
CUVINTELE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

LEGI DE VIAȚA Șl DE MUNCA!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA 1

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Apropiata aniversare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, omagiata 
cu înflăcărare de întreaga națiune, prilejuiește - puternic ecou in 
inimi și conștiințe - evocarea acelor momente de neuitat, de funda
mentală însemnătate, în care, din inițiativa și prin intervenția direc
tă a celui mai iubit fiu al poporului, in toate domeniile de activita
te, firește inclusiv in cel al educației fizice și sportului, au început 
istorice perioade de avint și înflorire.

Un asemenea moment, trăit 
cu emoție și păstrat de-a lun
gul anilor în suflete cu aceleași 
profunde sentimente de dragos
te și recunoștință, l-au consti
tuit prezența și cuvintele ros
tite atunci de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în marea sală a A- 
teneului Român, la Conferința 
națională a mișcării sportive 
din 23—25 februarie 1962.

„în anii puterii populate —
se arăta în Salutul 
P.M.R., Consiliului de 
Consiliului 
tat de 
Ceaușescu 
bunătățirea 
că și de trai ale celor 
cesc și creșterea bazei 
le a culturii socialiste, educația 
fizică și mișcarea sportivă au 
căpătat un tot mai larg caracter 
de masă".

înaltă prețuire față de mun
ca celor care la îndemnul și la 
chemarea partidului ridicaseră 
sportul românesc, în numai 
cîțiva ani — după Hotărîrea din 
2 iulie 1957 — pe noi trepte de 
dezvoltare și progres. Să rea
mintim doar că de la 990 000 de 
practicanți ai sportului în 1956 
se ajunsese, în anul Conferin
ței Naționale, la peste 2 700 000 
de membri ai Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport. Eforturile 
viitoare cereau însă o pregă
tire multilaterală și aceasta în
semna, printre altele, întărirea 
sănătății, mai multă 
creșterea capacității 
și Învățătură a 
muncii, â întregului

Prin importantul
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de partid prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
mișcarea sportivă primea sarci
na de onoare de a-și aduce, în 
mai mare măsură, contribuția 
la formarea omului nou al so
cietății socialiste. Așa au înțe
les participanțil la Conferință 
cerințele partidului, prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care sublinia in mod deosebit 
faptul că „Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport trebuie să pună 
în centrul activității sale dez
voltarea tot mai largă a educa
ției fizice și sportului de mase, 
să desfășoare o muncă perseve
rentă pentru a cuprinde in aso
ciațiile sportive un număr din 
ce în ce mai mare de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, să 
asigure ca întreaga masă a ti-

neretului să practice in timpul 
liber exercițiile fizice și spor
tul in mod organizat și siste
matic, incă din anii premergă
tori școlii, potrivit cu virsta și 
dorințele fiecăruia".

Ideile izvorâte din părinteas
ca grijă a partidului au pă
truns și au rămas ca legi de 
viață și de muncă in sufletele 
și conștiințele tuturor celor 
prezenți Ia marele forum al 
sportului românesc. Și tot a- 
tunci, de la tribuna Conferinței 
Naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta — vibrant în
demn la acțiuni practice, efi
ciente — și ce anume trebuie 
să se facă prioritar în mișca
rea sportivă. Să se dezvolte 
gimnastica, atletismul, turismul 
și natația. Să se introducă și să 
cunoască o continuă extindere 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă. Să se asigure pre
gătirea unui număr cit mai ma
re de specialiști și instructori 
obștești. Să fie combătute cu 
mai multă hotărire manifestări
le negative, rămășițe ale in
fluenței burgheze in sport — 
vedetismul, tendințele spre 
profesionism, spiritul exclusi
vist de club. Să se desfășoare 
o activitate intensă și perma
nentă de educare a sportivilor 
în spiritul dragostei nemărgini
te față de patria socialistă, al 
respectului față de colectivul în 
care muncesc și practică spor
tul, al hotăririi de a se pregăti 
cu îndârjire pentru a obține re
zultate tot mai valoroase in În
trecerile sportive interne și in
ternaționale.

înflăcărați de bogatul conți
nut de idei și orientări al 
Salutului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participan- 
ții la Conferință s-au angajat, 
în numele tuturor slujitorilor 
mișcării sportive, să-și spo
rească preocupările și eforturi
le, să muncească mai mult și 
mai bine pentru a contribui in 
mai mare măsură la dezvolta
rea armonioasă și călirea fizică 
a cetățenilor țării, la ridicarea 
continuă a nivelului sportului 
de performanță, la creșterea 
prestigiului sportiv al patriei 
noastre.

