
VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA

• în vizita la muzeul „Onikan", din Lagos • Recepție 
in onoarea înalfilor oaspeți români • La sosirea in orașul 

Calabar, primire călduroasă, prietenească
Miercuri seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu ți tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la o re
cepție oferită în onoarea lor, la 
Palatul guvernamental din Marina 
- Lagos, de guvernatorul militar al 
statului Lagos, comandorul Ade- 
kunle S. Lawal, ți de soția sa, 
Funlayo Lawal.

La recepție, care s-a desfățurat 
intr-o atmosferă cordială, au parti
cipat persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe președintele României.

In timpul recepției au fost into
nate imnurile de stat ale Româ
niei și Nigeriei.

★
Joi dimineața, președintele Repu

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de minis
trul afacerilor externe al Nigeriei, 
general de brigadă Joseph Garba, 
ți de soția sa au vizitat muzeul 
„Onikan", din Lagos.

Profesorul N. Kanta, director ad
junct al acestui impresionant lă
caș de artă și cultură africană, a 
prezentat înalților oaspeți români 
principalele săli ale muzeului, care 
adăpostesc mii de exponate, măr
turii ale străvechii arte și culturi 
ale poporului nigerian, ale tradi
țiilor sale milenare.

Muzeul prezintă piese arheolo
gice ți artistice din antichitate pînă 
in secolul al XVIII-lea, care evi
dențiază istoria milenară a civili
zației și culturii acestui popor, con
tinuitatea istorică a popoarelor ni- 
geriene pe actualul teritoriu, co
munitatea spirituală a populațiilor 
de pe aceste meleaguri. Cele mai 
vechi dovezi ale istoriei Nigeriei 
au fost descoperite în regiunea 
platoului nordic, unde agricultura 
era cunoscută cu circa 3 000 de ani 
înaintea erei noastre.

Inalții oaspeți români admiră ve
ritabilele tezaure de artă ale civi
lizației Nok, sculpturile din bronz 
ale civilizației Igbo — Ukwu, Ife, 
Owo ți Tsoede, care sînt apreciate 
ca valori artistice monumentale ale 
Epocii de bronz din Africa, precum 
și sculpturile în lemn ancenstrale 
și ceremoniale de la Yoruba, Ibo, 
Ibibio și Igbirra, care se bucură 
de faimă în lume pentru autenti
citatea lor și pentru originalitatea 
formelor de expresie artistică.

Rind pe rind se vizionează săli 
în care sînt expuse sculpturi din

fildeș, lemn de esențe tari, bronz 
și fier, precum și instrumente mu
zicale specifice civilizației și cul
turii popoarelor din sudul Nigeriei, 
între care vestitele tam-tam-uri de 
diverse forme și dimensiuni ocupă 
un loc cu totul aparte în cultură, 
obiceiurile și tradițiile nigeriene.

în una din sălile muzeului, înal
ților _ oaspeți li se prezintă piese 
ilustrind diferite ritualuri, din mito
logia africană, între care măști, fi
gurine, obiecte de podoabă, in sa
la scoarțelor și costumelor atrage 
atenția un vechi costum regal, 
care are o suprafață desfă
șurată de 260 mii cm pătrați și 
este lucrat dintr-un milion de măr
gele.

în încheierea vizitei, mulțumind 
gazdelor pentru ospitalitatea lor și 
interesantele explicații date, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au sem
nat în Cartea de onoare, sub cu
vintele :■ „Ne-a făcut o mare plă
cere să vizităm Muzeul „Onikan", 
care ne-a oferit o grăitoare ima
gine a istoriei, artei și culturii u- 
nui popor cu străvechi tradiții și 
care, eliberîndu-se de îndelungata 
dominație colonială, pășește astăzi 
pe calea unei vieți noi, libere și 
independente".

★
In continuarea vizitei oficiale de 

prietenie pe care o efectuează în 
Nigeria, la invitația generalului- 
locotenent Olusegun Obasanjo, șe
ful Guvernului Militar Federal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții locuitorilor orașului Cala
bar, capitala statului Cross River. 
Au luat parte tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale care il însoțesc 
pe șeful statului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost însoțiți de ministrul de externe, 
general de brigadă Joseph Gar
ba, ți de ministrul industriei, dr. 
R. A. Adeleye.

Este ora 11,30. Aeronava ateri
zează pe aeroportul Calabar, pa
voazat cu drapelele de stat ale 
României și Nigeriei, cu portretele

președintelui Nicolae Ceaușescu ți 
generalului-locotenent Olusegun 
Obasanjo. Mii de locuitori au venit 
să-i salute pe inalții oaspeți ro
mâni.

Pe mari panouri scrie : „Bine ați 
venit in Calabar !“, „Bun venit, 
excelența voastră, domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu !".

La scara avionului, inalții oaspeți 
români sînt intîmpinați de colonelul 
Paul Omu, guvernatorul militar al 
statului Cross River, și de soția sa, 
care urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun venit 
in Calabar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
guvernatorul Faul Omu iau loc pe 
podiumul de onoare. Sînt intonate 
imnurile de stat ale României și 
Nigeriei. Președintele Nicolae 
Ceaușescu primește raportul co
mandantului gărzii de onoare, 
după care trece în revistă detașa
mentul de ostași ai armatei nige
riene aliniat pe aeroport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se apro
pie de mulțimea care aclamă pen
tru prietenia româno-nigerianâ, 
string miinile ce li se întind cu 
multă căldură ți prietenie. Origi
nale formații de cîntece și dansuri 
rețin atenția președintelui Nicol»:e 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, care admiră frumuse
țea deosebită a costumelor popu
lare din această regiune.

La ieșirea din aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt intîmpinați 
de un grup de specialiști români 
care lucrează la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Cdfabar.

Coloana de mașini, urmînd tra
seul principalelor străzi din Cala
bar, se îndreaptă spre reședința 
oficială rezervată înalților oaspeți 
români.

Intr-o mașină deschisă, președin
tele Nicolae Ceaușescu răspunde 
aclamațiilor celor citeva zeci de 
mii de locuitori, care au venit să-l 
salute pe șeful statului român, 
manifestindu-și sentimentele de 
prietenie și respect.

La puțin timp după sosire, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ți tova- 
răța Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții studenților ți profesorilor 
universității din Calabar.

0 ACTIVITATE COMPLEXA,
Exemplul profesorilor

de educație fizică
Pentru lărgirea și permanenti

zarea activității sportive de 
masă în mediul rural, consiliilor 
comunale pentru educație fizică 
și sport, sprijinite de organiza
țiile U.T.C., de Consiliile 
populare și conducerile u- 
nităților socialiste locale, le re
vin importante sarcini. „în în
deplinirea acestora — ne spune 
profesorul Datcu Bunca, inspec
tor la 
dețean 
trebuie 
sprijin 
sorii de educație fizică. Cunoș
tințele acestora, experiența cîș- 
tigată în organizarea unor acti
vități diversificate, trebuie folo
site cît mai bine și mai eficient 
în munca de antrenare a tine
retului sătesc la practicarea unor 
forme simple, larg accesibile ale 
educației fizice".

Exemple pozitive în acest sens 
pot fi găsite în multe sate și 
comune vrîncene. Din inițiativa 
și sub îndrumarea profesorilor 
de educație fizică au fost ame
najate numeroase baze sportive 
comunale complexe, bine între
ținute, pe care se desfășoară o 
activitate permanentă. în comu
na Tătărani, de pildă, unde su
fletul activității este profesorul 
Nicolae Radu, au fost amena
jate, pe lingă bazele școlare, trei 
terenuri de fotbal, pe care se 
întîlnesc, duminică de duminică,

Inspectoratul școlar ju- 
Vrancea — ele pot și 
să găsească un prețios 
de specialitate la profe-

sportivi din Bordeasca Nouă, 
Bordeasca Veche și din alte 
sate. La Suraia, cu sprijinul en
tuziast al profesorului Ion Ha- 
rabov, a fost amenajată o bază 
sportivă care poate servi drept 
model și s-a creat un adevărat 
centru de oină (patru echipe, 
locul III pe țară, în „Cupa ti
neretului"). De o largă populari
tate se bucură, Ia Suraia, trînta, 
fotbalul și alte discipline.

In comuna Păunești, profeso
rul Ionel Anghel i-a făcut pe 
tineri să îndrăgească handbalul. 
Și nu numai pe tineri. întîlnirile 
demonstrative pe care le organi
zează duminica, între echipele 
reprezentative ale claselor mari, 
atrag, de fiecare dată, numeroși 
spectatori.

La aceste exemple poate fi a- 
dăugat faptul că în alte locali
tăți, cum ar fi : Fitionești (Va- 
leriu Grigoraș), Năruja (Vasile 
Țigănașu), Tulnici (Ionel Fie- 
raru), cadrele didactice au spri
jinit consiliile asociațiilor spor
tive în organizarea unor activi
tăți- cultural-sportive, în desfă
șurarea unor reușite competiții 
de masă. Acolo unde a fost soli
citat ajutorul calificat al profe
sorului, și unde acest ajutor a 
venit prompt și entuziast, rezul
tatele n-au întîrziat să se arate.

Viorel TONCEANU
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SE APROPIE RELUAREA DIVIZIEI A

ÎN RETUR, ANGAJARE PLENARĂ PENTRU

Îmbunătățirea nivelului fotbalului!
Mâsuri ale F. R. F. in vederea noului sezon

Peste două zile se reia cam
pionatul Diviziei A de fotbal. 
Precedat de un bun examen 
pentru echipele care au ajuns 
pînă în „optimile" Cupei, star
tul divizionarelor A in a doua 
parte a celei mai importante 
competiții a fotbalului nostru se 
produce intr-un moment de ma
re importanță pentru activitatea 
acestui sport. Sezonul 1977 co
incide cu intrarea reprezentati
vei noastre în lupta pentru ca
lificarea la turneul final al C.M. 
1978, el pune în fața echipei 
noastre de juniori examenul in
trării în turneul final U.E.F.A., 
după cum și celelalte selecțio
nate au in programul lor im
portante examene internaționale, 
fie oficiale (cazul echipei de ti
neret 21 de ani), fie amicale 
(echipa B).

După cum se vede, începe o 
perioadă competițională de mari 
responsabilități, în care întregul 
eșalon fruntaș al fotbalului ro
mânesc trebuie să se angajeze 
cu toată energia, seriozitatea și 
răspunderea tocmai pentru 
se oferă bune 
obține saltul 
mai populare 
rămasă însă, 
știe, în urma multor ramuri care 
și-au creat un binemeritat pres
tigiu internațional. După cum se 
arată în documentele de partid 
dedicate activității de cultură 
fizică și sport, fotbalul trebuie 
să depășească nivelul nesatisfă
cător la care se află, folosind 
cît mai eficient mijloacele 
care dispune, grija care i 
arată.

Conștientă de sarcinile 
Federația română de

ÎN FIECARE
ATRACTIVA SI9

Pasiunile tinerilor
Vorbind despre județe în 

care sportul de masă din me
diul rural a crescut viguros, 
puternic, trebuie neapărat să 
amintim de Harghita. Vrînd 
să și susținem această afirma
ție, arătînd 
determină o 
re, ne vom 
la dragostea 
de hochei și 
meleaguri un 
echipat ca un 
mergînd la antrenament cu cro- 
sa pe spinare — în orașe ca și 
în comune — este un lucru obiș
nuit, intrat în peisajul cotidian. 
Cît de iubite sînt cele două dis
cipline reiese clar din faptul că 
prin muncă voluntară, folosin- 
du-se din plin resursele locale, 
în multe din comune s-au ame
najat patinoare naturale, cu 
mantinele, tribune, vestiare, gru
puri sanitare, instalații de noc
turnă și chiar panouri de cro
nometraj electric. In această si
tuație sînt comunele Mădăraș, 
Ciuman, Lăzarea, Joseni, Suseni, 
Sînsimion, Sincrăieni, Dănești, 
Sindominic, Vitrău, Remetea. 
Firesc, în jurul acestora este 
polarizată întreaga activitate 
sportivă. Dovadă că în județ e- 
xistă un campionat sătesc 
hochei, un altul al școlilor 
nerale din mediul sătesc, 
cum și competiții dotate cu di
ferite trofee — „Cupa Bucin", 
„Cupa Dealul Sudului" ș.a. — 
nelipsind competițiile de patinaj,

elementele care 
astfel de aprecie- 

referi mai înt.îi 
harghitenilor față 
patinaj. Pe aceste 
copil de 7—8 ani, 
adevărat hocheist,

de 
ge- 

pre-

Elevi ai școlilor generale din satele județului Suceava au venit la Cimpulung Moldovenesc pentru a lua 
parte la un concurs de schi. Foto ; N. DRAGOȘ

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
A UNEI DELEGAȚII

SPORTIVE DIN MEXIC

că 
prilejuri spre a se 
calitativ al celei 

discipline sportive, 
așa cum bine se

pregătit cu minuțiozitate și stă
ruință deschiderea activității o- 
ficiale. „Ne așteaptă o perioadă 
competițională importantă, cu 
largi implicații pentru activita
tea fotbalistică din următorii 
ani, cu perspective încurajatoa
re pentru eșalonul performanței 
fotbalului românesc, dacă el va 
obține rezultatele așteptate, po
sibile, date fiind forțele de care 
dispune, condițiile în care se 
dezvoltă, ne spunea tov. Ion A- 
lexandrescu, secretar adjunct al 
F.R.F. Așa fiind, activul F.R.F. 
a întreprins o serie de acțiuni 
menite să asigure, pe toate pla
nurile, o îmbunătățire a dome
niului tehnico-organizatoric al 
vieții fotbalistice, tocmai pentru 
că acest sector poate contribui 
în mare măsură la reușitele 
competiționale".

Astfel, ca un obiectiv esenți
al al perspectivelor vieții fotba
listice a fost întocmit și defini
tivat programul activității pină 
în anul 1980, program care a 
fost discutat în cadrul biroului 
federal și urmează a fi supus 
dezbaterii comitetului federal. 
Pe plan tehnic, s-a organizat o 
consfătuire de lucru cu toți an
trenorii de Divizia A și B, în 
care s-a analizat desfășurarea 
turului campionatului Diviziilor 
A și B. Cu acest prilej, au fost 
semnalate deficiențele de an
samblu și pe fiecare echipă, de
calajul valoric față de fotbalul 
mondial și consecințele acestor

neajunsuri la nivelul echipelor 
reprezentative. Au fost prezen
tate referate și s-au dat indica
ții privind noutățile pe plan 
mondial ale jocului și antrena
mentului, s-au recomandat me
tode și mijloace de ridicare a 
capacității de efort și pentru 

organizării jocu- 
perioada pregăti-

îmbunătățirea 
lui. In toată
toare, Colegiul central al antre
norilor a urmărit procesul de 
instruire la cluburile divizionare 
A și la o parte dintre echipele 
divizionare B, constatînd unele 
preocupări față de îndeplinirea 
indicațiilor date in consfătuire. 
In ultima parte a perioadei pre
gătitoare, au fost date probele 
de control stabilite. în sectorul 
juniorilor s-a organizat, de ase
menea, o consfătuire de lucru 
cu antrenorii din divizia națio
nală; s-au dat cu acest 
indicații privind perioadele 
tranziție și pregătitoare, cu 
cent pe sporirea volumului 
muncă, recomandîndu-se o 
lecție permanentă și grijă față 
de aspectele educative. Luni 7 
martie se va desfășura o cons
fătuire cu antrenorii din centre
le de copii și juniori și cu con
ducătorii cluburilor și asociați
ilor de care țin aceste centre.

In direcția organizatorică și 
competițională, amintim o serie 
de acțiuni, precum: efectuarea

prilej 
de 

ac- 
de 

se-

(Continuare în pag. a 3-a)

COMUNA
CONTINUA

din Harghita
inițiere 
această

de 
în

La Sîndominic, este de relie
fat pasiunea pentru lupte care a 
dus și la înființarea unui pu
ternic centru pentru această 
disciplină. Luptătorii din Sîndo
minic pun însă mare preț pe 
popularizarea sportului îndrăgit, 
făcînd demonstrații, întîlniri în 
diverse așezări rurale. Se poate 
vorbi de-acum de un rezultat al 
inițiativelor, luptele fiind în
drăgite în alte două așezări, 
Joseni și Suseni.

Vorbind despre sportul din 
mediul sătesc, tovarășul_yaleriu 
Pașcanu, secretar al " 
Harghita, ne spunea 
un mare sprijin din 
minelor culturale. In 
acestea, care au condiții, 
instalat mese de șah, de 
de masă și astfel au < 
importante centre de practicare 
a sportului pe timpul iernii" — 
referindu-se, de fapt, la unități
le din comunele Subcetate, Re-

Modesto FERRARINI

Joi după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație condusă de 
Guillermo Lopez Portillo, direc
tor general al Institutului Națio
nal al Sportului din Mexic, care 
efectuează o vizită în țara noas
tră, la invitația Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
președintele C.N.E.F.S., general- 
locotenent Marin Dragnea, de 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și alte persoa
ne oficiale.

