rodnina—A- 
leksandr Zaițev au totalizat 140,50 
puncte, situîndu-se distanțat pe 
primul loc. După o evoluție, de 
asemenea aplaudată, „argintul"

probei a revenit celeilalte perechi 
sovietice Irina Vorobieva—Alek
sandr Vlasov cu 135,65 puncte. Pe 
locul trei, tînăra pereche ameri
cană Tai Babilonia—Randy Gard
ner — 135,65 puncte, în care ta
lentata patinatoare de culoare a 
reușit cîteva execuții deosebit de 
spectaculoase. Au urmat în cla
sament : Cerkasova — Șamrai 
(U.R.S.S.) cu 132,65 puncte, Mager
— Bewersdorf (R.D.G.) cu 131,67 
puncte, Spiglova — Spiegl (Ceho
slovacia) cu 126,57 puncte.

în proba feminină, după „pro
gramul scurt", pe primul loc al 
clasamentului a trecut Linda Fra- 
tianne (S.U.A.) — 86,16 
urmată de Dagmar Lurz
— 84,65 puncte, Annet 
(R.D.G.) — 84,48 puncte, 
Smith (S.U.A.) — 82,84 
Susanna Driano (Italia) 
puncte, Wendy Burge (S.U.A.) — 
81,80 puncte.

Dansatorii au prezentat primele 
lor două exerciții impuse. Pe pri
mul loc în clasament se află pe
rechea sovietică Irina Moiseeva- 
Andrei Minenkov, cu 40,48 puncte, 
urmată de cuplurile Janet Thomp
son—Warren Maxwell (Anglia) — 
39,28 puncte și Krisztina Regoczy— 
Andrâs Sallay (Ungaria) — 39,16 
puncte.

Șl PE ZĂPADA
LUPTĂ PALPITANTĂ

ÎN CAMPIONATUL

DE HOCHEI

AL CEHOSLOVACIEI

ION CAV AȘI A CÎȘTIGAT PRIMELE CALIFICĂRI ÎN GRUPA B
CURSA DE SLALOM URIAȘ

VARȘOVIA, 2 (Agerpres). — în 
cunoscuta stațiune de sporturi de 
iarnă poloneză Zakopane au în
ceput întrecerile „Dinamoviadei" 
la schi.

Printre învingătorii primei zile 
de concurs s-a numărat și spor
tivul român Ion Cavași, clasat pe 
primul loc în proba de slalom 
uriaș, cu timpul ’ ' ~
locurile următoare 
Walkosz (Polonia) 
Cristea (România) 
Pavur (Cehoslovacia) 
Valeri Semenov 7 
1:14,29 și Rustan Guilev (U.R.S.S.) 
— 1:14,34. In proba similară fe
minină, victoria a revenit Dari- 
nei Lopusna (Cehoslovacia) cro
nometrată în 1:17,02. Schioarele 
românce Georgeta Băncilă și Da
niela Uncrop au ocupat locurile 9 
(cu 1:21,99) și, respectiv, 13 (cu 
1:28,90).

Proba feminină de 10 km fond 
a fost cîștigată de Valentina Tro- 
pak (U.R.S.S.) — 36:37,40, secun
dată de Elwira Pehmann (R. D. 
Germană) — 36:59,62. 
româncă Iuliana Demeter 
sat pe locul 14.

Cursa masculină de 30 
încheiat cu

schiorului sovietic Fedor Simașev, 
cronometrat cu timpul de 1 h 
42:10,89, urmat de Volker Kunz- 
■mann (R. D. Germană) — 1 h 
43:39,65.

