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PROGRESUL ÎN DOTAREA MATERIALĂ 
SE CERE EARG VALORIFICAT 

PRIN INITIATIVE EFICACE
Cc a Întreprins în acest
O vizită cit de sumară în pe

rimetrul sportiv al orașului de 
pe Bega ne dezvăluie astăzi un 
imens progres în domeniul do
tării materiale. Timișoara de 
azi are splendide baze sportive, 
destinate practicării exercițiilor 
fizice, sportului de masă și de 
performanță, de la impunătoa
rea sală Olimpia pînă la inge
niosul complex sportiv al Cir- 
cumvalațiunii (unde s-au valo
rificat cu mult simț gospodă
resc spații cu altă destinație 
inițială).

Față de creșterea marcată a 
numărului de terenuri, de săli 
de sport și bazine de înot — 
cu un incontestabil spor calita
tiv in elementele de construcție 
și în valoare utilitară — firește

MULTE „PORP DESCHISE*

Un sumar al inițiativelor luate 
ni-1 poate oferi o vizită la 
sfîrșit de săptămînă prin car
tierele Timișoarei. Se constată 
astfel că majoritatea terenurilor, 
sălilor și piscinelor sînt puse 
la dispoziția celor doritori să 
facă sport E dealtfel cunoscută 
inițiativa timișorenilor, aceea a 
„porților deschise* în fiecare zi 
de luni. O măsură complemen
tară, cu bune roade, a fost a- 
ceea a cursurilor de inițiere in

Simbătă și duminică in sala poligonului Dinamo

CAMPIONATELE DE TIP VOR DEBUTA PRIN... 
ABSENTA LUI L. 6IUȘCĂ ȘI A ALTOR PERFORMERI!

Va însemna, oare, 1973 pentru Eva Olah anul revenirii in elita 
europeană? După startul bun la „Cupa primăverii* (387 p, record 

național egalat), se pare că da...

Pe marginea noului an com- 
petițional de tir, cu multe o- 
biective importante pentru a- 
cest sport prof. Gavrilă Bara- 
ni, secretarul Federației româ
ne de tir, spunea : „In con
textul în care, în anul 1978, e 
de dorit un nou salt calitativ 
al sportului românesc, așteptăm

FAPTE MARI 
ÎNTR-O SCOALĂ MICĂ 
Și sub anonimat poate clocoti pasiunea
Undeva, în coasta Cîmpulun- 

gului Moldovenesc, între Obci- 
nele Mestecănișului, se află co
muna Pojorita. Peste imaginea 
pastorală a satului tradițional, 
cu finețuri, pășuni și case cu 
cerdac, o fabrică de cherestea 
semeață aruncă o punte spre 
profilul de mîine al satului 
românesc, la distanță tot mai 
redusă de oraș.

Bineînțeles că Pojorita are și 
o școală generală. Bineînțeles 
că școala generală are și un 
director și un profesor de e- 
ducație fizică printre cadrele 
didactice și cîteva sute de co
pii cu tot soarele adunat în 
priviri și cu toți bujorii înflo
riți în obraji. Dar peste „bi
neînțeles* și peste inerție (pe 
care, din păcate, le mai întîl- 
nim, ici și colo, în perimetrul 
sportului școlar), Școala gene-.

domeniu c. J. E. f. S. Timiș
că se punea cu seriozitate pro
blema creșterii concomitente a 
numărului practicanților spor
tului. O realitate statistică ne 
arată că la spații de sport mai 
mari și mai multe nu răsar au
tomat practicanți mai nume
roși !

Iată problema care s-a pus 
în fața activului C.J.E.F.S. Ti
miș și pe care acesta a avut-o 
și o are în continuare de rezol
vat. Așa a apărut momentul im-- 
portant care cerea un salt cali
tativ în muncă. Trebuiau găsite 
acele forme și mijloace noi care 
să asigure atragerea intensivă 
a tineretului spre activitatea 
sportivă, netezindu-i calea spre 
multitudinea de baze de care 
dispune acum orașul.

Șl CURSURI DE INIȚIERE

gimnastică și înot. Sub supra
vegherea a 12 instructori, la ba
zinul complexului Circumvala- 
țiunii (șef de bază : Adolf 
Hollschwandtner) au învățat să 
înoate, numai anul trecut, 654 
de copii ! în splendida sală de 
gimnastică a aceluiași complex 
— îmbietoare prin curățenie, lu
mină și strălucire — urmează

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

ca și performanțele țintașilor 
să se situeze la un inalt nivel, 
incepind chiar cu campionatele 
naționale pentru arme cu aer 
comprimat, care vor avea Ioc, 
simbătă și duminică, in sala 
poligonului Dinamo. Sintem 
hotăriți ca, incepind din acest 
an, pregătirile și concursurile 

rală din Fojorita are o atitu
dine aparte față de educația 
fizică a elevilor săi. Am des
coperit-o într-o vizită absolut 
inopinată, surprinzînd trei in
stantanee robuste, convingătoa
re, ca orice lucru necontrafă
cut

Primul : oră de educație fi
zică cu clasa a VIII-a A. Am 
crezut cumva în poza clasică a 
gimnasticii pe culoar sau într-o 
clasă pitică amenajată ad-hocî 
Ne-am înșelat, 35 de copilan
dri cu sănii, lnfruntînd gerul 
tăios, brăzdează dealul Raia, 
de peste drum de școală. Dar 
nu este vorba de un derdeluș 
banal, acoperit de larmă. Tema 
lecției e clară. Contează și vi
teza, dar și îndemînarea. Din 
fuga de nălucă a săniei, copiii 
trebuie să nimerească cu un 
bulgăr de zăpadă o siluetă măr
ginașă, mai trebuie să smulgă

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJ1E FIZICA Șl SPORT
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La intreprinderea de aluminiu din Slatina...

...LOCUL SPORTIVILOR ESTE ACOLO UNDE E MAI GREU, UNDE 
MUNCA PRETINDE EFORT STĂRUITOR SI BRAȚE PUTERNICE I» »

— Ce meserie spuneți că are 7
— N-are încă o meserie. Dar 

e tînăr, n-a împlinit 20 de ani. 
Se va califica. îl vom ajuta...

— Să fie bine înțeles : dacă 
vrea să se angajeze doar așa, 
fiindcă este sportiv, nu ne vom 
da acordul Vă repet : răspun
deți personal Nu avem nevoie 
de rebuturi sociale !

Dialogul de mai sus l-am în
registrat recent în biroul tova
rășului Matei Fira, secretarul 
comitetului de partid al între
prinderii de aluminiu din Sla
tina. Om dintr-o bucată, comu
nistul Matei Fira nu acceptă 
ideea de a intra în colectivul 
marii întreprinderi slătinene oa
meni care n-au tragere de ini
mă pentru muncă.

— îmi place foarte mult spor
tul, ne spune după ce zorul s-a 
mai risipit. Am lucrat la „23 

să se desfășoare intr-un climat 
de exigență sporită. Nu vom 
mai tolera nici un fel de aba
teri, nici de Ia disciplină, nici 
de la linia generală de pregă
tire, astfel ca, în cel mai scurt 
timp, să ajungem la o unifi
care a concepției și mijloace
lor de pregătire Ia toate clubu
rile și secțiile de tir din țară. 
Numai astfel tirul va putea re
veni în rîndul sporturilor cu 
mari succese internaționale**.

Practic, orientările de care 
amintea secretarul federației 
s-au făcut vizibile chiar... îna
intea amintitelor „naționale* 
pentru arme cu aer compri
mat. La „Cupa primăverii** au 
fost instituite haremuri a că
ror îndeplinire a condiționat 
dreptul de înscriere la campio
natul național. Aceste norme au 
fost ridicate, solicitîndu-i din 
plin pe trăgători la cele mai 
diferite capitole ale pregătirii. 
A fost o invitație cit se poate 
de clară la evoluții de calitate, 
o invitație care n-a fost, însă, 
onorată pe măsură de cîțiva 
dintre cei mai buni țintași ai 
noștri. Astfel că cei care, din 
diferite motive, au făcut conce-

Radu TI MORE

(Continuare in pag. a 4-a)

In timpul liber, te pune vîrtos 
nurilor de sport ale școlii

și niște fanioane care jalonea
ză traseul. Lingă profesorul 
Constantin Timiș, avînd o „fe
reastră", directorul Dumitru 
Fughiue supraveghează ora.

Al doilea : recreația mare. în 
laboratorul școlii, pe ecranul 
suspendat deasupra eprubetc-

August* unde, știți și dumnea
voastră, sute de tineri fac sport, 
mulți dintre ei sînt in secțiile 
de performanță, la Metalul sau 
în alte cluburi. Aș putea spune 
că am chiar prieteni printre 
sportivi. Nu sînt insă de acord 
cu chiulangiii, cu cei care a- 
leargă după căpătuială, cu toți 
cei care sub masca unui talent 
in sport caută să profite de pe 
urma muncii unui colectiv !

— Aveți asemenea cazuri aici 
la „Aluminiu* 7

— Am avut, mai de mult. A- 
cum lucrurile s-an schimbat. Au 
intrat pe un făgaș nou, pe fă
gașul firesc. Problema se pune 
așa : termini o școală, apoi vii 
și te încadrezi in producție. In 
timpul liber faci sport, dacă 
vrei. Cit vrei ! Dacă ai talent 
și dorești si te afirmi și ca spor
tiv, foarte bine, calea îți este 
liberă. Niciodată n-am pus sta
vilă in drumul unui sportiv ade
vărat Dimpotrivă, de la director 
și pînă la cel mai tinăr om al 
muncii, cu toții prețuim pe spor
tivii cu o conștiință socială, pe 
cei care înțeleg să aplice îndem
nurile repetate ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘF.SCU, cu fer
mitate, cu responsabilitate mun
citorească !

— Cîți dintre sportivii de la 
dumneavoastră lucrează efectiv 
în producție 7

— In producție lucrează toți. 
Probabil că ați vrut să între
bați : ciți dintre ei lucrează bi
ne ! V-aș răspunde : aproape 90 
la sută.

— Ce înseamnă Ia „Aluminiu* 
a lucra bine 7

— A lucra bine înseamnă a 
folosi minut cu minut timpul

România — Monaco, în C. E. „indoor«

SĂ ACORDĂM MAI DEPARTE ÎNCREDERE 
TINERILOR NOȘTRI TENISMANI!

