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De mărfi seara, autobuzul nr. 1 nu mai circulă pină la

„fabrica de lapte", ci pină la

PATINOARUL 'll II VISAT AL COPIILOR DUZOIENI
Marți seara, la o oră cind 

traficul este de obicei calm, dis
pecerul de serviciu al parcului 
de transport in comun din Bu
zău a primit dispoziție să supli
menteze efectivul autobuzelor 
pe „linia 1“. Copiii și tinerii o- 
rașului au luat cu asalt mașinile 
și nu au mai cerut bilet „pină 
la cap“ sau „pină la fabrica de 
lapte", ci „pină la patinoar" !

a municipiului Buzău, a întregii 
țâri", din piepturile sutelor de 
copii și tineri, ale întregii asis
tențe, au izbucnit urale fi ova
ții. Copiii și tinerii Buzăului își 
aminteau in acele clipe că, doar 
cu citeva luni in urmă, o mină 
blindă de părinte le alina sufe
rința unei nopți in care parcă 
se sfirșea pămintul, aceeași mină 
care indica unde și ce anume să

artificial din Buzău,Noul patinoar la prima întîlnîre cu copiii 
Foto : Vasiie BAGEAC

Eli- 
cîștigă 

(a treia 
de cam- 
astfel o

didul patinoar artificial, intr-un 
moment cum nu se putea mai 
potrivit, in ajunul vacanței de 
iarnă.

După o reușită demonstrație 
de patinaj artistic, oferită de 
tineri componenți ai lotului na
țional, au fost poftiți pe oglin
da de gheață iubitorii sportului 
cu patine. A pătruns nrima prin 
poarta din mantinelă Mihaela, 
un gindăcel de fetiță, in... ulti
mul an la grădinița nr. 8. S-a 
oprit să cuprindă cu ochișorii 
ei de peruzea toată întinderea 
de basm a gheții. Prima ei con
statare : „Vai, ce mare e !“. In 
hazul general, și-a luat puțin 
avint, cu pași nesiguri și... a că
zut ! S-a ridicat repede, a mai 
căzut o dată, de două ori. apoi 
a exclamat cu năduf : „Vai, ce 
greu e !“ Dar a apărut lingă 
ea, stimând pulbere de stele,

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

internațională 
Polihroniade 

a 8-a oară 
oară consecutiv) titlul 
pioană a țării, reușind 
performanță unică în șahul fe
minin românesc. Reprezentanta 
clubului Universitatea București 
a jucat excelent în turneul final 
de la Sinaia, fiind singura con
curentă care termină neînvinsă 
întrecerea. Elisabeta Polihronia- ■ 
de obține, totodată, și primul 
titlu de campioană la șah a 
„Daciadei".

în ultima rundă, desfășurată 
aseară, s-au înregistrat rezulta
tele : Polihroniade — Hie V2—Va, 
Baumstark — Nuțu *A—Va, Jic- 
man — Kantor 1—0, Nechifor 
— Chiș 0—1, Ghindă — Gogâlea 
într., Pogorevici — Mureșan 
0—1, Bogdan — Tolgyi *A—'A, 
Olteanu — Albuleț *A—Va, 

întrerupte din runda a 14-a : 
Albuleț — Jicman 0—1, Ilic — 
Ghindă 1—0, Nuțu — Bogdan
Va—Va, Gogâlea — Pogorevici
0—1.

CLASAMENTUL:
1. Polihroniade 11, 2. Baum

stark 10. 3—4. Mureșan, Tolgyi
9, 5. Olteanu 8*/a, 6. Ilie 8, 7. 
Nuțu 7‘A, 8—9. Chis, Kantor 7,
10. Ghindă 6'A (D, 11—12 Pogo
revici, Jicman 6*A, 13. Gogâlea 
6 (1), 14. Albuleț 6, 15. Nechifor 
5'A, 16. Bogdan 5 puncte.

★
înaintea ultimei runde, situa

ția primului loc este lămurită 
și în finala masculină, de la 
Sibiu. Marele maestru Florin 
Gheorghiu are două puncte 
avans, fiind virtual cîștigător. O 
luptă interesantă și echilibrată 
se dă, însă, pentru celelalte 
locuri fruntașe. în runda a 15-a 
s-au înregistrat rezultatele :

Ciocâltea Tratatovici 1—0,
Radovici — Stefanov 1—0, Geor
gescu — Șubă 1—0, Urzică — 
Voiculescu 0—1 (forfait), Ghi- 
țescu — Griinberg, Mititelu — 
Ilijin, Pavlov — Biriescu, Un- 
gureanu — Gheorghiu remize. 
Partida Neamțu — Ghindă s-a 
amîriat.

Aseară, în runda a 16-a : 
Ghindă — Tratatovici 1—0, Voi
culescu — Ungureanu 0—1, 
Griinberg — Ciocâltea, Ilijin — 
Ghițescu, Biriescu — Mititelu, 
Gheorghiu — Pavlov remize. 
Șubă a cîștigat prin neprezen- 
tare la Urzică. Partidele Neam
țu — Radovici și Ștefanov — 
Georgescu s-au întrerupt.

Iată clasamentul înaintea ul
timei runde, de vineri : Gheor
ghiu ll*/2, Biriescu, Ungureanu 
O’A, Radovici, Ghindă 9 (1), 
Ghițescu 9, Voiculescu 8V2, Mi
titelu, Pavlov 8 etc.

Astăzi au loc partidele neter
minate.

Și pentru elevii torc rămîn, in perioada vacantei, in localitățile lor

PÎRTIE LIBERĂ SPORTURILOR DE IARNA!
Și au venit cu sutele, să a- 

siste la evenimentul sărbătoresc 
al inaugurării unui nou și splen
did obiectiv sportiv ce se adau
gă numeroaselor obiective so- 
cial-economice a’e municipiului 
Buzău. Am ascultat cu interes 
alocuțiunea primarului munici- 
pului Buzău, tovarășul Nicolae 
Gheorghe, emoționat la rindu-i 
de frumusețea momentului. Iar 
cind acesta, exprimând ginduri- 
le tuturor, a rostit cuvintele 
„adresăm calde și vii mulțumiri 
conducerii de partid și de stat, 
personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, mult iubitul și 
stimatul secretar general al 
partidului. președintele țării, 
pentru grija deosebită ce o poar
tă dezvoltării economico-sociale

După ani și ani de așteptări neîmplinite

SCHIUL TREBUIE SĂ IASĂ- 
ODATĂ-DIN ANONIMAT!
Astăzi, la Predeal, concursul de deschidere a sezonului

Desfășurîndu-se sub genericul 
„Daciadei", sezonul de schi 
1977—1978 se inaugurează în 
mod oficial prin tradiționalul 
Concurs de deschidere progra
mat azi și nriine pe pîrtiile Pre
dealului. Azi, de la ora 10, are 
loc, pe Clăbucet, întrecerea de 
slalom ; mîine, de la ora 9, în 
Valea Poliștoacă, și de la ora 
12, pe trambulina de pe Cioplea, 
se dispută cursele de fond și, 
respectiv, săriturile. Ca de obi
cei, la startul probelor vor fi 
prezenți cei mai buni schiori 
ai țării, printre care campionii 
naționali Dan Cristea, Ioan Ca- 
vași, Daniela Uncrop, Minodora 
Munteanu (probe alpine), Moise 
Gârbacea, Lucia Borabas, Cor
nelia Mititelu (fond), loan Ana, 
Nicolae Papuc (sărituri) și alți 
reprezentanți ai principalelor 
centre ale țării, adică Brașov, 
Predeal, Sinaia, Vatra Dornei, 
Oradea, Rîșnov, Miercurea Ciuc, 
Gheorghieni, Fundata ș.a. Neîn
doielnic, publicul prezent la 
Predeal va urmări cu interes în- 
tîlnirea cu fruntașii schiului 
românesc angrenați în prima lor 
dispută oficială a sezonului.

Acest nou sezon prezintă 
cîteva elemente inedite și re
luări menite să dinamizeze și să 
întregească activitatea principa

se construiască, cit mai grabnic, 
să se vindece rănile, viața să 
meargă înainte, aici, la Buzău, 
pretutindeni in țară. Și iată că, 
in acest efort extraordinar, care 
a adus orașului — și țării — noi 
unități economice, noi blocuri 
de locuințe, noi edificii social- 
culturale de mare r,ece ilate. o- 
biectivul atit de dorit de copii, 
de tinerelul Buzăului a fost și 
el menținut pe agenda priorită
ților, mărturie limpede a grijii 
cu care partidul înconjoară ti- 
năra generație.

In aplauzele asis'enței, tova
rășul Tudor Postelnicii, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Buzăti al P.C.R.. a tăiat apoi 
panglica inaugurală. dând in 
stăpânire copiilor orașului splen- 

lului sport de iarnă. Ne referim, 
de pildă. Ia faptul că Federația 
de schi și biatlon a programat 
o serie de întreceri de amploa
re in centre mai puțin „bătute" 
de performeri în a!li ani, ca, de 
pildă, Păltiniș (finale’s campio
natelor naționale de fond-se- 
niori), Semenic (campionatele 
de fond-juniori), Paring (națio
nalele la probe alpine-juniori), 
Cîmpulung Moldovenesc (cam
pionatele de biatlon), Vatra Dor
nei și Miercurea Ciuc (con
cursurile republicane pentru 
copii-fond și alpine). Este 
de așteptat ca stimulentul ofe
rit de federație centrelor res- 

(Continuare în pag. 2—3)

Aseară, la Liubliana
ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 7-5 LA HOCHEI

Aseară, pe patinoarul artifi
cial „Tivoli" din Liubliana, a 
avut loc partida amicală de ho
chei dintre echipele Iugoslaviei 
și României, participante în 
grupa B a C.M. Jucînd excelent 
în repriza a Il-a, reprezentativa 
noastră a obținut victoria cu

în Capitală, din păcate, nu peste tot bunii gospodari din sectoare

și profesorii de educație fizică își fac
A început vacanța de iarnă a elevilor. Pentru aproape trei 

săptămîni, locul orelor de curs va fi luat de cele destinate re
creării și refacerii, acumulării de noi energii în vederea celui dc-al 
doilea trimestru școlar. Mii de elevi, fete și băieți, au plecat sau 
vor pleca în taberele organizate pentru ei in stațiunile montane. 
Alte zeci de mii vor participa la excursii și drumeții. Cum își vor 
petrece însă vacanța cei rămași acasă ? La această întrebare am 
primit răspuns în cadrul unui raid organizat în trei sectoare din 
Capitală.