A C. M. DE HANDBAL MASCULIN
După cum se sconta, partidele 

din cadrul grupelor semifinale ale 
campionatului mondial masculin 
de handbal (grupa B), care se 
desfășoară în Austria, la Viena și 
la Linz, au adus cele dinții cla-

lupta pentru ocuparea

puncte, 
(R.F.G.) 
Potzsch
Barbie 
puncte, 

— 82,76

CUPELE EUROPEHE LA BASCHET
IN FAZA SEMIFINALELOR

în etapa a 34-a a campionatului 
cehoslovac, echipa Sonp Kladno a 
învins în deplasare cu categqricul 
scor de 7—0 (3—0, 1—0, 3—0) pe 
HZ Litvinov, în timp ce lidera cla
samentului, formația Dukla Jihla- 
va, a terminat la egalitate : 2—2 
(0—1, 1—0, 1—1) partida susținută 
la Plsen cu formația locală Skoda. 
Alte rezultate : Tesla Pardubice — 
VZKG Ostrava 2—2 ; VSS Kosice 
— Sparta Praga_2—6, Motor Ceske 
Budejovice 
2—3.

în urma 
ta pentru 
campioană 
pasionantă. Pe primul loc în clasa
ment se află Dukla Jihlava cu 55 
puncte, secundată la numai un 
punct de echipa Sonp Kladno.

★
Selecționata de hochei pe gheață 

a R.S.F.S. Ruse și-a încheiat tur
neul în Japonia jucînd la Sapporo 
cu o selecționată niponă. Hocheiștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 5—3 (2—0, 1—0, 2—3). 
Din cele cinci meciuri susținute 
în acest turneu, sportivii sovietici 
au cîștigat patru și au pierdut 
unul.

Slovan Bratislava

acestor rezultate, dispu- 
cucerirea titlului de 
a devenit extrem de

patru și au pierdutAflate de mai mulți ani în- 
tr-un crescendo de interes, com
petițiile europene de baschet in- 
tercluburi au captivat și in sezo
nul 1976—1977 atenția celor care 
urmăresc activitatea acestui sport. 
Formațiile românești (ne referim 
la cele masculine), concurînd în 
condițiile unei inechități evidente 
(cauzată de prezența în toate e- 
chipele întîlnite a unor baschet- 
baliști veniți de peste Ocean), au 
avut comportări meritorii, realizînd 
cîteva victorii de prestigiu asupra 
unor formații cu reputație în bas
chetul european : Forst Birra Can
tu, Juventud Badalona, A. S. Vil- 
leurbanne (Steaua, în Cupa cupe
lor), Sinuidyne Bologna, 
kos Pireu

Referitor 
americani 
occidentale 
europene, 
influențat 
țialul real

și Jugoplastika Split (Cupa „Ko
raci") au echipe „pure". Formații 
reprezentînd țări cu baschet de 
cea mai înaltă clasă — Spartak 
Leningrad (Cupa cupelor) sau Di
namo Moscova (Cupa „Koraci") de 
pildă — nu s-au calificat în se
mifinale ; Ț.S.K.A. Moscova, cîști- 
gătoare a patru ediții ale C.C.E., 
este pe punctul de a pierde pla
sarea în primele două locuri ale 
clasamentului C.C.E. După cum am 
mai anunțat, finala se va disputa 
(7 aprilie, la Belgrad) între ocu
pantele locurilor 1 și 2 în clasa
mentul actualei serii de 6, for
mată din Mobilgirgi Varese, Mac- 
cabi Tel Aviv, Ț.S.K.A. Moscova, 
Real Madrid, Racing Malines și 
Spartak Brno (în ordinea clasa
mentului). Iată și meciurile semi
finale ale celorlalte competiții : 
Forst. Birra Cantu-Cinzano Milano, 
Radnicki Belgrad — Juventud Ba
dalona (Cupa cupelor ; partidele 
— tur-retur — vor avea loc la 9 
și 16 martie ; finala : 29 martie, 
la Palma de Mallorca) ; B. C. 
Berck — Fortitude Bologna, I.P.B. 
Roma — Jugoplastika Split (Cupa 
Koraci ; 8 și 15 martie ; finala : 
5 aprilie la Genova).