La întoarcerea sa din Olanda, 
unde echipa de tenis a Româ
niei a fost sever învinsă (0—3), 
căpitanul nejucător Șt. Georges
cu ne declara : „Am întilnit ad
versari mai puternici, care 
ne-au dominat și din cauza te
renului de joc, neobișnuit pen
tru noi. S-a jucat pe un covor 
de plastic, ce imprima mingii 
efecte laterale imprevizibile. E 
drept, Hărădău a pierdut la li
mită in fața lui Sanders, jucă
tor bine cotat (n.n. Semifina-

umărul pentru amenajarea tere- 
Foto : D. NEAGU

lor în care micuții descoperă 
miracolul combinațiilor chimice, 
Ferdinand Michitovlci, instruc
torul cineclubului local „Arca-

lon CUPEN

(Continuare in pag. 2—3) 

efectiv de lucru și a da produse 
de calitate. Altfel n-am fi ajuns 
o unitate fruntașă pe ramură. 
Anul acesta am dat 1100 tone 
de aluminiu peste plan și peste 
35 milioane Iei-valută Ia export. 
Țineți seama totodată că, anul 
trecut, colectivul nostru a fost 
decorat cu Ordinul Muncii clasa 
L Și tot atunci a primit steagul 
de fruntaș pe țară, precum și 
Diploma de onoare pentru rea
lizarea celui mai mare indice 
de utilizare a metalelor. Astfel 
de realizări, asemenea dovezi de 
prețuire nu vin de la sine. Ele 
presupun muncă asiduă, ordo
nată, entuziastă, colectivă. Așa 
înțelegem noi democrația mun
citorească. așa ne-a arătat că 
trebuie să acționăm și Conferin
ța Națională a partidului. Bine
înțeles, îi am în vedere și pe 
sportivi.

După cum vedeți, secretarul 
de partid ține să sublinieze fap
tul că sportivii se integrează 
trup și suflet acestui efort co
lectiv, destinat să facă din 
„marea familie a iluminiștilor*, 
cum o numește, o unitate pres
tigioasă și în viitor. Nu ne-a 
fost greu să mutăm aceste a- 
precieri pe concret, să cunoaș
tem cîțiva dintre sportivii care 
fac cinste, realmente, aluminiț- 
tilor de la Slatina.

Știți unde i-am găsit 7 în 
secțiile și sectoarele cele mai 
grele ca proces de producție, 
la electroliză, la anozi, la tur
nătorie. Majoritatea, luptători 
în echipa de greco-romane a 
asociației sportive. Nu este o

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3) 

list cu Năstase într-un turneu 
FILT din toamnă), cu 4—6, 4—6. 
In schimb, Florin Segărceanu 
n-a luat decit 3 ghemuri împo
triva Iui Wouter Fok. Tinărul 
nostru jucător poate mai mult, 
sînt convins. A fost doar victi
ma tracului de debut. La dublu, 
s-a ajuns în set decisiv, unde 
Dîrzu și Segărceanu au pierdut 
de două ori de la avantaj, ra- 
tind posibilitatea de a se distan
ta (1—6, 7—6, 2—6). Infrîngerea 
ne afectează, dar nu modifică 
intențiile noastre de a roda o 
echipă nouă, dind mai departe 
credit elementelor tinere. Vom 
menține formația și in mefciul 
următor, cu Monaco*. Acest 
med — după cum am anunțat 
— are loc duminică în Sala 
sporturilor din Brașov (de la 
ora 15). Este a doua apariție a 
echipei României în actuala e- 
diție a campionatului european 
pe teren acoperit, la care ia 
pentru prima oară startul. A- 
mintim că în celălalt joc din 
runda inaugurală a turneului 
de promoție (grupa B), actualii 
noștri adversari au întrecut, pe 
teren propriu, la Monte Carlo, 
formația Portugaliei cu 2—1.

Reprezentativa monegască este 
așteptată să sosească azi, la 
locul viitoarei Întreceri. Fac de
plasarea B. Balleret, L. și A. 
Borfiga, cei mai buni jucători 
din Monaco, centru important 
și de tradiție în tenisul con
tinental. Meciul se anunță 
interesant și probabil — ju
decind după ultimele rezulta
te — echilibrat în orice caz, 
tenlsmanil noștri vor căuta să 
se impună, pe propriul lor te
ren, ca să poată rămtne în 
cursa pentru primul loc al gru
pei.

Radu VOIA



HANDBALUL ÎN ACTUALITATE Campionatul republican

ASTĂZI, LA ORELE 16, IN SALA FLOREASCA

STEAUA SEL. ARMATEI CUBANEZE
Astăzi își începe turneul în 

țara noastră 
handbal a armatei 
Programul evoluțiilor 
formații este următorul

• Vineri ora 16 — 
Floreasca — cu Steaua

• Duminică 
Floreasca — 
București ;

e Marți, 17

Selecționata de 
cubaneze, 

acestei

în sala

ora 20 — în sala 
ca Universitatea

ora 16 
cu Sel.

ianuarie,
— în sala Floreasca 
B a României.

Echipa Steaua va 
rește, fără jucătorii i 
în reprezentativa 
Din această cauză, 
condusă de Otto Telman are o 
misiune dificilă. Selecționata

evolua, fi- 
selecționați 

României. 
, formația

Armatei cubaneze — clasată pe 
locul II la Spartachiada milita
ră desfășurată anul trecut la 
Havana — cuprinde în rindu- 
rile ei 8 jucători din reprezen
tativa Cubei. Printre ei, căpi
tanul echipei naționale, Roberto 
Casuso, golgeterul campionatu
lui cubanez Jose Rodriguez, și 
finul tehnician Luis Conrado. 
Selecționata armatei cubaneze a 
cîștigat, cu un an în urmă, lo
cul I la Jocurile Americii Cen
trale și este de cîțiva ani cam
pioană a Cubei. Ea vine în 
România după ce a participat 
la turneul de la Berlin unde, 
printre altele, a întrecut și 
chipa Honved Budapesta 
12—11.

e- 
cu

ETAPA A III-A A DIVIZIEI A

DUMINICĂ, TREI DERBYURI FEMININE
Duminică se desfășoară cea 

de a treia etapă a campionatu
lui de handbal feminin, Divizia 
A. Programul este următorul :

TIMIȘOARA: Constructorul— 
Mureșul Tg. Mureș ;

CONSTANȚA: Hidrotehnica— 
I E F S *

’ BUCUREȘTI: • Rapid — 
Universitatea Cluj-Napoca (ora 
16,30 — sala Floreasca) ; •
Progresul București — Univer
sitatea Timișoara (ora 17,40 — 
sala Floreasca) ; • Universita-

tea București — Confecția Bucu
rești (ora 18,50 „Floreasca“).

Așadar, din cele cinci parti
de programate trei pot fi so
cotite veritabile derbyuri. In 
primul rind, meciul de la Con
stanța. Ambele echipe au fost 
întrecute duminica trecută în 
sala Floreasca, dar la mare 
luptă, ambele formații au în 
componența lor multe jucătoa
re tinere, combative, gata să 
lupte pînă la ultimele rezerve 
de energie pentru victorie. Este

un meci deschis oricărui rezul
tat. In sala Floreasca, specta
torii — pe care-i dorim în nu
măr tot atît de mare ca și la 
primele două etape — vor pu
tea urmări două meciuri de mare 
atracție. Socotim că Rapid va pu
tea tranșa mai ușor disputa cu 
studentele clujence (învinse în 
primele două etape atit în de
plasare cît și acasă), meciurile 
Progresul — Universitatea Ti
mișoara și Universitatea Bucu
rești — Confecția fiind in mă
sură să ofere dispute de mare 
Încleștare și — sperăm — de 
bun nivel tehnic și spectacular.

In primele două etape, cu ra
re excepții, arbitrajele au fost 
bune și foarte bune. Cuplurile 
VI. Cojocaru — D. Purică, C. 
Căpătînă — R. Iamandi, V. Si- 
dea — P. Cîrligeanu și altele 
au asigurat meciurilor o desfă
șurare normală, s-au dovedit a 
fi în „formă”. Ceea ce le soli
cităm este intransigență față de 
brutalități Jocul atletic, „.băr
bătesc — aflat în limitele re
gulamentului — trebuie încu
rajat, dar evoluțiile acelor ju
cătoare care nu urmăresc decît 
scoaterea din joc a adversare
lor trebuie reprimate.

dv floretă al copiilor

0 MASCĂ RÎDE, 
0 MASCĂ PLÎNGE..

Luni și marți s-a desfășurat, 
în sala Floreasca II din Capita
lă, etapa I din faza finală a 
campionatului celor mai mici 
floretiști și fioretiste din țară. 
Au fost prezenți pe planșe 70 
de băieți și 62 de fetițe care au 
luptat cu mult entuziasm, eta- 
lînd toate cunoștințele tehnice de 
care dispun la frageda vîrstă de 
10—13 ani și având mereu cîte o 
„mască44 nouă, fie mulțumită și 
surîzătoare, fie înlăcrimată. Con
cursul s-a disputat sistem tur- 

pe durata a aproape zece 
" ‘ ’ ca pri-

dispute 
aprilie, 
stabilit 
del 12

//

neu, ._ . _
ore în fiecare zi, urmînd 
mii 12 calificați aici să-și 
titlurile de campioni, la 6 
la Oradea. Pentru a fi 
câștigătorul primei etape, 
trăgători calificați în semifinale 
au concurat în continuare pentru 
desemnarea finaliștilor. Astfel, pe 
primele locuri s-au ciasat : bă
ieți : 1. Zsolt Meszaros (C.S.U.
Tg. Mureș) 5 v, 2. Tiberiu Fuks 
(C.S.M. Baia Mare) 3 v (21-11), 3.