ECHIPA DE BOX 
A ROMÂNIEI

PENTRU MECIUL
CU R. F. GERMANIA

mai anunțat, laDupă cum s-a
18 martie se va desfășura la Ha- 
novra meciul amical de box dintre 
echipele României și R.F. Germa
nia. S-a stabilit ca întilnirea 
cuprindă 10 partide în loc de 
Nu se vor desfășura meciuri 
categoriile 
muscă (51 kg), 
programate două 
goria semiușoară 
a alcătuit echipa
tă in acest meci : Dinu Teodor (54 
kg), Marian Lazăr (57 kg), Florian 
Livadaru și Ilie Dragomir (ambii 
la 60 kg), Simion Cuțov (63,5 kg), 
Ion Vladimir (67 kg), Vasile Didea 
(71 kg), Costică Chiracu (75 kg), 
Valentin Vrînceanu (81 kg) și Mir
cea Simon (peste 81 kg). Echipa 
este însoțită de antrenorii emeriți 
Ion Popa, Constantin Dumitrescu 
și Constantin Nour. Ca arbitri vor 
face deplasarea Ion Boamfă și Vir
gil Cazacu.

să 
11.
la
Șisemimuscă (48 kg) 

în schimb fiind 
meciuri la cate- 

(60 kg). Federația 
care va fi alinia-

a copiilor și tinerilor 
disciplină.

sale, 
fotbal a

de 
se

în concursul de la Praga

CORNELIA POPA-1,91 m LA ÎNĂLȚIME (record)
C.J.E.F.S. 

: „Primim 
partea că- 
multe din

, s-au 
tenis 

devenit

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎNTRECE PE CAMPIOANA OLIMPICĂ!
In cadrul unui concurs atletic pe 

teren acoperit desfășurat miercuri 
seara Ia Praga, Cornelia Popa a 
realizat o performanță excelentă, 
cîștigînd proba de săritură în înăl
țime cu 1,91 m. Rezultatul său con
stituie un nou record republican 
de sală, superior cu doi centimetri 
celei mai bune performanțe ante
rioare românești in concursurile 
indoor, pe care o deținea tot 
Cornelia Popa cu 1,89 m (reușită 
în 1974 în Cehoslovacia, la Trinec, 
și egalată tot de ea la începutul

ULTIMA NINSOARE A RELANSAT SCHIUL
• DE AZI CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE (LA PĂLTINIȘ) Șl CAM
PIONATELE UNIVERSITARE (IN PARING) • „ALPINI" ROMÂNI CONCU
REAZĂ LA JAHORINA Șl LA BOROVEC • COMPETIȚII DE MASA DE 

AMPLOARE

lunii februarie a acestui an la 
Berlin).

In concursul de la Praga — de 
fapt un festival al probei de sări
tură în înălțime, la care participă 
în fiecare an o mare parte a să
ritoarelor și săritorilor valoroși de 
pe continent — Cornelia și-a du
blat excelentul rezultat de o per
formanță cu care nu se poate lău
da în ultimele trei sezoane nici o 
altă săritoare din lume : ea a reu
șit să o întreacă pe Rosemarie 
Ackermann (R.D. Germană) record
mana mondială (în aer liber și pe 
teren acoperit) și campioană olim
pică a probei. La Praga, Acker
mann (care sărise în acest sezon, 
în cadrul unui concurs desfășurat 
în S.U.A. 1,92 m) s-a clasat a doua 
cu 1,88 m. Locul trei a fost ocupat 
de o altă săritoare româncă, tînăra 
revelație a acestui sezon 
Vasile, cu 1,84 m.

Așadar, Cornelia Popa confirmă 
din nou marele talent cu

înzestrată, potențialul său deosebit. 
Este pentru a doua oară în carie
ra sa cind depășește granița lui 
1,90 m (prima dată — anul tre
cut, in iunie la Atena sărise 1,93 
m devenind recordmană națională 
în aer liber). Ca orice sportiv de 
talent, Cornelia este supusă legilor 
fluctuației (rezultatele sale din a- 
cest sezon : 1,81 m la campionatele 
naționale, 1,89 m la Berlin, 1,80 m 
la „Cupa de Cristal”, 1,91 m la 
Praga) dar la fel de adevărat este 
și faptul că ea poate produce sa
tisfacții majore. Oricum, acest 1.91 
m și victoria în fața lui Acker
mann reprezintă atuuri importante 
în perspectiva apropiatelor cam
pionate europene de la San Se
bastian.

Niculina

care este

Astăzi, la ' 
ra un nou 
participa și 
românce.

★
Trinec se va desfășu- 
concurs la care vor 

i cele două săritoare

Mai întîi, o veste bună pentru 
amatorii schiului. în ultimele zile 
a nins destul de mult și zăpada a- 
sigură acum buna desfășurare a 
concursurilor. Ieri dimineață, de 
pildă, stratul de zăpadă măsura în 
Postăvar 50 cm. In aceste condiții, 
este aproape , sigur că întrecerile 
programate pentru perioada urmă
toare nu vor mai suferi amînări.

Inaugurarea activității de per
formanță începe chiar astăzi, prin 
probele alpine programate pe pir- 
tiile stațiunii Păltiniș, în cadrul 
campionatelor naționale școlare. 
Competiția continuă și miine, iar 
săptămîna viitoare — luni și marți 
— vor avea loc cursele de fond. 
Tot astăzi se dispută, în Paring, 
cursele care deschid ediția 1977 a 
campionatelor universitare, ele 
urmind să se încheie duminică.

Ca activitate internațională, no
tăm că miine pleacă în Iugoslavia 
seniorii Ion Cavași, Alexandru 
Manta, Csaba Portik și juniorul 
Carol Adorian (însoțiți de antre
norul Ion Cașa). Cei patru vor 
concura, în cadrul „Cupei Euro
pei", marți și miercuri la Jahori- 
na. vineri și simbătă la Borovec.

în domeniul activității de masă, 
notăm :

• In organizarea Uniunii Sindi
catelor din instituțiile administra
tive de stat și consiliile populare,

a comitetului sindicatului și aso
ciației sportive din Ministerul 
Justiției, peste 400 de juriști din 
Capitală și din țară vor participa, 
împreună cu familiile, la un festi
val sportiv-cultural care se va des
fășura la Sinaia. Sînt programate 
întreceri de schi, sanie, alpinism, 
orientare sportivă, precum și com
petiții de șah și tenis de masă, 
în cadrul unui cenaclu, cei pre- 
zenți la startul întrecerilor spor
tive vor lua parte și la un pro
gram de recitări, audiții muzicale 
și expuneri de conferințe.

• „FESTIVALUL SPORTURI
LOR DE IARNA". La Predeal, pe 
pirtiile de la Clăbucet, se vor des
fășura, la sfîrșitul săptămînii, ma
nifestări sportive prilejuite de a- 
niversarea a 50 de ani de la în
ființarea Asociației sportive Pre
deal. Sînt. programate concursuri 
de schi, precum și demonstrații 
susținute de veterani și de elevi 
ai Liceului de schi din Predeal.

• Sîmbătă și duminică, peste 200 
de membri ai asociației sportive 
I.T.B. — plecați din Capitală pen
tru a participa și la întreceri spor
tive de iarnă — se vor afla la 
.Predeal. Ei vor lua parte la 

- excursii în masivele muntoase din
împrejurimi și vor fi prezenți la 
startul unei întreceri de orientare 
sportivă.

De miine, in Capitală

Campionatul european de tenis 
pe teren acoperit, competiție re
zervată juniorilor și junioarelor, 
programează începînd de miine, în 
Capitală — după cum am mai a- 
nunțat — două dintre turneele de 
calificare.

întrecerile grupei B masculine 
(cat. 17—18 ani), din care fac parte 
Echipele României, Ungariei și 
Cehoslovaciei (in ultimul moment 
am fost înștiințați de organizatori 
că reprezentativa Austriei s-a re
tras din competiție) se vor desfă
șura în sala „23 August”. Meciuri
le încep sîmbătă dimineața la ora 
9 și vor continua duminică de la 
aceeași oră. în semifinală, sporti
vii români (lotul este alcătuit din 
Andrei Dîrzu, . Silvan Niculescu, 
Eduard Pană, Laurențiu Bucur, 
Ovidiu Pavel și Tudor Vlad) se vor 
întrece cu tenismanii din Ungaria, 
echipa învingătoare urmînd să pri-

mească replica reprezentativei 
Cehoslovaciei.
este calificată 
grupei.

în grupa C feminin (cat. 17—18 
ani) se întîlnesc România — Ceho
slovacia și Ungaria — Bulgaria. 
Reprezentativa țării noastre are 
următorul lot : Lucia Romanov, 
Camelia Chiriac, Gabriela Dinu, 
Lunela Orășanu și Maria Roma
nov. Adversarele sportivelor român
ce se află, de ieri dimineață, in 
Capitală. Sub conducerea antre- 
noarei Vera Sukova — finalistă la 
Wimbledon în 1962 — au făcut de
plasarea la București jucătoarele 
Strachonova, Budarova, Mandliko- 
va și Suherska. întrecerile se vor 
desfășura în sala Steaua, simbătă 
și duminică de la ora 8.

Arbitrul principal al grupei fe
minine este Julieta Boboc, iar al 
celei masculine. Fl. Marinescu.

Aceasta 
direct

din 
în

urmă 
finala
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De miine, în Aula B.C.U. din Capitală I
Tn Aula Bibliotecii Centrale 

Universitare, gazdă tradițională 
a marilor competiții șahiste din 
Capitală, începe mîine turneul 
internațional al României.

La cea de a 17-a ediție, con
cursul se bucură de o partici
pare puternică. în fruntea listei 
concurenților se află Ghenadi 
Kuzmin (Elo 2550), din elita 
marilor maeștri sovietici. A- 
lături de el trebuie așezat mul
tiplul campion al Bulgariei, Ni
kola Pîdevski (2480), precum și 
maeștrii internaționali Jiri Leh- 
tinski, campionul Cehoslovaciei 
(2385), Lutz Espig, din echipa o- 
limpică a R.D. Germane (2485), 
tînărul jucător maghiar Pal Pe- 
tran (2455), polonezul Jiri Adam
ski (2470), cubanezul Jose Luis 
Vilela (2405), elvețianul Heinz 
Wirtensohn (2390). Nu a fost

încă numele concu-

„FESTIVALUL
ȘAHULUI
FEMININ

comunicat 
rentului iugoslav. S-ar putea să 
sosească tînărul dar puternicul 
maestru internațional Șahovici 

. (2470).
Din partea României vor evo

lua maestrul internațional Theo
dor Ghițescu (2440), proaspătul 
campion al țării Mihai Ghindă 
(2360), precum și Gheorghe Mi- 
titelu (2415), Emil Ungureanu 
(2405), Ioan Fischer (2420) și 
Gheorghe Biriescu (2330). Rezer
vă este Șerban Neamțu (2400), 
care va juca numai în 
participării concurentului 
slav. Altfel, turneul 
pută în 14.

Media Elo a 
(2426) îl situează în 
8-a pe scara 
Pentru obținerea unei note de 
maestru internațional (sau con
firmarea titlului) sînt necesare 
8 puncte.

în condițiile valorii apropiate 
a concurenților (exceptîndu-1 pe 
Kuzmin, diferențele Elo sînt 
destul de mici), lupta se anunță 
foarte interesantă și echilibrată. 
Jucătorii oaspeți au avut anul

cazul 
iugo- 

se va dis-

concursului 
categoria a 

internațională.

trecut o serie de rezultate bune. 
Pîdevski, de pildă, a fost la un 
pas de calificare în turneele in
terzonale, pierzînd barajul cu 
Ulf Anderson. Espig a realizat 
un impresionant salt Elo, avînd 
o notă de mare maestru, ca și 
Lehtinski.

Dintre reprezentanții noștri, 
Ghițescu este recunoscut ca un 
specialist al turneelor bucureș- 
tene, fiind învingător anul tre
cut, Ghindă, care are un Elo real 
mai mare cu vreo 40 de puncte 
(nu i s-a adăugat încă rezul
tatul de 
obține o 
național.
Mititelu.
velație a finalei de la Timișoara, 
iar Fischer se află într-un real 
progres, trecînd, după turneul 
de la Satu Mare, pragul celor 
2 400 de puncte.

Turneul va fi condus de arbi
trul internațional Matei Anghel.

Marele maestru sovietic Ghe
nadi Kuzmin a sosit ieri tn 
București. Ceilalți oaspeți sînt 
așteptați astăzi.

la „naționale") poate 
notă de maestru inter- 
Ca și Ungureanu sau 
Biriescu a fost o re-

ajuns 
între 
„ope-

runde au fost de 
a produce o triere 
de participante la 

de la București. Doar 13 
reușit punctajul

Patru protagoniste ale concursului reșițean, dinamovlstele Mihaela Costea 
Anca Miclăuș, Carmen Bunaciu și ' ' 
antrenament.

Dariiela Georgescu înaintea ultimului
Foto : D. NEAGU

LA DUNĂREA GALAȚI-PREOCUPĂRI INTENSE
PENTRU

SECȚIILOR
t SCURT POPAS LA •

ACTIVITATEA
SALE „OLIMPICE"

flERITUOASA UNITATE SPORTIVA

(în-

ÎNOTĂTORII in fața
Apropierea concursului de înot 

de la Reșița organizat în cins
tea jubileului „50 de ani de na- 
tație reșițeană" a stimulat pre
gătirile înotătorilor fruntași în 
ultimele zile. La antrenamen
tele sportivilor diniamoviști, cele 
mai bune „cronometre" le-au 
avut Carmen Bunaciu, Anca 
Miclăuș, Mihaela Costea și Ca
melia Hoțescu, toate fiind capa
bile să corecteze actualele re
corduri (spate, delfin, craul, mixt 
și bras). Din păcate însă, Hoțes-

in- 
din 
re-

parve- 
antre- 
impus 
săptă- 
intens.

Două 
pentru 
cele 84 
nul" 
jucătoare au 
maxim, cîștigînd ambele partide 
susținute. Printre ele se află 
principalele favorite ale compe
tiției: Suzana Makai, Margareta 
Mureșan, Lia Bogdan, Rodica 
Reicher, Judita Kantor ș.a. O 
surprinzătoare înfrîngere (cu al
bele) a înregistrat maestra in
ternațională Maria Albuleț, în
trecută de tînăra Rodica Vasiliu. 
Iar Emilia Chiș și Mariana Du
minecă au fost stopate cu remi
ze de Adela Gesticone și Car
men Butt.

în continuare, prin întâlnirile 
directe dintre fruntașe, plutonul 
liderelor se va micșora. Aceasta 
este marea calitate a sistemului 
elvețian, care programează în 
fiecare rundă partide decisive.

ACTUALITATEA
In hochei

• In aceste zile se află în 
țara noastră echipa de hochei 
Tatra Koprivnice. Jucătorii ce
hoslovaci evoluează în două 
jocuri la Miercurea Ciuc în 
compania divizionarei A Sport, 
Club, după care, duminică, yor 
întîlni, tot pe : patinoafuf diff 
Miercurea Ciuc, lotul reprezen
tativ de juniori.

• Urmîndu-și programul de 
pregătire pentru grupa A a 
campionatului european de ju
niori (Bremerhaven, 1—10 apri
lie) lotul reprezentativ al țării 
se va afla de mîine, pentru o 
scurtă perioadă de timp, la Po
iana Brașov. în acest interval, 
antrenorul emerit Mihai Flama- 
ropol și secundul său, Alexan
dru Kalamar, vor lucra în mod 
special pentru omogenizarea lo
tului (foarte tînăr anul acesta, 
majoritatea componenților fiind 
juniori și anul viitor) și pen
tru creșterea randamentului în 
apărare. In finalul ciclului se 
vor disputa partidele cu selecți
onata similară a Bulgariei, pro
gramate in zilele de 10, 12 și 
13 martie la Miercurea Ciuc.

• S-a disputat primul tur al 
„Cupei Primăverii", competiție 
organizată de federația de spe
cialitate. în pauza de campionat. 
A’ături de 
d’n grupa 
Unirea Sf.
Odorhei,
Dună primul tur, consumat pe 
patinoarul din Ploiești, clasa
mentul este următorul : 1. Stea
ua 10 p (deși doar cu 7—8 ju
cători, printre care și antreno
rul Zoltan Czaka : 5—4 cu Di
namo și 7—4 cu S.C. Miercurea 
Ciuc) ; 2. Dinamo 8 p (6—1 cu 
S. C. Miercurea Ciuc) ; 3. S.C. 
Miercurea Ciuc 6 p ; 4. Unirea 
Sf. Gheorghe 4 p ; 5. Dunărea 
Ga’ați (aproape numai cu juni
ori) 2 p ; 6. Tîrnava Odorhei 
0 p.