Primele ieșiri 
pe luciul gheții

Am găsit activul Consiliului 
pentru educație fizică și sport 
al sectorului 5 într-o activitate 
deosebit de laborioasă. Toată 
lumea lucra la amenajarea pa
tinoarului natural din incinta 
bazei sportive aPate pe șoseaua 
Olteniței, din vecinătatea par
cului Tineretului. „Intenția 
noastră a fost ca patinoarul să 
fie inaugurat cu o săptămină 
în urmă, ne mărturisea Gh. 
Dumitru, prim-vicepreședinte al 
acestei organizații sportive. Dar 
gurile de apă au înghețat ! Zile 
la rînd am acționat neutru dez
ghețarea lor. Abia după aceea 
am trecut la înti” lerca pînzei 
de apă pe suprafața care va 
deveni viitorul patinoar". Ori
cum, în aceste zi’e patinoarul 
din șos. Olteniței poate fi inau
gurat.

La Școala generală nr. 190, 
din cartierul Berceni, so ame
najează un alt patinoar natural. 
Prof. Gh. Te.șu, din colectivul 
catedrei de educație fizică, a 
găsit tot sprijinul conducerii 
școlii, astfel că colegii săi, pro
fesorii Doru Bădini și Dorina 
Cizer, vor fi în măsură, înce- 
pînd chiar din această săptă- 
mînă, să dirijeze primele ieșiri 
pe luciul gheții ale copiilor din 
școală, dar și din alte unități 
de învățămint învecinate.

O parte dintre micii cetățeni 
ai aceluiași cartier, cei situați 

scorul de 7—5 (1—3, 5—0, 1—2). 
Au marcat pentru învingători 
Antal, Bartalis, Tureanu, Axin- 
te, Moroșan, FI. Sgîncă și So- 
lyom, iar pentru gazde Kosir 
(2), Poljansek (2) și Klemec. 
Astăzi are loc partida revanșă, 
la Celje. 

cu locuințele in zona comple
xului sportiv „Temerarii", vor 
avea Ia dispoziție patinoarul 
natural care se amenajează pe 
'suprafața de bitum a comple
xului.

în fine, încă un patinoar na
tural in sectorul 5, la „Tehnic- 
club". El se realizează pe un 
fost ring de dans, în condiții 
care să ofere amatorilor de pa
tinaj și posibilitatea participă
rii la un carnaval pe gheață...

Tiberiu STAMA

,,0limpia“ s-a 
adaptat sezonului 

„Zilnic, intre orele 8—12 și 
16,30—20,30, (-’oui painoare natu
rale (amenajate pe terenurile de 
tenis) vă stau la dispoziție, ln- 
tr -ea este gr a uită pentru toți 
iubitorii de patinaj, indiferent de 
virstă“.

Ieri s-au disputat citeva partide restante din cadrul cam
pionatelor de volei. In Capitală a avut loc intilnirea femi
nină I.E.F.S. — Universitatea Tinîișoara, de la care fotore
porterul nostru Ion Mihăică vă prezintă această imagine. 
Citiți în pagina a 4-a rezultatele și unele amănunte de la 
aceste partide.

simțită prezența...
Cu această invitație scrisă cu 

litere de-o șchioapă și afișată 
la vedere te întîmpină, în aceste 
zile, stadionul Olimpia din secto
rul 4.

„Ați venit cam devreme, va 
trebui să mai așteptați puțin. 
-«Robia** noastră merge ceva mai 
încet* ne spune un bărbat cu 
alură, atletică, arătîndu-ne lopata. 
Facem astfel cunoștință cu Horia 
Făgărășanu, responsabilul bazei 
sportive, fost rugbyst de perfor
manță, acum „specialist în spor
turi de iarnă“, cum se autode
finește.

„Anul acesta, ne spune interlo
cutorul, iarna ne-a găsit pregătiți. 
Patinoarele funcționează chiar din 
ziua în care mercurul termome
trelor a coborît sub zero grade. 
Amindouă au fost amenajate pe 
terenurile pe care avem și insta
lații de nocturnă. Păcat, insă, că 
numărul celor care vin să pati
neze aici este destul de mic. Mă 
consolez cu ideea că lumea n-a 
aflat încă de existența lor. în 
vecinătatea bazei noastre sporti
ve s-au ridicat multe blocuri. Co
piii, părinții lor chiar, ar putea 
petrece aici cîteva ore plăcute*.

Vizitind baza, am întilnit și a- 
menajări pentru săniuș și schi. 
Se așteaptă doar o zăpadă mai 
abundentă. în ceea ce privește

Marian GH1OLDUȘ

(Continuare in pag. 2—3)
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BUNI SPORTIVI
fcdcrațlilc dc specialitate

ATLETISM
1. ILEANA SILAI (Metalul Bucu

rești), 2. Natalia Mărășescu (Steaua), 
3. Argentina Menis (Dinamo Bucu
rești), 4. Maricica Puică (Olimpia 
București), 5. Paul Copu (Farul Con
stanța), 6. Mariana Suman (Clubul a- 
tletic Roman), 7. Alina Gheorghiu 
(Steaua), 8. Ilie Floroiu (Farul Con
stanța), 9. Gheorghe Cefan (Steagul 
roșu Brașov), 10. Adrian Proteașa 
(Steaua).

SCRIMA
1. CORNELIU MARIN (Steaua), 

Ecaterina Stahi (Steaua), 3. Dan Irimi- 
ciuc (Politehnica Iași), 4. Ioan Pop 
(Steaua), 5. Marin Mustață (Steaua), 
6. Marcela Moldovan (Farul Constan
ța), 7. Alexandru Nilca (Steaua). 8. 
Magdalena Chezan (Steaua), 9. Suza- 
na Ardeleanu (Steaua), 10. loan Popa 
(Steaua).

l

MOTOCICLISM
1. ERNEST MULNER (Torpedo Zăr- 

nești), 2. Gheorghe Sora (Metalul 
București), 3. loan Bobilnean (Voința 
Sibiu), 4. Mihai Banu (Poiana Cim- 
pina), 5. Nicolae Rîureanu (Voința 
Sibiu), 6. Cornel Voiculescu (Meta
lul București), 7. Traian Moașa (Stea
gul roșu Brașov), 8. Romeo Diaconu 
(Automecanica Moreni), 9. Alexandru 
Ilieș (Torpedo Zărnești), 10. Dumitru 
Vasilescu (Cenți”1 
București).

HOCHEI
1. DORU TUREANU (Dinamo Bucu

rești), 2. Dezideriu Varga (Steaua),
3. Șandor Gall (S.C. Miercurea Ciuc),
4. Dumitru Axinte (Dinamo Bucu
rești), 5. Marian Costea (Dinamo Bucu
rești), 6. Eduard Pană (Dinamo Bucu
rești), 7. Ion Ioniță (Steaua), 8. Elod 
Antal (Steaua), 9. Valerian Netedu 
(Steaua), 10. Ion Gheorghiu

CANOTAJ
(Steaua).

g

1—5. 
NARU 
ANETA „___
București), FELICIA AFRĂ- 
SILOAIA (Ceahlăul Piatra 
Neamț), MARIA MOȘNEA- 
GU (C.F.R. Timișoara), ELE
NA GIURCA (Steaua), 6—9. 
Elena Avram (Steaua), Flo- 
rica Petcu (Dinamo Bucu
rești), Georgeta Kașka (Dina
mo București), Florica Zam
fir (Olimpia București), 10. 
Petre Ceapura (Dinamo 
București).

VERONICA JUGA-
(C.N.U. București), 
MARIN (Dinamo

în gala de verificare a boxerilor fruntași

FORMA SPORTIVA Șl AMBIȚIA 
DECISIVEAU FOST

© Ieri s-a stabilit echipa pentru turneul in S.U.A.

După turneul echipei universitare In Fr;

UN REZULTAT BU1
Șl OINFRINGERE PENII

O victorie la Rodez (cu 12—10 în fața 
Stade Ruthenois, formație din prima ligă 
o înfrîngere penibilă la Tulle (10—36 în > 
ciul cu selecționata universitară), iată 
lanțul turneului întreprins de „XV‘Me s 
dcnțesc de rugby al țării noastre «i FraJ 
Rezultate evident contradictorii... X.

„...dar firești, ține să 
Gheorghe ~ ‘
Educației și Invățămîntului, 
delegației 
noștri au 
partidă, cîștigind și lăsind o impresie bu 
Pujină și Fugigi au înscris 
pe care același Fugigi le-a 
meciul următor, însă, cel 
mai important, cel oficial, 
„universitarii" români s-au 
comportat diametral opus, 
acționând cu întîrziere în 
grămezi, lăsind inițiativa 
mai mult formației ad
verse. Meciul n-a 
pregătit asa cum era ne-

circulație în ring, 
acest sport cere să și

Cu toate imperfecțiunile ei de 
arbitraj, gala de verificare și 
selecție de la Palatul sporturi
lor a permis Biroului Federației 
române de box să respecte (fără 
ezitări chiar în fața unor situa
ții neprevăzute) hotărârea ini
țială, aceea de a reține în echi
pa țării pentru turneul apropiat 

Statele Unite pe învingătorii 
marți seara. După ședința sa 
ieri dimineață, Biroul F.R.B. 

anunțat că vor face depla
sarea următorii pugiliști (în or
dinea categoriilor) : Săli Adem 
(Farul Constanța), Niță Robu 
(B.C. Brăila), Teodor Dinu (Di
namo), Gheorghe Ciochină 
(Steaua), Dragomir Hie (Dina
mo), Carol Hajnal (Steaua), 
Cornel Hoduț (Rapid), Ion Mi
ron (C.S.M. Cluj-Napoca), Va
lentin Silaghi (Dinamo). Cestică 
Dafinoiu (B.C. Brăila) și Mircea 
Simon (Dinamo).

Aceasta este „formația învin
gătorilor" și ea beneficiază de 
atuul „probei dc foc" a întîlnirii 
în ring, adică a testului celui 
mai concludent pentru forma 
sportivă de moment. Chiar dacă 
unii boxeri au cîștigat la limita 
deciziei (obținînd doar 3 din cele 
5 voturi ale judecătorilor), ei 
sînt învingătorii. Au fost, desi
gur, marți seara, și 
au stat pe muchie 
aprecierea finală, 
de pildă, mai puțin 
de obicei, a dat peste un adver
sar tînăr, dar inexplicabil de 
inegal. Dumitru Cipere : reținut 
(parcă neîncălzit) în primul 
rund, aplicind excelente contre 
în rundul secund și apoi... par
că epuizat in ultimul rund 1 Sau 
lupta „cocoșilor", în care vice- 
campipnul european Teodor Di
nu, maturizat, parcă mai cere
bral în acțiuni, lovind cu eco
nomie dar puternic, a lăsat o 
impresie mult mai bună decît 
Faredin Ibraim, care continuă 
și în limitele celor 54 kg să 
consume prea multă energie 
inutilă într-o permanentă și

ineficace 
uitînd că 
punctezi.