Cărei)
Mar cu 
v., 5.
Bucu-

TRIBUNA EXPERIENȚEI POZITIVE
tul Emeric Bakâes. Tot așa, tn 
grija de a oferi tineretului să
tesc prilejuri de manifestare 
sportivă, au fost reuniți, la Ti
mișoara, în sala ~ 
trintei din mediul 
Ciacova, Nădrag, 
șoara. Peciul Nou 
intr-un admirabil 
a relevat alte două importante 
aspecte : pe de o parte, prezen
ța activă la întreceri a profe
sorilor de educație fizică din 
comune (cum ar fi, de pildă, 
prof. Nicolae Ilian din Nădrag 
sau prof. Arcadie Kirschbaum 
din Făget), iar pe de altă parte 
prezența activului obștesc — a- 
tit de pilduitoare și frumoasă 
in toate ocaziile —, aici exem
plificată prin tinărul handba
list Sorinei Voicu de la echipa 
Politehnica Timișoara. care, 
fiind profesor de educație fizi
că specializat In lupte, a venit 
la concurs în mod voluntar, o- 
ferindu-și serviciile ca arbitru. 
In toate aceste împrejurări ne-a 
făcut plăcere să întîlnim, ca la 
o prietenească concurență, dar 
de fapt la o colaborare strinsă 
și eficace, pe reprezentanții or
ganelor sportive (secretarul 
C.J.E.F.S., Adrian Damșa) și de 
tineret (secretarul Comitetului 
județean U.T.C., Ion Ersigan).

Pentru a da și mai multă efi
ciență tuturor inițiativelor lo
cale menite să antreneze tine
retul spre bazele sportive, ar 
trebui ceva mai mult activizate 
mijloacele de propagandă spor
tivă, chemate și ele (prin afișe, 
programe, spectacole, o mai 
mare publicitate a fenomenului 
sportiv în presa locală etc.) să 
invite, direct sau indirect, la 
practicarea sportului.

(Urmare din pag. 1)

acum cursuri de inițiere în gim
nastică, cu 4 profesori, nu mai 
puțin de 80 de elevi.

ACTIVIZAREA FACTORILOR 
CU ATRIBUpi

Alt mijloc de îmbunătățire 
calitativă a muncii l-a constituit 
activizarea intensă a factorilor 
cu atribuții în domeniul sportu
lui. Putem da, cu ușurință, cîte- 
va exemple în acest sens. Iată, 
de pildă, contribuția organelor 
sindicale din întreprinderi. In 
noul cartier industrial al orașu
lui, întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat (A.E.M.) 
are o asociație sportivă, ^Am- 
permetrul”. Dar activitatea spor
tivă a oamenilor muncii din 
secții și ateliere nu e păstrată 
în limitele — nu totdeauna cu
prinzătoare — ale planului a- 
sociației, ci se amplifică prin 
intervenția directă, prin ajuto
rul tovărășesc al conducerii or
ganului sindical.

SPORTURI MODERNE 
Șl TRADIȚIONALE

Am avut ocazia să constatăm 
conlucrarea cu organele U.T.C. 
din oraș. Pentru a răspunde in
teresului tineretului muncitor și 
studios din Timișoara față de 
sporturi noi, moderne, Comite
tul județean U.T.C. a încurajat 
o interesantă întrecere de bad
minton. In sala U.M.T. l-am 
văzut disputîndu-și cu ardoare 
mingea cu pene, 
părți ale fileului, pe desenato
rul tehnic Ștefan Frunac și pe 
muncitorul Alois ", '
Fabrica de ciorapi, sau pe ele
vul Victor Andor și pe studen

de cele două

Toth, de la

C.F.R.. a$ii 
rural, de la 
Făget. Orți- 
sau Săcălaz, 
concurs care

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"
Iată Clasamentele oficiale — 

comunicate de F.R-H. — ale gru
pelor preliminare din „Cupa 
României- (f) : GRUPA A — L 
Universitatea Cluj-Napoca 4 p ;
2. Știința Bacău 4 p ; 3. I.E.F.S.
4 p ; 4. Textila Buhuși 0
GRUPA B — L Universitatea 
mișoara 5 p ; 2. Progresul 4
3. Constructorul Timișoara 3
4. Voința Odorhei 0 p ; GRUPAC _ . --------------- — —. -------
c p ;
versitatea 
stmctorul 
PA D — 
versitatea ...
Tg. Mureș 2 p : 4. Hidrotehnica 
Constanța 0 p. Etapa semifinale
lor se dispută între 27 februarie 
și 1 martie (rezultatul între cele 
două echipe calificate din ace
eași grupă contează in noua fa
ză) la DEVA (seria A — Uni
versitatea Timișoara, Progresul, 
Universitatea Cluj-Napoca și Ști
ința Bacău) și BRAȘOV (Con
structorul Baia Mare. Confecția, 
Rapid și Universitatea Iași). Fi
nalele pentru locurile 1—4 vor 
avea loc la Brașov, cele pentru 
5—8 la Ploiești, cele pentru 9—12 
la Pitești, iar cele pentru 13—16 
la Bacău — toate in ziua de 6 
aprilie.

3.
P ; 
Ti-
p ; 
p ;

L Constructorul Raia Mare
2. Confecția 4 

București 2 
Hunedoara 
1. Rapid 4 
Iași 4 p ;

p ; 3. Uni- 
p ; 4. Con- 
• p ; GRU- 
p ; 2. Uni-
3. Mureșul

Ș telan Orosz (Victoria 
3 v (21—17), 4. Marin
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2 
Gheorghe Leca (C.S.S. 1 
rești) 1 v (15—21), 6. Emil Ha
giu (C.S.S. Energia București) 1 v 
(12—22) ; fete : 1. Cornelia Chela- 
ru (C.S.S. Energia București) 4 v 
d.b., 2. Georgeta Beca (C.S.S. E- 
nergia București) 4 v d.b., 3.
Angela Pop (C.S.S. Satu Mare) 
3 v, 4. Iu di ta Gyurcan (C.S.S. 
Satu Mare) 2 v (20—22), 5. Cris
tina Mihâilă (C.S.S. Energia 
București) 2 v (19—22), 6. Clau
dia Dimofte (C.S.S. Satu Mare) 
0 v.

Remarcăm antrenorii care au 
avut cel mai mare număr de co
pii în semifinale : Ștefan Toth 
(Baia Mare), Eugen Turcu 
1 București) și Gheorghe 
(Progresul București) — 
băieți, Ștefan Haukler 
Satu Mare), Romeo Pelegrini 
(C.S.S. Energia București) și Ni
colae Vlad (Tractorul Brașov) — 
floretă fete.

Vrem să credem că preocupa
rea de azi a antrenorilor de a 
crește și lansa cadre noi, talen
tate, se va materializa mîine în 
performanțele viitorilor campioni. 
Cu alte cuvinte, procesul de for
mare a scrimerilor să aibă con
tinuitate și, mai ales, finalitate. 
Numai astfel schimbul de ge
nerații se va face în mod firesc, 
în beneficiul reprezentării cît mai 
valoroase a scrimei românești în 
marile competiții Internaționale.

Nicoleta ALDEA

(C.S.S. 
Burlea 
floretă
(C.S.S.

FAPTE MARI ÎNTRO ȘCOALA MICĂ »
nimeni, „Mitu” se afla prin
tre noi.

Al treilea : in spatele școlii, 
elevii de după-amiază muncesc 
de zor. Se asfaltează cei 1250 
mp de teren, parcelat cu su
prafețe pentru baschet, hand
bal, minifotbal, portic de gim
nastică, pistă aplicativ-militară 
pentru apărarea patriei. Partea 
de investiții are acoperire în 
munca efectuată de elevi astă- 
vară, pe islazul comunal, răs
plătită de Consiliul popular.

O lecție-model, o secvență 
de aleasă propagandă pentru 
sport, un efort făcut cu plă
cere pentru realizarea unei ba
ze materiale adecvate. Toate, 
intr-un interval de un ceas, 
intr-o școală anonimă din nor
dul Moldovei, in locurile aces
tea pitorești, înfrumusețate de 
natură și, deopotrivă, de oa
meni—

(Urmare din pag. 1)

șii Moldovei", proiectează fil
mul propriu „Doagele lui Mi
tu”. Povestea este simplă, dar 
pilduitoare : un ține pe nume 
Mitu descoperă plăcerea schiu
lui odată cu alunecarea, in joa
că, pe niște doage desprinse 
dintr-un butoi vechi, găsit în 
magazia in care fusese trimis 
să aducă citeva lemne de foc. 
Mitu face repede prozeliți, toți 
copiii din megieși valorificînd, 
la rindu-Ie, doagele uitate prin 
cotloane... Laboratorul geme de 
copii captivați de măruntele 
peripeții cu tilc ale lui Mitu, 
care impune, el, de jos in sus, 
fără să știe, pasiunea pentru 
sport. Și deodată, Mihai Cuni- 
șag, dintr-a V-a B, cu o tablă 
de șah pe care abia o cuprinde 
sub braț, exclamă în hazul ge
neral : „Păi eu mi-am făcut 
de mult schiuri din polobocul 
lui bunica !“ Fără să bănuiască

LA ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU DIN SLATINA...
(Urmare din pag. I)

echipă oarecare, ci o diviziona
ră A ! Locul 4 în clasament. 
Băieți, unul și unul. Ca șl an
trenorul lor, electricianul Du
mitru Bărbulescu. Ne adresăm 
acestuia :

— în unele întreprinderi, ti
nerii care fac și performanță 
sportivă sînt încadrați în sec
toare mai ușoare...

— A fost dorința luptătorilor 
de a lucra acolo unde este mai 
greu, unde se cere un efort 
fizic deosebit.

— Cum se îmbină activitatea 
în producție cu cea sportivă ?

— Foarte bine. După orele de 
muncă, ne reîntîlnim în sala de 
sport, la pregătire, la antrena
ment.

— Zilnic ?
— Zilnic, cel puțin cîte două 

ore. Altfel nu se poate, dacă 
vrei să te menții în prima di
vizie a țării !

Notăm totul, dar nu" ne-am 
ascuns și o oarecare surprin
dere.

— Nu trebuie să vă mire, ne 
spune antrenorul Dumitru Băr
bulescu. Cinci dintre luptătorii 
noștri sînt maeștri ai sportului, 
ceilalți au categoria I. Cei mai 
mulți dintre ei consideră că 
munca le sporește forța fizică

— așa cum și este — iar căldura 
sufletească a tovarășilor din 
secție, din sector Ie creează su
portul moral spre noi și noi îm
pliniri. Poate că, pentru unii, 
pare puțin complicat, dar totul 
este destul de simplu...