Următorul tur al competiției 
începe luni în Poiana Brașov.

primele patru echipe 
valorică A, iau parte 
Gheorghe și Tîrnava 
din grupa secundă.

Pc marginea abaterilor frecvente apârutc în întrecerile echipelor divizionare

DISCIPLINA DESĂVÎRSITĂ SĂ DEVINĂ 
0 CARACTERISTICĂ A BASCHETBALIȘTILOR!

în rîndul juniorilor, a acelor ti
neri care abia au pășit pe primele 
trepte ale performanței. Radu Po
pescu de la Școala sportivă nr. 1 
Galați l-a lovit, după terminarea 
meciului, după duș, la ieșirea din 
vestiar, pe un jucător de la Școala 
sportivă nr. 2 București. Cită rău
tate și cît singe rece a avut acest 
Radu Popescu pentru a-și aștepta 
adversarul la ieșirea din vestiar!... 
Radu Popescu a fost suspendat pe 
timp de șase etape, iar echipei i s-a 
ridicat dreptul de a organiza jocuri 
pe timp de două etape. Un alt ju
nior, Stelian Bănică de la Școala 
sportivă nr. 2 București, a adresat 
injurii adversarilor și... coechipie
rilor în partida cu Școala sportivă 
Unirea Iași. Și el a fost suspen
dat. Lista abaterilor ar putea con
tinua, ele 
dosarului 
judecate 
al F. R.

Desigur,

în
au 
ele 
în 
cu

O suită de abateri de la disci
plină, comise în unele din me
ciurile de baschet 'desfășurate 
ultima vreme, ne amintesc 
cu regret — că asemenea acte 
căpătat o anume periodicitate, 
petreeîndu-se, cu regularitate, 
preajma încheierii întrecerilor
caracter republican : Divizia A, Di
vizia B. Divizia școlară și de ju
niori. Fenomenul respectiv se ex
plică (dar nu se și scuză !) prin 
creșterea tensiunii nervoase cau
zată de importanța partidelor care 
au drept miză cucerirea unui loc 
pe podium, promovarea, evitarea 
retrogradării sau, pur și simplu, 
ciștigarea unei poziții mai bune 
în clasamentul competiției respec
tive. Desigur, intenția fiecărui ju
cător, a fiecărui antrenor de a 
lupta din toate puterile pentru suc
cesul formației sale este lăuda
bilă. Dar, de aici și pînă la a 
depăși hotarul spiritului de spor
tivitate, uneori chiar al bunului 
simț, este o cale lungă pe care, 
din păcate, nu de puține ori o 
vedem totuși parcursă.

în Capitală, in sala Floreasca. 
intr-o întilnire în care I.C.E.D. și 
Rapid își disputau . un — probabil 
— loc' 4, Gheorghe Modrogan de 
la I.C.E.D. și-a „răcorit năduful” 
(echipa sa pierduse cu 81—82) pe... 
spectatori, mai precis pe simpa- 
tizanții feroviarilor asupra cărora 
s-a năputit să-i lovească (!), după 
ce în prealabil aruncase mingea 
în tribună (?). Sîntem convinși că 
cele șase luni de suspendare îl 
vor „răcori”. Ca un post scriptum : 
a doua zi, I.C.E.D, — fără Mo
drogan — a cîștigat în fața ra- 
pidiștilor cu 84—74, într-un meci 
în care jucătorii s-au preocupat, 
în exclusivitate, de întrecerea pro- 
priu-zisă. lăsindu-i pe arbitri 
să-și facă datoria. Tot în sala Flo
reasca. o săptămînă mai tîrziu, a 
fost rîndul unor baschetbaliști de 
la Farul să-și „dea în petec", în-

tr-o partidă cu I.C.E.D. înfuriați 
„pe toată lumea” 
puțin pe ei înșiși 
slab), constănțenii, 
admonesteze — pe 
ban — antrenorul 
și harnic, Hondrilă
tru că... nu s-a raliat la protes
tele și amenințările adresate ar
bitrilor. întreaga echipă și secția 
de baschet a clubului Farul au 
primit un ultim avertisment, sanc
țiune care, însă, ni se pare for
mală, deoarece nu are nici un e- 
fect concret. Rîndunei Martinescu 
(căpitanul echipei !), Vasile Pașca 
și Anton Spinu, principalii vino- 
vați, și-or fi rîs în „barbă”, auzind 
ce au „1

Un alt 
Mare, în 
feminină 
București. 
Both (pe 
ori pentru capacitatea sa profesio
nală și pentru pasiunea față de 
baschet) a incitat publicul împo
triva arbitrilor („Îmi fură meciul 
ca să retrogradăm noi și să scape 
Sănătatea Ploiești !”). Din păcate, 
publicul a ascultat pe antrenoare, 
obligînd astfel pe arbitri să 
evacueze sala și să continue în
trecerea fără’’ spectatori ! Antre
noarea Gabriela Both (aflată -,.la, 
prima abatere) a primit avertis
ment, iar secția de baschet a A. S. 
Mobila a fost sancționată cu mus
trare pentru că nu a luat măsu
rile organizatorice corespunză
toare.

Cazurile amintite (ca și altele, 
față de care Comisia centrală de 
disciplină — președinte Stelian 
Barcan — a luat măsuri imediate) 
au avut ca vinovați jucători și 
antrenori din Divizia A, adică toc
mai aoeia care ar trebui să ser
vească drept exemplu celor mai 
tineri. Cu mîhnire sîntem nevoiți, 
însă, să spunem că abateri ase
mănătoare s-au petrecut chiar și

că pierd (mai 
deși evoluaseră 
au ajuns să-și 
un ton subur- 
(tînăr, priceput 
Mărțișor) pen-

.pățit”.
caz s-a petrecut la Satu 
partida dintre formația 
locală Mobila și Rapid 

Antrenoarea Gabriela 
care am lăudat-o dese-

umplind multe din filele 
cu cazuri de 
de forul de

Baschet.
apreciem 

hotărîtă a Comisiei 
disciplină, deși uneori sancțiunile 
poartă amprenta duhului blindeții. 
Dar, mult mai util și în confor
mitate cu preocuparea generală 
de întărire a muncii de educație 
cu tineretul ar fî” prei'fifîrhpinarea 
încălcării disciplinei și, in acest 
sens, conducerile cluburilor și a- 
sociațiilor sportive, ale secțiilor de 
baschet, profesorii de educație fi
zică trebuie să își aducă un aport 
mai substanțial, mai concret și 
direct. In baschet, ca în oricare 
disciplină, de altfel, comportarea 
demnă, civilizată, fair-playul, res
pectul permanent față de antrenor, 
arbitru, adversar, coechipier și 
spectator trebuie să devină carac
teristici și, în același timp, suport 
solid pe care să se desfășoare cu" 
roade din cele mai bogate munca 
de instruire tehnico-tactică.

Dumitru STĂNCULESCU

indisciplină 
specialitate

activitatea 
centrale de

JUBILEULUI REȘIȚEAN 
cu va absenta de la întreceri, 
neavînd avizul medical. Dintre 
înotătorii de la Steaua, Zeno 
Oprițescu și Eugen Aimer ne-au 
promis cîteva surprize frumoa
se la Reșița, ambii vădind 
tenții serioase de a obține 
nou selecționarea în lotul 
prezentativ.

Știri interesante ne-au 
nit și de la Oradea unde 
norul Herman Schier a 
elevilor săi în ultimele 
mini un. program foarte
La ultima verificare, Ad. Birlni 
a înotat 100 m în 55,3, Levente 
Madyy 100 m delfin în 59,8, 
Lad. Szakadaty 200 m spate în 
2:14,6, iar tînărul Dan Ținea a 
parcurs distanța de 400 m mixt 
în apropierea celor 5 minute.

Programul concursului : sîm
bătă, de la ora 17,30 : 100 m 
spate (b+f), 400 m liber (b+f), 
100 m delfin (b+f), 200 m mixt 
(b+f) ; duminică, de la ora 10 : 
200 m spate (b+f), 200 m bras 
(b+f), 200 m delfin (b+f), 200 
m liber (b+f) ; de Ia ora 17,30 : 
100 m liber (t>+f), 100 m bras 
(b+f), 400 m mixt (b+f).

Clubul municipal Dunărea 
ființat în anul 1956) se numără 
printre cele mai puternice și ac
tive unități sportive din județul 
Galați. Aici au făcut primii pași 
spre culmile performanței spor
tive multe valori autentice, aflate 
astăzi la loc de cinste în cartea 
de onoare a clubului : Alee Năs- 
tac, Nicolae Martinescu, Petre 
Poalelungi, Maria Nichiforov, P. 
Marcov, A. Ivănescu, Enache Pa- 
nait, I. Irimia, au contribuit din 
plin prin performanțele lor la 
creșterea prestigiului 
românesc.

Trăsătura definitorie 
tilor acestui club o 
preocuparea pentru creșterea și 
formarea elementelor de certă 
perspectivă. Activitatea prezentă 
a clubului gălățean este axată, 
în deosebi, pe dezvoltarea con
tinuă și pe baze științifice a dis
ciplinelor olimpice : lupte, box, 
hochei, caiac-canoe, tir, ciclism, 
haltere și scrimă. De pregătirea 
celor 450 de juniori șl copii se
lectați cu deosebită grijă se o- 
cupă 17 antrenori ; 30 de tineri 
sportivi fac parte din diferite lo
turi naționale, doi hocheiști au 
participat chiar la Jocurile O- 
limpice de iarnă și la campio
natul mondial; nouă sportivi sînt 
nominalizați pentru Olimpiada 
din 1980 iar alți 14 sînt candi
dați olimpici. Avînd la dispoziție 
o bună bază materială, în ma
joritatea secțiilor se muncește cu 
pasiune și eficiență. Se eviden
țiază, în mod deosebit, activita
tea desfășurată în secțiile de

(antrenor I.
(I. Tiron), 

Mănăilă), și 
de box și te- 
păcate se bate 
cam de multă

5

sportului

a activiș- 
constituie

lupte greco-fomane, 
Donose), hochei 
caiac-canoe (V. 
parțial în secțiile 
nis de cîmp. Din 
pasul pe loc (și
vreme) în secțiile de scrimă și 
de haltere — în ciuda existenței 
unor excelente condiții. Curioasă 
ni se pare și situația secției de 
ciclism care prin plecarea inimo
sului Fr. Gera a rămas fără un 
antrenor calificat !

Așa cum spuneam, atenția con
ducerii clubului, a antrenorilor 
și activiștilor voluntari (a căror 
contribuție este demnă de toată 
lauda) este îndreptată spre în
tărirea secțiilor „olimpice", ur- 
mărindu-se selecționarea și pre
gătirea temeinică a unui număr 
mare de sportivi gălățeni. Pen
tru realizarea acestui obiectiv au 
fost luate o serie de măsuri or
ganizatorice, dintre care amin
tim : creșterea calității procesu
lui de instruire prin aplicarea ce
lor mai moderne metode de pre
gătire ; urmărirea cu strictețe a 
realizării haremurilor și a nor
melor de control ; creșterea nu
mărului grupelor de performan
ță din cadrul secțiilor pe nivele 
de pregătire etc.

T. SIRIOPOL — coresp.

„CUPA C.A.U.“
LA ATLETISM

Campionatele pe echipe (juniori) la tenis de masa

3 (prin tele- 
sfîrșit între- 

campionatelor

CLUJ-NAPOCA 
fon). Joi au luat 
cerile turului 
republicane pe echipe (juniori) 
la tenis de masă. La fete, pe 
primele trei locuri, la egalitate 
de puncte (13), dar departajate 
de setaveraj, se află formațiile 
Șc. sp. Craiova, (33—12), C.S.M. 
Cluj-Napoca (32—12) și C. S. 
Arad (34—19). Antrenorul cra- 
iovean Cătălin Cojocaru a ali
niat formația cea mai omogenă

Măriri Pătin/ Mihaela Sandu, < 
Ecaterina Ionescu și Dana Cursu. 
Ordinea în continuare este ur
mătoarea : 4. Șc. sp. 1 Bucu
rești, 5. Șc. sp. Rm. Vîlcea, 6. 
Șc sp. Slatina, 7 Comerțul Tg. 
Mureș, 8. Gloria Buzău II, 9. 
C.S.M. Iași, 10. Gloria Buzău I, 
11. Voința Sîngeorgiu de Pă
dure, 12. Șc. sp. Pitești, 13. Me
talurgistul Cugir, 14. Chimia O- 
radea.

Primul loc la băieți a revenit, 
detașat, echipei C.S.M. Cluj-Na
poca I, cu 14 p și setaveraj 
foarte bun (35—4). Antrenorul 
emerit Farkaș Paneth a avut în

Simion Crișan pe cel mai bun 
junior la ora actuală, alături de 
frații Zsolt și Iosif Bbhm. S-au 
remarcat, de asemenea, Deneș 
Paal (Comerțul Tg. Mureș) și 
Eugen Borca (Universitatea Cra
iova).

Pe locurile următoare s-au si
tuat formațiile : 2. Universita
tea Craiova 12 p (30—21), 3. 
Progresul București 12 p (27— 
24), 4. Comerțul Tg. Mureș, 5. 
Gloria Buzău, 6. Metalurgistul 
Cugir, 7. C.S.M. Cluj-Napoca II, 
8 .Șc. sp. Craiova, Voința S. 
Mare, 10. Șc. sp. Odorheiul Se
cuiesc, 11. Șc. sp. 1 București, 
12. Șc. sp. Timișoara, 13. Con
structorul Hunedoara, 14. Rovine 
Craiova.

Returul se va disputa în luna 
octombrie, la Tg. Mureș.

Mircea COSTEA

Miercuri după amiază în sala 
„23 August" din Capitală s-a 
desfășurat concursul atletic do
tat cu „Cupa Clubului Atletic 
Universitar". La startul compe
tiției •— pe aleile parcului s-au 
desfășurat și întreceri de cros 
— s-au prezentat numeroși atleți 
din secțiile bucureștene. Cîteva 
rezultate : masculin : 60 m :
Claudiu Șușelescu 
Tiberiu Tîmpescu 
înălțime : Măricel 
ua) 2,08 m, Dieter 
ua) 2,08 m, lungime: Ștefan 
Lăzărescu (Rapid) 7,29 m, pră
jină : Nichifor Ligor (Steaua) 
4,90 m, triplusalt; Onoriu Periș 
(C.A.U.) 14,92 m, greutate : Paul 
Neagu (C.A.U.) 16,64 m, cros 
(4 000 m): Manole Zisulescu 
(C.A.U.) 13:14.0 ; feminin : 60 m: 
Otilia Somănescu (Steaua) 7,5, 
Doina Ciolan (Steaua) 7,5, Laura 
NTdolatf '(Metalul) 7,5, 60 mg: 
Elena Mirza (Dinamo) 8,6, lun
gime : Margareta Fodor (C. S. 
Brăila) 5,92 m, înălțime : Roxa
na Gavrilaș (C.A.U.) 1,70 m,
greutate : Iuliana Tbrbk (C.A.U.) 
13,95 m, cros (1 500 m) : Rome- 
lia Bodea (C.A.U.) 5:55,0. Tro
feul a revenit clubului organi
zator.

60
(C.A.U.) 6,8, 
(C.A.U.) 6,8, 
Onciu (Stea- 
Muller (Stea-

POVEȘTI DE PRIMAVARA

ÎN FIECARE COMUNĂ, 0 ACTIVITATE COMPLEXĂ, ATRACTIVĂ ȘI CONTINUĂ
(Urmare din pag. 1)

metea, Lăzarea, Mădăraș, Dă- 
nești, Sînsimion ș.a.

Sînt numai cîteva însemnări 
care pledează, apreciem, sufi
cient în susținerea afirmației fă-

cute la începutul acestor rînduri. 
Sînt realități care ne fac să an
ticipăm succesele viitoare ale 
consiliilor comunale pehtru edu
cație fizică și sport care au în
ceput să fie înființate în această 
săptămînă în județ.

La Siminicea, pe
aflat, recent, la Simi- 

comună din județul Su-

Valea Șiretului...
Ne-am 

nicea, o 
ceava, așezată pe Valea Șiretu
lui, unde s-a constituit, cu cîte
va zile în urmă, consiliul comu
nal pentru educație fizică și 
sport. Prilej, desigur, de a afla 
cît mai multe despre realizările 
și proiectele iubitorilor de sport.