Cu un 
așteptată 
Simion Cuțov (revenit în circui
tul meciurilor interne, la cate
goria superioară, cea a fratelui 
său Calistrat) și a controversa
tului Carol Hajnal (învins net 
la puncte în semifinala campio
natului național de... Calistrat 
Cuțov !). A fost o intilnire dură 
între doi boxeri combativi, pu
ternici, rezistenți. Simion Cuțov 
a dominat prima repriză cu 
dezinvoltura atacurilor sale va
riate, cu ambele brațe, stăpînind 
ringul și lăsind impresia că va 
cî.știga net. Poate că tocmai a- 
ceastă superioritate l-a făcut 
imprudent și stă la baza super
ficialității tactice cu care a 
abordat repriza secundă, in 
cursul căreia Hajnal a încercat 
să valorifice loviturile sale de 
temut. în ultima repriză, Simion 
Cuțov a reînceput atacurile sale 
furibunde, ele păreau să-i rea
ducă dominarea, dar, sub impe
riul tensiunii și al timpului 
care presa, a rămas uneori des
coperit și Carol Hajnal, profi- 
tînd, a găsit breșele prin care 
să aplice citeva puternice cro- 
șee, impunînd de două ori nu
mărarea lui Cuțov. Aceste îm
prejurări au fost decisive în 
stabilirea rezultatului final. Așa 
cum un avertisment de „ultimă 
oră“ dat Iui Remus Cozma (alt
fel, variat în lovituri și cu un 
tempo bun de luptă) l-a făcut 
titular pe Săli Adem.

Firește că în perspectiva cam
pionatelor mondiale de anul vii
tor repartiția titularilor pe ca
tegorii de greutate poate încă 
suporta modificări, dar de pe a- 
cum putem sublinia faptul că 
rezultatele verificărilor, în orice 
moment, sini consecințele con
cepției și modului cum s-a lu
crat în etapele de pregătire a 
lotului național.

Victor BANCIULESCU

interes major a fost 
și urmărită partida lui accentueze pi 

Dragomir, inspector în Ministd 
conducătd 

rugbyștilor universitari. Sporii 
jucat atent, responsabil, în prî

cite o încerc 
transformat.

fost

cesar...*
Prof. Dragomir are în vedere 

subestimarea XV-lui studențesc al 
„argument" fără acoperire, de unde a | 
zultat o anumită slăbire a „motoarele] 
după succesul de Ia Rodez.

Este foarte adevărat că studenții rom 
n-au beneficiat de cel mai bun lot posibi 
fi aliniat în Franța. Au lipsit piese de ba 
Tudose, Enciu Stoica, Dumitru, Ortelee 
Dintre cei care au făcut deplasarea n-au | 
respuns decît Fugigi, Bucan, Pătrăhău, Fi 
rescu și Nicolescu. Sigur, cu totul altfel t 
buic conceput și pregătit lotul universil 
de rugby, pentru ca rezultatele lui să of 
satisfacții : o selecție realizată din vreme 
pregătire comună pentru omogenizare (tJ 
nică și tactică, mai ales) pe o perioadă I 
respunzătoare. Tn plus, datele unor confrJ 
țări sportive oficiale nu trebuie să coi ne 
eu cele ale echipei reprezentative in care, 
știe, sint solicitați unii rugbyști studei| 
Este și ceea ce iși propune, in 1978 
bineînțeles in continuare — 
cației și Invățămîntului.

Se simte, totodată, nevoia 
colaborări cu federația de 
că nu trebuie să ne fie indiferente 
latele unor echipe sau selecționate, 
dacă acestea nu sint subordonate dire< 
rului de specialitate...

meciuri care 
de cuțit în 
Niță Robu, 

combativ ca

SCHIUL TREBUIE SA IASĂ
ODATĂ-DIN ANONIMAT!

(Urmare din pag. 1)

YACHTING
1—2. MIRCEA CARP 

(C.N.U. București), ADRIAN 
ARENDT (C.N.U. București), 
3. Vasile Soare (C.N.U. Bucu
rești), 4. Marian Radu (C.N.U. 
București), 5. Gheorghe Ni- 
colcioiu (Electrica Constan
ța), 6. Mihai Butucaru (C.N.U. 
București), 7. Adrian Seme- 
nescu (C.N.U. București), 8. 
Vasile Ungureanu (C.N.U. 
București), 9. Barbu Cristes- 
cu (C.N.U. București), 10. 
Adrian Romașcu (C.N.U. 
București).

Studenții intră ți ci dc astă/i in vacanță

CIN AMFITEATRE SI LABORATOARE, PE PATINOARE,
7 »

PIRTII DE SCHI SI SANIUS...
7 7

și ele, pentru întrea- 
de iarnă, sediul unor 
întreceri sportive în- 

„Daciadei".

De astăzi și pină la 4 ianuarie, 
tineretul studios din istitute și 
facultăți se va afla în vacanța de 
iarnă, prilej binevenit de odibnă, 
de refacere a forțelor înaintea 
primei sesiuni de examene din 
anul viitor. Din suita acțiunilor 
pe care U.A.s.C.R. le inițiează cu 
această ocazie desprindem :

vor deveni 
ga vacanță 
pasionante 
scrise sub genericul

pective prin acordarea încrede
rii de a organiza competiții de 
nivel republican să găsească 
răspuns prin pregătiri complexe 
din partea gazdelor, mai precis 
printr-o preocupare sporită pen
tru dezvoltarea acelor ramuri 
ale schiului practicate cu predi
lecție în zonele respective. Re
luarea de care aminteam se re
feră la frumoasa (dar și foarte 
solicitanta) probă de combinată 
nordică, reprogramată după mai 
mulți ani de absență din calen
darul competițiilor de schi. Să 
sperăm că revenirea va fi de 
bun augur.

în sfîrșit, să subliniem că 
startul în actualul sezon trebuie 
să constituie un prim pas spre 
revitalizarea schiului prin lan
sarea cit mai multor elemente 
bine pregătite și dornice de a- 
firmare, prin obținerea unor 
performanțe superioare în între
cerile internaționale și în pri
mul rînd Ia Balcaniada din Gre
cia, care reprezintă principalul 
obiectiv de performanță. Spori
rea volumului pregătirii și, mai 
cu seamă, îmbunătățirea sub
stanțială a calității antrenamen
telor trebuie să se facă simțite 
încă de la primele starturi, pe 
care le dorim la fel de dinami
ce ca în tot sezonul.

Ministerul Ei

unei mai sirii 
resort, în idd

rez
clil

Tiberiu STĂM.

VIITORUL INCERT A
După înapoierea 

spox’uve românești de 
pionatui mondial de handbal fe
minin (gxupa valorică B), desfă
șurat în R.F. Germania, ne-am 
adresat secretarului F.R.H., Lu
cian Grigorescu, solicitîndu-i a- 
mănunle cu privire la compor
tarea jucătoarelor noastre și la 
perspectivele acestei selecționate.

— Firește,.......................... ‘ '
se termină 
minină de
— clasată 
realizat obiectivul 
La C.M. din 1978,__ _____
evoluției sale planează unele du
bii. îndeosebi acel rezultat egal 
(7—7) cu Suedia, una din marile 
surprize ale 
nedumerire, 
tîmplat ?

— Echipa

delegatiei 
la Cam-

totul este bine cînd 
cu bine. Echipa fe- 
handbal a României 
pe locul III — și-a 

de calificare 
dar asupra

competiției, creează 
De fapt, ce s-a în-

a avut, in intreg

campionatul] 
momentele 1 
nat cu cele] 
țumitoare. <1 
un argumenl 
ției mele. I 
au conclus I 
au avut la I 
eunde trei I 
teau să le I 
le-au ratat I 
versarele atț 
e.ulal degrinl 
In meciul 1 
s-au petrecu

— Cam s| 
două junioa 
și Maria T<|

— In gend 
toate meciul 
se integreze 
pei.

—Acum,

„ȘEFUL DE PR#^
AMENINȚĂ CU CR

• Pentru studenții sportivi, care 
practică schiul, se vor organiza 
tabere alpine în patru dintre cele 
mai cunoscute zone montane ale 
țării : in platoul Bucegilor (Ba
bele, Cota 1500, Piatra Arsă, Ca- 
raiman, Peștera etc), în masivul 
Făgăraș (Suru, Bilea-Lac, Ne- 
goiu), la Complexul sportiv Bor- 
șa și la centrul de sporturi de 
iarnă de la Izvoarele, din jude
țul Maramureș, precum și în 
munții Mic-Semenic din județul 
Caraș-Severin. La taberele alpine 
din această vacanță de iarnă vor 
lua parte aproape 2 000 de stu
dent studente.

• Tabere de odihnă și sport 
cu peste 3 000 de participant se 
vor deschide în 10 localități 
stațiuni de munte din țară ; 
Borsec, Slănicul Moldovei, 
șov, Sibiu, Predeal,
Sinaia, Bușteni, Sîngeorz-Băi și 
Izvorul Mureșului.

Șl 
la 

Bra- 
Pirîul Rece,

• Dînd curs unei inițiative 
care s-a bucurat de un larg suc
ces în anii precedenți, și în a- 
ceastă vacanță de iarnă se orga
nizează o tabără de învățare și 
practicare a înotului, la Mamaia, 
cu 200 de studenți și studente. 
Tabăra a fost fixată în incinta 
hotelului „Parc", care dispune de 
o piscină adecvată.

• Pe plan local, în toate cen
trele universitare (și îndeosebi în 
cele mai mari) au fost proiectate 
o serie de întreceri sportive la 
ramuri specifice sezonului alb. 
Casele de cultură ale studenților

PIRTIE LIBERA SPORTURILOR DE IARNA!
(Urmare din pag. I)

patinajul, sînt luate măsuri pen
tru organizarea unor cursuri 
de inițiere.

„Dacă vor fi amatori, vom a- 
menaja chiar și o pistă pentru • . de toate trebUje

mai mult în pri-
' viteză. înainte 

să fim sprijiniți

Intr-un

vința popularizării ; așteptăm, de 
asemenea, sprijinul profesorilor 
de educație fizică din școli, in 
perioada vacanței îndeosebi, pen
tru a organiza aici întreceri cit 
mai atractive" ne-a spus în în
cheiere interlocutorul nostru, lan- 
sînd o caldă 
cartierului...

sector, doar două
Cine se abate din Bulevardul 

„1 Mai“ spre baza sportivă a 
pionierilor și preșcolarilor din 
sectorul 8, „Cireșarii", este în- 
tîmpinat de un decor feeric de 
iarnă, cu zăpadă imaculată, co
paci încărcați de nea, dar și cu 
un patinoar natural. A fost a- 
menajat odată cu primele grade 
sub zero și gheața se menține 
în bune condiții. „Păcat că este 
un spațiu prea mic — ne spune 
Vasile Ștefănescu, responsabilul 
bazei — deoarece, sintem si
guri, cererile vor fi mari. Am 
dorit să-1 amenajăm pe terenul 
de handbal, dar lipsa unei guri 
de apă mai apropiate și a unui 
furtun corespunzător ca lun
gime ne-a împiedicat, deocam
dată, să ne punem proiectul in 
aplicare".