S-a scris atunci o pagină de 
aur în istoria 
nesc, o pagină 
aplecăm astăzi 
cunoștință.

Dan

sportului româ- 
asupra căreia ne 
cu profundă re-

garleșteanu

ROMÂNIA-BULGARIA 23-11,

1 flMBV

Vasile Stingă se înalță ți șutează puternic la poarta ^echipei 
Bulgariei, înscriind spectaculos Foto : V. BAGEAC

LA HANDBAL

3 500 de spectatori au venit 
aseară la Palatul Sporturilor și 
Culturii din Capitală pentru a 
urmări una dintre ultimele e- 
voluții ale reprezentativei mas
culine de handbal a României 
înaintea campionatului mondial. 
Meciul cu selecționata Bulgariei, 
înscris intr-un program de pre
gătire și verificări, și-a atins
— din acest punct de vedere
— scopul. Mai presus decît 
victoria obținută la un scor ca
tegoric — 23—11 (9—5) — im
portant a fost prilejul de a

roda jucătorii, de a le urmări 
comportamentul în situații di
ferite (pentru eventuale retu
șuri). Echipa a pornit fără doi 
din oamenii săi de bază — 
Radu Voina, încă nerefăcut, și 
Olimpia Flangea. operat de 
hernie — iar aceste absențe au 
contat mult Mai ales lipsa lui 
Voina, conducător de joc, a fost 
evidentă, a cobori t valoarea o- 
fensivă, a scăzut ritmuL O re
priză întreagă (prima) echipa 
noastră a părut ușor dezorien
tată, nesigură în apărare (6 în

linie, cu jucătorii prea lipiți de 
semicerc, fără pas de întîmpi- 
nare), lipsită de eficiență în 
atac.

Partea a doua a întîlnirii 
ne-a arătat o altă formație a 
României. Mai vioaie, mult mal 
mobilă și mai agresivă în de
fensivă, cu mai multă fantezie, 
colaborare și legătură în atac 
(folosind bine și contraatacul). 
Părea că de-abia atunci s-au 
încălzit băieții... Poate că șl 
verva deosebită a lui Grabov- 
schl a avut o contribuție. în 
mod sigur, evoluția din repriza 
a doua a meciului a fost dătă
toare de speranțe.

Handbaliștii bulgari au opus 
rezistența pe care o așteptam, 
dar n-au avut inventivitate șl 
forță de atac care să-i ajute 
la concretizarea marilor efor
turi pe care le-au făcut.

Au marcat : Grabovschi 4, 
Birtalan 4, Drăgăniță 2, Fiilker 
2, Kicsid 2, Tudosie 2, Durau 
2, Mironiuc 2, Stingă 2 și Stock! 
1 — pentru România, Țanev 3, 
Bodenski 3, Hubcev 2, Biajev 
1, Asparuhov 1 și Gheorghiev 
1 — pentru Bulgaria. Au arbi
trat foarte bine VV. Koca și H. 
Schwartz (Austria).

în deschidere : România B— 
Sel. armatei cubaneze 39—17 
(16-7). x-

Joi după-amiază, de la ora 
17, se dispută Ia Palatul Spor
turilor și Culturii cea de a doua 
partidă dintre echipele Româ
niei și Bulgariei.

H. N.

STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC SI F.C.M. REȘIȚA-U.T. A,
1) CAPETELE DE AFIȘ" ALE „16“-IMIL0R CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Ieri la amiază a avut loc, la 
sediul F. R. Fotbal, tragerea la 
sorți a „șaisprezecimilor" Cupei 
României.

Primele 14 meciuri vor avea 
loc pe terenurile celor dintîi 
formații din programul alăturat.

Ultimele două jocuri, care 
opun formații de aceeași cate
gorie (Divizia A), se vor desfă
șura pe terenuri neutre, stabili
te de comun acord, prima echipă

scoasă din urnă fiind organiza
toarea jocului.

Vă reamintim că partidele

„16“-imilor se vor disputa Ia 19 
februarie, cu începere de la ora 
14.
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in preajma aniversării tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

0 TARA IȘI OMAGIAU f'liEȘfriîMftf

Unirea Alexandria 
Gaz metan Mediaș 
Victoria Zalău
Recolta Diosig (jud. Bihor) 
Unirea Focșani 
Avintul Măneciu
Gloria Reșița
Ind. sumei G Turzii 
Progresul București 
Chimia Rm. Vil cea 
Constructorul lași 
F.C Brăila
F.CM. Galați 
Viitorul Gheorgheni 
F.CM. Reșița 
Steaua