Marcel Vlad, Dinu Obrocea, 
Nicoiae Maier, Nicolae Mandea 
și Florea Chițu — ei sînt cei 5 
maeștri ai sportului — confir
mă spusele antrenorului. Le 
confirmă întrutotul și unul din
tre primii comuniști din între
prindere, Gheorghe Voichin, 
președintele comitetului sindi
catului :

— Antrenorul Bărbulescu î-a 
obișnuit așa, să muncească foar
te bine și in producție, să fie 
destoinici și in sport. Luptătorii 
din întreprindere nu fac decit 
să-i urmeze exempluL

Apoi, la plecare :
— Băieții ăștia care fac lupte 

sint un exemplu și în altă pri
vință. Fiecare a urmat diferite 
școli profesionale. Nu vor insă 
să se oprească aici, unii merg 
la seral, să-și termine liceul, 
alții mai departe, cum este ca
zul lui Stelian Halvas, care a 
absolvit o școală de subinginerL 
Acum lucrează la turnătorie.

După ce afli toate acestea în
țelegi mal lesne de ee luptătorii 
de greco-romane de la „Alumi-

niu“ Slatina ocupă un loc frun
taș in Divizia A. înțelegi și de 
ce alți tineri din întreprindere, 
iubitori de sport, fac eforturi să 
le urmeze exemplul ; popicarul 
Mihai Moise, muncitor la anozi, 
boxerul Leonida Ioneseu, volei
baliștii Iosif Munteanu și Ion 
Olteanu, muncitori la electroli
ză. Adică tot acolo unde este 
mai greu, acolo unde se cere 
efort stăruitor și brațe puter
nice.

io
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FARA „ARCURI

POLIGOANE SPECIALE Șl SM
elementeleFără îndoială, 

care stau la baza performan
ței sportive — ca și implica
țiile ei — sînt multiple. Nu 
le vom enumera pentru bunul 
motiv că sînt știute. Vom a- 
lege, însă, unui a cărui valoa
re ne-a fost ilustrată nu o 
dată, îl vom alege pentru că 
el este generator de mari e- 
nergii. Acest eiement deter
minant este pasiunea.

Ce altceva decît pasiunea a 
putut să formeze resortul per
formanței fraților Gheorghe și- 
Mihai Bîrzu ? Cei doi lăcătuși 
mecanici de la . Unio Satu 
Mare au devenit campioni și 
recordmani ai României la tir 
cu arcui. sport strămoșesc, 
fără „arcuri americane44, ci 
cu „arcuri românești14, con
struite la Reghin, fără să fi 
fost înconjurați de tot felul 
de consultanți tehnici șl psi
hologi, medici și maseuri, deși 
toți aceștia le-ar fi putut fi 
de folos, ci înarmați cu pa
siune, cu pasiune sinceră pînă 
la devoțiune. N-au avut poli
goane speciale șl nici săli cU-

mat

an 
„marel

cam pi o 
Români 
în 1377 
cord uri

Oamer 
tot ceea 
siunea I 
pectă i 
exempia

Frații 
Bîrzu ș} 
în arei 
Moscova

Șl ANTRENORII CAD L
Cei oare urmăresc cu regulari

tate întrecerile celor mai buni 
înotători din țara nu mai sînt de 
multă vreme surprinși de eviden
ta diferență de valoare dintre e- 
voluțiile fetelor și cele ale băie
ților. In timp ce campioanele Ro
mâniei avansează continuu în ie
rarhiile celor mai bune performe
re ale lumii, recordmanii țării ob
țin mai departe rezultate nese-m- 
nifioative.

Am așteptat, firesc, ta finele 
primului ciclu de pregătire a nou
lui sezon, saltul calitativ în per
formanțele băieților, promis de 
mai multă vreme de antrenori. 
Dar ne-am obișnuit și cu aceste 
promisiuni neonorate și va trebui 
sâ prelungim așteptarea pînă la 
încheierea următorului ciclu. De 
ce ?

Orâdecnul Dan Ținea, liderul 
speranțelor (14 ani), oare de a- 
cum înainte va concura alături de 
juniori, este un element foarte 
dotat și ambițios. Progresul rea
lizat de el în ultimele luni este 
însă cu totul nesemnificativ. Re
cunoaște singur și cauza acestui 
fapt : „Mă antrenez doar de 8 
ori pe sâptâmînâ, cite doua ore, 
ceea ce, la vîrsta mea, este in
suficient. Anul trecut, antrenorul 
mâ chema de mai multe ori la 
bazin și nu am lipsit niciodată".
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CONCURSURI DE SCHI IN
centrul activității oiiciai^:
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Dar, 
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menic

Lanțui Carpaților este îmbră
cat într-un strat gros de nea. 
Iubitorii sporturilor de iarnă pot 
fi satisfăcuți. Condițiile ' 
curs sînt foarte bune, 
mărul competițiilor de 
șitul acestei săptămâni 
continuă creștere. Iată 
importante dintre ele : 
pantele Postăvarului __
prima întrecere oficială a anului 
pentru schiorii alpini. Aceștia își 
măsoară forțeie în probe de sla
lom special și slalom uriaș dotate 
cu „Cupa Steagul roșu*. Sînt 
prezenți cei mai buni schiori din 
țară.

La Poiana Brașov are loc și 
disputa fondiștilor. Ei se întrec, 
în cadrul „Cupei A.S.A.“, în curse

de con- 
iar nu
la sfir- 
este în 

cele mai 
de ieri, 

găzduiesc

BU

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 14 IANUARIE, ora 

14,2t) ; „Anul sportiv 1977“ (V),
ultima emisiune din serialul re
trospectiv realizat de Cristian 
Țopescu (Din sumar : C. M. lup
te ; tenis și box pe glob ; C. M. 
canotaj academic ; marile premii 
automobilistice ; recorduri mon
diale la atletism și natatie ; fi
nala C.E. de baschet masculin ; 
„Cupa Mondială" la volei ; 
ciclism — tururile Italiei și Fran
ței ; Nadia Comăneci la sediul 
O-N.U.).

DUMINICA 15 IANUARIE, ora 
15 : Campionatul european de 
tenis pe teren acoperit, România

POIANA BRAȘOV VA AȘTEAPTA
O invitație pe care OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ȘI 

ITHR București o adresează tuturor.
Poiana Brașov — stațiunea sporturilor 

tuturor virstelor și a tuturor anotimpurilor 
sisibilități de schi, telescaun-telecabină, 
piscină, echitație, jocuri mecanice, un 
excursii — Iată doar cîteva din mijloacele de agrement care 
vă stau la dispoziție în Poiana Brașov.

Biletele, cu durata sejurului în funcție de preferințe, se 
pot procura de la filialele și agențiile oficiilor județene 
de turism și ITHR București, precum și adresindu-vă direct, 
pentru reținerea din timp a locurilor, la dispeceratul sta
țiunii (telefon 921/15250). La tariful de transport pe C.F.R. se 
acordă o reducere de 50 la sută.

de iarna, stațiunea 
- vâ așteaptâ. Po- 
sâniuțe, patinoar, 
bogat program de

— Monaco (transmisiune directă 
de la Brașov ; comentator — 
Radu Voia).

ora 
schi 

de
MIERCURI 13 IANUARIE, 

18,35 : „Cupa Mondiala" la 
alpin (selecțiunl ‘înregistrate 
la Oberstaufen și Bad Gastein)

JOI 19 IANUARIE, ora 18,40 : 
„Cupa Mondială" la schi alpin 
(selecțiunl Înregistrate de la Les 
Mosses și Bad Gastein).
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PRONOSPORT
Concursul Pronosport din 15 

Ianuarie 1978 axat pe campionatul 
italian de fotbal — diviziile A șl 
B — cuprinde meciuri interesante 
și atractive. Vă prezentăm pro
gramul acestui concurs :

Rezultatele tragerii vor fi 
transmise și la posturile noastre 
de radio în cursul serii.

I. Atalanta — Torino
II. Florentina — Pescara

III. Internazionale — Genoa
IV. Juventus — Roma
V. Lazio — Milan

VI. Napoli — Bologna
VII. Perugia — Lanerossi

VIII. Verona — Foggia
IX. Cagliari — Avellino
X. Catanzaro — Rimini

XI. Cesena — Como
XII. Lecce — Taranto

XHI. Modena — Bari
★

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi va fi transmisă ia televiziune
la ora 18,50.
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După cursul 

de perfecționare 

ANTRENORII Șl
în zilele cursului de perfec

ționare a antrenorilor ne-am 
propus cîteva sondaje, avanta
jați de faptul că tehnicienii cei 
mai valoroși se aflau in cadrul 
cursului.

în ce constă ancheta noastră de 
față ? întrebarea a fost simplă. 
Ea a enumerat, în primul rind, 
cinci factori oarecum diferiți de 
„lista clasică" : tehnica, tactica, 
rezistența, forța, dăruirea. An
trenorii au fost invitați să sta
bilească ierarhic potențialul ju
cătorilor noștri față de acești 
cinci factori. După consultarea 
unui număr de 42 de antrenori,
clasamentul arată astfel:

1. Tehnică — 189 puncte
2. Rezistență — 148 N
3. Tactică — 139 W
4. Forță — 82 »
5. Dăruire — 71 fl

După cum se poate vedea,
tehnica are un anume avans
față de rezistență și tactică, a-
cestea din urmăi fiind foarte
aproape. Nivelul scade foarte
mult la capitolul forță și culmi
nează la capitolul dăruire.

Față de faptul că acest cla
sament a fost alcătuit pe baza 
opiniilor unor tehnicieni, am 
putea spune că el oferă,, mai 
mult sau mai puțin exact, o 
imagine a fotbalului nostru.

Primatul tehnicii este evident, 
fără ca prin aceasta să se ad
mită implicit că jucătorii noștri 
pot fi raportați la nivelul teh
nicii internaționale. Am putea 
spune, în egală măsură, că a- 
ceastă poziție a tehnicii subli
niază, în același timp, deficitul 
pe care îl înregistrează forța și 
dăruirea. (Am ales termenul 
dăruire, în locul obișnuitului 
„capacitate psihică", deoarece ni 
s-a părut mai sugestiv pentru 
sondarea resurselor interioare 
ale fotbaliștilor noștri).