Intr-adevăr, ar fi fost o solu
ție mai bună. Dar, iată, că așa 
cum se întîmplă aici în ultima 
vreme, datorită unei insuficien
te preocupări a Casei pionieri
lor și șoimilor patriei, unele 
probleme gospodărești se re-

invitație copiilor

amenajări
sauzolvă cu multă greutate 

nu se rezolvă deloc.
Pe gheață, Florin Spirea, din 

clasa a IV-a la „173“, este 
foarte îneîntat. Ne-a asigurat 
că a venit aici, de cele mai 
multe ori cu colegii. încă de la 
deschidere. „Să vedeți ce o să 
fie în cele aproape trei săptă- 
mîni de vacanță... Numai gerul 
să țină !". Mai încolo, Brad Ur- 
dea, un băiețel vioi, de vreo 4 
ani, care abia deprinde pati
najul, ne declară cu seriozi
tate : „îmi place doar un pic, 
pentru că... alunec și cad !**.

La patinoarul aflat în Giu- 
lești am fost însoțiți de secre
tarul C.E.F.S., I. Pândele. Și 
aici gheața se prezintă în con
diții bune : „Patinoarul 
sigura posibilități de 
dere pentru copiii din 
Deocamdată, în sector
doar două patinoare. Acum, in 
vacanță, vom încerca să reali
zam alte citeva, in curțile unor 
școli**.

Alături de elevi dc la școlile

va a- 
destîn- 
cartier.

avem

generale nr. 170 și 171, de 
liceele industriale nr. 11 și 
din sectorul 8, pe gheață se vor 
afla și colegii lor din sectorul 
7, prilej pentru noi prietenii și 
întreceri pasionante. în același 

amenajări 
sînt prea 

că

la
12

timp, așteptăm noi 
de patinoare. Două 
puține ! Cineva ne spunea _
„poate, dacă o să publicați ceva 
despre ele, o să vină mai mulți 
copii". Poate. Dar, întrebăm : 
DE CE POPULARIZAREA ES
TE AȘA DE SARACA? Ar fi 
fost necesar ca în zilele pre
mergătoare vacanței să se co
munice prin școli, să afle toți 
amatorii de patinaj. Doar un 
singur afiș acoperit de promo- 
roacă, aflat pe gardul bazei, 
nu este o invitație prea... căl
duroasă.

Emanuel FÂNTÂNEANU

k Hocheiul și-a avut în fie- 
F care an „șeful de promoție" 
r al tinerei generații. N-au e- 
r xistat clasamente oficiale, nu 
f s-au făcut anchete, dar tacit 
r și unanim s-a știut întotdea- 
f una care este cel mai bun 
[ junior al sezonului. Și, iarăși, 
L ca o frumoasă tradiție, acest 
L tînăr premiant a intrat cu re
le gularitate în rîndurile „f 
L lorilor". în ciuda vîrstei 
b fragede, bobocii n-au < 
k măgit niciodată această 
r rantă promovare.
E Ioniță, Tureanu, 
[ Netedu, Justinian, 
f Vasile Huțanu, An- 
[ tal, Hălăucă, frații 
f Naghi au găsit larg 

lotului reprezentativ, 
scurte dar fructuoase 

echipa de juniori.
exemplu în această 

îl constituie Mihai 
Are doar 17 ani (!), 
și dotat cu excelen-

.trico- 
I lor 
deza- 
ono-

cu a comis| 
ciis-f^linară.1 
mtzi de juri 
rea ca ma 
vorbit urît 
în cele din 
țat cu croi 
fost penibil,! 
hai l3opescu 
Ganga și Al 
are, cum s 
ani !

Firește că I 
batere a foi 
nu sancțiuni

L ușile
L după
L stagii în
r Ultimul
' privință
r Popescu.
r este înalt
f te calități pentru hochei. Ni- 
L mic surprizător că, deși foar- 
k te tînăr. a apărut încă de a- 
l nul trecut în 
k clubului său,

apoi în lotul
[ recent
- Iată însă că
■ — nu

deschise

prima echipă a 
Steaua, și mai 
de juniori, iar 
de seniori.

— incredibil I 
de mult Mihai Popes-

în cel

tineri, 
pe 
nic - 
culoase con( 
ducativă. 
mai repede 
măiestriei, 
OCHII la ml 
te așa, azi 
pînă /tAnd , 
ridică/^Tosa 
zul Miihai P 
caz limită, I 
va corecta^ 
în mod 
caz din cari 
multe...

Caii

PATINOARUL MULT VISAI ALCOPIILO
(Urmare din pag. 1)

profesorul Gheorghe Dobrescu, 
„deocamdată singurul antrenor 
de patinaj și hochei din Buzău" 
— cum ne-a fost prezentat — 
care i-a dat mina, pornind îm
preună prin mulțimea de pati
natori care a prins să zburde pe 
luciul de sticlă...

Adio, deci, eleșteu din Cring, 
care te dezgheți cînd le e co
piilor lumea mai dragă ! Nu 
vom mai aștepta să coboare ge
rul din Vrancea, gerul curge a- 
cum prin 
pompat de 
celor patru

De marți 
liniei 1 vor

vinele instalațiilor, 
inima viguroasă a 
compresoare.

seară, autobuzele 
circula după un nou

grafic, iar <<] 
nu vor mai I 
cap", sau „] 
lapte", ci , 
Parcă o d 
Mihaela, fata 
mare, tăind 
pe luciul ghi 
gindăcel de n



CA TOT EU SIMT
I DEȘTEPT !"

copiii : ai greșit, primești pe- 
mare sau mai mică, pe potriva

ptiu și 
să. Mai . .
li. Numai că, uneori, unii caută să se 
pare, călcînd peste etică, alegînd calea 
I noi „căderi în păcat". Cam așa stau 
Irile în cazul unui tînăr (rețineți, un ti
ne Qumai 20 de ani !) care juca pînă 
[ieri ffcșby — și încă binișor —, fiind 
[lat in „echipa surprizelor", a jocului 
Lis, care este Rapid. A învățat bine 

a priceput cum se face o pătrundere 
prți de izbîndă, a gustat bucuria victo- 
Sorbind din cupa succesului, Ion Staicu 
[mețit însă repede. A început să lipseas- 
e la antrenamente,, dezinteresul în pre- 
p fiind tot mai clar (și nu a fost sin- 
și-a găsit companie pe Miclescu — con

ducătorul de joc al înain
tării ! —, și pe Moț). Re
plica colectivului, a sec
ției de rugby, a fost 
promptă. Atît Staicu, cît 
și Miclescu și Moț au 
fost suspendați din acti
vitate pînă la 31 iulie 
19*78. Prompt a fost și 
consiliul de conducere a 

care a ratificat sancțiunile, 
nă aici toate ar fi bune (e un fel de 
|une...) și l-am fi așteptat din nou intre 
ti pe Staicu, convinși că lecția îi va 
pe bine. Dar eroul nostru, ce și-a zis ? 
[’, că tot eu sînt mai deștept !“. Și s-a 
la lupte ! Unde a fost primit cu bra- 
deschise, iar aceeași conducere de club, 

[ă ieri, 
yst !
[arent, 
ugby a 
erată : _____ ______
[ul liber după dorință. Doar că în cazul 
staicu datele problemei se pun nițel alt- 
|o fi băiatul „mai deștept" și nu i-o 
b lui să stea pe tușă, dar nu cumva prin 
aerea unui rugbyst și „nașterea" subită 
iui luptător riscăm SĂ DEFORMAM un 
un mod de a înțelege viața ? Dar dacă 

cu va greși încă o dată ? Se va... naște 
nou, să zicem, boxer sau atlet ? ! ?
lectivul care l-a pedepsit pe Staicu și 
s-a arătat gata să-l aducă pe drumul 
privește cu tristețe și stupoare meta- 

foza (în stil personal) petrecută sub cu- 
e aceluiași club. „Unde-i morala ?" se 
alsă foștii colegi de echipă ai noului 
stor. Ne întrebăm și noi...

Geo RAEȚCHI

noi „căderi

'ea.

îl legitimează de îndată pe fostul

amărăciunea președintelui secției 
Rapidului, Octavian Udriște, este 
fiecare este liber să-și împartă

El IDEI VALOROASE
e inegală : 

k au alter- 
Lție nemul- 
Suedia este 
pul afirma
ție noastre 
k pauză și 
reprizei se-
, care pu- 

k 8—2. Dar 
khibat. Ad- 
aj, au spe- 
(au egalat... 
L lucrurile 
za identic . 
prtat cele 
kn Janesch

Jucind în 
tt reușit să 
ismul echi-

>bținut ca-

abater 
ul uni 
kre apă 
letă",
pe care, 
amenin- 
entul a 

că Mi- 
kri : Ion 
kalamar) 
doar 17

eastă a- 
pat. Dar 
roblema, 
că mai 

intrenori 
„furați" 

1 unor 
vele lor 
u teh 
2ă peri 
lunca e- 
i-i vadă 
treptele 

UNEORI 
. Și, ui- 
î alta — 

noaș\ră

lificarea, se va da — pentru 
campionatul mondial din Ceho
slovacia — credit deplin tinere
lului ?

— Campionatul mondial este o 
competiție grea, de mare respon
sabilitate. Cotul actual are 
nevoie de remanieri, dar nu se 
poate spune că se va merge fie 
pe tineret fie pe jucătoarele cu 
experiență, ci pe acele handba
liste care — indiferent de vîrstă
— se vor dovedi cele mai va
loroase. cele mai necesare. Dealt
fel, viitorul echipei feminine de 
handbal îl va hotărî Biroul fe
deral.

— și cînd se va întîmpla 
aceasta ?

— Chiar în luna decembrie. Vom 
analiza comportarea tuturor ju
cătoarelor și vom alcătui noul lot.

— Cînd se va reuni noua echipă 
pentru pregătiri ?

— In luna ianuarie 1978, pentru 
a pregăti participarea la prima 
competiție internațională a nou
lui an, turneul de la Cheb (Ceho
slovacia). Pînă atunci — Ia or
dinea zilei : „Cupa României", 
campionatul Diviziei A...

★
Deși răspunsul secretarului F.R. 

Handbal este, în general, firesc, 
lăsînd Biroului federal respon
sabilitatea deciziei, am desprins
— ca o nuanță — inaderența sa 
la ideea întineririi complete a 
formației reprezentative dc hand
bal. Cuvîntul său avînd, firește, 
greutate în forul de conducere, 
viitorul acestei idei — susținută 
în ultimul timp tot mai intens — 
devine incert. Și este păcat.