Mihai Antoneac, președintele 
asociației sportive „Recolta", ne 
spunea : „Cu doar trei ani în 
urmă nu se putea vorbi la Si
minicea de o activitate sportivă 
în adevăratul ei înțeles. Ceva ac
țiuni se desfășurau, dar nefiind 
coordonate, ele aveau o eficien
ță eu totul redusă. Cu sprijinul 
organelor locale de partid și 
administrative s-a constituit a-

sociația sportivă, o astfel de ac
țiune dovedindu-și din plin uti
litatea". Prima grijă a 
aleși 
zarea 
unei 
Cum 
găsită înțelegerea 
Siminicea 
mini-complex sportiv, pe cît de 
cochet, pe atît de folositor, cu- 
prinzînd terenuri de fotbal, 
handbal, și volei, pistă de atle
tism, sectoare de aruncări. Jo
han Oszezvschi, primarul comu
nei, s-a interesat zi de zi, cît 
timp a durat amenajarea bazei 
sportive, de mersul lucrărilor. 
„A se interesa" însemna, între 
altele, în limbajul primarului, a

celor 
în consiliu a fost mobili- 
tinerilor la amenajarea 

baze sportive proprii, 
era de așteptat, a fost 

necesară, la 
existînd acum un

lucra, de fapt, coț la cot cu ti
nerii care doreau să aibă o bază 
sportivă a lor. Iar acum, atît 
primarul, cît și alte cadre din 
Siminicea, printre care Ilie Bi- 
dalah, vicepreședintele consiliu
lui popular, Adrian Chiriac, 
secretarul consiliului, Otto Za- 
vodnic, directorul școlii gene
rale, se îngrijesc de bunul mers 
al asociației sportive întocmai 
cum au grijă de propria lor 
gospodărie. Așa se explică, desi
gur, și bunele rezultate : echipa 
de fotbal activează cu tot mai

multe succese în campionatul 
județean, în fiecare sîmbătă și 
duminică au loc atractive me
ciuri de volei și handbal, a cres
cut preocuparea tineretului pen
tru practicarea atletismului (de 
altfel, semifondista Luminița 
Pîntea a fost promovată în e- 
chipa de atletism a Școlii spor
tive din Rădăuți), un mare nu
măr de elevi și cooperatori sînt 
permanent prezenți la manifes
tările sportive de masă.

însemnări...
• O dragoste, se pare trainică, a 

locuitorilor din mediul sătesc al ju
dețului Botoșani : șahul. El se prac
tică frecvent in multe comune dintre 
care amintim de Cobălău, Ungureni, 
Durneștl, Dersca și Leorda. în a- 
ceasta din urmă s-a înființat, de cu
rînd, o secție de șah.
• Comunele subordonate — spor

tiv — Consiliul orășenesc pentru 
educație fizică și sport Mizil au 
echipe de fotbal care activează în
tr-un campionat sătesc, cu două se
rii. Ele sînt, în număr de 16. din 
Colceag, Inotești, Parepa, Sălciile, 
Ciorani, Albești ș.a.

Ion GAVRILESCU

Nu-i frumos să primești 
primăvara fără povești. De 
intii martie, pînă vine opt al 
lunii, între două cadouri pen
tru cine știe fiecare, noi, băr
bații, ar trebui să ne dăruim 
cite unul, două sau chiar trei 
basme, glume sau chiar „boa
be" cum ne-au dat, spre bu
nă păstrare, Beldeanu și Bă
lăci, duminică. Eu, unul, sint 
foarte mulțumit de ceea ce 
am primit de la ei, în prima 
zi fotbalistică a lui ’77.

Au fost trei goluri clasice, 
cum scrie în toate cărțile de 
specialitate cu care dormim la 
căpătii și din care învățăm 
ce stă la bază. In fiecare an 
se știe c-o luăm de la în
ceput, presupunîndu-se proba
bil că în sezonul precedent am 
epuizat toate cu- 
puizat toate cu
noștințele și 
ne-a mai 
nimic, nimic, 
mic. Și așa vine 
ianuarie cu trais
ta lui de învăță
turi fundamenta
le, cină, prin vă
găuni și pe pan
te de schi, tot ju
cătorul află — în 
acea stare de 
puritate a zăpezii — că la ba
za fotbalului stau ba viteza, ba 
pasa, ba stopul, rar sau nicio
dată norocul. Dar vine martie, 
cu sezonul său oficial, și nici un 

basm, nici o schemă nu mai 
sînt crezute dacă nu cuprind 
golul. Fără gol, tot fotbalul 
lumii e o poveste de gust 
îndoielnic, cum se spune la 
oamenii deștepți cînd nu vor 
să fie categorici și-i apucă 
nuanțarea. Eu pot spune că 
m-am trezit categoric și fără 
nuanțe în minutul șutului lui 
Beldeanu. Pînă atunci, mai 
putem discuta: unii zic că 
meciul a fost bun, frumos și 
harnic — personal susțin că 
jucătorii nu prea știau poves
tea Cu pasa și nici aceea cu 
stopul. Abia le rememorau, 
dar cînd a apărut șutul cla
sic din „25", s-a deschis un 
nou capitol și-am uitat și de 
foc, și de iarnă, și de vremea 
cînd stînd pe lingă mama, de 
mult uitarăm jocul... Beldea
nu are meritul că ne-a adus 
aminte de fotbal cît ai zice 
pește. Merci!

După care Bălăci a comple
tat lecția, foarte judicios : în 
afară de golul prin șut puter
nic de la „25“, mai există go-

drlbling, de le faci 
picioarele fermoar 
din folclorul popoa 
la peluză care me- 
popularizată fiindcă

Iul prin 
tuturor 
(expresie 
relor de 
rită a fi 
primăvara e și vremea îmbo
gățirii vocabularului), precum 
și golul cu capul, din centra
re, după care-i asculți pe toți 
cu urechea... Firește mai sint 
și alte specii de goluri prin 
abecedare și cursuri universi
tare dar — cum spunea un 
dascăl al nostru după prima 
lecție de „artimetică", după 
2—1-1=2 și 2-J-2=4 — „să nu 
ne încărcăm mintea cu alte 
probleme, aș fi mulțumit dacă 

- ați reține aceste operații cu 
care vă puteți descurca pînă 
la o sută de ani“. Așa și eu 
— dacă pînă la încheierea ca

lificărilor in tur
neul mondial, ne 
rezumăm la a 
marca goluri prin 
șut puternic, prin 
dribling prelungit 
și din centrare, 
zic c-ar fi sufi
cient și bine.

Ca poveste de 
primăvară, o ofer 
pe cea a lui Be
lino II, calul din 
pauză. Super-cam- 

pion pentru cardiaci — adică 
făptură care nu știa ce-i aia 
eșecul — armăsarul suferă, îna
intea marelui premiu al A- 
mericii, trei înfrîngeri în 15 
zile ! încep explicațiile și scu
zele — ce altceva ? Unii zic 
că de vină-i harnașamentul, 
așa cum la atîția alții e bo
cancul. Alții vin cu regimul 
alimentar, modificat odată cu 
virsta. Belino II mănîncă prea 
mulți morcovi (8 kile pe zi) 
și prea puțin ovăz. In sfirșit, 
se crede că o odihnă de trei 
luni i-a nenorocit mușchii. Ce 
face Belino II ? Cîștigă ma
rele premiu, „după o tiradă 
care a lăsat paf toată trupa", 
cu excepția lui Eleazar, al 
doilea sosit. Ce zice lumea 1 
Că Belino II, după „o trecere 
prin vid, a redevenit cel mai 
bun". Și mai ce ? Că să plece 
urgent la herghelie, acolo aș- 
teptindu-l deja 30 de iepe ce
lebre, una mai hotărîtă decit 
alta să dea turfului noi cam
pioni. Morala ? Mai multă a- 
tenție la viața patrupedelor ! 
Pe linia melodiei primăvăra- 
tice: „Vezi drăguța pisicuță, 
cum se spală pe lăbuță ?...“

nu 
rămas 

ni-
• Vața — comună din Județul 

Hunedoara — este cunoscută ca o 
așezare în care tinerii practică in
tens handbalul. Aici se organizează 
numeroase turnee la care sint invi
tați tineri din alte comune. O veste 
bună este aceea că handbalul din 
Vața bate la porțile performantei. 
Echipa comunei a cîștigat campio
natul județean, căpătînd astfel drep
tul de a participa la turneul de ca
lificare
• La

practică 
de ptnă ____ . ____  ... ______
la înființarea, aici, a unui club să
tesc de lupte.'
• Intr-una din marile comune ale

țării — este vorba de Poiana Mare 
(cu trei cooperative agricole de pro
ducție) din județul Dolj — se desfă
șoară o frumoasă activitate sportivă 
de masă în care un loc special îl 
ocupă atletismul. O precizare : în
comună sint organizate campionate 
între mai multe echipe, la volei, 
handbal șl fotbal.
• în județul Hunedoara a 

terminată în această săptămînă 
țiunea de înființare a consiliilor 
munale pentru educație fizică 
sport. în total 42.
• Două comune din județul Timiș 

în care sportul este la loc de cinste : 
Lovrin (echipa de handbal a comu
nei a cîștigat campionatul județean 
și dreptul de a participa la barajul 
pentru ocuparea unul loc in divizia 
B) șl Tomești (cu echipe de popice 
și volei în campionatul județean).

• La Zăbrani, județul Arad, spor
tul are foarte mulți prieteni. Așa se 
explică faptul că aici sînt practicate 
handbalul, voleiul, tenisul de masă, 
popicele, atletismul, fotbalul ș.a. 
Interesant de remarcat : în comună 
se organizează uneori și cite două 
duminici cultural-sportive pe lună, 
în plus trebuie amintit faptul că la 
reușita diferitelor acțiuni o contri
buție deosebită o aduce căminul cul
tural, între asociația sportivă 
cesta existînd o colaborare 
tuoasă.
• Coșoveni — Dolj, este o ___

comună în care se practică luptele 
greco-romane, aici existînd o 
de lupte Înființată în urmă cu 
Luptătorii au la dispoziție o 
bine amenajată șl, pregătiți 
punzătot. participă la diferite ___
petiții de masă unde, de multe ori, 
au obținut succese frumoase.

pentru divizia B.
Sîntana, județul Arad, se 
In special luptele. Succesele 
acum vor duce. In curînd.

  ...

LA 6 MARTIE 19H !■REȚINEȚI

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES
Vi se oferă o bogată și atractivă

LISTĂ DE
• AUTOTURISME

CIȘTIGURI 
„DACIA 1300“ 

ȘI „SKODA S 100“
© EXCURSII PESTE HOTARE
• NUMEROASE CIȘTIGURI ÎN BANI
Se efectuează 10 extrageri repartizate pe 3 faze

Se extrag in total 50 numere ciștigătoare 
VALOAREA CÎSTIGURILOR ATRIBUITE LA FAZA a lll-a 
SE VA SUPORTA DIN FONDUL SPECIAL AL SISTEMULUI 

PRONOEXPRES
NUMAJ BILETELE DE 15 LEI VARIANTA SIMPLĂ 

PARTICIPĂ LA TOATE EXTRAGERILE
PARTICIPAȚI CU CIT MAI MULTE BILETE. VĂ MĂRIȚI 
ASTFEL, SANSELE DE A VĂ NUMĂRA PRINTRE 

MARII C1ȘTIGĂTORI !
NU UITAȚI : MÎINE, ULTIMA ZI CIND VĂ MAI PUTEȚI 

PROCURA BILETE LA ACEASTĂ TRAGERE

I
fost 
ac- 
co-

Șl

șl a- 
fruc-

altă

sectle 
8 ani.

sală 
cores- 
com- BELPHEGOR

AWWW.%



SPORTUL - vineri 4 martie 1977 - PAGINA a 3-a

9 „SCENE"
ALE PRIMEI DIVIZII

ÎȘI AȘTEAPTĂ „ACTORIIu

Ancheta noastră în rîndul antrenorilor echipelor din Divizia națională de juniori

ARGUMENTE (si promisiuni) PENTRU JOCURI 
DE CALITATE ÎN RETUR

Duminică — prima etapă a retu
rului Diviziei A. Pe nouă stadi
oane ale țării, din Capitală și 
din provincie, cele 18 competi
toare își vor relua pasionanta 
întrecere, urmărite de suporterii 
lor, de numeroși iubitori ai fot
balului.

Cum s-au pregătit echipele 
organizatoare? Cum își așteaptă 
amfitrionii etapei nr. 18 oaspe
ții? Este ceea ce veți putea afla 
din rindurile de mai jos...

se continuă lucrările dePlus, ____ _______
extindere a tribunei a II-a, în
cepute în noiembrie, care vor 
permite sporirea capacității -a- 
cesteia cu încă 3 000 de locuri. 
Pentru spectatori, s-a luat mă
sura înființării mai multor case 
de vînzare a biletelor.

CONSTANȚA : Terenul și ane
xele în stare bună. „Terenul a 
fost supus unei îngrijiri speci
ale — ne-a spus președintele 
clubului, Constantin Mareș. Ane
xele se află, de asemenea, într-o 
stare bună, pentru a întîmpina 
cum se cuvine, și din acest 
punct de vedere, dificilul retur 
al echipei noastre, care întîl- 
nește, încă din start, echipa 
campioană. Vom face totul pen
tru a asigura cadrul corespun
zător acestui joc, care este cel 
mai important pentru F.C. Con
stanța în această primăvară".

BUCUREȘTI : La Dinamo, ga
zonul o „specialitate a casei". în
totdeauna cîmpul de joc al te
renului principal a oferit „com
batantelor" condiții excelente de 
exprimare a potențialului lor 
tehnico-tactic. Așa va fi și de 
data aceasta, datorită gospoda- 

Șoseauarilor stadionului din’ £.1___
Ștefan cel Mare, care, pe timpul 
iernii, au adăugat brazde n<;i, 
pe porțiunile deteriorate, au tra
tat cu îngrășăminte iarba ofilită 
de anotimp, ca și de crampoa
nele jucătorilor. în „culise", ca 
și pe „scenă": viitorii oaspeți ai 
dinamoviștilor bucureșteni 
vor simți bine în vestiarele 
rate și proaspăt vopsite cu 
culoare plăcută, odihnitoare.

se 
cu- 

o

BACAU : Gospodarii, la înăl
țime. Stadionul „23 August" este 
gata cu toaleta pentru inaugura
rea returului. Vestiarele au fost 
renovate, gradenele stricate — 
înlocuite, iar gazonul este per
manent în atenția îngrijitorilor. 
Pentru că la Bacău a mai și 
nins în ultimele zile, terenul a 
fost curățat de zăpadă, astfel că 
el se prezintă în condiții exce
lente, mai ales că, din toamnă, 
nimeni nu a mai jucat pe el. în

ACTUALITĂȚI
• POLITEHNICA IAȘI — DROCHIA

(R.S.S. Moldovenească) 3—0 (1—0). Au 
marcat : Simionaș (min. 17) $i Romilă 
(min. 43 și 90) (D.
coresp.).
• ROVA ROȘIORI 

KLUCZBORG (Polonia) 
înscris : Klokec, Zlatos 
togol) pentru oaspeți și 
(T. NEGULESCU - coresp.)
• STEAGUL ROȘU BRAȘOV — A.S.A. 

TG. MUREȘ 2—1 (1—0). Au marcat : 
Paraschivescu (min. 8 și 60), respectiv 
Boloni (min. 65). (C. GRUIA — coresp.)
• TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 

C.S. TÎRGOVIȘTE 0—4 (0—3). Ieri, 
în meci de pregătire, în Capitală, 
liderul seriei a II-a a Diviziei B, 
C.S. Tîrgoviște, a întrecut pe Teh- 
nometal cu 4—0 (3—0). Au marcat : 
Neagu, Kallo II, isaia și Greaca. 
Iordache (Tehnometal) a ratat un 
penalty.
• F.C.M GIURGIU — GLORIA BIS

TRIȚA 2—1 (2—^0). Au înscris : Constan
tin (min, 14) ‘ .........................~
pectiv Moga
— coresp.)
• LETEA 

ZEȘȚI 3—2 
litate. Divizionara C, Letea, 
are în program un meci cu forma
ția din Divizia B. C.S.M, Borzești.
• ARMĂTURA ZALĂU Ș| REUȘITELE

SALE. Surprinzător de bune ultimele re
zultate obținute în meciurile de verificare 
de către tînâra echipa Armatura Zalău, 
lata cîteva : 3—2 cu Unirea Dej și 1—0 
cu ,,U" Cluj-Napoca (ambele în depla
sare), 4—1 cu echipa maghiara de Di
vizia * — - ** " •
1—0

e A 7-A EDIȚIE A _______  __
VIU PLOEȘI’EANU“, ÎNAINTEA FI
NALEI. Miercuri s-au disputat jocu
rile ultimei etape a „Cupei Silviu 
Ploeșteanu", încheiate cu următoa
rele rezultate : SERIA I : Precizia 
Săcele — Steagul roșu Brașov 0—1 
(0—0). Carpați Brașov — Nitramonia 
Făgăraș 3—0 (3—0), Colorom Codlea
— I.T. Brașov 6—1 (2—0). SERIA a
II-a : Chimia Orașul Victoria —
I.C.I.M. Brașov 2—1 (1—0), Torpedo
Zărnești — Metrom Brașov 2—0 
(0—0). în fruntea celor două serii, 
cu cîte 9 puncte fiecare, s-au cla
sat echipele Steagul roșu Brașov și 
Chimia Orașul Victoria, care își vor 
disputa finala duminică, la Brașov. 
(C. GRUIA — coresp.)

o ÎNTÎLNIRI CU SUPORTERII. 
Clubul Dinamo organizează astăzi, 
la ora 18, în propria sală din Șos. 
Ștefan cel Mare, o întîlnire a su
porterilor și simoatizanților săi cu 
unii dintre sportivii fruntași ai a- 
cestui club, printre care și jucători 
ai echipei de fotbal. O reuniune si
milară, a suporterilor și simpatizan- 
ților clubului Rapid, va avea loc 
marți 8 martie, la ora 18, în sala 
clubului Grivița Roșie.