— Petrolul Ploiești
— Politehnica lași
— Dinamo București
— F.C. Constanța
— F.C. Argeș
— Universitatea Craiova
— Olimpia Sa tu Mare
— A.S.A. Tg. Mureș
— S.C. Bacău
— F.C. Bihor
— Corvinul Hunedoara
— C.S. Tirgoviște
— Jiul
— Politehnica Timișoara
— UT.A.
— Sportul studențesc

SINT FERICITĂ SĂ-I POT ADUCE I

PRINOSUL MEU DE RECUNOȘTINȚĂ» >

Aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este un prilej de mare bucurie pentru noi toți, 
care îl iubim pe omul de omenie și prețuim 
activitatea neobosită, zi de zi și ceas de ceas, 
a conducătorului care dă patriei ritmul vieții.

Nu știu să fi existat personalitate care să-și 
fi legat propriul destin de destinul poporului 
său in măsura în care a făcut-o, din anii ado
lescenței, in măsura in care o face acum 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și-a pus întreaga 
forță a caracterului, întreaga capacitate de 
gindire și muncă in slujba poporului din mij
locul căruia s-a ridicat, a gîndit, a luptat și a 
muncit fără preget pentru ca viața noastră 
fie mereu mai bună, mai plină, pentru ca 
România socialistă să fie o țară iubită și 
respectată intre statele lumii.

Sint emoționată și fericită să-i poț 
aduce acum, in glas cu țara, prinosul

să

Ca fiu al Banatului, am îndrăgit încă din 
anii copilăriei luptele greco-romane, sport cu 
frumoasă tradiție în acea, zonă a țării. Odată 
cu scurgerea anilor, beneficiind de condițiile 
de dezvoltare și afirmare create de partid ti
neretului din țara noastră, am reușit să-mi 
termin studiile de specialitate, devenind pro
fesor de educație fizică ți antrenor de lupte, 
profesie in care am căutat să mă perfecționez 
în permanență. Cu peste 20 de ani în urmă, 
am primit însărcinarea să pregătesc lotul na
țional de lupte greco-romane, activitate pe 
care o desfășor și în prezent. De-a lungul ani
lor, elevii pregătiți de colectivul de tehnicieni 
pe care l-am condus au realizat numeroase 
succese la Jocurile Olimpice, campionatele 
mondiale sau europene, aducîndu-și contribu
ția la creșterea prestigiului sportului româ
nesc in arena internațională. Toate aceste

ILEANA SILAI 
maestră emerită a sportului

ION CORNEANU 
antrenor emerit la lupte

(Continuare în pag. 2—3) (Continuare în pag. 2—3)

Organizarea la fiecare în
ceput de an a unor concursuri 
dotate cu „Cupa 16 Februarie" 
a devenit o obișnuință pentru 
Federația română de lupte, 
primele ediții, competițiile 
veau mai mult un caracter 
pregătire („concursuri de 
să"), care vizau intrarea în for
ma sportivă a luptătorilor 
fruntași. Treptat, aceste între
ceri au căpătat însă un caracter 
de selecție pentru completarea 
loturilor naționale cu sportivi 
talentați, care se pregătesc, așa 
cum se cuvine, în cursul între
gului an.

Niciodată pînă acum n-am 
avut prilejul să fim martorii 
unui concurs la acest nivel 
(virsta participanților a fost

La 
a- 
de 

ca-

> 1
limitată la 22 de ani, dar fiind 
exclusă și prezența acelor spor
tivi care au realizat, mai de 
timpuriu, performanțe notabile) 
de o valoare atît de ridicată, cu 
atiți pretendenți la gloria spor
tivă internațională.

Am urmărit, de-a lungul a- 
nilor, multe competiții interne 
de lupte la startul cărora s-au 
aliniat numeroși concurenți, 
dar, de obicei, prezența multo
ra dintre ei era doar formală. 
De cele mai multe ori, după 
primele două tururi, aproape 30 
la sută dintre participant! erau 
eliminați din concurs fără ca 

■ să fi luptat mal mult de 2—3
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2—3)



Printre copiii din Petroșani, ia sâniuș

SlNT FERICITA SA-I POT ADUCE

I PRINOSUL MEU DE RECUNOȘTINȚA
(Urmare din pag. 1)

I
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meu de recunoștință pentru toate împlinirile mele 
ca cetățean și sportiv de performanță. In urmă eu 
aproape 10 ani, după Jocurile Olimpice de la Ciudad de Me
xico, am avut cinstea de a primi chiar din mina secretarului 
general al partidului o înaltă distincție, Ordinul Meritul 
Sportiv clasa a Il-a. Am căutat întotdeauna să mi comport 
la înălțimea dovezii de prețuire care mi-a fost acordată, stră- 
duindu-mă să obțin performanțe cit mai bune. Știu, ca și 
colegii mei din alte loturi și echipe naționale, că orice re
zultat valoros, orice victorie a unui sportiv sau a unei echipe 
românești îl bucură pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu, omul 
intre oameni, care ne-a îndrumat întotdeauna cu grijă părin
tească.