Să defalcăm puțin opiniile :

pe locul 
Numărul 
care în

de antrenori indică pe pri- 
loc TEHNICA 1 
antrenori situează 

REZISTENTA.

29 
mul

10 
iutii 
peste așteptări al celor 
dică rezistența nu trebuie să 
surprindă, totuși, deoarece el 
nu face decît să sublinieze fap
tul că în binomul rezistență- 
forță, cea care rămine descope
rită este forța, ea arunctnd o 
lumină negativă și asupra re
zistenței. Această observație ni 
se pare foarte bine venită, ea 
invitînd la reflecții pe tema 
mijloacelor absolut necesare 
pentru dezvoltarea forței.

• 60<?o relevă primatul
tehnicii

rezistența
Faptul că nici un antrenor nu 

a indicat forța sau dăruirea pe 
primul loc este mai mult decit 
sugestiv. Aceste două grave mi
nusuri compromit deseori poten
țialul tehnico-tactic și pe cel de 
rezistență, știut fiind faptul că 
forța este un element indispen
sabil pentru înflorirea calități
lor tehnico-tactice, ele devenind 
deseori mijloace doar... estetice 
dacă nu au suportul forței.

Prezența dăruirii pe ultimul 
loc se explică — după epuiza
rea argumentelor curente — in 
primul rind prin numărul redus 
de jucători, care creează posibi
litatea „senatorismului de drept", 
vedeta fiind convinsă că nu va 
putea fi înlocuită, pentru sim
plul fapt că nu are — cei puțin 
in mentalitatea conducătorilor 
de club — cine să o înlocuiască.

Din acest punct de vedere 
ni se pare foarte sugestivă di-

socierea pe care a făcut-o 
trenorul Traian Ionescu în 
cheta noastră EI a ținut să 
două răspunsuri. Primul s-a 
ferit la jucătorii de valoare", 
în acest caz, ordinea ar fi : 
1. Tehnica, 2. Tactica, 3. Rezis
tența, 4. Forța, 5. Dăruirea. Al 
doilea i-a avut în vedere pe 
„jucătorii cu valoare mai mo
destă și mai tineri". în acest 
din urmă caz, ordinea ar fi : 
L Rezistența. 2. Dăruirea, 3. Teh
nica, 4. Tactica, 5. Forța.

în clasamentele lui Traian Io
nescu se află, neîndoios, cîteva 
adevăruri :

1. Lipsa forței apare ca o 
constantă ;

2. Dăruirea scade pe măsura 
înaintării în timp, la adăpostul 
lipsei de... concurență ;

3. Tactica încearcă, în razul 
jucătorilor de valoare, să supli
nească scăderea rezistenței și 
mai ales a dăruirii.

într-un cuvînt, jucătorul ro
mân de fotbal este un tinăr de 
talent (primatul tehnicii o con
firmă), cu o bună rezistență și 
cu mult elan la începutul carie
rei sale, dar care ard deseori 
la dogoarea focului de paie. Nu 
trebuie trecută sub tăcere și 
lipsa forței, consecință a unei 
educații fizice nu întotdeuna 
sistematice in anii copilăriei.

Clasamentul antrenorilor vor
bește de Ia sine. El se referă 
la necesitatea unei pregătiri su
perioare in faza copilăriei și la 
obligația de a găsi, prin educa
ție, consecvență și, mai ales, 
prin creșterea bazei de masă, 
mijloacele care să împiedice 
irosirea unor talente de clasă 
internațională.

lean CHIR1LĂ
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TESTELE JUCĂTORILOR
ȘI TESTELEAnimată de intenția de a stabili odată pentru totdeauna condiția fotbalistului la noi, federația a a- nunțat darea testelor pentru toți jucătorii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei se vor prezenta din nou la poarta fotbalului, fiind opriți la intrare pentru a răspunde la capitolele tehnic, fizic, moral... multipla dotare va juca fotbal de performanță. Cine nu, îl va privi din tribună. Insistăm 

asupra dotării nnespus de importantă — care i se pretinde fotbalis
tului. A apus practica do
jenirii ani de zile a jucă
torilor mai mult sau mai 
puțin imorali pe care-i pe
depseam așa cum îți pe
depsești copilul cind bagă 
degetul in borcanul 
dulceață! Așa s-a spus frumos și hotărât — cursul de perfecționare

Cine are necesară

FEDERAȚIEI

dela a antrenorilor. Jucători care de ani de zile fac pauze între chefuri pentru a-și lua al 21-lea, apoi al 22-ilea ș.ajn.d. „ultim angajament” nu var mai primi carnetul de fotbalist. Dorim să vedem această măsură aplicată. Să se termine odată cu boema îngăduită cu mărinimoasă și vinovată înțelegere de cluburi și asociații.

Vorbind despre testele fizâco-tehnice, așteptăm ca federația să nu mai ofere „portițe” de strecurare a apreciatului rist interior al lui X sau Y, convocat la „corigențe dubioase" spre a fi promovate cu doi-trei judecători care-și acoperă și ochelarii...Și pentru că ni se par incontestabile importanța și maxima utilitate a testelor adevărate, de fond, fie-ne permis să observăm că și federația, în noua ei alcătuire, dă de pe 
acum teste in fața opiniei 
publice. Teste de capacitate, teste de atitudine. Referin- du-ne la acest ultim aspect, nu știm — limpede — cum s-a trecut „testul de la Oradea”.Avînd toată încrederea în noul organism federal, acreditat pînă acum prin cîteva acțiuni și idei de valoare, ne exprimăm speranța că el se va dovedi în stare să , depășească e- tapele de compromisuri și „intervenții" (evocate de președintele F.R.F.), slujind fotbalul nostru cu armele principiilor de nezdruncinat care guvernează întreaga societate românească.

Marius POPESCU

Petrolul la vizita medicală

Laurențiu DUMITRESCU

Cei 
DE

facă. 
AU

în treninguri roșii

alei 
de...

de pe 
schimburi

Al DE FĂCUTCÎND ȘTII CE
Au început pregătirile pen

tru viitorul sezon competi- 
țional ; pregătiri pe care le 
dorim cu toții desfășurate la 
cel mai înalt nivel posibil, 
înscrise în perimetrul serio
zității maxime, privite și 
tratate ca o datorie de prim 
ordin de către conducătorii 
de cluburi, antrenori, jucă
tori.

Pregătirile au început luni 
9 ianuarie, dar...

Dar în zilele primei săp- 
tămîni a noului an, doi ju
cători 
puteau fi văzuți alergînd mi
nute în șir pe aleile Parcu
lui i sp.ortiv Dinamo.

Fără să-i supravegheze ci
neva. Fără să le fi spus cine
va ce trebuie să 
doi ȘTIAU CE 
FĂCUT...

După alergările 
au urmat 
mingi pe terenul de zgură, 
șuturi la poartă, tenis cu

piciorul, de cîteva ori au in
trat și au jucat alături de 
dinamoviști în miuțele găz
duite de același teren de 
zgură. FĂRĂ SA-I FI OBLI
GAT CINEVA. De fapt ce
va i-a obligat, totuși:

SERIOZITATEA de care 
au dat întotdeauna dovadă...

TARIA DE a REZISTA 
tentațiilor extrasportive...

DĂRUIREA ȘI ADEZIU
NEA EXEMPLARĂ LA E- 
FORȚ, un efort din ce în 
ce mai mare, deși nici unul, 
nici celălalt nu se mai află 
la prima tinerețe fotbalisti
că...

Mircea Lucescu și Radu 
Nunweiller — două exemple 
pentru marea majoritate a 
jucătorilor noștri. Mai ales 
acum, la startul pregătirilor 
de care sînt legate marile 
speranțe ale. tuturor celor ce 
Iubesc fotbalul.

/ TENȚIELA „ROBINETELE" (fumatul in primul rind) 

PRIN CARE SE SCURGE FORMA SPORTIVĂ!
Luni 9 ianaurie, cu efectivul 

său complet, Petrolul Ploiești 
s-a prezentat la controlul medi
cal. Nici o absență, adică nici 
un accident de automobil „gen 
Răducanu", nici o indisponibili
tate de vacanță, ceea ce a arătat 
din nou seriozitatea, modestia 
și, mai ales, disciplina ce ca
racterizează, în general, acest 
colectiv de jucători, antrenori 
și conducători ai clubului plo
ieștean.

Marți la ora 9,30, cînd i-am 
vizitat pe elevii lui Valentin 
Stănescu, toți se aflau la labo
ratorul de recoltare a singelui 
de la spitalul județean. Au răs
puns prezent cei 18 jucători (da, 
Petrolul doar pe atîția contează 
și asupra acestui caz vom re
veni cu alt prilej : Constantin 
I, Mirzea, Gh. Dumitrescu, Ne- 
goiță, Sotir, Butufei, N. Lazăr, 
Angelescu, Cozarec, Simaciu,

Fl. Dumitrescu, FI. Nicolae, 
Pisau, Toporan, State, Dîrman, 
Constantin II și Ene. Ultimul, 
după fractura de maleolă sufe
rită în toamnă, va urma un 
program aparte, dar nu a lipsit 
de la controlul medical ! Acum 
cîteva zile i s-a dat ghipsul 
jos și se speră ca din etapa a 
doua a returului să fie apt de 
joc.

Marți la prînz, dr. Paul Pană 
ne-a fost interlocutorul autori
zat. El a pus față în față datele 
controlului de la 16 iulie 1977 cu 
cele prezente, simțind nevoia 
să precizeze că de patru ani se 
află la Petrolul și că alți patru 
a lucrat la Metalul Plopeni. Din 
startul discuției ne-a asigurat 
că acest control, făcut cu spri
jinul dispensarului medico-spor- 
tiv și al spitalului județean, s-a 
efectuat cu toată competența, 
cu răspunderea necesară, urmind

Cunoscută Îndeosebi ca un im
portant centru de practicare a 
sporturilor de iarnă, Sinaia șl-a 
tăcut intrarea și in circuitul vie
ții noastre fotbalistice, încă din 
1946, cind aici a luat ființă e- 
chipa Metalul Sinaia. La început 
fără pretenții, această echipă a 
urcat, treptat, scările valorice, 
promovînd în anul 1958 In di
vizia secundă. Nu s-a putut men
ține Insă în acest eșalon, retro- 
gradînd imediat. După o nouă 
promovare șl o ședere de astă 
dată de 3 ani pe scena Diviziei 
B, a revenit în 1963 de unde pie- 
case. A urmat o perioadă mai 
lungă de activitate în campio
natul județean șl apoi în Divizia 
C pînă cind formația sinăiană 
(sub noua el titulatură : Carpați) 
a reușit, în vara anului trecut, 
să reintre în divizia secundă. A- 
cum, după prima jumătate a 
campionatului. în cursul căreia 
a avut o evoluție destul de pro
mițătoare, Carpați Sinaia ocupă 
locul 12 în clasamentul seriei a 
n-a, nu ferit de griji, dar ori
cum meritoriu pentru o promo
vată, care, comparativ cu alte 
perioade din existența el, lasă în 
prezent impresii mai bune, sub 
toate aspectele.