A UN „MARȚISOR“ pentru su- 
PORTERELE SPORTULUI STUDEN
ȚESC. Conducerea clubului „alb- 
negrilor“ anunță pe iubitoarele de 
fotbal din Capitală că duminică di
mineața vor avea intrarea gratuită 
pe stadionul Republicii, la meciul 
de Divizia A SPORTUL STUDEN
ȚESC — CORVINUL HUNEDOARA 
Este „mărțișorul^ pe care clubul 
bucureștean îl oferă, în această pri
măvară, spectatoarelor bucureștene.

DIACONESCU

— S.K. METAL 
1—3 (0—2). Au 
și Corjalin (au- 

Lixandru.

și Preda II (min. 40), res
train. 86). (T. BARBAIATA

BACAU -r- C.S.M. BOR- 
(1—1). Meci de bună ca- 

■■ mai

A Elore Spartokus Bekescsaba și 
cu C.F.R. Cluj-Napoca ('o Zalău).

„CUPEI SIL-

PETROȘANI : 
trecătoare. La 
mînii, gazorțul 
Petroșani era 
și miercuri a 
un strat subțire de zăpadă. „To
tuși, —— ne spunea Mircea Pas- 
cu, vicepreședintele clubului 
Jiul — terenul va fi bun de joc 
în prima etapă a returului. în 
timpul vacanței fotbalistice, gos
podarii stadionului au făcut re
tușurile necesare, atît la teren, 
cît și la anexele sale. Vestiarele 
sînt curate, iar celelalte insta
lații funcționează normal. Dacă 
pînă la ora de începere a parti
dei Jiul — F.C.M. Galați vre
mea va fi neprielnică, vom lua 
măsurile corespunzătoare ca te
renul să fie bun, să nu impiete
ze asupra calității jocului".

Zăpada a fost... 
începutul săptă- 
stadionului din 

verde, dar marți 
fost acoperit de

CRAIOVA : 
in „ținută de gală", 
stadionului Central din Craiova 
se află — după cum ne-au co
municat gospodarii clubului u- 
niversitar — într-o stare exce
lentă. Lucrările efectuate aci 
spre sfîrșitul anului trecut au 
contribuit ca starea terenului să 
se îmbunăitățească mult. Mai 
ales că el nu a fost deloc soli
citat în perioada de întrerupere 
a campionatului (pregătirea fot
baliștilor de la „U“ nu s-a efec
tuat pe terenul central). O hai
nă înnoită au și tribunele sta
dionului (cei peste 30 000 de 
spectatori, așa cum se speră de 
către organizatori că vor veni la 
reluarea campionatului, vor face, 

,recepția") și ves- 
nou

Stadionul Central 
Gazonul

cu exigență, „1 
tiarele, unde un mobilier 
atestă dorința gospodarilor cra- 
ioveni ca nimic să nu lipsească 
fotbaliștilor și arbitrilor în am
bianța cabinelor. Toate instala
țiile adiacente sînt pregătite 
bine.

P1TEȘTI : Totul e pus la 
punct. Așa cum am mai arătat 
și cu ocazia meciului din cadrul 
„optimilor" Cupei României, sta
dionul „1 Mai" din Pitești se 
prezintă în condiții optime de 
disputare a jocurilor. în afara 
terenului, cu un excelent gazon, 
anexele sanitare, vestiarele ju
cătorilor, cabina arbitrilor, cu
loarul care duce spre teren, pre
cum și tribunele au fost reame- 
najate în această iarnă și au un 
aspect foarte frumos. Cu alte 
cuvinte, la Pitești există un ca
dru de desfășurare propice me
ciurilor din retur.

BUCUREȘTI : Stadionul Repu
blicii a trecut prima probă. Pe 
stadionul Republicii, care va 
găzdui meciul inaugural al re
luării campionatului, Sportul 
studențesc — Corvinul (dumini
că, la ora 11), a și avut loc — 
cum se știe — un joc oficial: 
Universitatea Craiova — Jiul, 
partida de cupă disputată dumi
nica trecută. Așa cum am mai 
scris, la stadionul bucureștean 
instalațiile au fost verificate și 
reparate. Dar tot așa cum ob
servam, terenul de joc mai tre
buie tăvălugit, el prezentîndu-se, 
la amintita întîlnire de cupă, cu 
unele denivelări. Să sperăm că, 
înaintea celei de a doua între
ceri oficiale pe care o va găzdui, 
și această 
diată.

REȘIȚA : 
Pe Valea

și miercuri. Apoi a apărut soa
rele. In pofida capriciilor vre
mii, cîmpul de joc al stadionu
lui Valea Domanului se prezintă 
foarte bine, datorită drenajului 
excelent. Anexele stadionului au 
fost pregătite pentru startul de 
primăvară, vestiarele, cabina 
arbitrilor, tribunele aflîndu-se 
într-o curățenie desăvîrșită. 
stadionul reșițean încă 
lucrează, pregătindu-se 
mitor și o cantină.

• 84 de nume de jucători pronunțate ca
cu Divizia A, se reia și întrecerea celor

deficiență va fi rente-

Un drenaj excelent. 
Bîrzavei a nins marți

autentice speranțe

La 
se mai 
un dor-

poateORADEA: Returul
înceapă I „Ne-am preocupat 
reluarea campionatului să 
găsească cu 
punct, ne-a 
președintele 
fel, au fost 
sauna, bazinul de refacere și sa
la de masaj. S-a amenajat, tot 
la stadion, un nou cabinet me
dical, mai spațios, pentru prima 
echipă, și s-a pus la punct încă 
un cabinet medical pentru cen- 
truL. de copii și juniori. Clubul 
nostru dispune acum de 
medici de specialitate. De ase
menea, 
terenului de joc, s-au 
cîteva panouri de afișaj, s-a 
mărit numărul de case de bile-

• te, pentru a se evita aglomeră
rile. Tot în această perioadă s-a 
reamenajat terenul cu zgură ro
șie, folosit pentru antrenamente. 
Au fost aduse aici vreo 30 de 
camioane cu zgură. Deci, totul 
este pus la punct".

să
ca 
ne 
lastadionul pus 

spus Romeo Pașcu, 
lui F.C. Bihor. Ast- 
revizuite vestiarele,

doi

s-au adus îmbunătățiri 
înlocuit 

de afișaj,

ULTIMELE TRECERI
DE 4 TESTE FIZICEubiw£

în cursul zilei de ieri au avut 
loc la București, pe stadionul Re
publicii, trecerile de teste ale 
„restanțierilor", jucători ai forma
țiilor din provincie care nu reali
zaseră haremurile la prima tenta
tivă. Tot ieri, și tot pe stadionul 
Republicii, întregul lot al Sportu
lui studențesc a efectuat trecerea 
testelor. Bucureștenii, care au re-

venit abia luni din turneul 
Italia, s-au prezentat la un 
nivel de pregătire. în fotografie, 
un aspect de la examenul elevilor 
lui Angelo Niculescu: un grup a- 
vînd în prim plan (de la stingă la 
dreapta) pe Tănăsescu. Munteanu, 
O. Ionescu, Cazan și Cassai în 
plin efort.

Foto : V. BAGEAC

SE APROPIE RELUAREA DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

unui recensămint în toate jude
țele pentru stabilirea cu exac
titate a numărului secțiilor afi
liate la F.R.F., a numărului e- 
chipelor participante în toate 
competițiile, al jucătorilor legi
timați, al antrenorilor calificați, 
al arbitrilor în activitate, al te
renurilor omologate pentru Di
viziile A, B, C și campionate 
județene; se află în curs viza
rea anuală a carnetelor de legi
timare și preschimbarea tuturor 
fotografiilor de pe carnete, în- 
trucît multe dintre cele actuale 
nu mai corespund. A fost reor
ganizat colegiul divizionar, care 
trebuie să devină un organism 
activ, sprijin eficient în munca 
biroului federal. Colegiul cen
tral al arbitrilor — a cărui con
ducere a fost reorganizată — a 
avut în această perioadă o aeti-

vitate deosebit de bogată, orga- 
nizînd consfătuiri cu toți arbi
trii din loturile divizionare în 
patru centre (Sibiu, Craiova, Ba
cău și București), precum și o 
consfătuire a colegiilor județene 
de arbitri, toate menite să îm
bunătățească munca din acest 
sector important. Semnalăm o 
recentă inițiativă a F.R.F., aceea 
a creării unui corp de observa
tori județeni, care va funcționa 
la meciurile din Diviziile B și C 
din județele limitrofe, corp în 
care au fost cooptați oameni 
competenți (foști arbitri, antre
nori, activiști ai comisiilor ju
dețene etc.).

„Sîntem convinși că întregul 
program de acțiuni desfășurat 
pînă acum, sublinia tov. Ion A- 
lexandrescu, va ajuta Ia crește
rea calitativă a întregii activi
tăți pe care o inaugurăm prin 
returul Diviziei A. Dar ele nu

pot fi decit un punct de pleca
re, fără contribuția neintreruptă, 
însuflețită, 
celor care 
fotbalului, 
cere o și 
un sporit 
și dăruire din partea jucători
lor, care trebuie să respecte o 
ținută vestimentară și capilară 
corespunzătoare rolului lor de 
sportivi fruntași. După cum, din 
partea conducerilor de cluburi și 
asociații cerem o atitudine co
rectă, de deplină cinste în în
treaga lor activitate, exigență și 
principialitate în exercitarea 
răspunderilor lor. Sînt convins 
că, lucrîndu-se la toate niveluri
le sale în acest fel și avind în 
modul de a acționa al F.R.F. un 
exemplu stimulator, fotbalul 
nostru va obține in sezonul care 
începe ridicarea calitativă ații 
de mult așteptată".

competentă a tuturor 
lucrează în domeniul 
Trebuie arătat că se 
mai mare seriozitate, 
spirit de sportivitate

ALPINISM CtA DE A ,0 A 
ed.ție a „alpi- 

NIADEi RETEZATULUI", organizata de 
CJ.ET.S. Timiș, a reunit la start 126 de 
alpiniști din București, Brașov, Cluj-Na
poca, Deva, Oradea. Petroșani, Turda, 
Zărnești și Timișoara. Au fost escaladate 
trasee din pereții munțil-or Bucura Te
leaga și s-au efectuat raliuri alpine pe 
vîrruri’le masivului Retezat, în condiții 
deosebit de dificile. Clasament pe aso
ciații : 1. „U" Cluj-Napoca 549 p, 2.
„Poli" Timișoara 396 o. 3- Turdeana 
Turda 168 p. (P. ARCAN — coresp )

Al ITfk CURSA AUTOMOBILISTICA 
DOTATA CU „CUPA JEAN 

CALCIANU" va avea loc și în acest an 
— se află la cea de a cincea ed'ție — 
în Capitală. Asociația sportivă Unirea 
Tricolor-București organizatoare alături 
de comisia locală de automobilism și 
karting, anunță că această întrecere de 
viteză pe circuit va avea loc duminică 
3 aprilie, dimineața, pe aleile comple
xului expozițional de la Casa Scînteii. 
înscrierile se fac pînă în ziua de 2 apri
lie, ora 12, la sediul Filialei A.C.R. 
București din strada Lipscani 3.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMlNiCA, 6 MARTIE 1977 

START IN RETURUL CAMPIO
NATULUI DIVIZIEI A 

LA FOTBAL

Rezultatele tragerii vor fi trans
mise și la radio in cursul serii.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 25 FEBRUARIE 1977:

Vă prezentăm programul concursu
lui Pronosport al etapei inaugu

rale :
I. F.C. Constanța — Steaua

II. S.C. Bacău — U.T. Arad
III. Dinamo — Poli. Tim.
IV. Jiul — FCM Galați
V. „U” Craiova — Progresul

VI. F.C. Argeș — A.S.A. Tg M
VII. Sportul st. — Corvinul

VIII. F,C.M. Reșița — Poli. Iași
IX. F.C. Bihor — Rapid
X. Catanzaro — Juventus

XL Cesena — Inter.
XII. Foggia — Bologna

XIII. Milan — Napoli
★

va 
de

Tragerea Loto de astăzi se 
transmite de studiourile noastre 
televiziune la ora 18,50.

Extragerea I: Cat. 1: 1 variantă 
10% autoturism „Dacia 1300“; Cat. 
2: 2,15 a 26.772 lei; Cat. 3: 15,65 a 
3.678 lei; Cat. 4: 68,60 a 839 lei; 
Cat. 5: 74.10 a 777 lei; Cat. 6: 
150.80 a 382 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 25.934 
lei.

Extragerea a II-a: Cat. B: 2 va
riante 50% a 10.769 lei, 3 variante 
25% a 5.385 lei și 6 variante 10% 
a 2.154 lei; Cat. C: 10,15 a 4.987 
lei; Cat. D: 22,25 a 2.275 lei; Cat. 
E: 89,60 a 565 lei; Cat. F: 
a 247 lei; Cat. X: 1.955,45 a

REPORT CATEGORIA A:
Iei.

205.10 
100 lei. 
114.238

★
Autoturismul „Dacia 1300” ----

cîștigat de participantul MIHĂILA 
PUIANU, din Tg. Jiu.

a fost

ÎNOT ,N .LUNA MART,E înotători 
români vor fi prezenți la mai 

multe concursuri internaționale : 5 șl 6 
martie, la Bydgoscz (L. Szakadaty, K. 
Szerzo, Al. Noapte?, N. Szoboslay), 1'2 
și 13 martie, la Prag a, 19 și 20 martie, 
la Budapesta, 24—29 martie, la Lenin
grad, 25—27 martie, la Zagreb, Trento 
(Italia) și Magdeburg.
IIIPTF LA TURNEUL INTERNA- 
uvrit ȚIONAL de lupte libere
— ,, Memoria Iul Medved" — care se va 
disputa între 11 și 13 martie, la Minsk, 
vor fi prezenți și cîțiva luptători ro
mâni ; Octavian Feher, Constantin Mân- 
di'l-â, Petre Brîhdușan, Maria Pîrcâlabu 
și Vasile Țigana?, Sportivii respectivi vor 
fi însoțiți de multiplul nostru campion 
Vasile lorga, acum antrenor.
PATINAJ astăzi, de la ora 7,30, 
r/AiiivAAj cei mQj țjn,erj patinatori 
din țara vor lua startul în concursul re
publican rezervat speranțelor. întrecerile 
a-u loc la patinoarul „23 August" din 
București și vor continua și dupâ-amia- 
ză, între orele 16—17,30. Competiția se 
încheie mîine, sîmbâtâ, cînd vor intra în 
competiție seniorii, în cea mai impor
tantă dispută a lor : Campionatul repu
blican. Noii campioni ai țării la patinaj 
artistic vor

POPICE 
nilor” care 
vor participa 
losif Tismănar ___ ____
campion mondial la perechi, Petre Purge 
(Voința București) — fost campion mon
dial, Elena Trandafir (Laromet București)
— fosta multipla campioană a lumii, 
recordmană mondială și Ana Petrescu 
(Gloria București) — fosta multiplă 
campioană mondială. La întrecerile din 
12 martie vor fi prezenți numeroși po
picari celebri din diferite țâri. * IN 
ZIUA DE 12 MARTIE se va disputa, la 
Brașov, pe arena Hidromecanica, etapa 
a ll-a a „Cupei F.R.P.", la care parti
cipă sportivi fruntași, în marea lor ma
joritate componenți ai lotului național de 
seniori.

fi

se

cunoscuți duminica seara.
LA TRADIȚIONALA com
petiție, „Trofeul campio- 
organizeazâ în Iugoslavia 

și patru sportivi români : 
(Constructorul Galați) —

Peste numai două zile, odată
18 echipe participante la campionatul Diviziei naționale de juniori, com
petiția al cărei principal scop rămîne acela de A PREGĂTI TINERI JUCĂ
TORI DE VALOARE pentru a fi lansați apoi în circuitul primului eșalon al 
fotbalului nostru. Divizia națională de juniori se reia de la un nivel 
apreciat, la încheierea turului, ca nesatisfăcător. Pe parcursul iernii, echi
pele au avut, însă, timpul necesar efectuării unei pregătiri corespunză
toare, conform indicațiilor date de F.R.F. imediat după consumarea eta
pei a XVII-a. înaintea reluării campionatului, am întreprins o anchetă 
în rîndul antrenorilor echipelor din Divizia de juniori, solicitîndu-le, în
deosebi, să ne răspundă la următoarele întrebări :

Au existat dificultăți în aplicarea programului de pregătire preconizat 
de federație ?