La fete, I.E.F.S. în C.C.E. și Ra
pid în Cupa „Liliana Ronchetti" nu 
au putut depăși faza sferturilor de 
finală. In semifinale vor avea loc 
întîlnirile Sparta Praga — Cler
mont University Club și Daugava 
Riga — GEAS Sesto San Giovan
ni (C.C.E. ; 10 și 17 martie ; fi
nala la 31 martie, la Barcelona), 
Lokomotiv Sofia — Spartak Mos
cova și Slavia Praga — Minior 
Pernik (Cupa Ronchetti ; 9 și 16 
martie; finala la 30 martie, la 
Roma).

★
s-a disputat întilnirea 
hochei pe gheață din- 

Austriei și 
Franței. Hocheiștii austrieci au ob
ținut victoria cu scorul de 7—3 
(2—0, 3—1, 2—1).

La Graz 
amicală de 
tre reprezentativele

CONCURSUL DE SĂRITURI

DE LA SAINT-NIZIER
Concursul de sărituri cu schiu- 

rile, disputat pe trambulina de la 
Saint-Nizier (Franța) a revenit el
vețianului Ernst von Gruningen, cu 
un total de 211,1 p (sărituri de 
105,5 m și 104,5 m).

în clasamentul general pe echi
pe, pe primul loc s-a situat R.D. 
Germană — 667,3 p, urmată de El
veția — 653,9 puncte, Norvegia — 
632,7 puncte. Austria —- 627,2 puncte 
și Franța — 512 puncte.

Olympia-
C.C.E.). 
jucătorilor 
din
la
că

(Dinamo, in 
la prezența 

în echipele 
participante 

trebuie spus 
în mod radical 
al formațiilor respecti

ve. Evoluția remarcabilă în special 
a pivoților de clasă a produs re
zultate și ierarhizări surprinzătoa
re. Vedem, asțfel, că din cele 14 
echipe aflate încă în cursă pentru 
cucerirea trofeelor (șase în seria 
unică a C.C.E., cite patru în semi
finalele Cupei cupelor și Cupei 
..Radivoj Koraci"). doar Ț.S.K.A. 
Moscova, Spartak Brno (în C.C.E.), 
Radnicki Belgrad (Cupa cupelor)

țările 
cupele 
ea a 

poten-

rificări în 
primelor locuri și pentru califi
carea în grupa A a întrecerii 
mondiale (ianuarie 1978, în Da
nemarca).

în prima dintre aceste două 
grupe semifinale : Cehoslovacia — 
Franța 16—12 (10—4), Suedia — 
Bulgaria 25—17 (15—8). în clasa
ment : 1. Suedia 
Cehoslovacia 4 p 
ța 0 p (29—41), 
(31—45). Cele 
grupa semifinală 
cu rezultatele : R. D. Germană — 
Olanda 21—13 (11—7), Islanda — 
Spania 21—17 (11—9). în clasa
ment : 1. R. D. Germană 4 p (48— 
33), 2. Spania 2 p (42—37), 3. Is
landa 2 p (41—44), 4. Olanda 0 p 
(29—46). Cum rezultatele obținute 
în seriile preliminare contează în 
aceste clasamente, urmează jocu
rile decisive care vor ajuta la 
conturarea definitivă a celor două 
clasamente. Ultima etapă a în
trecerii programează partidele de 
clasament, în care primele două 
vor juca pentru locurile 1 șl 2, 
celelalte pentru locurile 3 și 4 și 
așa mai departe. Primele 6 cla
sate, printre care vor fi în mod 
cert R.D.G., Cehoslovacia și Sue
dia, obțin calificarea în grupa A 
a campionatului mondial.

DUBLĂ VICTORIE

PENTRU
INDOOR

Sportiva 
s-a cla-

— Federa- 
Cehoslova-

FIȘIERde 1:12,92. Pe 
s-au situat Jan
— 1:13,42, Dan
— 1:13,61, Jan 

1:13,87
(U.R.S.S.) -

ATLETISM

BURGLINDE POLLAK (R D. Germană)

4 p (50—34), 2. 
(36—26), 3. Fran- 
4. Bulgaria 0 p 
două jocuri din
B s-au încheiat

A

LA

GAZDELOR

KONIGSSEE

km s-a
victoria scontată

LOTUL CEHOSLOVAC
C.E. DE ATLETISM

PRAGA (Agerpres). 
ția de specialitate din 
cia a definitivat lotul care va 
participa la apropiatele campio
nate europene de atletism pe te
ren acoperit, programate în zilele 
de 12 și 13 martie la San Sebas
tian (Spania).