I

I
VIAȚĂ LUNGA Șl SANATATE, 

VĂ URĂM, PENTRU BINELE POPORULUI
(Urmare din pag. 1)

I
§

INVINCIBILUL ECHIPAJ... „TREI COCOLANF

dcrdelușului de pe

I
frumoase realizări le datorăm Partidului Comunist 
Român, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
care in multitudinea problemelor care vă preocupi ați re
zervat un loc important și sportului. Am avut fericirea să 
fiu primit de dumneavoastră in urma Jocurilor Olimpice din 
1968, am fost decorat și in urma succeselor realizate de elevii 
mei la Olimpiada de la Munchen, dar n-am să uit niciodată 
siua de 19 august 1976 — o adevărată sărbătoare a sportului 
românesc. Grija părintească, cuvintele de îmbărbătare și căl
dura sufletească cu care ne-ați primit au fost pentru noi', 
luptătorii, un puternic stimulent in activitatea de pregătire. 
Dealtfel, in anul 1977, echipa de lupte greco-romane a țării 
noastre a realizat de două ori performanța de a se clasa- pe 
primul loc in întrecerea cu cele mai bune echipe din lume : 
ia campionatele europene de la Bursa și la Universiada de 
la Sofia.

Stntem conștienți de faptul că toate aceste succese se da
toreze condițiilor de pregătire mereu mai bune de care dis
punem, pentru care vă prezentăm acum, cînd întregul nostru 
popor se pregătește să vă sărbătorească la împlinirea a 60 
de ani de viață, cele mai fierbinți mulțumiri și urări de viață 
lungă și sănătate pentru binele poporului pe care-l conduceți 
<ita treaptă în treaptă spre o viață mai bună, mai fericită.

I
I
3

I

CONCURSUL DE SELECȚIE A LUPTĂTORILOR
(Urmare din pag. 1)

nzinute, ei fiind învinși prin 
tuș- De data aceasta, datorită 
numărului mare de concurenți, 
tehnicienii federației au fost 
obligați să modifice pe loc re
gulamentul de disputare a com
petiției, prima înfrîngere în- 
•emnlnd eliminarea sportivilor 
respectivi din concurs. Nu luăm 
in discuție măsura luată de fe
derație, deși in unele situații în 
care sorții au decis să se intîi- 
nească. In primul tur, doi din
tre cei mal buni luptători, unul 
a fost nevoit să părăsească ast
fel Întrecerea (în alte condiții 
ar fi putut să se claseze pe un 
loc fruntaș sau chiar să cîștige 
concursul), ci vrem să scoatem 
ta evidență numărul mare de 
tineri foarte bine selecționați 
*1 pregătiți conform cerințelor 
actuale pentru sportul de per
formanță, care s-au prezentat 
ta competiția de lupte greco-ro- 
mane de la Brașov.

La încheierea Întrecerilor (ca 
p pe parcursul lor), antrenorii 
lotului reprezentativ (Ion Cor- 
oeanu și Ion Cernea) s-au vă
suț puși in situații destul de 
dificile (dar fericite Q de a nu 
ști pe care dintre tinerii luptă
tori, excelent dotați și bine pre
gătiți, aâ-1 selecționeze. Dis- 
eutind cu antrenorii și eu alți 
reprezentanți ai federației am 
desprins concluzia că dacă ar 
area condiții pentru a-i intro
duce tn lot pe toți cei care eu 
dovedit eă pot deveni mari 
sportivi, ar trebui ca numărul 
oomponenților lotului național 
Bă depășească 70.

Spațiul nu ne permite să a-

TURNEUL DE CALIFICARE
LA TENIS DE MASA
După patru zile de întreceri, 

desfășurate în Sala sporturilor 
din orașul Sf. Gheorghe, au 
fost desemnate echipele care 
vor participa în acest an la 
campionatul Diviziei A de te
nis de 
evolua 
tehnica 
Buzău, 
și C. S.