Ceea ce impresionează in mod 
deosebit la această echipă sînt 
rădăcinile pe care ea le-a prins 
în viața orașului, a întreprinde
rii locale de mecanică fină, pe 
Ungă care dealtfel și ființează. 
Spre deosebire de perioade mai 
vechi, cind și aici îșl mal făcu
seră loc „păsările călătoare", In 
prezent echipa sinăiană este al
cătuită numai din elemente lo
cale. Ceea ce dovedește că șl 
Intr-un oraș relativ mic, de 
munte, în care alte ramuri de 
sport sînt prioritare, exercitînd 
o puternică atracție asupra co
piilor șl tineretului, se pot găsi 
totuși elemente talentate șl pen

tru fotbal. Totul este să Ie cauți 
șl să le dai creditul necesar. Așa 
cum a făcut, dealtfel, și actualul 
antrenor al echipei, Gh. Dumi- 
trașcu (fost și el cu ani în ur
mă jucător — șl golgeter — la 
Carpați Sinaia). In 1973, cînd a 
preluat conducerea acestei echi
pe, tînârul șl pasionatul antrenor 
a promovat 8 juniori din Sinaia, 
cărora ie-a adăugat ulterior și

întreprindere de mecanică fină, 
ca lăcătuși, rectificatori, trata- 
mentiști. Chiar și antrenorul Du- 
mitrașcu muncește In întreprin
dere alături de jucătorii săi, în 
funcția de tehnician principal 
la serviciul dispecer (absolvent 
al școlii de doi ani de pe lingă 
I.E.F.S., el nu a renunțat ia lo
cul său din producție). Așa se 
și explică faptul că personalul

Și Intr-un centru montan se pot găsi tinere talente pentru fotbal

CARPAȚI SINAIA - 0 ECHIPĂ ALCĂTUITĂ 
NUMAI DIN ELEMENTE LOCALE

• Juniorii au devenit titulari, contribuind decisiv la revenirea 
formației lor In Divizia B • Jucătorii și antrenorul lor — 
integrați In viața întreprinderii pe care o reprezintă

alții, toți aceștia devenind jucă- 
torj titulari și contribuind la as
censiunea formației lor (dintre ei, 
Curcă a trecut. Intre timp, ^a 
Petrolul Ploiești). Depistarea și 
promovarea tinerelor talente lo
cale a rămas tn continuare o 
preocupare principală, care se 
materializează prin echipa de ju
niori înscrisă în campionatul ju
dețean.

Legați de orașul lor, compo- 
nenții divizionarei B Carpați Si
naia fltnt, de asemenea, pe de
plin integrați mediului muncito
resc local, lucrînd — aproape In 
totalitatea lor — ia cunoscuta

muncitor al întreprinderii încon
joară cu multă căldură echipa, 
pe jucători, cu care au frecvente 
întîlniri și cărora nu le trece cu 
vederea nici un fel de abatere. 
Dealtfel, nici jucătorii — în 
majoritatea lor căsătoriți, cu co
pii — nu dau ocazia, avînd în 
general o comportare frumoasă 
atît la locurile lor de muncă, în 
familie și societate, cît și pe te
renurile de sport.

Legătura strînsă dintre echipă 
(din conducerea căreia fac parte 
oameni pasionați ca directorul 
comercial Marcel Gorănescu, ing. 
Cornel Georgescu, Vasile Ruegg,

președintele secției, Nicolae Cin- 
can, fost jucător al echipei) și 
susținătorii ei are un efect fa
vorabil și pe plan financiar, de
oarece toate cheltuielile necesi
tate de participarea la campionat 
sînt acoperite din cotizațiile ce
lor 2 800 de membri ai asocia
ției, precum și din încasări (in 
medie — 1000 de plătitori de 
meci). Comparativ cu aite divi
zionare B, Carpați Sinaia, echipă 
sindicală, are o situație finan
ciară mai modestă, dar acest lu
cru nu descurajează pe nimeni. 
Cu atît mai puțin cu cît în pri
vința asigurării bazei materiale 
factorii locali, cei județeni și 
chiar cei de la centru (în spe
cial C.N.E.F.S.) acordă un spri
jin substanțial. Este de mențio
nat în acest sens că în locul ve
chiului stadion din Sinaia (unde 
s-a construit un modem hotel) 
s-a amenajat un altui, cu o tri
bună de 3000 locuri și grup social 
corespunzător. în viitorul apro
piat se va ridica o nouă tribună 
cu 2000 locuri, se va amenaja o 
saună și va fi mărit spațiul de 
joc.

Fără îndoială, echipei sinăiene 
nu-i va fi ușor în retur să-și 
mențină și, mai ales, să-și îm
bunătățească poziția actuală din 
clasament. Jocul ei necesită încă 
retușuri pentru a aduce rezul
tatele așteptate. Dar atmosfera 
sănătoasă din cadrul lotului și 
din jurul lui, seriozitatea, mo
destia și disciplina, care caracte
rizează acest colectiv reprezintă 
garanția că — printr-o pregătire 
temeinică, consecventă, printr-o 
evoluție cel puțin la nivelul a- 
celeia din turul campionatului — 
Carpați Sinaia va putea urca 
noi trepte în ierarhia Diviziei 
secunde.

Constantin FIRĂNESCU

ca la finele lui, exigentul an
trenor Valentin Stănescu să aibă 
la indemînă datele cele mai o- 
biective pentru antrenamentele 
tari pe care le va efectua.

Circuitul controlului medical,' 
ca peste tot, a fost foarte com
plex. La testul Ăstrandt, cei 
mai buni s-au dovedit a fi por
tarul Constantin I, Negoiță, An
gelescu, Fl. Dumitrescu, Butufei, 
jucători care, cu excepția ulti
mului, nu mai sînt dintre cei 
mai tineri din lot. „Secretul" 
bunei capacități de efort a lui 
FL Dumitrescu — căpitanul e- 
chipei — l-am aflat de la el și 
de la medicul echipei : „Am 
avut o vacanță plăcută. Am fost 
cu familia la Bușteni și Cheia, 
unde m-am odihnit excelent" ; 
„Florian Dumitrescu știe cum 
să-și dozeze efortul. Pe lingă 
experiența acumulată, are o 
viață extrasportivă ordonată. 
Poate fi un exemplu în acest 
sens". La polul opus, adică cu 
rezultate slabe în ceea ce pri
vește capacitatea de efort, s-au 
aflat tinerii Gh. Dumitrescu și 
FI. Nicolae, precum Și Cozarec 
(explicația ultimului, „m-am 
culcat tîrziu, iar dimineața am 
fost cu copilul la cămin"..., să 
fie ea oare suficientă ?). Oare 
înaintea unui control medical 
de importanța acestuia, viața, 
programul de culcare nu se or
ganizează în consecință ? Pentru 
unii — și nu puțini — vacanța 
a însemnat, din păcate, datorită 
lipsei de autocontrol, și unele 
plusuri în greutate : Constantin 
n + 5 kg ! ?, portarul Mirzea 
+ 3,5 kg, Toporan + 3 kg, 
ș.a. Revenirea la greutatea 
normală cere eforturi în plus. 
Și pentru a se ajunge Ia 
indicii marii performanțe, la 
Petrolul trebuie să se adauge 
munca pe plan educativ în ceea 
ce privește combaterea fumatu
lui, căci într-un clasament în 
această privință echipa ploieș- 
teană ar fi undeva foarte sus 
cu cei recunoscuți șapte fumă
tori ai săi (Mirzea, Gh. Dumi
trescu, Negoiță, Ene, Toporan, 
State, Fl. Dumitrescu). Iată unul 
din canalele prin care se pierde 
o parte din acumulări, chiar 
dacă băieții, cum ne spunea dr. 
Pană, „nu sînt răi", nu fac 
exces de alcool și nici de bună- 
dispoziție nocturnă, cum se în- 
tîmpla cu unii (care au și ple
cat) în urmă cu 3—4 ani".

Constantin ALEXE



LA SODERTALJE, B.S.K.V.—STEAUA 83-82
Miercuri seară, la o oră ttr- 

zie, s-a desfășurat în Suedia, 
în localitatea Sodertalje (situa
tă la 40 km de Stockholm), 
meciul de baschet masculin din
tre echipa locală B.S.K.V. și 
formația bucureșteană Steaua, 
în cadrul Cupei cupelor. între
cerea a purtat amprenta unui 
sensibil echilibru și a fost de
cisă la diferență minimă în fa
voarea gazdelor: 83—82 (39—39). 
Coșgeteri : Zdrenghea 28, Cer- 
nat 24. Oczclak 14 pentru Stea
ua, respectiv Karlsson 25, Ber
ry 21, Mc Gray 20 (ultimii doi 
sînt jucători din S.U.A., legiti
mați temporar la B.S.K.V.). 
Bucureștenii vor susține a doua 
partidă miercuri, cind vor evo-

HANDBÂIIȘTII ROMÂNI

IURNtUl DE IÂ CORONA

lua, în deplasare, în compania 
echipei B. C. Barcelona.

Tot în cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei cupelor (și în 
aceeași grupă — B — cu Stea
ua) s-a disputat, la Bologna, 
partida dintre Sinudyne și B.C. 
Barcelona. Sportivii italieni au 
învins cu 89—72 (48—34). în
grupa A ; Gabetti Cantu — 
B. C. Caen 89—82 (43—36), Den 
Bosch (Olanda) — 
Rjeka 99—85 (45—37).