Lotul cehoslovac are în frunte 
pe recordmana mondială Helena 
Fibingerova, cotată ca principală 
favorită a probei de aruncare a 
greutății. Vor mai face deplasa
rea, printre alții, Jarmila Nygri- 
nova, Jarmila Kratohvilova, Zden- 
ka Bartonova. Ștefan Polak, Jiri 
Cekovski și Jan Cheban.

Burglmde Pollak 
mai veche atletă în activitate 
dintre marile vedete ale atle
tismului din R. D. Germană. în 
primul an al acestui deceniu, la 
numai 19 ani, Burglinde Pollak 
era deja recordmana mondială 
a pentatlonului cu 5 406 p. în 
1972, la Jocurile Olimpice de la 
Munchen, este întrecută de Ma
ry Peters (Marea Britanie) care 
îi depășește și recordul lumii 
— 4 801 p (după noua tabelă), 
în sezonul viitor, Burglinde re
ușește o performanță excepțlo-

nală : 4 932 p, care constituie 
și astăzi cel mai bun total în
registrat vreodată în poliatlonul 
feminin. Și, cu toate că este 
incontestabil cea mai bună pen- 
tatlonistă a deceniului, dacă nu 
din istoria probei, Pollak este 
întrecută din nou la J.O. de la 
Montreal, unde se clasează a 
treia, depășită doar cu 5 punc
te de compatrioatele sale Sie- 
grun Siegl și Christine Laser.

Iată că în acest sezon de sa
lă Pollak apare din nou în 
prim plan, dovedind că eșecu
rile nu o descurajează. La cam
pionatele de sală ale R.D.G., 
reușește 4 633 p, cifră pe care 
am socoti-o obișnuită, dacă 
n-am ști că între cele cinci pro
be figurează, de această dată, 
și alergarea de 800 m (în lo
cul celei de 200 m). Experi
mentul este pe linia tendinței 
IAAF de a face, mai complex 
poliatlonul feminin prin intro
ducerea alergării de rezistență. 
Iar faptul că Pollak este prima 
atletă remarcată în noua struc
tură a pentatlonului este nu 
numai simbolic, dar și edifi
cator în privința posibilităților 
recordmanei (27 de ani, 1,79 m 
înălțime, 72 kg), care reușește 
de pe acum 2:16,0 la 800 m !

PATINAJ VITEZĂ

HORT, 
AVANTAJ POZIȚIONAL

Cea de-a doua partidă a me
ciului pentru turneul candidaților 
la titlul mondial de șah care se 
desfășoară la Reykjavik între 
marii maeștri Boris Spasski 
(U.R.S.S.) și Vlastimil Hort (Ce
hoslovacia), s-a întrerupt la mu
tarea a 41-a. Deși marele maestru 
cehoslovac are un ușor avantaj 
pozițional, experții apreciază că 
partida se va încheia remiză.

în prezent, scorul în acest 
meci este egal: ‘A—%.

FILMUL J.O. DE
MOSCOVA, 2 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, dreptul de monopol pen
tru filmările Jocurilor Olimpice 
de vară din anul 1980 de la'Mos
cova a fost acordat Comitetului

feminină a concursuluiProba
de săniuțe de la Konigssee (R.F. 
Germania) a fost cîștigată de spor
tiva vest-germană Elisabeth Den- 
leitner cu 2:34,57 (timp realizat în 
trei manșe). în proba masculină 
victoria a revenit lui Anton 
Winkler (R.F. Germania) cu 2:32,33.

LA MOSCOVA
de Stat pentru cinematografie de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. Această hotărîre a fost 
luată de Comitetul de organizare 
a celei de-a 22-a ediții a J.O. de 
la Moscova.