mintim numele tuturor acestor 
tineri care s-au distins în între
cerile de la Brașov (mulți din
tre ei în vîrstă de 15—17 nni) 
și pentru acest motiv 'e cerem 
scuze atît lor, cît și antrenori
lor care i-au pregătit. Totuși, 
în afara cîștigătorilor (mențio
nați în numărul nostru de lurh 
amintim numele cîtorva dinție 
cei care ni s-au părut mai în
dreptățiți a fi remarcați în pa
ginile ziarului nostru : D. Mo- 
goșan (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin), M. Ștefan (C. S. Ș. Cîm- 
pulung Muscel), V. Rusu 
(C. S. M. Reșița), FI. Diacones- 
cn (L. C. Dacia Pitești), I. Tu- 
dorache (Metalul Buc.), C. Ni- 
eolae (C. S. M. Reșița), V. Mîn- 
dreanu (C. S. M. Reșița), Gh. 
Tipa (C. S. M. Suceava), N. Vla- 
dimiresca (Dunărea Galați), N. 
Dumitrache (S. C. Bacău), L 
Butucaru (S. C. Bacău), Gh. 
Potoreț (C. S. Arad), M. Bîzu 
(C. S. M. Reșița), C. Obadă 
(A. S. A. Bacău), C. Bogoi (Chi
mia Rm. Vilcea), Gh. Păduraru 
(Centrul 
W), L
L Cozma (C. F. R. Brașov), C. 
Hoța (Mureșul Tg. Mureș), Gh. 
Frunză (S. C. Bacău). Și, așa 
cum afirmam, lista ar putea 
continua...

Se cuvine să amintim, de ase
menea, și pe cițiva dintre cei 
mai productivi antrenori : N. 
Popescu (Reșița), C. Ofițerescu 
(Constanța), M. Belușica (Ra
pid Buc.), M. Croitoru (Bacău),
C. Topîrjan (Suceava), C. Pe
trescu și E. Bălănescu (Pitești),
D. Bărbulescu (Slatina), M. 
Ghesner (Arad), D. Tomescu 
(Galați), E. Coman (Cîmpulung 
Muscel).

Probabil că nu toți acești ti
neri vor putea ajunge la ma
rea performanță. Dar dezvolta
rea armonioasă, pregătirea fi
zică, forța, capacitatea de mun
că și sănătatea sint bunuri pre
țioase pe care le-au cîștigat. a- 
cum, în anii tinereții— Și a- 
ceasta înseamnă mult 1

sătesc Tulucești-Ga- 
Costan (S. C. Bacău),

Perechi-perechi, voinicii se avintă pe luciul 
dealul Cocolanului

Zeci de copii, de-a valma, 
trag voinicește săniile — și mici 
și mari, cu tălpici de fier sau 
de alun —, le trag spre virful 
pantei. Mai alunecă, mai cad, 
vrind-nevrind, dar iată-i sus, 
Și-apoi...

-Ei. cinc-i mai mare aici 7 — 
îi oprește reporterul. venit la 
Petroșani in zi de sîmbătă, zi 
eu zăpadă tocmai bună pentru 
săniuș, pentru a urmări între
cerile „programate" (după cum 
am fost informați) in cadrul 
„Daciadci". „Cine conduce con
cursul, unde-s tovarășii profe
sori de educație fizică ?“ Copiii 
se uită unul la altul. „Păi, mai 
mare ar fi Mihai Cornea, de la 
Școala de mecanici auto, ori 
Savin Pop". Savin se înalță pe 
vîrfuri să pară mai inalt, copiii 
rid, se adună stol pe fruntea 
dealului.

Nu e nimeni cu ei să le or
ganizeze joaca, să folosească 
acest frumos prilej pentru a le 
picura în suflete spiritul de 
concurs, ambiția întrecerii, cu
rajul autodepășirii. Pe un deal 
vecin, un alt stol de copii se 
l-.ptă și ei cu alunecușul. „Ce-ar 
fi să ne unim într-o întrecere 
cu ei ?“ Ideea este primită cu 
urale...

Trimitem soli pe dealul vecin, 
îi chemăm pe terenul nostru și 
ei acceptă, pornind in expediție 
spre... „Unde ne aflăm aici, co
pii ? — „Pe dealul Cocolanului" 
- răspund in cor, privind spre 
o casă ridicată chiar pe creas
tă. Gospodarul și gospodina, cu 
coatele pe gard, se uită la noi 
și rid. Parcă ar vrea să se prin
dă in jocul nostru. „Să-i spu
nem concursului Trofeul Coco
lanului" — și cu toții sint de 
acord. Apoi ne împărțim in două 
categorii : primii sint cei mici, 
iar în grupa a doua... „seniorii".