★
Rezultate din Cupa 

Ronchetti" — grupele 
lor de finală : A : 1 _ 
Treviso — B. C. Hertfordshire 
(Anglia) 90—51 (38—14) ; B :
Levski Spartak Sofia — C.S. 
Torino 79—66 (42—32) ; C ; Ma- 
rița Plovdiv — Bosna Sarajevo 
74—67 (35—32) ; D : B.S.E. Bu
dapesta — Kralovopolska Brno 
95—69 (50—31) I (Szabics, de la 
B.S.E., a înscris 44 p !).

în C.C.E. la băieți (serie se
mifinală unică) : 
Varese — Alvik 
105---- 87 (48—40).

Kvarner

i „Liliana 
! sferturi- 
Pagnossin

Mobilgirgi 
Stockholm

CAP
LA

DE

DE SERIE
C. M

FOTBAL
BUENOS AIRES 12 (Agerpres).

— Comitetul de organizare a 
Campionatului mondial de fotbal 
întrunit aseară la Buenos Aires, 
pentru a stabili modalitățile de 
tragere la sorți a celor patru 
grupe ale turneului final, a ho- 
tărit după o dezbatere de peste 
cind ore să accepte protestul 
Olandei în ceea ce privește pre
stabilirea capilor de serie, deși 
intr-un recent interviu preșe
dintele FIFA, J. Havelange, de
clarase că prima decizie va fi 
definitivă. în cele din urmă. 
Olanda a fost desemnată cap de 
serie la grupa nr. 4, Brazilia la 
grupa nr. 3, R. F. Germania la 
grupa nr. 2, iar la grupa nr. 1 au 
fost desemnate două echipe cap 
de serie ; Argentina și Italia. 
Tragerea la sorți se va efectua 
după cum s-a anunțat simbâtă 
seara.

R. P. UNGARĂ

MADRID, 12 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
de handbal desfășurat in orașul 
spaniol La Coruna s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S. — 8 puncte, urmată 
în clasamentul final de selec
ționatele României — 6 puncte. 
Spaniei — 4 puncte, Japoniei — 
2 puncte și Franței 0 puncte.

In ulima zi a competiției, se
lecționata României a învins 
cu scorul de 41—26 (19—13) for
mația Japoniei, iar echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
18—15 (10—8) formația Spaniei.

★
Echipa masculină de handbal 

a Poloniei, care se pregătește 
în vederea participării la apro
piatul campionat mondial din 
Danemarca, a susținut în orașul 
Plock un nou joc de verificare 
cu selecționata secundă a 
României. Handbaliștii polonezi 
au cîștigat cu socrul de 30—22 
(15-9).

JUNIORI ROMANI LA
DE SCRIMĂ ALE BUDAPESTEI

*9 INTERNAȚIONALELE"

La campionatele internațio
nale de scrimă ale Budapestei, 
competiție dedicată juniorilor, 
vor participa și sportivi din ța
ra noastră. La Întrecerile de 
floretă băieți și spadă, care se 
vor disputa la 14 și 15 ianuarie, 
vor fi prezenți floretiștii N. 
Iile, A, Lorinczi, S. Roca. S. 
Oancea, A. Tican și spadasinii 
F. Alexandrescu, T. Bâlănescu, 
I. Bărbosu, R. Szabo, D. Tuna- 
ru. Pentru probele de floretă 
fete și sabie (21—22 ianuarie) 
vor face deplasarea în capitala 
Ungariei Florentina Munteanu, 
Angela Popa, Otilia Hochdorfer, 
Rozalia Oros, Eva Andor, pre
cum și L. Filipoiu, V. Mocanu, 
M. Iancu, S. Caproș, N. Stoian. 
La tradiționalul turneu interna-

țional de sabie de la Moscova 
(28—29 ianuarie) vor concura și 
cei mai buni sabreri români.

TINERI LUPTĂTORI ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ LA VARȘOVIA

Federația poloneza de lupte orga
nizează, la sflrșitui acestei săptâminl, 
un turneu internațional de lupte li
bere rezervat juniorilor, la care vor 
fi prezențj ți nouă sportivi români. 
Antrenorul Ștefan Isfache însoțețte 
echipa care a plecat ieri spre Var
șovia : M. Hasu, Șt Goraț, Gh. Me- 
regiu, M. Risipita, M. Morun, Cs. 
Barkocti, Gh. Broțteanu, V. Curelaru 
și G Ghemuj.

Cu cîteva decenii în urmă, 
pe harta Ungariei, Zalaegerszeg 
era considerată o mică localita
te fără importanță. Astăzi, ea 
figurează printre marile orașe 
ale țării vecine și prietene unde, 
alături de dezvoltarea econo
miei și industriei, un loc impor
tant îl ocupă și activitatea spor
tivă.

„Z.T.E." sînt inițialele asocia
ției de cultură fizică și sport 
din Zalaegerszeg, cunoscută de
sigur de iubitorii fotbalului pen
tru echipa cu același nume care 
activează în 
campionatului 
Ungaria. Dar, 
le se regăsesc 
s-au remarcat 
manțele realizate, 
strădaniile antrenorilor 
structorilor de sport de a antre
na tineretul la exercițiul fizic, 
în sala de box „Z.T.E." se an
trenează seară de seară cei 22 
pugiliști selecționați de antre
norul Las zio Zelczer din școlile 
și liceele din localitate. Doi’din
tre aceștia. Istvan Baria (16 
ani) și Zsolt Fabn (17 ani), sînt 
incluși în lotul național, fiind 
considerați autentice speranțe 
pentru J.O. din 1980 I Primul 
este campion de juniori al țării 
la categoria semimuscă. iar al 
doilea se numără printre cei 
mai buni semimijlocii ai Unga
riei. Dacă vei sta de vorbă cu 
Laszlo Zelczer și-l vei întreba 
despre metodele sale de lucru, 
iți va răspunde, pe cit de con
cis, pe atit de edificator : „în 
orașul nostru, toate liceele și 
școlile profesionale au secții de 
box, de unde îmi recrutez ele
mentele cele mai dotate. Dar
nici unul dintre elevii mei nu 
are ușa sălii de antrenament
deschisă dacă nu este bun și la 
învățătură. în al doilea rind,
și poate cel mai important, ur
măresc ca băieții să fie perfect

prima divizie a 
de fotbal din 

sub aceste inția- 
și alte secții care 
atit prin perfor- 

cit și prin 
și in-

sănătoși, apțî pentru practica
rea boxului. în acest sens vă 
voi spune că atit In secția pe 
care o conduc, cit și la cele din 
școli, tinerii boxeri sînt supuși 
unui riguros și permanent con
trol medical".

Dar în afară de fotbal și box, 
„Z.T.E." mai are și alte disci
pline sportive, cum ar fi atle
tism, haltere, volei, lupte și șah. 
Și aici criteriile de selecție sînt 
la fel de riguroase. „Intenționat 
am lăsat Ia urmă sportul nr. 1 
din orașul nostru, naiația, spu
ne președintele asociației spor
tive „Z.T.E.", Bela Varga. Ei. 
bine, la înot ne putem considera 
printre cei mai buni în ce pri
vește lansarea tineretului pe 
drumul măiestriei sportive. La 
Zalaegerszeg, în toate grădini
țele de copii înotul este obli
gatoriu I Apoi activitatea copii
lor este continuată in școli, de 
unde selecționăm cele mai bune 
elemente. Poate la Olimpiada 
din 1988 veți auzi de Alexandra 
SaHai — acum în virsti de 14 
ani — inclusă in lotul național".

TELEX

AZI SE REIAU JOCURILE PRIMEI GRUPE VALORICE 
A DIVIZIEI A LA HOCHEI

La Miercurea Ciuc, grupa secundă este dominată de Dunărea Galati
începînd de azi, patinoarul 

„23 August" din Capitală va 
găzdui cel de al 7-lea tur al 
primei grupe valorice din Di
vizia A la hochei. Etapa inau
gurală programează, de la ora 
18, meciul Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc, urmind ca sim- 
bătă să aibă loc confruntarea 
de virf, Steaua — Dinamo (de 
la ora 16). înaintea acestui tur, 
clasamentul se prezintă astfel :

...N-AVEII NEVOIE DE UN PILOT ?

L STEAUA
Z. Dinamo
X. S.C. M. ciuc

12 9 1 2 S3- 3» 19
12 S 1 3 59- 35 17
12 * 9 12 24-10* 9

CAMPIONATELE
DE TIR

rmare din pag. 1)

sii pregătirii de pină acum, sau 
care, pur și simplu, n-au luat 
„Cupa primăverii" in serios, au 
pierdut dreptul participării la 
primul campionat național al 
anului ! Pe această listă, des
tul de mare, figurează — cu 
totul de neînțeles — Lucian 
Giușcă-vîcecampion european la 
pistol liber, Silvia Kaposztay- 
campioanâ națională pe 1977 la 
pistol 10 m. Maneta Sălă- 
jan, Ion Olărescu, Nicolae Ro
taru, Angela Luțescu, Niculina 
losîf-campioană națională la 
pușcă standard 60 fc, Ma
ria Mogoș, Marin Stan-campion 
național la pistol viteză I

Comentariile sînt de prisos. 
Nu ne rămîne decît să adresăm 
încă o dată îndemnul la seriozi
tate în pregătire și în modul 
ne a privi toate concursurile, 
a responsabilitatea celor care 

vor fi selecționați, în urma re
zultatelor înregistrate la acest 
concurs, în loturile reprezen
tative. Pentru că dacă Ia acest 
important eveniment al tirului 
nostru se vor acorda primele 
titluri de campion republican, 
cu același prilej se vor defi
nitiva și echipele naționale pen
tru Balcaniada de la București, 
de săptămîna viitoare, și pen
tru C.E. de la Copenhaga (21-26 
februarie).