VA LIPSI CAMPIONUL

MONDIAL DE LA START?
Sîmbătă, la Kyalami, va avea loc 

cea de a 3-a cursă din cadrul cam
pionatului mondial de automobi
lism, rezervat mașinilor de formu
la 1. La unul din ultimele antre
namente, campionul mondial de a- 
nul trecut, James Hunt, care a pi
lotat o mașină „McLaren", a fost 
nevoit să abandoneze. Bolidul său 
a suferit o defecțiune tehnică, da
torită căreia Hunt a pierdut con
trolul volanului intrînd cu mare 
viteză în parapetul aflat într-o 
curbă. Mașina pilotată de Hunt a 
fost grav avariată, așa fel incit nu 
poate fi recuperată. Prezența la 
start a campionului lumii, oare 
a scăpat nevătămat în acest acci
dent, este însă condiționată de so; 
sirea unei alte mașini, cu care să 
aibă posibilitatea de a se antrena 
în timp util pînă în ziua con
cursului.

ani, fost jucător de volei, Claudio Coutinho s-a

7 7 yn oui ani m urma, aupa aemisia lui Zizinho, a
fost însărcinat cu direcția tehnică a echipei braziliene de amatori la -T (I Ho In "IX/T/IrlJ-r'znr»! „„„l. • J.___ j. -I ■ „

al 
că 
ca

de ani, fost jucător de volei, Claudio Coutinho s-a 
fotbal din 1969, cînd s-a ocupat cu pregătirea fizică

echipei Braziliei, Claudio Coutinho, a declarat, 
este conștient de marea responsabilitate ce i s-a 
selecționata să se califice în turneul final din

ANTRENORUL ECHIPEI BRAZILIEI, UN FOST JUCĂTOR DE VOLEI

Noul antrenor 
după numirea sa, 
acordat. El speră 
Argentina.

în vîrstă de 37 
făcut cunoscut în 
? aPxX ?raziliei* Cu doi ani m urmă, după demisia lui Zizinho, a
fost însărcinat cu direcția tehnică a echipei braziliene de amatori la 
J.O. de la Montreal, iar în toamna anului trecut a preluat formația 
1 lamengo. In_ cercurile sportive braziliene se crede că noul antrenor, 
avmd o pregătire corespunzătoare, va putea să asigure reprezentativei 
omogenitatea și celelalte calități necesare unei veritabile selecționate.

Ca o primă măsură, în lotul brazilian au fost chemați veteranul 
Carlos Alberto — căpitanul echipei care a cîștigat în 1970 pentru a 
treia oară Cupa Mondială pentru culorile braziliene, Paulo Cesar, por- 
tarul Manga și mijlocașul Carlos Alberto II, zis și „PintinhO".

Demisia „din motive personale" a fostului antrenor Osvaldo Bran- 
dao — în realitate, concediat după meciul nul de la Bogota — a pro
dus, însă, și unele nemulțumiri. Astfel, Zeze Moreira, antrenorul echipei 
Cruzeiro, a declarat că pentru formația Braziliei situația poate deveni și 
mai critică, în cazul cînd noul antrenor va încerca să schimbe complet 
sistemele de pregătire ale lui Brandao. în plină cursă de calificare, 

metodă nouă

SYLVIA BURKA (Canada)
Canadianca Sylvia Burka ob

ține consacrarea mondială, atît 
de dorită și meritată, la capă
tul mai multor sezoane 
a încercat, mereu fără 
să-și valorifice forța în 
de viteză. Pînă anul 
studenta din Toronto 
mereu barată, la sprint, 
traordinara patinatoare 
clistă !) Sheila Young, acum re
trasă din competiții. în probele 
de multiatlon, sportivele sovie
tice nu i-au lăsat nici o șansă 
în concursurile olimpice sau la 
campionatele mondiale. Iată de 
ce, recenta ei victorie, la Alk- 
măar (Olanda), în întrecerea 
mondială a sprinterelor o con
siderăm o încununare. Aici, 
canadianca de 22 de ani — pre
gătită tot sezonul pe pistele 
europene (și mai ales la Da
vos) de antrenorul olandez 
Jorrit Jorritsma, a reușit să 
cîștige ambele probe de 1000 
m și să se claseze foarte bine 
în cele două curse de 500 m, 
în așa fel îneît. la total, a de
vansat net pe cea care anul