Hristache NAUM

I est© un 
a ei se

ari și mici 
t „pînă la 
fabrica de 
patinoar**! 
ste ani pe 
de păpușă 
arabescuri 
fină cu un

Întreprinderea de turism, 
HOTELURI Șl RESTAURANTE 

BUCUREȘTI
VĂ INVITĂ

să petreceți o seară de ne
uitat in noile saloane ale res
taurantului „CINA**. într-o 
ambianță deosebită care sa
tisface cele mai exigente gus
turi, unitatea desface un sor
timent bogat și variat de spe
cialități culinare, trufandale, 
deserturi, specialități de cofe- 
tărie-patiserie, fructe, băuturi 
alcoolice și nealcoolice, alte 
produse specifice de restau
rant clasic.

Noul restaurant „BULE
VARD « (Bd. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 1) oferă prepa
rate culinare deosebite. Inte
riorul dispune de mobilier stil 
Ludovic XVI, corpuri de ilu
minat special realizate, iar 
pereții sînt placați cu oglinzi 
și ștucomarmură.

Programul acestor unități 
este zilnic : 17—01

Petrecere frumoasă !
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Turul Diviziei A
in fapte și idei

ROLUL MEDICULUI ECHIPEI NU ESTE DOAR SA DEA CU CHELEN
SI SĂ FACĂ MENIUL ÎN TIMPUL DEPLASĂRII...

© încadrarea cu ora — o soluție da compromis © Doctorii vin și pleacă la fel ca antrenorii 
© Corvinul iși tratează jucătorii la... București ® Fumatul — doar o problemă a antrenorului ?
Analizat „din toate unghiurile", 

turul actualului campionat a 
dezvăluit (pentru a cita oară ?) 
carențe de tot felul și la toți 
factorii importanți ai jocului, în
deosebi fizic (alarmantă scăderea 
potențialului de joc spre fina- 
lurile de meci, meteahnă ajunsă 
pină la echipa națională). Dacă 
pentru partea tehnică și tactică 
sarcina principală in procesul de 
instruire revine antrenorului (în
cepînd cu cei de la copii și ju
niori, bineînțeles), în' schimb, 
în realizarea unui potențial fizic 
cît mai aproape de cel atins pe 
plan mondial — și numai cu a- 
cest nivel trebuie făcută compa
rația —, ca și în pregătirea psi
hologică, o contribuție însemnată 
trebuie s-o aducă medicul echipei. 
Aceasta este și rațiunea pentru 
care a fost creat un asemenea 
post în cadrul organizatoric al 
divizionarelor A.

Care este prezența medicilor în 
viața echipelor divizionare A. și, 
mai ales, care e contribuția lor 
la realizarea unei pregătiri la 
cei mai înalți parametri, fără de 
care marea performanță este inac
cesibilă ? Greu de răspuns, pen
tru că e nevoie de o analiză 
mai aprofundată. Dar, de vreme 
ce jucătorii (nu puțini la număr) 
se prezintă sleiți de forțe la an
trenamente sau meciuri (de pildă 
Grosu, Al. Moldovan, G. Sandu, 
Bălăci, Pîslaru. Iovănescu, Leac, 
Kun II, Agud, Gabel etc), dacă 
rupturile musculare sau entorsele 
sint atît de frecvente în campio
natul nostru (cazurile cele mai 
edificatoare : Simionaș, Dănilă,
Ciocîrlan, Iordănescu, Marcu, 
Păltinișan, Crișan, Anghel, Șoșu, 
Pană, Nedelcu II, Donose, Sa va, 
Keiser), dacă antrenamentele 
normale îi „omoară- pe unii (Du
mitru, D. Georgescu, G. Sandu, 
Dobrin, Crișan, Dumitrache, Fili- 
pescu, Bojin, Economu și alții), 
dacă foarte mulți fumează țigară 
după țigară, înainte sau după 
efort, înseamnă că activitatea me
dicului de echipă este, în alar
mant de multe cazuri, formală. 
Alt argument în sprijinul acestei 
opinii : repetatele declarații că... 
„întregul iot are un potențial fi
zic corespunzător, toți jucă
torii sint apți de efort maxim*, 
pentru ca apoi jocurile, solicită
rile (să nu mai vorbim de cele 
din meciurile internaționale, din 
Cupele eurc. ?ne, îndeosebi) să 
demonstreze că lucrurile nu au 
stat chiar așa. înaintea partidei 
cu Iugoslavia, medicul lotului, D. 
Tomescu, declara : „Vineri dimi
neața întreg lotul a avut un 
PULS B RĂDIC ARDIC (S.n.). Cei 
mai mulți — 48. E pulsul formei 
sportive*. Rezultatul l-am văzut !

Centrul de medicină sportivă 
ne-a pus la dispoziție cîteva date 
culese cu prilejul testului me
dical la care au fost supuși com- 
ponenții lotului. La 4 octombrie, 
dc pildă. CAPACITATE DE E- 
FORT ; Crișan și Bălăci — me
diocru, sub cerință (n.n. — indi
cele care reprezintă parametrul 
mondial), Moraru — mediocru, 
mult sub cerință, Iordănescu — 
slab, C. Zamfir — mediocru, D. 
Georgescu — bun, dar sub cerin
ță, Dumitru — mediocru, sub 
cerință ; FORȚA MUSCULARA, 
deficitară — Dumitru, D. Geor
gescu, chiar și Cheran, Boloni 
și Sameș, slab — Crișan ; CAPA
CITATEA VITEZA-FORȚA (adică 
alergare și șut) : toți sub cerin
ță, eu excepția lui Boldni. Pen
tru edificare, iată și scara va
lorilor stabilită de specialiști în 
raport cu nivelul fotbalului mon
dial : nesatisfăcător — satisfăcă
tor — mediocru — bun — f. bun 
— excelent (unde este cotată 
cerința). Cum de nu s-au sesizat 
atunci specialiștii de datele sla
be, situate sub cele de la 22 
iulie, adică la începutul perioa
dei pregătitoare ?

Federația și multe din cluburile 
divizionare A au tratat problema 
medicului de echipă, condiția Iui, 
cu ușurință. S-au schimbat me
dicii la unele formații de nu 
mai știi care și unde lucrează. La 
Corvinul Hunedoara, de pildă, in 
sezonul de toamnă, a activat — 
cu ora — dr. Dan Popovici, a 
cărui specializare nici nu se cu
noștea sigur (ginecolog sau der- 
mato-veneric), în timp ce cazu
rile mai grave de accidentări (An-

gelescu, Nunweiller, Economu) au 
fost tratate la București I Se 
vorbește despre lipsa de cadre, 
dar un doctor bine pregătit, fost 
fotbalist, Dorel Șerban, s-a plim
bat, dintr-^un motiv sau altul, 
de la U.T.A. la F.C.M. Reșița, 
la Universitatea Craiova, iar acum 
nu se mai știe unde este. Sînt 
cițiva medici care, pe lîngă o ex
celentă stabilitate, și-au demon
strat cu prisosință competența 
profesională: V. l-iinculescu (Univ. 
Craiova), E. Haimagyi (A.S.A. 
Tg. Mureș), P. Tomescu- (F.C. 
Argeș), FI. Brătilă (Sportul stu
dențesc), N. Andreescu (F.C. Con
stanța). Tuturor li se cere însă 
o prezență și mai activă în viața 
echipei, o autoritate mai mare 
în unele probleme, cum ar fi, 
de pildă, fumatul. Atîția jucători, 
la masă, după antrenament sau 
joc, aprind țigările fără jenă in 
fața medicului, care trebuie să 
se ocupe de starea lor de sănă
tate, de educația sanitară. Ca
zul cel mai recent ni l-a oferit 
Iovănescu (F.C. Argeș), cu țigara 
în gură la un minut după masă, 
la cîteva ore înaintea meciului 
de la Arad, căruia dr. P. To
mescu, altfel un excelent medic, 
nu i-a zis nimic, lăsînd... delica
ta problemă pe seama antrenori
lor. Și atunci, te întrebi, care e 
menirea medicului ? Ce trebuie 
să facă el la echipă ? Pentru un 
răspuns competent, ne-am adre
sat conf. univ. dr. loan Drăgan, 
directorul Centrului de medicină 
sportivă. Iată, succint, răspunsul 
său :

1. Cînd ia în primire o echipă 
de fotbal, de divizie, medicul 
trebuie să efectueze o selecție 
medico-biologică a jucătorilor, să 
știe eu cine pleacă la drum, 
chiar dacă e vorba de sportivi 
care activează de mai mulți ani. 
Apar cazuri pe parcurs (n.n. — 
Caniaro, Iulică Popa etc). Medi
cul trebuie să fie consultat, mai 
ales la transferări, dacă cei aduși 
corespund medical.

2. Să vegheze la starea de să- 
.nătate a lotului, curativo-profi- 
lactie, în care să desfășoare cu

adevărat o muncă de educație 
sanitară. Săptămînal să facă ju
cătorilor un examen clinic, nu 
doar cînd apar cazuri.

3. Să dirijeze regimul de viață 
și alimentație al sportivilor.

4. Să evalueze starea funcțio
nală și capacitatea de efort, săp- 
tăminal, în laborator și pe teren.

5. Să dirijeze refacerea după 
efort și să facă pregătirea bio
logică pentru meciul următor.

6. Să asigure refacerea rapidă 
după accidente (n.n. — un ca
pitol de mare importanță. Cei 
mai mulți dintre antrenori se 
plîng de greutatea cu care ju
cătorii accidentați sînt redați ac
tivității competiționale, ceea ce 
trebuie să dea de gîndit medici
lor respectivi).

Deci cadrul de activitate este 
stabilit. Dar acest program nu 
se realizează. Cei mai mulți me
dici sint încadrați cu ora (tre
buie să lucreze două ore pe zi), 
regim în care nu pot da un ran
dament corespunzător. La aceas
ta se adaugă instabilitatea de 
care am amintit. Dealtfel, înca
drarea medicilor se află azi doar 
la latitudinea clubului. Așa se 
face că medici în vîrstă, unii 
necunoscători ai fenomenului 
sportiv, sînt încadrați formal, fără 
avizul Centrului de medicină 
sportivă, pentru că această ce
rință firească nu este reglemen
tată. Ni s-a spus că se lucrează 
la acte normative în acest sens. 
Oricum, pînă atunci problema nu 
trebuie tratată cu indiferență. E 
timpul ca și în fotbalul nostru 
medicul de echipă să devină un 
factor activ în realizarea înalți- 
lor parametri de pregătire și joc 
(mai ales în privința efortului 
fizic) care se cer azi în fotbalul 
mondial și fără de care progre
sul așteptat la echipele noastre 
nu este posibil. Rolul medicului 
(nu generalizăm) nu este doar 
acela de a da cu chelen pe pi
ciorul lovit, de a împărți vita
mine și de a face meniul în 
timpul deplasărilor...