Perechi, perechi, prichindeii

La Miercurea Ciuc s-au în
cheiat întrecerile turuiui al 
ni-lea al grupei secunde a Di
viziei A la hochei. Iată rezul
tatele din ultima etapă : A.S.E. 
Sp. studențesc — Unirea Sf. 
Gheorghe 8—6 (4—0, 1—3, 3—3); 
Avîntul Gheorghieni — Tîrnava 
Odorhei 5—4 (1—0, 2—-1, 2—3); 
Dunărea Galați — CI. sp. șco
lar M. Ciuc 4—3 (1—0, ‘ *
2-3). O ‘ ‘ •
cest tur 
Galați 
care a 
meciuri

1—0, 
formă excelentă in a- 
a manifestat Dunărea 
(antrenor Ion Tiron), 

ciștigat toate cele 6 
. disputate. Clasament : 

L Dunărea Galați 28 p ; 
nirea Sf. Gheorghe 25 
A.S.E. Sp. studențesc 24 
Avîntul Gheorghieni 22 
Tîrnava Odorhei 13 p ; 
sp. școlar M. Ciuc 10 p ; 
gronomia Cluj-Napoca 4 p. (V. 
PAȘCANU — cores?.).

2. U- 
p : 5. 
p; *- 
p; 5- 
6. ci. 

; 7. A-

DIN TRASEELE TURISTICE PE CAPE LE PRACTICAȚI

Dar pe o săniuță au 
o fetiță, de-o șchioa-

se aliniază, 
urcat trei: _ .
pă, cu ochi de porumbe, cu bro
boadă groasă, cu ciucuri, lega
tă sub bărbie, urmată de doi 
băieți. „Nu se poate 1“ — inter
venim. „Cîte doi !“ „Lăsați-i pe 
toți trei" — sar in ajutorul lor 
copiii. Și-i lăsăm.

Start! Derdelușul 
cițiva derapează, dar 
aplecați in față, trec 
geată. Și ies primii, 
grupa mare. Cițiva cad... Băgăm 
din nou in concurs grupa mică 
și din nou cei trei ciștigi. „Cu
nosc terenul, tovarășe, Cine-1 
cunoaște mai bine ca ei 7 Au 
câștigat pe dreptate..."

Dar să-i notăm : Măriuca, Ion 
și Petrică... Cocolan. „Cum adi
că ?“ „Daa !“ — răspund copiii. 
„Sint ai lui nea Cocolan. De la 
dînsul vine și numele dealului". 
Așadar, echipajul „Trei Coco- 
lani !“. Privim spre casa gospo
darului. Nea Cocolan și lelea 
Ilina, cu coatele pe gard, rid 
ca doi copii...

Participanții la joc țin să no
tăm și alte nume : surorile Ma- 
ria și Adriana, Ani și Edith (bu- 
c&lata), Vasilică, Sorin — elevi 
la școlile generale nr. 5, nr. 7 
și Școala de mecanici auto. No- 
tindu-le, ne gîndeam la profe
sorii de educație fizici de la 
aceste școli : unde vor fi fost 
ei în acea după-amiază 7 Au 
pierdut un spectacol frumos. Și 
au rămas cu o obligație neono- 
rată.„

duduie, 
cei trei, 

ca o să- 
Urmeazi

Viorel TONCEANU

masă, seria a Ii-a. Vor 
în prima divizie Poli- 

București și Voința 
respectiv Șoimii Buzău 
Ș. Craiova.

M TREBUIE SA LIPSEASCĂ

VALEA PRAHOVEI-POIANA BRAȘOV

„CUPA BRASOVIA" LA SCHI
TA ATEA LOC LA PREDEAL
Competiția de schi tona „Cupa 

Brașovia", care urma să se des
fășoare «Îmbată șl duminică la 
Poiana Brașov, a fost transfe
rată, din cauza lipsei de zăpadă, 
la Predeal, unde există condiții 
bune de Întrecere. Astfel, sîm- 
bătă vor avea loc cursele indi
viduale, Iar duminică ștafetele.

vă puteți procura, din timp, bilete pentru odihnă în această 
zonă cu minunate stațiuni de odihnă și sporturi de iarnă.

Timpul petrecut in aceste stațiuni vă este completat cu 
numeroase mijloace atrăgătoare de agrement :
- schi - patinoar — săniuț — piscină — jocuri mecanice - 

excursii în împrejurimi - ascensiuni.
IMPORTANT : la transportul pe calea ferată se beneficiază 

de o reducere a tarifului cu 50 la sută.

deoarece 
a... pier- 
rdmas a-

A PIERDUT 
TRENUL...
Peste cprotrlmativ o 

lună va avea loc in Aus
tria o nouă ediție a cam- 
pionatelor mondiale de 
biatlon. In vederea aces
tui eveniment, sportivii 
români au urmat un am
plu stagiu de pregătire. 
El au depus și depun în 
continuare eforturi pen
tru a reprezenta cu cin
ste culorile țării la a- 
ceastă importantă compe~ 
tiție internațională.