Paralel, pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc au continuat 
jocurile din grupa secundă a 
Diviziei A. După cum ne in
formează corespondentul nos
tru V. Pașcanu, partidele eta
pei a IV-a au fost foarte echi
librate, încheindu-se cu scorul 
strînse. Este de semnalat for
ma bună a echipei Dunărea 
Galați (antrenor : Ion Tiron), 
care se află in prezent pe pri
mul loc în clasament Dar iată 
rezultatele ultimelor partide : 
Tîrnava Odorhei — CL sp. șco
lar Miercurea Ciuc 9—8 (1—4, 

.7—2, 1—2) ; Avîntul Gheorghl- 
eni — Agronomia Cluj-Napoca 
4—4 fl—0. 3—2, 0—2) ; Dunărea 
Galați — Unirea Sf. Gheorghe 
6—4 (4—2, 1—1, 1—1), a fost 
derbyul întrecerii, golurile 
marcate de Moroșan 2, 
Brandabur, Gherghișan și 
riță, respectiv Kedve3 
Baka.

în clasament : L Dunărea 
Galați 24 p (102—46) ; 2. Unirea 
Sf. Gheorghe 21 p (88—47) ; 1 
AJS.E. Sportul studențesc 20 p 
08—67); 4. Avîntul Gheorghieni 
18 p ; 5. Tîrnava Odorhei 13 p; 
5. CI. sp. școlar M. Cine 8 p ; 
7. Agronomia Cluj-Napoca 4 p.

Reportajul este — o recu
noaștem — frumos. Optimist, 
atrăgițor, plin de idei, abun
dent In soluții. Faptul răml- 
ne, inși, real, crud : pilotul 
belgian de Formula 1 Patrick 
NCve, recent promovat de la 
întrecerile de Formula 2 tn 
această elită a așilor volanu
lui, este, deocamdată, fără 
contract. Reporterul mențio
nează că el a impresionat tn 
sezonul trecut prin curaj ji 
siguranță, că este un tinăr 
simpatic, tot numai zîmbet, 
că are bunăvoință, dar... Pri
mele curse bat la ușă și Pa
trick Năve luptă, fn conti
nuare, pentru a găsi un con
tract sau o sursă de întreți
nere. Perspectivele nu slnt, 
Insă, deloc încurajatoare 
pentru acest tinăr pilot care, 
mai deschis spus, este șo
mer...

După ce șl-ă riscat viața 
de mii de ori tn nebuneștii® 
curse ale bolizilor incărcați

de reclame, Patrick Năve va 
fi, probabU, obligat să ape
leze la compromisuri. Unul 
dintre acestea ar fi reîntoar
cerea la cursele de Formula 
2 pentru a încerca o relan
sare, mal „ norocoasă' sau 
mal... mănoasă. Altă alterna
tivi 7 Bunăvoința tatălui 
alergătorului englez David 
Parley. Acesta din urmă, 
grav accidentat, nu va mal 
putea pilota mașina „Lec, 
concepută de tatăl său. Bi- 
trinul Purley ezită, insă. A 
dorit doar atit de mult ca 
mașina construită de el să-l 
poarte pe fiul său David spre 
victorii... Pentru David, pro
babil Infirm pe viață, setea 
de victorii s-a risipit tragic 
prin saloanele spitalelor. Iar 

■ Patrick Nive continuă si ca
ute. si spere, si aștepte. Ca 
orice șomer...

Colin ANTONESCU

fiind 
Liga, 
Chi- 
J și

PARTICIPARE-RECORD
LA VIITORUL CONGRES OLIMPIC

După ultimele informații di
fuzate de la sediul permanent 
al CXO. din Lausanne, viito
rul Congres olimpic, care va fl 
găzduit de stațiunea balneară 
vest-germană Baden-Baden, In 
toamna anului 1981. se va 
bucura de o participare re- 

1200 de participant!.cord :

Pe lingă membrii Comitetului 
Internațional Olimpic, delegații 
Comitetelor Naționale Olimpice 
și cei ai federațiilor sportive 
internaționale, vor fi invitați 
reprezentanți ai unor organisme 
sportive și sodal-politice, în ca
ntate de observatori.

ATLETISM • Rezultate din 
concursul de la Brisbane (Aus
tralia) : 20* m — Narracott 20,6; 
înălțime — Windeyer 2,19 m ; 
150* m — Moorcroft 3:50,3 ; io* m 
(f) — Robertson 11.3.

CICLISM • Etapa a 3-a a Tu
rului Venezuelei ’a fost cîștigată 
de E. Arclla — 17* km In 4hîl :50. 
Lider se menține columbianul 
Plinlo Casas. • Cursa de 6 zlla 
de la Bremen a revenit perechii 
vest-germane Peffgen — Fritz, 
urmați de compatrioțil lor Braun- 
Tschan șl australienii Clark — 
Allan.

NAT AȚI E • La Melbourne, lno- 
tătoarea australiană Debra Fors
ter a stabilit un nou record na
țional la 100 m spate — 1:04,87. 
Sovieticul S. Korotaev a cîștigat 
la 20* m mixt in 3:17,02 ; iar la 
100 m bras primul a fost vest- 
germanul G. Morken, în 1:07,17. 
In alte probe : 40* m liber — 
McKeon 3:59,17; 400 m liber (t) — 
Michele Ford 4:14,19 ; 200 m mixt 
(f) — Lyn Prosser 2:26,65.

HOCHEI • Traktor Celiabinsk 
a lntîlnit la Ottawa formația ca
nadiană ..Bratford Aleksanders" 
de care a dispus cu 8—1 (2—0,
2— 0, 4—1). Hocheiștii sovietici au 
încheiat neînvinși turneul în Ca
nada, In cursul căruia au inttlnit 
opt dintre cele mal bune for
mații de amatori.

SCHI • Slalomul uriaș feml- 
nin pentru „Cupa Europei- des
fășurat la Les Gets (Franța) a 
fost cîștigat de schloara Ursula 
Konzett (Liechtenstein), care con
duce în clasamentul general al 
competiției. • La Schonach 
(R.F.G.), proba de combinată 
nordică a revenit finlandezului 
Rauno Miettinen — 422,175 p, ur
mat de sovieticul Aleksandr Ma
iorov — 421,520 p.

ȘAH • Finala turneului candl- 
dațllor la titlul mondial, dispu
tată la Belgrad între marii maeș
tri Viktor Korcinoi șl Boris Spas
ski s-a încheiat aseară cu scorul 
de 10'/i—l'f, In favoarea lui Kor
cinoi, care a cîștigat la mutarea 
a 41-a cea de-a 18-a partidă. El 
devine astfel șalanger oficial al 
campionului mondial, Anatoli Kar
pov, meciul pentru titlul suprem 
urmînd să se desfășoare în vara 
acestui an.

TENIS • nie Năstase a fost 
învins de tînăruî tenisman ame
rican Terry Moore cu 6—2, 3—6,
3— 6 în turneul de la Birming
ham (Alabama). Alte rezultate 3 
Dibbs — Meyer 6—4, 3—6, 6—1 5 
Stockton — Fleming 7—5, 6—2. • 
In turneul feminin de la Holly
wood (Florida) : Wendy Turn
bull — Virginia Ruzld 6—2, 6—1 ; 
Betty Stove — Mona Gu errant 
6—3, 7—5 ; Nancy Richey — Pam 
Teeguarden 6—2, 6—4 ; Virginia 
Wade — Michele Tyler 6—1, 6—2.

DE NEUITAT • Korcinoi — Spasski 
_.9,5—7,5. De la 6,5—2,5. De la 7,5—35 la 
7,5—6,5. Trei partide consecutive câștigate 
de Spasski Intr-o situație pierdută. Dar 
dacă nu există situație pierdută 1 Omul 
începe din clipa cind nu mai e nimic de 
făcut Spasski a pierdut totuși medul, 
dar tenadtatea lui va rămîne printre cele 
mai profunde variante teoretice și prac
tice, nu numai ale șahului • J. Danne
berg (R.D.G.) cîștigă a treia oară conse
cutiv concursul celor patru trambuline. 
Doar Wirkola, „vulturul norvegian", a mai 
realizat performanța. Va merge Danne
berg Ia mondialele de la Lahti ? Omul 
are distorsiuni de ligament la pidorul 
drept. Chirurgii zic că da. Nu se mai 
poate face sport fără antrenor și chirurg. 
Chirurgul intră printre umbrele grele ale 
sportivului • Luton Town — Oldham 
Athletic 1—1. în Cupa Angliei. Două echi
pe, azi, obscure. Dar in România, Luton 
Town Înseamnă ceva...

WNWWWWWWWWWWWWVW

DE REȚINUNT • C. Dafinoiu Învinge 
prin k.o. pe Ruben Aguirre, la Nevada ; 
Mate Parlov 11 pune k.o. la Milano, in-

mai bun fotbalist din

tr-un meci pentru titlul mondial la semi
grea, pe Miguel Angel Cuello ; cindva, 
la Havana, Mate Parlov — Costică Da
finoiu 3—2 după un med de poveste, cu 
o decizie pe-un virf de unghie • Jurgen 
Croy — portar, cel

al anului ? • Domingo Tibaduiza, colum
bian, ciștigătorul crosului de la Sao Paolo, 
pleacă in Europa pentru ca, în mai, să 
atace recordul pe 10 000 metri. Recordul 
european. Columbieni obsedați de recor
durile europene ? Ne pricopsim, cum zice 
vesel. In prăvălia-i cu scară în colimason, 
nea Jenică Barbu.

Croy... ăstaR.D. Germană, în
n-a jucat pe vremuri cu Necula Râdu- 
canu ? L Surjak — cel mai bun fotbalist 
iugoslav în ’77. Ăștia n-au pierdut amar
nic calificarea ? Și atunci, de ce le mal 
arde să aleagă pe cel mai bun fotbalist

DE URMĂRIT • Lasse Viren pleacă 
din Helsinki pentru un turneu de antre
nament în Australia. Tăcere, multă tă
cere, in jurul tăcerilor lui Viren • Frew 
Mc.Millan, Hewitt — Bob Lutz, Stan Smith 
7—5, 7—6, 6—3. în finala de la New York, 
a Masters-ului. îmbătrînim, ne scade 
miopia, urcă presbitismul, mergem și la 
doctor, anaUzele-s bune, dar nu ne putem 
despărți de ei, de Hewitt—Mc.Millan, de 
Stan Smith și Lutz, cum nu putem scăpa 
de tandrele amintiri ale copilăriei. Și-i 
vom urmări, pînă se vor pierde, cu noi, 
la orizont—

DE UITAT (dacă se poate) • Un Spa
nia — România, la handbal, 26—22 !
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