în care 
succes, 
probele 
trecut, 
a fost 
de ex- 
(și ci-

trecut încă o întrecea la sprint: 
americanca Leah Poulos, deve
nind campioană a sprinterelor 
lumii. Să mai amintim că spor
tiva canadiană este un înalt 
exemplu de forță morală, în- 
trucît concurează în ciuda fap
tului că nu vede aproape deloc 
cu ochiul sting.

TELEX • TELEX «TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unui concurs 

desfășurat la Katowice, atletul polonez 
Marian Voronin a stabilit un nou record 
național pe 
60 m plat,

teren acoperit în proba de 
cu timpul de 6,59.

Acum cîteva zile, campionul 
categoria grea Cassius Clay 

intenția de a nu 
In cadrul unei con-

BOX • 
mondial la 
și-a afirmat din nou 
mai urca pe rimg. --------
ferințe de Dresă, Cassius Clay a declarat 
că prestigiu! său valorează mai mult 
decît sumele de bani pe care i le pro
pun managerii pentru a boxa din no-u. 
De altfel știrea prin care se anunța, că 
în actualul sezon Clay va susține încă 
trei întîlmiri a fost pusă sub semnul în
doielii de către un reprezentant al 
WBA, organizația care controlează me
ciurile pentru titlul mondial profesionist.

CICLISM • Turul Sardiniei s-a înche
iat la Porto Torres cu victoria cunoscu
tului rutier belgian Freddy Maertens, ur
mat de coechipierii soi Rik van Linden 
— la 2 sec, Patrick Sercu — la 3 sec 
și norvegianul Knut Knudsen — la 18 
sec. Ultima etapă (Nuoro — Porto Tor-

res, 170 km) a fost cîștigată la sprint de 
Rik van Linden, cu timpul de 4 h 48:42.

NATAȚIE • La Hobart, au luat sfîr- 
șit campionatele Australiei. Jeff van der 
Graaf a terminat învingător în două dto- 
be : 200 m fluture — 2:10,46 și 400 m 
mixt — 4:38,95. Rezultate înregistrate în 
competiția feminină : 100 m bras — Lisa 
Curry 1:17,29; 200 m liber — Michelle 
Ford 2:05,41 ; 200 m bras — Lisa Heay- 
don 2:45,72.

ȘAH • în runda a șaptea a turneului 
de la Tallin, Veîimirovici l-a învins pe 
H eu era, iar partidele Prybl — Vadasz și 
Poutiainen — Unzicker s-au încheiat re- 
mpză. în clasament conduce fostul cam
pion mondial Mihail Tal — 5i/9 p (1), 
urmat de Wolfgang Uhlmann 5 p (1).

TENIS O în prima zi a turneului WCT 
de la Monterrey (Mexic), Eddie Dibbs 
l-a eliminat pe Rod Laver : 2—6, 6—3, 
6—2. în alte două partide, Bill Scanlon 
a dispus cu 6—1, 6—2 de Roberto 
Chavez, iar Harold Solomon l-a învins 
cu 6—4, 4—6, 6—2 pe John Alexander. 
• La Memphis (Tennessee) : Dibley —

Rlessen 6—3, 3—6, 7—5 ; Cox — Me
non 6—2, 7—6 ; Roche — Pfister 6—2, 
6—7, 6—2 ; Pattison — Fairl'ie 5—7, 6—0. 
6—1- ; Dupre — Cano 6—4 6—4 ; Dent
— Norberg 7—6, 7—5 ; Bertram — Fle
ming 4—6, 6—4, 6—4. • Turneul femi
nin de la San Francisco a programat ul
timele partide din primul tur : Chris 
Evert — Stephanie Tolleson 6—1, 6—2 ; 
Virginia Wade — Cynthia Doerner 6—4, 
6—1 ; Ann Kiyomura — Laura Dupont 
6—1, 6—3 ; Kathy Harter — Carrie Me
yer 6—1, 6—4 ; Sharon Walsh — Pam 
Teeguarden 7—6, 6—1 ;
— Wendy Turnbull 1—6, 
Barker — Linky Bos haff 
net Newberry — Valerie 
6—3.