Constantin ALEXE

Ziarul nostru 

lanseazâ acfiuneaz 

CUNOAȘTEȚI
TALENTE CARE 
NU AU ÎNCĂ 

UN ME?
Ziarul nostru lansează 

astăzi o acțiune pentru de
pistarea elementelor tinere, 
talentate, din fotbalul nos
tru care nu fac parte din 
eșalonul performantei (a- 
dică nu sînt legitimați la 
cluburi sau asociații din 
Diviziile A, B și C). Este 
vorba de acei sportivi, în 
vîrstă de pînă la 21 de ani, 
care activează in campio
nate județene, orășenești, 
în competițiile sătești, pre
cum și de jucători care nu 
au făcut parte pină acum 
dintr-o echipă înscrisă în 
vreo competiție oficială 
(întreceri inter-secții, șco
lare etc.).

Așteptăm scrisorile dum
neavoastră care vor trebui 
să poarte mențiunea „TI
NERE TALENTE FOTBA
LISTICE", ele urmind a 
indica numele, prenumele, 
adresa tinărului sportiv, lo
cul său de muncă sau de 
școlarizare.

Acțiunea ziarului nostru . 
urmărește depistarea ace
lor tinere talente care nu 
au fost încă descoperite și 
deci nici incluse într-o ac
tivitate organizată, în do
rința ca ele să intre — în 
ipoteza confirmării aptitu
dinilor — în circuitul per
formanței.

Așteptăm chiar de astăzi 
propunerile dv !

CÎTEVA MĂSURI CARE VIZEAZĂ RETURUL CAMPIONATULUI
SI ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ ÎN PERSPECTIVĂ

In continuarea analizelor și mă
surilor întreprinse pentru perfec
ționarea muncii și întărirea con
trolului Ia toate eșaloanele fot
balului nostru, o ședință comună 
a Biroului F.R.F. și a Biroului 
colegiului central al antrenorilor 
a dezbătut și adoptat — în spi
ritul programului de dezvoltare 
a mișcării sportive aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. — unele măsuri privind 
temeinica pregătire a returului 
campionatului, îmbunătățirea ac
tivității loturilor naționale, pre
cum și dezvoltarea în perspec
tivă a mișcării noastre fotbalis
tice.

★
Biroul federal, urmărind, pe de 

o parte, lărgirea bazei de ma
să a fotbalului și, totodată, 
o mai bună selecție la nivelul 
eșaloanelor de performanță, a 
adoptat O NOUA FORMULA COM
PETITION AI.A — PE CARE O 
VA DÂ PUBLICITĂȚII — URMÎND 
CA DUPĂ PRIM1RLA ȘI DIS
CUTAREA SUGESTIILOR ȘI 
PROPUNERILOR CE VOR FI 
FĂCUTE SA O PREZINTE SPRE 
APROBARE COMITETULUI FE
DERAL.

★
Biroul F.R.F. a decis alcă

tuirea — după perioada pregăti
rilor de iarnă — a unor loturi 
naționale mai largi decît în mod 
obișnuit, în intenția de a asigura 
deopotrivă participarea jucători
lor cu experiență mai îndelungată, 
dar care mai sînt capabili de un 
randament superior, ca și a ju
cătorilor tineri de valoare. De 
asemenea, se urmărește asigura
rea unei mai mari stabilități in 
ansamblu a ioturilor, stabilitate 
care să permită o muncă de in
struire în perspectivă și o urmă

LOTO - PRONOSPORT INTO»'IEMX
A început vînzarea biletelor 

pentru tradiționala tragere ex
traordinară LOTO A REVELIO
NULUI de duminică 1 ianuarie 
1978 ce se va desfășura după o 
nouă și atractivă formulă tehnică.

Solicitați de la agențiile Loto 
Pronosport prospectele tragerii !

★
Vă reamintim că incepind cu 

tragerea obișnuită Pronoexpres 
din 28 decembrie a.c. se intro
duce o nouă și atrăgătoare for
mulă tehnică. NU UITATI ! 
Marți, 27 decembrie, este ultima 
zi pentru procurarea biletelor î

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 21 DECEMBRIE 1977

Extragerea I : 3 39 9 27 12 
Extragerea a lt-a ț 37 42 2 13 33

Extragerea a III-a : 1 11 9 26 33
FOND TOTAL DE CÎȘTIGUR1 : 

912.888 lei din care 483.909 lei
REPORT LA CATEGORIA A.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală înecând, din 29.X11. pînă 
la 21.11.1978, in tară aproximativ 
din 3.1.1978 pînă la 21.11.1978 in
clusiv, iar prin mandate poștale 
aproximativ din 3.1.1978.

C1ȘTTGU -IILE TR AGERII 
PRONuEXFBES DIN 

11 DECE'.WRIE 1977

Categoria B : 22,00 variante a
6.005 lei ; Categoria C : 83.50 a
1.357 lei ; Categoria D : 3.464,00 a 
60 ici.

REPORT
433.909 ici.

CATEGORIA A :

rire în perspectivă a fiecărui fot
balist nominalizat.

Biroul federal a indicat colegiu
lui antrenorilor să analizeze îm
preună cu antrenorii echipelor 
divizionare „A" programul de 
pregătire în perioada de iarnă și 
să întreprindă toate măsurile ce 
se cuvin pentru îndeplinirea ri
guroasă a acestuia.

In perioada 20—24 februarie 
se va face verificarea și ATES
TAREA tuturor jucătorilor divi
zionari „A“, centralizat la Bucu
rești, de către o singură comisie 
pe baza unor norme superioare 
față de cele de pînă acum. Ju
cătorii care vor îndeplini probe
le și normele stabilite și care 
au dovedit și pînă acum interes 
pentru pregătire și o corespunză
toare comportare sportivă și ci
vică, vor primi O NOUA LEGI
TIMAȚIE DE FOTBALIST — 
SINGURA CARE VA PERMITE 
PARTICIPAREA LA COMPETI
ȚIILE OFICIALE. Asemenea a- 
testări vor avea loc de două ori 
pe an, înaintea fiecărui sezon 
competițional, atît pentru jucăto
rii echipelor divizionare „A“, cît 
și pentru cei din eșaloanele in
ferioare.

Biroul federal a discutat pro
iectul noului angajament al ju
cătorului de fotbal și a hotărît 
dezbaterea lui intr-o consfătuire 
a căpitanilor de echipă de la 
divizionarele „A", pentru a fi 
prezentat apoi spre aprobare, în 
formă definitivă, plenarei comi
tetului federal.

Biroul federal a cerut cole
giului antrenorilor să prezinte în 
decurs de două luni propuneri 
privind crearea unui sistem per
manent de pregătire și documen
tare a antrenorilor și tehnicieni
lor de fotbal.

în luna ianuarie vor fi or
ganizate cursuri de perfecționare 
a antrenorilor și medicilor de la 
echipele divizionare „A", precum 
și a antrenorilor dc la centrele 
de copii și juniori.

Pînă la definitivarea statu
tului antrenorului de fotbal clu
burile și secțiile de fotbal nu 
vor putea încadra sau schimba 
din funcție antrenorii decît cu 
aprobarea federației.

în cursul lunilor ianuarie, fe
bruarie și martie 1978 se va face 
o verificare a sîări; bazei tehni- 
co-materiale a fotbalului pentru 
a se nutea stabili, in cunoștință 
dc cauză, răspunderile concrete 
ce revin cluburilor, asociațiilor 
sportive și comisiilor județene de 
fotbal pentru buna folosire și 
dezvoltarea acestei baze.

Biroul federal a stabilit con
ducerea și programul de activitate 
ale comisiei de organizare și 
control — creată de curînd cu 
scopul de a asigura exercitarea 
unui control riguros și perma
nent asupra îndeplinirii hotărîri- 
loi- bikouîui și comitetului federal.

Luînd în considerare nume
roasele abateri de la disciplina 
și etica sportivă petrecute in 
prima parte a campionatului, bi
roul federal a cerut comisiei de
disciplină ca in retur
ționeze în 
severitatea, 

Analizind

continuare, 
asemenea 

unele

să sanc- 
cu toată 

abateri, 
manifestări

de încălcare gravă a spiritului 
sportivității și a eticii sportive, 
biroul federal a decis urmă
toarele :

1. 1N CAZUL F.C. BIHOR. Fe
derația a fost informată oficial 
— cu multă întîrziere — de ten
tativa unor cadre din conducerea 
clubului F.C. Bihor de a mitui 
un jucător din echipa Dinamo 
București în vederea cedării me
ciului dintre cele două echipe 
programat pentru ziua de 5 no
iembrie la Oradea. Pe baza pro
belor existente la dosar, biroul 
federal a cerut destituirea ime
diată din funcție a vicepreședin
telui clubului F.C. Bihor, Pașcu 
Romeo, recomandind totodată or
ganelor în drept să-i interzică a- 
cestuia să mai ocupe funcții în 
mișcarea sportivă. Ancheta con
tinuă pentru a elucida și alte 
aspecte ale problemei, urmind ca 
la încheierea ei biroul federal 
să analizeze din nou situația șî 
să adopte măsurile corespunză
toare.

2. Luînd în discuție gravele a- 
bateri petrecute ia intîlnirea din
tre divizionarele „B“ Avintul Re
ghin și F.C. Baia Mare, în 27 
noiembrie 1977, precum și me
moriul adresat biroului federal 
de către clubul din Baia Mare 
în legătură cu hotărîrea comisiei 
de competiții și disciplină, Biroul 
F.R.F. a decis să mențină sanc
țiunea dictată de comisie.

BIROUL FEDERAL A HOTARÎT 
CONVOCAREA PLENAREI LĂR
GITE A COMITETULUI F.R.F. 
PENTRU ZIUA DE 30 IANUARIE, 
CU URMĂTOAREA ORDINE DE
ZI :

1. Raport cu privire la activi
tatea desfășurată de biroul fe
deral. comisiile județene de fot
bal, cluburi și asociații sportive 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor privind îmbunătățirea ac
tivității fotbalistice cuprinse în 
Programul de dezvoltare a mișcă
rii sportive aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

2. Programul dezvoltării activi
tății fotbalistice pînă in anul 1980.

3. Noul sistem competițional.
4. Principalele direcții metodo

logice in instruirea tehnico-tacti- 
că și pregătirea fizică a jucăto
rilor și echipelor de fotbal.

5. Regulamentul-cadru privind 
răspunderile, organizarea, func
ționarea și dotarea cluburilor de 
performanță.

6. Angajamentul jucătorului de
fotbal. i

7. Probleme organizatorice.



Ieri s-au disputat 5 partide restante in campionatele de volei Cei mai buni sportivi din Balcani Balcaniada de baschet

SURPRIZĂ LA CONSTANȚA:
în ancheta B. T. A. UN PAS SPRE PODIUM

CHIMPEX ÎNVINGE FARUL!
s-au dis- 
din turul

Ieri, în cinci orașe, 
pulat partide restante 
campionatelor de volei. O mare 
surpriză s-a înregistrat la Con
stanța, in derbyul local : Chim- 
pex a întrecut pe Farul ! Iată 
amănunte ■

FEMININ

10). 
ex- 
cu

du-se la 9—4. nemaiavînd pro
bleme deosebite in continuare, 
chiar dacă I.E.F.S. s-a apropiat 
mai mult de ceea ce se nu
mește o replică onorabilă... Ne-a 
plăcut jocul bun prestat de 
Cristina Liuba, Emilia Cernega, 
Daniela Roșea și Mariana An
tonescu — de la învingătoare, 
Elena Sander și Victoria Geor
gescu — de la I.E.F.S. Bun 
arbitrajul cuplului bucureștean 
I. Niculescu și Z. Patru. 
(N. CHINDEA).