Sinteți mulțumit de compoziția lotului ?
Care sînt jucătorii cu cele mai mari șanse de 

viitor apropiat, in eșaloanele superioare ?
lor de vedere.

a fi promovați, intr-un

lată, mai jos, sintetizate, punctele
IOSIF BtlKOSSY (F.C. Constan

ța) : „Trei dintre jucătorii care 
au evoluat în toamnă la echipa 
de juniori au fost promovați în 
lotul divizionarei A : Ignat, Tara- 
rache și Cîrîc. în locul lor au 
„urcat", de la echipa din campio
natul republican, mijlocașul L. 
Marinof, atacantul A. Pacea și 
fundașul C. Matache. Toți acești 
juniori au mari șanse de a ajunge și 
a se menține în primul eșalon al 
fotbalului nostru. Echipa nu a între
rupt 
iarnă, 
gîndul 
ocupă 
vrea să-1 piardă în retur".

DUMITRU CHIBIȚA (S.C. Ba
cău) : „Lotul nostru păstrează 
structura stabilită încă din cam
pionatul trecut, efectivului de ju
cători folosiți în sezonul de toam
nă adăugîndu-i-se, acum, porta
rul Paharnicu. în aceste condiții, 
atenția noastră s-a îndreptat, cu 
prioritate, spre optimizarea proce
sului de pregătire. Am lucrat cen
tralizat, două săptămîni, la Slănic 
Moldova, între 4 și 14 ianuarie, 
antrenamentele continuînd apoi 
zilnic, la Bacău, cu accent pe jo
cul de verificare. Condițiile mate
riale de care dispunem sînt foarte 
bune. Cîțiva jucători au pornit pe 
drumul afirmării : Agachi și An- 
tohi, promovați în lotul nostru de 
seniori, Mîndrilă și Solomon, com
ponenți ai lotului național de ju
niori".

CONSTANTIN OȚET (Universi
tatea Craiova) : „Selecția începută 
astă-vară în oraș și în județele 
limitrofe și-a arătat roadele. Cum 
Irimescu, Ciobanu, Geolgău, 
luță, Buică și Țicleanu au și jucat 
în prima echipă, nu pot fi decît 
foarte mulțumit. Lotul actual es
te închegat, puternic zic eu, 
și va lupta pentru cîștigarea tit
lului. Alte speranțe craibvene : 
Albulescu, Vancea și Drinceanu — 
ultimul, un fundaș central pe care 
îl propun pentru naționala de 
juniori. Avem condiții foarte bune 
de pregătire. Unii dintre jucători 
s-au pregătit chiar cu prima echi
pă, unde angajarea la efort a fost 
mai mare. 11 De altfel, tocmai în 
spiritul și necesitățile primei echi
pe își desfășoară activitatea 
formația noastră de juniori".

DUMITRU PĂTRAȘCU (F. 
Corvinul) : „De la 10 ianuarie, 
chipa a efectuat cîte 5 antrena
mente pe săptămînă, respectîn- 
du-se cu strictețe ciclurile preco
nizate de federație. Am susținut, 
deci, 35 de antrenamente, plus 7 
jocuri de verificare. Nicșa, Petcu 
și Albu fac parte acum din 
echipei de seniori. Mă bucur 
tru ei și m-ar bucura și mai 
dacă vor deveni titulari in 
Am promovat în locul lor pe 
(fundaș), Verde (mijlocaș) și 
kaș (înaintaș). Sperăm să jucăm 
bine și în retur. De altfel, sînt 
convins că returul campionatului 
va avea un nivel valoric superior 
primei părți a întrecerii".

TIBERIU ITINEANȚU (Politeh
nica Timișoara) : „La ora actuală, 
«Poli» are una dintre cele mai 
bune echipe de juniori din ultimii 
ani. O dovedesc și rezultatele în
registrate la normele de control 
date de federație. Nume de viitor? 
în primul rind, Anatolie Torno- 
reanu, în prezent plecat în Iran, 
cu naționala de juniori, un fundaș 
central de 1,80 metri, la 17 ani, 
un jucător cu detentă, viteză și 
bun joc de cap ; Iancu, golgete- 
rul de toamnă al Diviziei de ju
niori ; Hard, un mijlocaș ofensiv. 
Am făcut o pregătire în condiții 
foarte bune, o perioadă și la mun
te, în județ, la Valea lui Liman. 
Sîntem priviți cu adevărat ca 
«schimbul de mîine» al lui «Poli»".

VASILE ZA VODĂ (Steaua) :
„Vom debuta în returul campio-

antrenamentele în această 
pregătindu-se tot timpul cu 
la... locul fruntaș pe care-1 
în clasament și pe care nu

natului cu 
losit și în 
cerii. O bună perioadă nu-i vom 
putea utiliza pe Lascu și Popa, 
componenți ai echipei naționale 
de juniori. Iordache și Anghelina 
(fundași) și atacantul Dumitrașcu 
sînt jucători cu reale posibilități, 
cărora nu le lipsește talentul. Sub
liniez faptul că ne-am pregătit 
foarte bine pentru returul campio
natului care, sînt sigur, se va 
desfășura la un nivel calitativ su
perior turului".

GHEORGHE TIMAR (Dinamo) : 
„M. Dumitrache, C. Molnar, M. 
Gref, V. Manea și D. Udrescu sînt 
«produse» ale centrului Dinamo 
și au frumoase perspective de 
promovare. De altfel, toate preo
cupările noastre se vor axa pe 
ideea transformării centrului în
tr-o veritabilă pepinieră de ta
lente, iar echipa din campionat să 
constituie doar o escală spre Di
vizia A. Vom acorda, în retur, o 
atenție deosebită calității jocului 
echipei, subordonînd rezultatele 
acestui deziderat de prim ordin 
pentru Divizia de juniori".

ATILA EORD0GH (A.S.A. Tg. 
Mureș) : „în lotul echipei noas
tre nu au intervenit modificări 
de structură. Am efectuat, în a- 
ceastă iarnă, o pregătire bună, 
centralizată în prima parte, pe 
timpul vacanței, de la 3 la 13 ia-

Bă-

Și

C. 
e-

lotul 
pen- 
mult 
«A». 

Lagu
Far-

PE MICUL ECRAN
• S1MBATA, 5 MARTIE, ora

14 : Fotbal — Caleidoscop inter
național ; comentator Cristian 
Țopescu : ora 14,15 : Automobi
lism. — „Marele spectacol de for
mula unu“. Film de montaj rea- 

. lizat și comentat de Viorel Raba;
ora 22,20 : Rugby — Țara Galilor 
— Anglia în „Turneul celor cinci 
națiuni". Rezumat înregistrat de 
la Cardiff ; comentator Anton 
Gronian.

14,25 : Fotbal — F.C. Argeș — 
A.S. Armata Tg. Mureș (Divizia 
A) ; transmisie directă de la 
Pitești ; comentator Radu Urzi- 
ceanu. (în pauză : ,Șah mat in... 
15 minute" cu maestra internațio
nală Ellsabeta Polihroniade).

• DUMINICA, 6 MARTIE, ora

• MIERCURI, 9 MARTIE, ora 
16 : Fotbal — Steaua — Univer
sitatea Craiova (Divizia A), trans
misie directă de la Stadionul 
Steaua ; comentator Eftimie Io- 
nescu.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat reamintește celor care nu au 

achitat încă prima de asigurare pentru clădirile (apartamentele) 
proprietate personală, că la data de 31 martie 1977 expiră ter
menul de plată a 50% din prima de asigurare datorată pe a- 
nul 1977.

Pentru restul de 50°/( din prima de asigurare datorată pe anul 
1977 termenul de plată este de 30 septembrie 1977.

După aceste date se plătesc majorări de întîrziere.
In cazul în care plata primei se face anticipat, se acordă redu

ceri în proporții de :
- 5% din prima de asigurare anuală dacă aceasta se achită, 

în întregime, pînă la 15 martie 1977 ;
- 3% din prima plătită cu anticipație, dacă prima de asigurare 

anuală se achită în întregime pînă la 15 mai 1977.
Pentru a evita plata majorărilor de întîrziere și pentru a bene

ficia de reducerile ce se acordă, achitați-vă din timp prima de 
asigurare datorată.

(174) |

lotul pe care l-am fo- 
prima parte a între-

CLASAMENTUL ÎNAINTEA RELUĂRII 
ÎNTRECERII

1. F.C. CONSTANTA 17 11 3 3 39-17 25
2. S. C. Bacău 17 10 3 4 33-10 23
3. Univ. Craiova 17 10 3 4 29-14 23
4. F. C. Corvinul 17 8 6 3 32-21 22
5. ...Poli- Tim. 17 9 4 4 21-15 22
6. Steaua 17 8 4 5 25-19 20
7. Dinamo 17 8 4 5 18-13 20
8. A.S.A. Tg. Mureș 17 8 3 6 24-19 19
9. Politehnica Iași 17 8 3 6 28-28 19

10. Rapid 17 6 7 4 20-21 19
11. F. C. Argeș 17 6 6 5 23-21 18
12. U. T. Arad 17 6 3 8 21-20 15
13. F. C. Bihor 17 6 3 8 23-25 15
14. F.C.M. Reșița 17 4 5 8 11-19 13
15. Progresul 17 4 4 9 14-24 12
16. F.C.M. Galați 17 4 4 9 8-21 12
17. Sp. studențesc 17 2 4 11 18-33 8
18. Jiul 17 0 1 16 7-54 1

Avem condiții 
dacă ne referim

pentru 
mîine al 
decît să 
pe mă-

ta. în ultima perioadă am susți
nut foarte multe meciuri, fără să 
fi neglijat însă și celelalte aspec
te ale pregătirii generale pentru 
returul campionatului".

ALEXANDRU DAN (U.T.A.) : 
„Am afirmat, încă din tur, că 
U.T.A. nu are un lot de juniori 
valoros. De aceea am hotărît să-i 
promovăm pe N. Angelescu, I. 
Kulcear, S. Turst și H. Ducana- 
dam, toți de la Școala sportivă 
Gloria. Din vechiul lot, doar Le- 
șean (a jucat în Cupă) și Hirmler 
(component al selecționatei 
U.E.F.A.) sînt jucători pe care se 
poate conta în viitorul apropiat. 
Nu avem condiții corespunzătoare 
de pregătire. Sperăm, totuși, ca în 
scurt timp să avem la dispoziție 
micuța bază sportivă din cartierul 
«Cetate»".

NICOLAE COVACI (F. C. Bi
hor) : „Opt dintre componenții
echipei de juniori s-au pregătit, 
in această iarnă, împreună cu se
niorii, printre ei numărîndu-se 
Zare, Veres, Kiss și Horvath. Pri
mul a și apărut în «unsprezecele» 
lui F.C. Bihor în meciul de Cupă 
de duminica trecută și a jucat 
bine. Există la noi, consider eu, 
condiții corespunzătoare 
pregătirea schimbului de 
echipei. Nu ne rămîne 
desfășurăm o activitate 
sura cerințelor actuale".

GEORGE VIDA (F.C.M. Re
șița) : „La ora actuală, avem un 
lot echilibrat, care, în proporție 
de 85 la sută, a trecut foarte bine 

. normele de control. Din acest e- 
fectiv, îmi pun mari speranțe în 
Riteș (fundaș central), Moț (mij
locaș) și Lepădat Drăgăniță (vîrf). 
Ultimul a și jucat în meciul de 
Cupă, de duminică, La condițiile 
bune de pregătire pe care le avem 
(în perioada 19—29 decembrie am 
făcut pe muntele Semenic schi și 
alergări de rezistență) vrem să 
răspundem prin jocuri bune in re
tur. Avem o echipă de juniori 
II care, sper, va înregistra și plu
sul de maturizare în joc“.

EUGEN IORDACHE (Progresul): 
„Pe noi, înființarea Diviziei de 
juniori ne-a prins, oarecum, pe 
picior greșit. în perioada dintre 
tur și retur ne-am pregătit cu 
toată seriozitatea. Echipa, alcă
tuită în general din juniori năs- 
cuți după 1960, se prezintă mult 
schimbată în bine. Iată și pe 
cîțiva dintre componenții ei care, 
sînt convins, vor urca toate trep
tele fotbalului : Pîrvu, Runceanu, 
Săndoi, Strimbeanu, Iliescu, Pal- 
cule".

MIRCEA GREABU (F.C.M. Ga
lați) : „Echipa a parcurs întocmai 
ciclul de pregătire elaborat de 
F.R.F. Iar normele de control pe 
care le-am dat au arătat o pro
nunțată creștere a potențialului 
fizic. Cît privește lotul, nu sînt 
mulțumit de compoziția pe caro 
o are. F.C.M. Galați este o echi
pă fără gabaritul necesar, Vreau 
să mai spun că jumătate din com- 
ponenții lotului sînt juniori mici, 
dintre aceștia mijlocașii M. Ma- 
gearu și R. Motoc detașîndu-se 
prin rezistență și calități tehnice 
deosebite, calități remarcate și pe 
parcursul celor opt jocuri de ve
rificare susținute".

MIRCEA RADULESCU (Sportul 
studențesc) : „în momentul de 
față putem spune că ne prezen
tăm mult mai bine decît la în
ceputul campionatului, atit în 
ceea ce privește compoziția lotu
lui, în cadrul căruia am promo
vat cîțiva jucători din pepiniera 
proprie (Cioranu, V. Ion, N. Du
mitru, Dascălu), cît mai ales din 
punct de vedere al pregătirii. A- 
ceasta s-a îmbunătățit, nu numai 
cantitativ, ci și calitativ, lucru 
care ne face să sperăm într-o 
comportare mult superioară ace
leia din tur. Condițiile materiale 
le putem aprecia ca satisfăcătoa
re, clubul făcînd eforturi susți
nute pentru a ne asigura cele ne
cesare instruirii. în returul cam
pionatului, preocupările noastre 
vor gravita în direcția promovării 
în lotul de seniori a cîtorva din
tre componenții echipei de ju
niori. Este vorba de portarul La- 
zăr, fundașul Drăgnoiu, atacanții 
Negoiță și Margelatu".

ADRIAN COȘFREANU (Jiul) : 
„Am spus mai demult că lotul 
de juniori al Jiului nu are valoa
rea necesară competiției. D. Chiri- 

, țoiu (mijlocaș) și D. Popescu (ex
tremă dreapta) sînt singurii de la 
care se poate aștepta ceva. Nu a- 
vem condiții corespunzătoare de 
pregătire la Petroșani, lucru, de 
altfel, cunoscut de toată lumea. 
Nu știu încă dacă vom putea să-l 
legitimăm pe atacantul Gh. Măr- 
cuș, de la 
peni".

.nuarie, la Sovata. 
bune de instruire, 
la echipament, aparatură și mate
riale necesare ; nu însă și la te
renul de antrenament, care ne lip
sește. Dintre jucătorii care pro
mit să promoveze în 
echipe citez pe Gal, 
Simon".

KURT GROSS
Iași) : „Ne-am pregătit conform 
indicațiilor F.R.F. Am pus accent 
pe dezvoltarea rezistenței și for
ței. Sînt convins că echipa va 
juca în retur mai bine decît în 
toamna trecută. Cernescu, Florean, 
Mihalcea, Cojocaru, Anghelini, 
Vicoveanu și Novac sînt jucători 
cu certe perspective. Ultimii doi, 
fundași, provin de 
Iași și ne punem 
în ei“.

BAZIL MARIAN
avem nici o noutate față de lotul 
folosit în toamnă. în schimb, pre
gătirea o socotim mai bună ca 
anul trecut. Condițiile materiale 
au fost și ele corespunzătoare 
sarcinilor instruirii. Dacă timpul 
ar fi fost favorabil, am fi putut 
folosi mai mult și terenul central 
al stadionului, deoarece nu avem 
un teren anexă necesar pregătirii 
juniorilor și copiilor. Printre ju
cătorii care promit să confirme, 
în viitorul apropiat, 
Caragea, Ivănescu,
Albu".