Federația de specialita
te, antrenorii, doresc ca 
la ediția din acest an 
sportivii români să albă 
o comportare cît mai bu
nă și să realizeze perfor
manțe pe măsura condiți
ilor de pregătire care le 
sint asigurate. Cu cîteva 

urmă, Gheorghe

Voicu, 
și 

de
Stupa- 

ți Ștefan Stăiculescu 
plecat In R.F. Germa- 
șl Cehoslovacia pen- 
mal multe concursuri 
verificare și omogenl-
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Gîmiță, Gheorghe 
Cornel Potroanchenu 
Iosif Tama?, însoțiți 
antrenorii Marcel 
ru 
au 
nia 
tru.
de 
zare. Cu acest lot trebuia 
să facă deplasarea și 
sportivul Victor Fontana. 
Spunem trebuia, 
Victor Fontana 
dut trenul și a 
casă I Faptul este de ne
înțeles. Vn sportiv cu 
experiența lui Fcmtana 
care, evident, nu este la 
prima deplasare peste 
hotare, a comis un grav 
act de indisciplină, pri- 
vtndu-și astfel colegii de 
aportul său tn cadrul im
portantelor concursuri de 
verificare pentru alcătui
rea echipei tn vederea 
CJU. din Austria. Dar an
trenorii lotului ce măsuri 
au luat pentru prevenirea 
unei asemenea neplăceri ? 
Deplasarea peste hotare a 
unui lot sportiv este, ori
cum, un eveniment ce nu 
trebuie tratat ea o sim
plă plimbare de agrement 
in furul orașului sau sa
tului natal. Supunem ca
zul 
care 
suri 
nor 
disciplină și pentru recu
perarea pagubelor morala 
și materiale.

Paul IOVAN

forurilor in drept, 
au datoria să ia mă- 
pentru prevenirea u- 
asemenea acte de tn-
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Șl IARNA ESTE ANOTIMPI
• Acțiuni pentru noi amcnajârl sportive @ Idcntiiicur

„Comitetele, respectiv birourile executive ale 
Consiliilor populare, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică ți Sport, Ministerul Turismului, 
Uniunea generală a sindicatelor din România 
ți Uniunea Tineretului Comunist, precum ți in-

Citatul de mal sus tace parte 
dintr-un capital al Programului 
ile reducere a duratei săptămlnii 
de lucru. Prin urmare, ni se 
cere să intensificăm acțiunile 
pentru amenajarea de noi spații 
destinate sportului. Ce loc ocupă 
această sarcină In preocupările 
factorilor cu atribuții T Răspunsul 
la această întrebare l-am căutat 
— pentru astăzi — prin clteva 
localități din S județe.

IANUARIE - LUNA 
REALIZĂRILOR DE SEZON

„Participăm cu inima, cu gta- 
dul și cu fapta la transpunerea 
ta viață a hotărlrilor Conferinței 
Naționale a partidului, ne măr
turisea tov. Lucian Samson, pre
ședintele C.OXJ^. Topllța. Pri
mul nostru angajament concret 
va fi materializat ta cursul aces
tei luni, cind vor fi date ta folo
sință clteva instalații sportive de 
sezon".

Care sint „cotele" acestui an
gajament T Sclu-liftul de pe plr- 
tia Zăpode, de la marginea ora
șului, opera voluntară a unor 
gospodari entuziaști, în frunte 
cu electricianul Vilmoș Kiss, teh
nicianul forestier Petre Scruta, 
profesorul de educație fizică 
Șerban Cojocaru și muncitorul 
forestier Kalman Szabo. Noul 
schi-lift va servi, In același timp, 
două pîrtli, una pentru Începă
tori și alta pentru avansați. Apoi, 
sala de popice, aparținînd asocia
ției „Mureșul" de pe lingă Com
binatul de exploatare șl prelu
crare a lemnului, reamenajată 
complet și transformată In club, 
unde, in afară de popice, se va 
putea juca tenis de masă și 
șah. In sfîrșit, conducerea aso
ciației „Olimpia" a amenajat, pe 
baza sportivă proprie, un pati
noar natural, care stă la dispo
ziția tuturor iubitorilor acestui 
sport.

treprinderile ți ii 
materială a activ 
rul acestora, prei 
vederea sporirii r 
cii care iți petrec

DE LA BINE, 
SPRE MAI BINE

trecut, despre Odobești seîn
vorbea ca despre o imensă gră
dină cu viță de vie. Racordat la 
vastul proces al construcției socia
liste, micul oraș din județul 
Vrancea se află in continuă me
tamorfoză, localnicii vorbind cu 
mlndrle despre prezent. In discu
ția purtată, tovarășa Ștefania 
Dumitru, secretar-adjunct al Co
mitetului orășenesc al P.C.R., 
ne-a spus „am construit" sau 
„mai avem de construit", referin- 
du-se nu numai la obiective in
dustriale, blocuri de locuințe, 
drumuri, poduri, ci și la ame
najări sportive.