VOLEI ® La Lima se 
prezent campionatele Amerioii 
iată primele rezultate 
masculin : Brazilia — 
(1, 8, 2) ; Venezuela 
(1, 10, 5) ; Bolivia — Ecuador 3—0 (10, 
12, 12) ; la feminin : Argentina — Chile 
3—2 (—9, 9, —14, 7, 2), Brazilia — Bo
livia 3—0 (4, 4, 7), Paraguay — Ecuador 
3—1 (— 6, 5, 2, 8).

6—4 ; Sharon Walsh
Fran 901 se Durr 

6—3, 6—4 ; Sue 
6—1, 6—4 ; Ja- 
Ziegenfuss 6—3,

desfășoară în 
de Sud. 

înregistrate, la 
Argentina 3—0 
Paraguay 3—0

jucătorii nu vor avea timpul necesar să se adapteze la o 
de joc — a subliniat Moreira.
LUMEA CELOR 90 DE MINUTE'1

Așa se intitulează o carte cu 
tematică fotbalistică, apărută re
cent în Cehoslovacia și care cu
prinde 348 de pagini cu 284 de foto
grafii din diferite partide și o 
serie de întîmplări din perioada a- 
nilor 1901—1945, legate fie de echi
pele de club, fie de selecționata 
țării. Autorii acestei lucrări sînt 
cunoscutii ziariști de sport Igor 
Mraz, Jindrich Pejchar. Josef Pon- 
delik și Frantisek Zemla. Actual
mente, ei lucrează la cei de al doi
lea volum.

nă echipă poloneză de-a lungul 
anilor. lat-o : Szymkowiak — Szc- 
zepaniak, Osliszlo, Piec I, Anczolc 
— Suszczyk, Deyna, Maszczyk — 
Lato, Lubanski, Wodarz.

PROPUNEREA TOREADORULUI

CUPA ZIARULUI „KOMSOMOL- 
SKAIA PRAVDA'1

Anul acesta se va desfășura 
pentru prima oară în U.R.S.S. o 
întîlnire între echipa campioană și 
deținătoarea Cupei. Cele două echi
pe se vor întrece pentru 
oferit de redacția Ziarului 
somolskaia Pravda".

De notat că la sfîrșitul 
prilie, campionatul unional 
întrerupe pentru a permite 
zentativei de fotbal să se . 
tească în vederea meciurilor din 
preliminariile C.M. în timpul pau
zei de vară, echipele din liga su
perioară 
vor 
va 
ca 
un

trofeu] 
„Kom-

lui a- 
se va 
repre- 
pregă-

(fără jucătorii din lot) 
participa la o competiție ce se 
desfășura pe patru serii, urmînd 
învingătoarele să participe 
turneu final.

CEA MAI BUNA ECHIPĂ 
POLONEZĂ I

la

Cu prilejul aniversării a 50 
ani de la înființarea federației po
loneze de fotbal, Gerard Cieslik a 
fost declarat cel mai bun fotbalist 
al tuturor timpurilor din Polonia. 
Ziariștii sportivi l-au rugat pe 
Cieslik să alcătuiască cea mai bu-

de

Fotbalul de sală a căpătat în ultimii ani o mare popularitate 
in Uniunea Sovietică. Recent, la Leningrad, a fost inaugurat un 
teren acoperit. Exteriorul apare oa un adevărat palat, iar terenul 
propriu-zis (100X6 2 m) are un covor din material sintetic. înăl
țimea sălii (20 m) permite desfășurarea meciurilor intre echipe 

cu cite 11 jucători!