VASIIE HIBA
PE LOCUL AL DOILEA

ROMANIA
© în ultima etapă,
® Azi, la Belgrad,

GRECIA 84-79
meciul
începe

decisiv cu
întrecerea

echipa Turciei
senioarelor

MASCULIN

c- 
cu 
ch
ia 
e-

CHIMPEX CONSTANȚA 
FARUL 3—1 (—12, 7, 7,
Noile promovate au început 
celent partida, conducînd 
11—1 și 12—2, dar voleibalistele
de la Farul au avut resurse 
pentru a reveni și a cî.știga pri
mul set. în continuare însă 
chipa Chimpex s-a impus 
autoritate, fiind aplaudată 
publicul care a umplut pînă 
refuz Sala sporturilor. S-au
vidențiat Marla Szekely. Maria
na Ivanov, Mihaela Hoanță de 
la învingătoare, respectiv Ma
ria Enache și Gulniza Gclil. 
Notăm evoluția sub orice criti
că a jucătoarelor luliana Enes- 
cu și Cornelia lonescu de la 
Farul, menținute în mod nejus
tificat în teren. Au arbitrat V. 
Ranghel și M. Stamate (Bucu
rești). (Cornel POPA — coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
■ EXPLORĂRI BAIA MARE 

14, —2, —10). Gazdele 
în fața unor adversari 
pregătiți. Băimărenii, 
apărători în linia a 

jucat variat, impunîn-

1—3 (—3, 
au cedat 
mai bine 
cu buni 
doua, au , 
du-se prin ofensivă. Au arbitrat 
V. Pavel și A. Nedelcu (Bucu
rești). (C. CREȚU — coresp.).

SOFIA, 21 (prin telefon). 
Agenția telegrafică bulgară 
(B.T.A.) a organizat, pentru a 
5-a oară consecutiv, tradiționa
la anchetă pentru desemnarea 
celor mai buni 10 sportivi din 
Balcani pe anul 1977. La actuala 
ediție a anchetei au participat 
agenții de presă, ziare 
te din țări balcanice.

Miercuri dimineața, 
de creație a Agenției 
avut loc festivitatea 
premiilor primilor

și revis-

, la Casa 
B.T.A., a 
înmînării

10 clasați, 
dintre cei 40 de sportivi care 
au primit voturi. Iată ordinea 
premianților :

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 0—3 (—4, —12,
—9). Bucureștencele au pus în 
cumpănă succesul 
doar în setul al 
au condus cu 4—1. 
un simplu „foc de 
tru că Universitatea a răspuns 
prompt, egalind și distanțîn-

oaspete! or 
doilea, cînd 
A fost însă 
paie“. pen-

CRAIOVA
2—3 (11, 11, —2, 
de mare luptă în 
seturi. Din setul 

mult calm, oaspe- 
tot mai clar, pe 

craiovenilor.
Macavci,

UNIVERSITATEA
— STEAUA 
—8, —4). Joc 
primele două 
al treilea, cu 
ții se impun 
fondul epuizării 
Remarcați : Bădiță, 
Iuhasz de la învingători, respec
tiv Braun și Rebedea. Arbitri : 
D. Dobrescii si C. Șovăială 
(Ploiești). (T. COSTIN - 
resp.). '

„U“ CLUJ-NAPOCA — 
ITORUL BACAU- 3—1
—10, 11, 12).

co-

VI- 
(14,

1. Totka Petrova (Bulgaria)
— atletism 85 p ; 2. VASILE
DÎBA (ROMÂNIA) — caiac 75 
p ; 3. Nikola Dinev (Bulgaria)
— lupte greco-romane și Șaban 
Saidi (Iugoslavia) — lupte libe
re, ambii cu cîte 58 p; 4. NA
DIA COMANECI (ROMÂNIA)
— gimnastică 52 p ; 5. Valentin 
Hristov (Bulgaria) — haltere 45 
p ; 6. Todor Mrnkov și Valen
tin Ianakiev (Bulgaria) — cano
taj 27 p ; 7. Ațe Rusevski (Iugo
slavia) — box 26 p ; 8. NICU 
GINGA (România) — lupte 
greco-romanc 22 p ; 9. Veli Bali 
(Turcia) — lupte libere 1*8 p ; 10. 
Nikos Illiadis (Grecia) — hal
tere 17 p.

TOMA HRISTOV

SKOPLJE, 21 (prin telefon). 
Reprezentativa României a sus
ținut, în penultima zi a Cam
pionatului balcanic de baschet 
masculin, una 
cisive pentru 
pantei locului 
mul, formația 
avînd contracandidată), 
nind selecționata Greciei, 
toare (cu o zi înainte) a unei 
veritabile surprize (dispusese 
de Bulgaria). Sportivii români, 
evoluînd la un nivel ridicat, au 
izbutit, la capătul unui 
echilibrat, urmărit de 
3 000 de spectatori, să 
victoria cu scorul de 
(46—45), adică la o 
de 5 puncte, care-i acordă șansa 
locului 2, cu condiția ca în ul
tima sa partidă (cu Turcia) să 
obțină rezultat favorabil, indi
ferent de scor. Altminteri, va 
ocupa locul 5. Realizatorii punc
telor : Niculescu 22, Cernat 18, 
Oczelak 16, Popa 14, Uglai 7, 
Ivascencu 4, Caraion 3, respec
tiv Jianikis 22, Kakulis 17, 
Jiatzoglu 16, Kastrinakis 16. Ko- 
kolakis 2, Jianijakos 2, 
neus 2, Fosses 2. Au 
Fisici (Iugoslavia) și 
(Turcia).

în cealaltă întîlnire 
după o întrecere al 
zultat a stat sub incertitudine 
pînă în ultimele secunde. Bul
garia — Turcia 91—88 (49—45). 
Coșgeteri : Golomeev 29, Evli- 
mov 16 pentru Bulgaria, res
pectiv. Dogussgent 20, Nakense

din partidele de- 
desemnarea ocu- 
secund (la pri- 
Iugoslaviei ne- 

întil- 
au-

meci 
peste 

obțină 
84—79 

diferență

Koro- 
arbitrat 
Orencik

a etapei, 
cărei re

Au arbitrat Pa18, Tosun 18.
sere (România) și Derky (Tur
cia).

Clasament
1. Iugoslavia
2. Grecia
3. Bulgaria
4. ROMANIA
5. Turcia

la zi :
3
4
3
3
3

3
2
2
1
O

o
2
1
2
3

299—208 
293—320 
268—267
258—275 
222—270

6
6
S
4
3

Turneul de tenis din Capitala

D. HARADĂU Șl FL SEGARCEANU
SINT NEINVINȘI

întrecerile de tenis pe teren 
acoperit, care se desfășoară în 
Capitală, au ajuns la jumăta
tea programului. Ieri, la sala 
„23 August", în turneul jucăto
rilor lotului reprezentativ, cea 
mai rapidă victorie a obținut-o 
campionul național D. Hărădău, 
învingător cu 6—2, 6—3 asupra 
lui J. Bîrcu. într-un meci foar
te disputat, A. Dîrzu l-a între
cut cu 7—6, 1—6, 6—2 pe 
Mîrza, în timp
ceanu a dispus de E. Pană cu 
6—4, 6—4. în clasament (fie
care joacă cu fiecare) conduc 
D. Hărădău și FI. Segărceanu 
cu cîte 3 victorii, urmați de

M. 
ce El. Segăr-

J. Bircu, A. Dîrzu și E. Pană 
— toți cu 1 v, M. Mirza — 0 V. 

în sala Steaua, unde partici- 
panții la „Memorialul Marin 
Viziru" se întrec în sistem eli
minatoriu, s-au încheiat parti
dele din turul doi (optimi de 
finală). Iată ultimele rezultate : 
O. Vîlcioiu — D. Stănescu 7—5, 
6—0 ; C. Dumitrescu 
kosi 6—1, 6—2 ; FI.
V. Dumbravă 6—1, 
Leonte — D. Nemeș
L. Mancaș — B. Toma 
6—3 ; B. Almăjan — Ș. 
păru 6—1, 7—5 ; L. Țiței — L. 
Soare 6—1, 6—2 ; C. Popovici — 
S. Niculescu 4—6, 6—4, 2—3 ab.

— I. Ra- 
Manea —
6—4

6—2,

în ultima 
România 
slavia

zi loc meciurile 
și lugo-

au 
Turcia 

Bulgaria.
★

Cu prilejul lucrărilor Confe
rinței comitetului balcanic de 
baschet s-a hotărît ca ediția din 
anul 1978 — a 16-a — a Bal&a- 
niadei feminine să fie găzduită 
de orașul Craiova, între 15 și 
17 decembrie ; ediția a 20-a — 
jubiliară — a întrecerii mas
culine va avea loc în Turcia, la 
Bursa, între 7 și 11 mai 1978.

Reprezentativele Bulgariei, 
Iugoslaviei și României iși dis
pută, de azi pînă sîmbătă, Cam
pionatul balcanic feminin, găz
duit de sala 
Belgrad. Din 
parte, printre 
șianu, Rodica
Duțu, Ștefania Giurea, Mariana 
Andreescu, Diana Mihalik.

Paul IOVAN

Sumițama 
lotul român 
altele, Maria Ro- 

Goian, Liliana

CLASAMENTE

din 
fac

LA SFIRȘIT DE AN
PE GHEAJA Șl PE ZAPADA

„TROFEUL IZVESTIA" 
LA HOCHEI

în-

; a.
6—2 ;
6-2, 

Nisi-

La Moscova au continuat 
trecerile pentru „Trofeul Izves
tia". Reprezentativa U.R.S.S. a 
întrecut formația Finlandei cu 
7—3 (3—0, 2—0, 2—3). într-unul 
din derbyurile turneului, selec
ționata Cehoslovaciei a învins 
la limită, cu 2—1 (1—1, 1—0, 
0—0) echipa Suediei. Au mar
cat : Martinec și Eberman, res
pectiv Norberg. în clasament 
conduce Cehoslovacia cu 5 
urmată de formațiile Suediei 
U.R.S.S. — cu cîte 4 p.

★
Selecționata secundă de ho

chei a U.R.S.S. a jucat la India
napolis cu formația locală Ra
cers, cîștigînd cu 4—3 (0—2, 
2—1, 2-0).