LEONTE IANOVSCHI (F.C. Ar
geș) : „Lăsîndu-I la o parte pe 
Ancuța, promovat deja în lotul 
echipei de seniori, acordăm, acum, 
o deosebită atenție altor trei ju
niori care înmănunchează toate 
calitățile necesare unui bun jucă
tor de fotbal. Este vorba de por
tarii Istrate (născut în septembrie
1959) și Nițu (născut în noiembrie
1960) , ambii avind peste 1,80 m 
înălțime, și Turcu, extremă dreap-

Așadar, cele mai multe dintre echipe au avut 
gătire, un număr destul de mare dintre jucători 
fizică de bază impreună cu seniorii, ciclurile de 
zate de forul de specialitate au fost urmate cu strictețe, normele de 
control date recent arătind o creștere substanțială a potențialului fizic 
al jucătorilor; cei 18 antrenori au pronunțat 84 de nume de jucători cu 
frumoase perspective de promovare intr-un viitor apropiat. Este, deci, de 
așteptat ca eforturile făcute în perioada care se incheie și marea 
majoritate a speranțelor avansate cu prilejul scurtelor dialoguri pe care 
le-am avut cu antrenorii divizionarelor de juniori să se materializeze pe 
parcursul returului campionatului prin jocuri de bună calitate, spectacu

loase, apreciate de spectatorii din tribune.

lotul primei
Ogrean și

(Politehnica

Ia Liceul nr. 2 
mari speranțe

(Rapid) : „Nu

se numără
Iordache și

juniorii Minerului Lu-

bune condiții de pre- 
□ u efectuat pregătirea 
antrenamente preconi-

Anchetă realizată de : Laurențiu DUMITRESCU, Mihai IONESCU, 
Mircea M. IONESCU

UN RĂSPUNS UIN PARTEA 
CLUBULUI ELECTROPUTERE CRAIOVA

în numărul din 22 februarie a.c. 
al ziarului nostru a apărut o notă 
în legătură cu dubla întîlnire, de 
verificare, Electroputere Craiova 
— Dinamo Slatina, în care se arăta 
că, la primul meci, trei jucători 
au fost eliminați de pe teren. Zi
lele trecute am primit din partea 
clubului craiovean un răspuns, din 
care spicuim : „In ceea ce ne pri
vește, in aceste partide nu am 
urmărit rezultatul, ci verificarea 
stadiului de pregătire. Noi nu am 
solicitat sub nici o formă să fim 
ajutați in obținerea victoriei care, 
repetăm, nu ne interesa. Deși a- 
precierea arbitrajului prestat nu

este de competenta noastră, acesta 
a avut unele carențe, fapt care a 
contribuit la eliminarea jucători
lor. Cu toate acestea, conducerea 
clubului și a secției de fotbal nu 
au fost de acord cu atitudinea ju
cătorului Bondrea, care a fost 
sancționat cu „avertisment public" 
și penalizat pe linie administrati
vă. Mulțumim pentru utilitatea 
materialului critic apărut și asigu
răm pe cei în drept că in viitor 
echipa noastră de fotbal nu va mai 
oferi asemenea exemple". Semnea
ză I. Amărășteanu (președintele 
clubului) și G. Popescu (vicepre
ședinte).
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COMPETIJII INTERNATIONALE PE PÎRTIILE DE SCHI
In CUPA MONDIALĂ"

i j

VARȘOVIA, 
Proba masculină 

cadrul Dinamoviadei de schi 
la Zakopane a fost dominată 
sportivii români, care au reu- 
performanța de a se situa pe

3 (Agerpres). — 
de slalom special

din 
de 
de 
șit 
primele 3 locuri în clasamentul fi
nal. Câștigător a fost Dan Cristea, 
cu timpul de 90,34 în cele două 
manșe, urmat de Ion Cavasi — 
90,56, Nicolae Barbu — 90,98, Iuliu 
Zsila (Cehoslovacia) — 91.09, Josef 
Smejkal (Cehoslovacia) — 92,65, 
Dan Frățîlă (România) — 93.17, 
Jan Pavur (Cehoslovacia) — 94,26, 
Marian Vunderlik (Cehoslovacia)
— 94,32. Ruslan Guliev C ~‘.S.S.)
— 95.25 și Valeri mov
(U.R.S.S.) — 96,09.

Proba feminină de ștafetă 4X5 
km a revenit echipei R.D. Ger
mane cu timpul de 1 h 16:56,0, ur

mată de U.R.S.S. — 1 h 20:34,0, 
Cehoslovacia — 1 h 21:19,0, Româ
nia — 1 h 35:10,0.

Proba de biatlon — 10 km a 
revenit lui Olah Waissflog 
(R.D.G.), cu timpul de 38:29. 
Dintre concurenții români, cel 
mai bine s-a clasat Gheorghe 
Gârniță (pe locul 10) cu timpul 
de 40:42. Au terminat între
cerea 30 de schiori.

în proba de 5 km fond femei, 
pe locul întîi s-a situat schioa
re sovietică Valentina Trepak — 
17:18,56. Iuliana Demeter (Româ
nia) s-a clasat pe locul 15, cu 
timpul de 21:01,65.

După ce timp 
luni au evoluat 
tinentului nostru, cei mai buni 
schiori și cele mai bune schioare 
din lume își dispută în pre
zent întîietatea pe alte meridia
ne. După întrecerea de la Fu
rano (Japonia), elita schiului 
mondial și-a mutat locul de ac
tivitate pe continentul nord- 
american, urmînd să concureze 
la Sun Valley (5—6 martie) și 
Ia Heavenly Valley (11—13 mar
tie).

în continuare, „Cupa Mon
dială" programează concursuri 
la Voss (Norvegia), Are (Suedia) 
și Sierra Nevada (Spania) — 
masculin, Sierra Nevada — fe
minin.

de mai multe 
pe pîrtiile con-

DE LA SAPPORO
Pe trambulina olimpică de la 

Sapporo s-a desfășurat un nou 
concurs de sărituri cu schiurile, 
in care victoria a revenit sporti
vului austriac Hans Wallner, cu 
un total de 245,6 puncte (sărituri 
de 108,5 m și 108 m). Pe locul 
doi s-a clasat japonezul Tomihisa 
Aiuchi — 238,6 puncte.

★
Maratonul de schi desfășurat la 

Hayward (Wisconsin) a fost cîști- 
gat de sportivul norvegian BjBrn 
Arvnes, care a parcurs 55 km în 
2 h 51:33,44. Pe locul secund s-a 
clasat compatriotul său Kjell Pet- 
tersen — 2 h 53:17,58. urmat de a- 
mericanul John Spencer — 2h 
56:56,82.

Austriacul Hans Wallner, intr-o săritură de pe trambulina olimpică de 
la Sapporo. Telefoto : A. P. — AGERPRES

DJ S7ATSXB AfN A' ANULAREA C.E. DE BOB

în

Federația internațională de 
bob și tobogganing (F.I.B.T.) a 
hotărît anularea ediției 1977 a 
campionatelor europene de bob.

SURPRIZA IN PROBA INDIVIDUALA FEMININA: 
LINDA FRATIANNE ESTE NOUA CAMPIOANĂ!

TOKIO, 3. —
Pe gheața pati
noarului acoperit 
de la stadionul 
național „Yoyogi" 
s-au încheiat, joi 
seara, întrecerile 
probei individua
le feminine din 
cadrul campiona
telor mondiale de 
patinaj artistic. 
Rezultatul final, 
care se contura 
încă de la desfă
șurarea „progra
mului scurt", 
fost confirmat 
ultima apariție 
concurentelor, 
figurile libere. 
Medalia de aur a 
fost cucerită de 
tînăra patinatoa
re 
Linda 
în vîrstă de 
ani, care se cla
sează înaintea 
campioanei euro
pene Anett Poet- 

Pe locul 
sportiva 

Lurz

americană
Fratianne,

16

zsch. 
trei, 
Dagmar 
(R. F. Germania), 
învingătoarea a 
prezentat și cel 
mai bun program 
liber ales, confir- 
mînd un progres 
marcat față de sezonul trecut, 
cînd la precedenta ediție a 
„mondialelor" se clasa pe locul 
al 5-lea. Iată ordinea _primelor 
clasate : 
(S.U.A.) 
Poetzsch 
Dagmar
p ; 4. Barbie Smith (S.U.A.) — 
182,44 p ; 5. Wendy Burge
(S.U.A.) — 181,90 p ; 6. Susanna 
Driano (Italia) — 180,96 p ; 7. 
Elena Vodorezova (U.R.S.S.) —
179,82 p.

Au început și întrecerile pro
bei masculine individuale. După 
desfășurarea exercițiilor impuse, 
pe primul loc se află sportivul 
sovietic Vladimir Kovalev, cu 
44,40 puncte, urmat de Jan Hof
fmann (R.D. Germană) — 42,52 
puncte și Pekke Leskinen (Fin
landa) — 42,00 puncte.

Tinăra patinatoare americană Linda Fratianne, 
noua campioană mondială.

1. Linda Fratianne 
— 189,26 p ; 2. Anett 
(R.D.G.) — 185,18 p;3. 
Lurz (R.F.G.) —182,48

în proba de dans, după trei 
exerciții impuse conduce cuplul 
Irina Moiseeva — 
nenkov (U.R.S.S.), 
puncte. Urmează 
Janet Thompson 
Maxwell (Anglia) • 
te și Krisztina Regoczy — An
dras Sallay (Ungaria) — 98,80 
puncte.

Andrei Mi-
cu 102,32 

în clasament
— Warren 

- 99,16 punc-

(ELE 4 MECIURI ALE CANDIDATILOD 
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

La Reykjavik, cea de-a doua 
partidă a meciului pentru tur
neul candidaților la titlul mon
dial de șah dintre marii maeș
tri Boris Spasski (U.R.S.S.) și 
Vlastimil Hort (Cehoslovacia), 
întreruptă la mutarea a 41-a, 
s-a încheiat remiză, după ce 
la reluare au fost efectuate nu
mai două mutări. în prezent, 
scorul meciului este egal : 1—1.

★
în meciul dintre marii maeș

tri Tigran Petrosian și Viktor 
Korcinoi scorul este de aseme
nea egal : 1—1. în partida a 
doua arbitrii au consemnat re
miza după 17 mutări.

★
Partida a treia, dintre Bent 

Larsen și Lajos Portisch, al că-

ror meci se desfășoară Ia Rot
terdam, s-a întrerupt la mutarea 
a 41-a. Portisch conduce cu 
1V2—Vî-

★
La Lucerna, partida a doua a 

meciului dintre marii maeștri 
Lev Polugaevski (U.R.S.S.) și 
Henrique Costa Mecking (Brazi
lia) s-a întrerupt după 40 de 
mutări, cu avantaj pentru șa- 
histul brazilian. Prima partidă 
s-a încheiat remiză, astfel că 
pînă acum scorul este egal: 
‘/z-Vz.

S. GLIGORICI.
VIITORUL PREȘEDINTE

ECHIPA POLONIEI PENTRU
CE. DE ATLETISM INDOOR

VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — 
La apropiatele campionate euro
pene de atletism pe teren aco
perit, care se vor desfășura în 
zilele de 12 și 13 martie la San 
Sebastian (Spania), Polonia va 
fi reprezentată de 25 de sportivi 
și sportive.

Din lot fac parte, printre al
ții, campionii olimpici Irena 
Szewinska și Jacek Wszola, Eli- 
sabeta Katolik, Elisabeta Kraw- 
ciuc, Wladyslaw Komar, Marian 
Voronin, Wladisiaw Kozakiewicz 
și Edward Antczak.

Al f. 1.0. E. ?
ROMA (Agerpres). — Aflat în 

Italia, unde se desfășoară unul 
din meciurile turneului candi- 
daților, președintele Federației 
internaționale de șah, dr. Max 
Euwe, a declarat că intenționea
ză să se retragă din activitate 
la viitorul congres al F.I.D.E. 
După opinia sa, una dintre per
sonalitățile șahiste cele mai in
dicate să-i urmeze în funcția de 
președinte al F.I.D.E. ar fi ma
rele maestru iugoslav Svetozar 
Gligorici. Viitorul congres al 
F.I.D.E., în care va fi desemnat 
și noul președinte, își va ține 
lucrările în toamna anului vi
itor.

TINERII FOTBALIȘTI ROMÂNI ÎN IRAN
TEHERAN, 3 (Agerpres). —în 

turneul internațional de fotbal 
pentru juniori, desfășurat în Iran, 
selecționata României s-a clasat 
pe locul trei, întrecind cu scorul

de 2—1 
Pe locul 
U.R.S.S.. 
lă, după 
1—0 formația Ungariei.

selecționata țărli-gazdă. 
întîi s-a situat echipa 

care a întrecut în fina- 
prelungiri, cu scorul de

Prima manșă a sferturilor de finală în cupele europene la fotbal

SCORURI STRÎNSE, REZULTATE NORMALE
„AMATORI" LA TRIBUNAL

Este cunoscut faptul că 
formațiile franceze de baschet
din prima ligă activează o se
rie de jucători recrutați de 
peste Ocean. Oficial, ei figurea
ză ca sportivi amatori, unii 
fiind chiar studenți la facultă
țile din Franța; majoritatea, 
însă, au o situație ambiguă 
care provoacă conflicte ce ajung 
uneori pe sălile tribunalelor.

Recent, sub 
„Jucătorul 
state de 
cotidian 
inserează _  „ R_ . —
sport un interesant articol, din 
care cităm :

„Printr-o recentă hotărîre, 
Curtea de apel din Riom recu
noaște formal drept jucător- 
profesionist un jucător reputat 
ca amator. Federația franceză 
de baschet nu mai poate ignora 
iregularitatea situației. O nere- 
gularitate tăinuită pînă acum, 
din pricina unor profituri care 
nu serveau sportului". Despre 
ce este vorba, în fond ? „Aso
ciația sportivă Jeanne-d’Arc 
din Vichy este condamnată să 
plătească numitului Kessem 
Grimmes suma de 4500 franci 
drept salariu pe luna mai 1976 
și 3750 franci ca drepturi de 
concediu. Așa sună o hotărîre

ÎNTÎLNIRI ÎNTRE SPORTIVII

titlul exploziv 
amator va semna 

plată ?“, cunoscutul 
francez „Le Monde" 

la rubrjca șa de

a Curții de apel din Riom, pro
nunțată la 24 ianuarie 1977 și 
care devine o bombă : jucătorul 
american de baschet Kessem 
Grimmes, la care clubul din 
Vichy renunțase Ia sfîrșitul se
zonului, ciștigă astfel procesul 
la apel. Dar... «amatorul» Kes
sem Grimmes va trebui să pri
mească foi de plată și un cer
tificat de muncă potrivit si
tuației. Superbă contradicție... 
De acum înainte, s-a stabilit, 
pe cale juridică (în Franța), că 
baschetbaliștii «amatori» 
nează contracte 
casează salarii".

Același articol 
caz similar, cel 
american de 
McMillan, stabilit 
Franța, căsătorit și pe 
naturalizat, la care echipa Sta
de Clermontois 
Procesul început dezvăluie, 
asemenea, existența unui 
tract, similar 
ceea ce pune 
lă Federația 
chet.

SOVIETICI Șl AMERICANI

ITINERAR SPORTIV CUBANEZ

sem-
de lucru și în-

se ocupă de un 
al altui jucător 

baschet, Ron 
în 1972 în 

urmă

a renunțat, 
de 

con- 
cu cel de muncă, 
în situație penibi- 
franceză de bas-

STADION NOU 
LA CIENFUEGOS

Pe una din principalele artere 
ale orașului Cienfuegos (impor
tant centru industrial și port pe 
coasta sudică a Cubei, situat la 
circa 300 km de Havana), privirea 
îți este atrasă de impunătoarea 
și moderna construcție a stadio
nului „5 Septembrie", dominat de 
silueta zveltă a stilpilor instala
ției pentru nocturnă.

Denumit astfel, în semn de 
omagiu adus martirilor revoluției 
armate din 1957, acest stadion este 
cea mai recentă bază sportivă din 
tot mai bogata zestre materială 
a mișcării sportive cubaneze, fiind 
inaugurat de curind, în luna ia
nuarie.

Cu ocazia acestui eveniment, o 
grandioasă manifestație sportivă 
— desfășurată în prezența a peste 
30 000 de spectatori, care au um
plut tribunele, în mare parte aco
perite — a demonstrat, o dată în 
plus, puternica dezvoltare a spor
tului în Cuba socialistă, mai ales 
că inaugurarea stadionului „5 Sep
tembrie" a prilejuit și înminarea 
unor distincții acordate celor mai 
buni sportivi în anul 1976, trece
rea în revistă, deci, a unor în
semnate realizări recente.

Au fost aplaudați, cu acest 
prilej, atleții Alberto Juantorena, 
cel mai bun sportiv al lumii în 
anul trecut, și Alejandro Casanas, 
boxerii Teofilo Stevenson, Jorge 
Hernandez, Ramon Duvalon, Angel 
Herrera, Sixto Soria și Andres Al- 
dama, vedete ale ringului din să
lile montrealeze „Maurice Richard" 
și „Forum", halterofilul Roberto 
Urrutia și multi alții. De notat 
că ceremonia înmînării distincții
lor anuale s-a ținut la Cienfuegos, 
pentru prima dată în alt loc de- 
cit pe cunoscutul stadion „Latiilo- 
Americana" din capitala tării.

Avînd în vedere că „5 Septem
brie" este destinat în principal 
baseball-ului (sport deosebit de 
popular în Cuba și care, în con
secință, are sute de mii de practi- 
canți, bucurîndu-se și de o mare 
audientă in întocmirea programe
lor de televiziune, care transmit

Anul acesta, în prima 
mînă a lunii septembrie, 
desfășura la Leningrad 
întîlnire dintre selecționatele de 
înot, sărituri și polo pe apă ale 
U.R.S.S. și S.U.A. între sportivii

săptă- 
se va 
prima

sovietici și americani se desfă
șoară, în prezent, întîlniri bila
terale la atletism, baschet, lupte 
libere, box, precum și o reu
niune separată a echipelor de 
boxeri de categoria grea.

SEMNAREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE
ORGANIZAȚIILE SPORTIVE DIN U.R.S.S. Șl R. F. GERMANIA

FRANKFURT PE MAIN (A- 
gerpres). — La Frankfurt pe 
Main a fost semnat un protocol 
de colaborare între organizațiile 
sportive dip U.R.S.S. și R.F. 
Germania. Protocolul, care pre
vede dezvoltarea în viitor a re
lațiilor sportive dintre cele două 
țări, a fost semnat de Serghei 
Pavlov, președintele Comitetului 
olimpic al U.R.S.S., și Willy We-

yer, președintele Uniunii spor
tive din R.F. Germania.

în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut Ioc cu acest 
prilej, Serghei Pavlov a decla
rat că în prezent la Moscova au 
loc ample lucrări de construcții 
de baze sportive în vederea 
Jocurilor Olimpice de vară din 
1980.

în general, meciurile primei 
manșe a sferturilor de finală 
din cadrul cupelor europene s-au 
soldat cu rezultate normale, cu 
scoruri strînse. în mare parte, 
formațiile care au susținut par
tidele în deplasare păstrează 
șansele calificării pentru etapa 
semifinalelor.

Am notat însă că echipele 
care sînt încă în pauza de iar
nă, sau la începutul reluării 
campionatului au fost dezavan
tajate față de cele care sînt an
grenate în plină activitate com- 
petițională. Excepție face în oa- 
rec'a're'' măsură 'doar Dinamo 
■Kiev,-care frCe.E. a jucat bine 
la Miinchen, pierzînd doar la li
mită (0—1), și poate cîștiga pe 
teren propriu la o diferență 
convenabilă cu Bayern, pentru 
a-și asigura prezența în semifi
nale. în aceeași competiție, Bo
russia Monchengladbach a de
cepționat, fiind condusă chiar cu 
2—0 de excelenta F.C. Bruges. 
Cu mare dificultate, gazdele au 
reușit egalarea, dar pentru Bo
russia șansele calificării par 
pierdute. Dynamo Dresda a fost 
învinsă în penultimul minut la 
Ziirich și poate recupera dife
rența în retur. în fine, F.C. Li
verpool a rezistat aproape 80 de 
minute la St. Etienne, pierzînd 
doar cu 0—1, dar campioana An
gliei — și lidera actualului cam
pionat — va putea recupera di
ferența necesară calificării.

în Cupa cupelor, echipele care 
au jucat în deplasare au prima

gazdelor, apărată de Pusztai.
Fază dm meciul M.T.K. — Hamburger S.V. (1—1), desfășurat miercuri 
la Budapesta, in cadrul Cupei cupelor. In imagine, o acțiune la poarta 
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chiar și meciuri 
campionatele locale), 
ceremonia inaugurării 
a însemnat o puter
nică demonstrație a 
dragostei cubanezilor 
pentru acest sport. Un 
moment semnificativ 
a fost cel al defilării 
inaugurale, prilej cu 
care au apărut în fața 
publiculuii membrii e- 
chipelor campioane de 
baseball ale orașu
lui Cienfuegos în 
și 1941, care apoi au 
douri și medalii comemorative 
din partea actualilor elevi ai Aca
demiei de baseball. în același ca
dru au fost premiate două din ce
le mai bune 
ball din țară, 
bricilor de zahăr) și , 
res" (a cultivatorilor de 
trice).

Un trofeu special a 
buit echipei naționale 
de volei (locul 3 la Jocurile Olim
pice, după Polonia și U.R.S.S. !), 
socotită cea mai bună formație 
cubaneză în sporturile pe echipe, 
în anul trecut. De altfel, după at
letism și baseball, voleiul ocupă 
un loc de frunte în preferințele 
sportive ale tineretului cubanez. 
Conform datelor care ne-au fost 
furnizate de Eliseo Acosta, pre
ședintele federației de specialitate 
din Cuba și membru al federa
ției internaționale, voleiul are in 
marea insulă caraibiană 614 000 de 
legitimați.

Pînă în 
revoluției 
noștea o 
întreaga țară îl practicau, 
cum arată statisticile vremii, ma
ximum 15 000 de oameni. înființa
rea în februarie 1961 a Institu
tului Național al Sportului. Educa
ției Fizice și Recreării (INDER) a 
dus la o dezvoltare ritmică, imoe- 
tuoasă, atît în domeniul sportului 
dc mase, cit și al celui de perfor
manță. Prietenii noștri cubanezi 
afirmă cu mindrie — și cu deplin 
temei — că la această oră, jude
cind după clasamentul neoficial

șansă de a păși în etapa urmă
toare, ca și belgienii de la S.C. 
Anderlecht, care au dispus cu 
2—0 de Southampton, echipă din 
liga a doua engleză.

în Cupa U.E.F.A., a surprins 
înfrângerea suferită cu 1—3 pe 
teren propriu de către F.C. Mag
deburg, dar meritul aparține 
fruntașei campionatului Italiei: 
Juventus Torino. 
Rangers realizînd

STENOGRAMA
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

primit ca-

„team“-uri de base- 
„Azucareros" (a fa- 

•Citriculto- 
fructe ci-

fost atri- 
masculine

1959, anul triumfului 
cubaneze, sportul cu- 
dezvoltare minimă : în 

după

pe țări, al Jocurilor Olimpice de 
la Montreal, Cuba este a doua 
putere sportivă de pe continentul 
american.

Ce drum s-ă parcurs de la lo
cul 45 ocupat de delegația cuba
neză la J.O. din 1960 de la Roma, 
pînă Ia locul 8 în clasamentul du
pă medaliile de aur și 10 
totalul medaliilor, ocupat de 
anul trecut, la Montreal !

Toate aceste succese au 
posibile, după cum declara 
Garcia Bango, președintele INDER, 
„grație noii concepții asupra spor
tului, ca bun al maselor largi 
populare, sprijinului acordat de 
stat organizării de competiții cu 
largă participare populară, ame
najării de terenuri și stadioane 
pe scară amplă, științifizării pro
cesului de antrenament, colaborării 
strînse cu organismele sportive 
ale țărilor socialiste, care au dat 
un prețios ajutor tinerei mișcări 
sportive cubaneze, prin comunica
rea experienței lor, prin schimbu
rile de delegații și de tehnicieni, 
prin solidaritatea în cadrul orga
nizațiilor

„Prin 
sportului 
cele mai 
țării, prin 
activităților recreative, prin crea
rea unei baze materiale puternice 
— spune președintele INDER — 
nu facem altceva decît să con
vertim in realitate cuvintul de or
dine care ne animă : «Sportul, un 
drept al poporului !»”.

după 
Cuba

fost 
Jorge

sportive internaționale", 
răspindirea practicării 

și a educației fizice in 
îndepărtate colțuri ale 

organizarea atentă a

Radu URZICEANU

Queens Park 
scorul etapei

(3—0 cu A.E.K.), nu poate pier
de calificarea, în timp ceR.W.D. 
Molenbeek speră la o victorie 
cu Feyenoord (în tur 0—0), iar 
întîlnirea C.F. Barcelona—Athle
tic Bilbao (în tur 1—2) rămîne 
deschisă.

La 16 martie vom cunoaște 
cele 12 echipe care-și vor con
tinua cursa spre titlurile su
preme.

MECIURILOR

Vedere panoramică a sta
dionului „5 Septembrie" din 
Cienfuegos, una dintre cele 
mai recente și mai moderne 
construcții din Cuba socia
listă.

Afectat, in principal, base- 
ball-ului, stadionul poate 
găzdui insă manifestații mul
tiple, îmbogățind astfel sen
sibil „zestrea" sportivă a 
orașului.

■ ■■■■■■
ATLETISM • în concursul de 

la Praga, în proba de înălțime vic
toria a revenit lui Rolf Beilschmidt 
(R.D. Germană) — 2,23 m. secun
dat cu același rezultat de suedezul 
Rune Almen.

AUTO • După disputarea pri
melor trei probe speciale din Ra
liul Portugaliei, pe primul loc se 
află echipajul italian condus de 
Fulvio Bacchelli („Fiat Abarth”), 
urmat de finlandezii Hannu Mikkola 
(„Toyota”) și Ari Vatanen („Ford 
Escort”).

BASCHET • Selecționata mas
culină a U.R.S.S. va întreprinde 
luna viitoare un turneu de 4 me
ciuri în S.U.A., evoluînd la Long 
Beach, San Francisco, Las Vegas 
și Arizona. • în turneul final al 
C.C.E., echipa Mobilgirgi Varese a 
invins, pc teren propriu, cu scorul

BAYERN MONCHEN — DINAMO KIEV 1—0 (1—0). Miin- 
chen — 75 000 de spectatori. A marcat Kiinkel (min. 43). 
Arbitru Garrido (Portugalia).Bayern ; Maier — Anderson, 
Gruber, Schwa rzen beck, Beckenbauer, Roth, Rum meninge, 
Thorstensson, Kunkel, Honess, Kapellmann. Dinamo : Ruda
kov — Konkov, Matvienko, Fomenko, Reșko, Troșkin, Suev, 
Slobodean, Buriak, Bereznei, Blohin.

ST. ETIENNE — F. C. LIVERPOOL 1—0 (0—0). St. Etienne 
-ț 45 000 de spectatori. A înscris Bathenay (min. 79). Ar
bitru Palatal ('Ungaria). St. Etienne : Curkovic — Janvion, 
Lopez, Piazza, Fari'son, Bathenay, Synaeghel, Rocheteau, 
Larque, Santini, P. Revelli. F. C. Liverpool : Clemence — 
Neal, Jones, Thompson, Kennedy, Hughes, McDermont, 
Case Heighway, Toshak, Callaghan.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH — F. C. BRUGES 2-2 
(1—2). Dusseldorf — 70 000 de spectatori. Au marcat Kool 
(min, 23), Courant (min. 39) pentru oaspeți, respectiv Kulik 
(min. 43) și Simonssen (min. 63). Arbitru Konrath (Franța). 
Borussia : Kneib — Vogts, Klinckhammer, Wittkamp, Bonhof, 
Wohlers, Simonssen, Wimmer, Delahaye, Stielike, Kulik. 
F.. C. Bruges : Jensen — Bastyns, Krieger, Leekens, Vol- 
ders, KooT, Van de/ Eicke, Davies, Lambert, Courant, 
Le Fevre.

F. C. ZORICH — DYNAMO DRESDA 2—1 (1—0). Zurich 
— 19 000 de spectatori. Au marcat : Cucinotta (min. 41) și 
Riși (min. 89), respectiv Kreische (min. 77). Arbitrul ro
mân N. Rainea a condus echipele. F. C. Zurich : Grob

si, Milonov (min, 33), respectiv Ayala (min. 68). Arbitru 
Gonelta (Italia). Levski Spartak : Stoikov — Granciarov, 
Tisanski, Ivkov, Aladjov, Barzov, Țvetkov. Spasov (Voinov), 
lordonov (Pavlov), Milonov, Borisov. Atletico : Paduco — 
Marcelino, Capon, Alberto, Perreira, Venegas, Salsedas, 
(Heredia), Leal, Cano, Barmejo (Aguillar), Ayala.

SLASK WROCLAW — NAPOLI 0—0. Wroclaw — 40 000 de 
spectatori. Arbitru Predriksson (Suedia).

M.T.K. BUDAPESTA — HAMBURGER S.V. 1—1 (0—0).
Budapesta — 14 000 de spectatori. Au marcat: Volkert (min. 61) 
pentru oaspeți, respectiv Borso (min. 78).

R.S.C. ANDERLECHT-SOUTHAMPTON 2-0 (1-0). Bruxel
les— 40 000 de spectatori. Au marcat Ressei (min. 30) $i Ren- 
senbrlnck (min. 76). Arbitru Hungerbuhler (Elveția).

CUPA U.E.F.A.

....... . _ _____ , F. C.
— Chapulsat, Heer (Scheiwiller), Zigerlig, Fischbach, Wel
ler, Kuhn, “
Dynamo
Ier), C.
Sachse,

. Botteron, Stierl'i (Rutschmann), Cucinotta, Risi. 
: Jakubowski — Domer. Helm, Schmuck (IM. Miil- 
Miiller, Weber, Hafner, Schade, Riedel (Kreische), 

Hei’dler.

CUPA CUPELOR
LEVSKI SPARTAK SOFIA — ATLETICO MADRID 2—1 (2—0). 

Sofia — 60 000 de spectatori. Au marcat : Tvetkov (min.

F.C. MAGDEBURG - JUVENTUS TORINO 1—3 (1-1), 
Magdeburg — 40.000 de spectatori. Au marcat ; Sparwas- 
ser (min. 31), respectiv Cuccureddu (min. 2), Benetti (min. 
57) și Boninsegna (min. 64). Arbitru Reynolds (Țara Gali
lor). F. C. Magdeburg : Dorendorf — Seguin, Raugust, 
Sommer (Zapf), Beker, Mewes, Tyll, Steinbach, Streich, 
Sparwasser, Hoffmann. Juventus : Zoff — Serea, Spinosi, 
Marini, Gentile, Cuccureddu, Furino, Tardelli, Benetti, Bo
ninsegna, Bettega.

QUEENS PARK RANGERS — A.E.K. ATENA 3—0 (3—0). 
Londra — 25 000 de spectatori. Au marcat: Francis (mim. 
7 și 15 — ambele din penalty) și Bowles (min, 43), Arbi
tru Amundsen (Danemarca).

ATHLETIC BILBAO — C .F. BARCELONA‘2—1 (1—1). Bil
bao — 50 000 de spectatori. Au marcat : Asensi (min. 12) 
pentru oaspeți, respectiv Churruca (min. 40) și Dani (min. 
63 din 11 m). Arbitru Kitabdjan (Franța).

FEYENOORD — R.WD. MOLENBEEK O-O. Rotterdam — 
50 000 de spectatori. Arbitru Alsinger (R.F.G.).

■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■I

de 81—76 (43—33), formația Maccabi 
Tel Avlv.

BOX — Selecționata Irlandei 
și-a încheiat turneul în S.U.A., e- 
voluînd la Lowell în compania 
unei reprezentative a statului Mas-

L

R.S.S. Uzbekă 0—O ; R.D. Germa
nă — Bulgaria 1—0 ; Cehoslovacia 
— U.R.S.S. <B) 0—0.

ȘAH • în prima rundă a tur
neului de la Kecskemet s-au în-

L

Villela 6—0, 6—1. e La Memphis 
(Tennessee), Karl Meiler a reușit 
să-1 elimine cu 7—6, 6—3 pe Tony 
Roche. Alte rezultate : Vilas — 
Teacher 6—7, 7—6, 7—6 ; Borg — 
Borowiak 6—2, 7—6 ; Gullikson — 
Dent 4—6, 6—3, 6—4 ; Gottfried — 
Franulovici 6—3, 6—1 ; Mc.Nair
— Masters 2—6, 6—4, 7—6 ; Lloyd
— Pattison 7—5. 3—6, 6—1 ; Moore
— Delaney 6—2, 6—4.

sachussetts. Pugiliștii Irlandezi au 
obținut victoria cu scorul de 5—4.

CICLISM • Cursa Sassari — 
Cagliari a fost cîștigată de rutie
rul italian Ercole Qualazzini, care 
a parcurs 225

FOTBAL e 
te în turneul 
tru echipa de 
Finlanda

regisțrat rezultatele : Farago — 
Ostoici 1—0, Honfi — Augustin 
1—0, Lukacs — Pinter V2—V2, Er- 
menkov — Vogt %—V2.

km în 5 h 21:31,0.
Rezultate înregistra- 
de la Tașkent pen- 
tineret : Ungaria — 

1-0 ; U.R.S.S. (A) —

TENIS • Turneul de la Monter
rey a programat primele partide 
ale optimilor de finală : Gerulaitis
— Rosewall 4—6, 7—6, 6—4 ; Ra
mirez — Case 6—2, 7—6 ; Orantes
— Martin 6—4, 6—4 ; Drysdale —

VOLEI • La Lima au continuat 
întrecerile campionatelor sud-ame- 
ricane de volei. Iată rezultatele în
registrate în ziua a treia a compe
tiției : masculin : Venezuela — Peru 
3—0 (5. ‘ ~ “
via 3—0 
zilia “
Peru — Argentina 3—0 (1, 4, 1) ; 
Bolivia *,,
10). în cele două clasamente con
duc echipele Peru — la feminin 
și Brazilia — la masculin.

6, 3) ; Paraguay — Boli
ți, 7, 4) ; feminin : Bra- 
Ecuador 3—0 (7, 2, 1) ;

u v ți, 1, ,

Paraguay 3—0 (15, 3,
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