Asemenea majorității cluburilor 
profesioniste spaniole, și F.C. Cor
doba trece prin mari greutăți 
financiare. Spre deosebire însă de 
alte formații, aceasta numără prin
tre suporterii săi un nume cele
bru : Manuel Benites — renumi
tul toreador. Pentru a veni în a- 
jutorui echipei favorite și pentru 
a readuce în tribune publicul, 
Manuel a făcut o propunere : să 
fie inclus el însuși în echipă, pe 
postul de extrem dreapta. „Prea 
multe încurcături nu pot face și 
voi avea asigurate aplauzele, ori 
de cite ori voi atinge mingea” —

spunea toreadorul. Propunerea a 
fost acceptată și s-a dovedit sal
vatoare. La ultimele trei meciuri 
ale Cordobei tribunele au fost a- 
glomerate, iar Benites ovaționat 
pentru cele cîteva... mingi pe care 
le-a

a fost prilejuită de... înlocuirea 
ultimului dintre ei, Arribas. Tre
buie notat că unii, ca de pildă 
Robin, Zatelli și Zvunka. au ple
cat și au revenit de cîteva ori !

primit în cursul meciului. 
„RECORDUL11 MARSILIEI 
pare că Olimpyque Marsilia, 

mai discutată și mai iubită

GEORGE BEST: SEZON ÎNTRERUPT

Se 
cea „ __
echipă din campionatul Franței, 
sursă a nenumărate articole în 
presă, a stabilit un „record" care 
cu greu va fi egalat : din 1951 și 
pînă acum, la conducerea tehnică 
s-au perindat nu mai puțin de 17 
antrenori. Printre aceștia : Robin, 
Otto Gloria, Penverne, Miro, Za- 
telll, Domergue, Leduc, Linder, 
Bonnel, Riera, Zvunka și Arribas. 
Amintirea acestui șir de tehnicieni

Cunoscutul (și mult discutatul) 
George Best a reînceput să joace 
de cîțva timp la echipa Fulham, 
din divizia secundă a campionatu
lui englez. „Copilul teribil” al fot
balului insular, revenit la senti
mente mai bune, este însă urmărit 
de ghinion : în dimineața zilei de 
24 februarie s-a rănit destul de 
grav intr-un accident de automo
bil și nu va mai putea juca în 
acest sezon. Best, în vîrstă de 30 
de ani, a rămas de la accident cu 
diverse răni la față și la umeri.

ta închiderea ediției SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Ieri s-au desfășurat întrecerile din prima manșă 
a sferturilor/de finală ale cupelor europene la fot
bal. Iată rezultatele sosite pînă la închiderea 
ediției :

Levski Spartak Sofia 
M.T.K. Budapesta 
Slask Wroclaw

CUPA CUPELOR 
i - Atletico Madrid

- Hamburger S. V.
- Napoli

CUPA U.E.F.A.
- Juventus Torino

2-1
1-1

(2-0)
(0-0) 

0-0

F. C. Magdeburg

Alte amănunte și celelalte rezultate le 
în ziarul de mîine.

Returul partidelor va avea loc la

1-3 (1-1)
puteți citi

16 martie

• La Singapore, în preliminariile campionatului 
mondial (zona Asiei) Malayezia a întrecut ou 6—4 
(4—1) Tailanda. Din formația învingătoare s-a evi
dențiat James Wong, autorul a 4 goluri, celelalte 
două fiind realizate de Isa Bakar. Punctele echi
pei tailandeze au fost marcate de Jesdapon (2), 
Vidthaya și Niwat.

• Meciuri restante din campionatul englez: 
Everton — Arsenal 2—1 ; Manchester City — 
Norwich 2—0.

• în turneul pentru echipe de tineret, de la 
Tașkent : U.R.S.S. I — Ungaria 0—0; Polonia — 
Finlanda 4—1 ; U.R.S.S. II — Bulgaria 2—0 ; Ce
hoslovacia — R.S.S. Ucraineană 1—1.