Austriaca Lea Solkner a ter
minat învingătoare in slalomul 
special dc la Bettmerlap (El
veția).
DISPUTE PE PISTELE DE FOND

P, 
Și

CONCURSURI DE SCHI ALPIN

Ultima competiție internă de 
scrimă din acest an va reuni, 
începînd de astăzi, în sala Flo- 
reasca II, echipele participante 
la campionatele republicane de 
tineret. Ordinea probelor este 

următoarea : joi — floretă bă-

ieți, vineri — floretă fete, sîm- 
bătă — spadă și duminică — 
sabie.

Meciurile se vor desfășura de 
la ora 8, non-stop sistem divizie 
(fiecare cu fiecare) pînă la de
semnarea campioanelor...

La Alpe d’Huez, proba femi
nină de slalom uriaș a fost cîști
gată de Fabienne Serrat, care a 
întrecut-o pe campioana elve
țiană Lise-Marie Morerod, cla
sată pe locul doi.

Proba masculină de slalom 
uriaș de la Briancon (Franța) a 
revenit italianului Piero Gros. 
L-au urmat coechipierul său 
Franco Bieler și spaniolul Juan 
Fernandez Ochoa.

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^

„PREMIERĂ" 
LA PENTATLON

Ultima ediție a cam
pionatelor mondia
le de pentatlon mo
dern, disputate la 
San Antonio, în state
le Unite, a reprezen
tat un moment de răs
cruce în istoria acestei 
ramuri sportive. Nu nu
mai deoarece, pentru 
prima oară, au fost 
prezenți la start penta- 
tloniști din Irlanda și

mericanca Virgini" Swift.

Noua Zeelandă. Cit
mai ales pentru că, a-
cum. s-a desfășurat în
,,premieră mondială’ ‘ o
întrecere feminină de
pentatlon modern. cîș-
tigătoare devenind a-

FOTBALUL 
„RETROGRADEAZĂ"

Un clasament al popu
larității sporturilor
practicate cu precădere 
în U.R.S.S. poate sur
prinde pe cel neavi
zați. Intr-adevăr, dacă

pe primul loc se situ
ează atletismul — cu 
6,1 milioane sportivi 
legitimați — iar al doi
lea este voleiul, cu 5,1 
milioane, aceasta poate 
fi considerat 
mal,

ca nor-
dată fiind aria

poate fi luată în sens 
absolut, dat fiind . că 
aceste cifre se referă 
numai la legitimați, nu 
și la cei care practică 
sportul respectiv în a- 
fara competițiilor 
ciale.

Proba masculină de 15 km de 
la Frazier (Colorado) a revenit 
finlandezului Jaro Kopra cu 
44:16,94. în cursa feminină de 
5 km, victoria a fost obținută 
de schioara norvegiană Berit 
Jensen în 30:24,91.

în biatlonul de la Urnerboden 
(Elveția) proba de 10 km a fost 
cîștigată de polonezul Leopold 
Latawiec cu 34:57,0. Pe locurile 
următoare s-au situat elvețianul 
Hansuredi Suessli — 
lonezul Andrzej 
35:28,0 și englezul 
ver — 35:34,0.

Concursul de la 
încheiat cu o probă 
de ștafetă 3 x 10 km, cîștigată 
de echipa Suediei (Lundbaeck, 
Socdergren, Wassberg) cu timpul 
de lh 24:08,36.

CONCURSUL DE PATINAJ 
VITEZĂ DE LA MOSCOVA

întrecerile din cadrul con
cursului de patinaj viteză de la 
Moscova s-au încheiat cu victo
ria lui Serghei Marciuk, care a 
totalizat la multiatlon 172,949 p. 
Marciuk a terminat învingător 
în trei probe : 1 500 m — 2:03,62, 
5 000 m — 7:20,77 si 10 000 m 
15:37,43.

35:16,0, po- 
Rapacz — 
Keith Oli-

Davos s-a 
masculină

Pentru a 10-a oară, Aleksandr 
Metreveli a fost desemnat cel 
mai bun jucător de tenis al a- 
nului în U.R.S.S., aceasta dato
rită succesului obținut la cam
pionatele europene de amatori 
de la Belgrad. La feminin, pri
mul loc in clasament a revenit 
Marinei Kroșina, campioană 
europeană și medaliată cu aur 
la Universiada de la Sofia.

în urma unei anchete între
prinse de ziarul ..Junge Welt", 
titlul de cea mai bună sportivă 
a anului 1977 din R.D. Germană 
a fost atribuit cunoscutei atiete 
Rosemarie Ackermann, prima 
femeie din lume care a trecut 
peste ștacheta înălțată la 2 m. 
Pe locul doi a fost clasată sprin
tera Marlies Oelsner, recordma
nă mondială în proba de 100 m, 
cu timpul de 10,88. In clasamen
tul masculin, primul loc a fost 
ocupat de săritorul în înălțime 
Rolf Beilschmidt, învingător în 
întrecerile pentru ..Cupa Euro
pei" și „Cupa Mondială".

Jucătorul Karcl Kroupa, de 
la echipa Zbrojovka Brno, a 
fost ales cel mai bun fotbalist 
cehoslovac al anului în urma 
anchetei organizate de revista 
„Stadion" și de Federația de 
specialitate din Cehoslovacia. 
Iată clasamentul celor mai buni 
10 fotbaliști cehoslovaci pe anul 
1977 : 1. Kroupa 362 puncte, 2. 
Fiala 277 puncte ; 3. Ondrus 230 
puncte ; 4. Dobias 180 puncte: 5. 
Gogh 178 puncte ; 6. Nehoda 159 
puncte ; 7. Jarusek 148 puncte ; 
8. Barmos 143 punc’c : 9. Gajdu- 
sek 139 puncte ; 10. Prokes 137 
puncte.

oii-

CALEIDOSCOP
largă de practicare a 
acestor sporturi în U- 
niunea Sovietică. Dar 
iată că de pe acest 
„podium“ imaginar lip
sește cu desăvîrșire 
fotbalul, care — cu cei 
3,8 milioane de jucători 
ai săi — se vede retro
gradat în poziția a 4-a, 
în urma schiului, care 
numără 4 milioane de 
practicanți. Plutonul 
celor mai iubite spor
turi se încheie cu bas
chetul, care cifrează la 
3,5 milioane totalul ce
lor care activează pe 
terenurile sale. Fără 
îndoială, statistica nu

PATINATORII 
DIN BAGDAD

Că patinajul pătrunde 
în țările cu climă 

este un adevăr 
nu 
de

Și 
caldă, 
recunoscut. Cînd 
dispune, totuși, 
gheața necesară pentru 
practicarea sa, el apare 
în ipostaza disciplinei 
anexe, cea a patinaju- 

’ lui pe rotile. Este ca
zul Irakului, " 
„moda" rotilelor 
ceput să facă 

în 
mărit
ultima vre- 
ce justifică 
în viitorul

în care 
a în- 
furori. 

acest 
consi-

Activitatea 
sport s-a 
derabil în 
me, ceea 
înființarea, 
apropiat, a unei fede-

Delegația federației de 
fotbal din Austria — 
incluzînd pe antreno
rul Helmut Seneko- 
witsch și pe directorul 
Institutului austriac de 
sport. Max Merkel — 
a vizitat recent stadioa
nele din Argentina, 
unde se vor disputa a- 
nul viitor, în luna iu
nie, meciurile turneului 

campionatului 
fotbal. Du- 
știe, echipa 
obținut ca- 
faza finală 

în 
i cu formațiile 
Germane și Tur

ciei. în cadrul unei con
ferințe de presă, s-a 
anunțat că echipa Aus
triei va avea printre 
suporteri și pe campio
nul mondial de auto
mobilism Niki Lauda, 
care va ..pilota" auto
buzul formației în di
feritele sale deplasări.

final al 
mondial 
pă cum 
Austriei 
lificarea 
a „Cupei Mondiale1 
disputa 
R. D.

de 
se 
a 
la

rații de specialitate, 
Bagdad.

NUCI LAUDA 
CONDUCE 

AUTOBUZUL !
AUTO • Cea de-a ediție
„Raliului Bandama" s-a înche

iat la Abidjan 
pajului englez 
— Johnstone 
Joginder Singh , . ,
Quichet (Franța). Dintre cele 50 
de echipaje care au iuat startul, 
numai zece au terminat traseul, 
însumînd 5 500 km.

FOTBAL a La Cairo, în meci 
amical, echipa Bayern Munchen 
a fost învinsă de o selecționată 
a cluburilor din Republica Ara
bă Egipt, cu 2—1 (1—1), prin go
lurile marcate de Sherif Abdel 
și Mahmoud el Khatib, 
tiv Gerd Muller.

HANDBAL s în meci 
masculin, la Munchen : 
Germania — Polonia 
(14—9). a în turneul feminin de 
Ia Cracovia,

cu victoria echl- 
Andrew Cowan 
Syer urmat de 
(Kenya) — Jean

după 12 runde. 
Ciburdanidze, . cu 
de Nana 
(11 si Anna

TENIS a 
fre echipele 
desfășurat 
cîștigat de 
CU 4—0. 
Tanner — 
Gerulaitis 
4—6, 6—2.

conduce Maia
10 p. urmată 

Aleksandria — 8*'.. p 
Ahșarumova — 8 p. 
Meciul amical dln- 
Austra'iei și S.U.A., 

a fost 
americani 

part'de : 
4—6. 6-4 ;

6—2. 
ter- 

firiala tur- 
(BahamasI 
4-6. 6—3

respec-

amical 
R. F.

19—16

, selecționata orașu
lui Katowice a învins cu 22—16 
(13—9) pe Spartakus Budapesta. 

ȘAH • Turneul de la Belgrad 
s-a încheiat cu victoria iugosla
vului Nikola Karaklaici și a tu
nisianului Slim Bouaziz, clasați 
pe primul loc, la egalitate, cu 
cîte 12 p (din 15) » După 14
runde, în campionatul masculin 
al U.R.S.S. conduce Gulko cu 
9 p, urmat de Petrosian — 8* p 
(1). In campionatul feminin,

ia Ade’a'de, 
tenismanii 

In ultime’e 
Roche 6—3.

— A’exander 
a Cliff RictlCy a 

minat învingător în " 
neului de la Nassau 
intrecîndu-1 cu 7—6,. 
pc John McEnroe.

tenis de masa 
englez Leeds a găzduit 
neu individual masculin, 
ria a revenit jucătorului cehoslo
vac Milan Or'ovsk’, care ' 
trecut în finală cu 2—o 
glezul Desmond Douglas.

VOLEI • La Schwer.n 
Germană) în meci retur 
optimile de finală ale 
(m), Traktor a întrecut cu 3—0 
formația belgiană v.C. Turn
hout, calif ieîndu-se pentru sfer
turile de finală. In Cupa cu
pelor (f). Wisla Cracovia a în
vins în deplasare cu 3—o for
mația elvețiană V.C. Bienne și 
s-a calificat în sferturile de 
finală.

Orașul 
un tur- 

Vz-to-

l-n !n- 
nc cn-

D.(R. 
pentru 
C.C.E.
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