— Dacă cu zece ani In 
existau doar două terenuri 
volei simple, acum cetățenii 
orașul nostru beneficiază 
două terenuri bitumlnizate 
handbal, trei de tenis, trei 
volei, unul de fotbal, o pistă 
atletism, o arenă de popice

urmă 
de 

din 
de 
de 
de 
de 

. . ți
o sală de sport Ia Școala gene
rală nr. 1. Și încă ceva, în aceas
tă iarnă se vor amenaja clteva
pîrtii de schi și săniuțe pe Dea
lul Beciu.

Și drept argument, tovarășa 
Ștefania Dumitru ne-a arătat un 
grafic de lucru pentru dezvolta
rea bazei materiale, întocmit de 

~ (care are aici statut 
al cărui președinte 

orașului, Mihai
C.O.E.F.S. 
voluntar), 
este primarul 
Dumitru.

BAZĂ SPORTIVĂ - MARE. 
CIT LOCALITATEA

Concomitent cu măsurile pe 
care conducerea întreprinderii 
mecanice din Mîrșa (director — 
Llarie Munteanu) le aplică pentru 
îndeplinirea planului de produc
ție, rețin atenția obiectivele me-



VIDENTE LA PATINAJ VITEZA
eghem ca juniorii talentați I

Post-scriptum la analiza posturilor 

deficitare in campionatul divizionar A

ijungă seniori „plafonați44 ! I
imai 7 zile s-au consumat, pe pista lacului Ciucaș 
ediții (1977 și 1978), ale „Cupei României" la 
a^Bele concursuri, tinerii patinatori au fost la 
reușind, de fiecare dată, să obțină timpi mai 
inlori pe diverse distanțe. îmbucurător este fap- 

perspectivă, supuși în ultima vreme unei pre- 
progresează evident Iată cifrele înregistrate de 
impic 
e, in

I
I

(aflați la vîrsta junioratului) în cele două 
condiții meteorologice aproximativ egale : I

1 500 m 3 000 m 5 000 m

K4
15,/
15,8
17,7

2:26,1-2:22,4
2:26,3-2:21,8 
2:26,5—2:21,6 
2:42,6—2:26,6

I
5:29,9-5:12,8 I

*4,6
16,2
17,8

2:31,6-2:30,0
5:21,4-5:20,1
5:38,7-5:22,8
5:36,3-5:22,3 I
1 500 m 3 000 m

-49,3 
-51,9 
-52,3 
-49,8

1: 46,9—1:42,5

1:51,0-1:43,2
1:51,5-1:45,0

2:54,4-2:46,3 
2:54,3—2:48,1 
2:55,7-2:51,1 
2:59,7-2:58,8

6:17,2-5:55,4
5:53,3-5:52,3
6:09,3—5:56,2
6:18,3-6:13,3

I
I

alergă-

MIJLOCAȘII - APARATORI SAU ATACANȚI?
ȘI UNA SI ALTA!

rede,
U înregistrat 
progrese re

al resurse- 
uncil depuse 
regătire, sub 
riguroasă, a 
ptărîți să a- 
kodice indi- 

resort. In 
cuvine să 

atea veșnic 
Carol Gali 

), care a re- 
lui olimpic 

anunță ca 
bjde : Attila 
rga și Ibo- 
tă încă la

marea per- 
existat însă, 
pierdut pe 

aceasta, ta- 
care apar 
de la un 

nu mai tre-

I
I

Nu putem încheia fără a 
aminti că asemenea elemen
te dotate pentru 
formanță au mai 
din păcate, s-au 
drum. De data 
lentele autentice, 
în număr sporit 
concurs la altul,
bule să aibă soarta unor se
niori care, sclipind la vîrsta 
junioratului, acum se zbat la 
limita mediocrității— Pentru 
că, stimați antrenori, al dum
neavoastră este meritul (dar 
a dumneavoastră este și vi
na) dacă vom avea (sau nu) 
patinatori capabili să se afirme 
in arena Internațională !

T. ANDRONACHE

I
I
I
I

IRII“ LA TENIS I
rreștene, „23 
fă de „mate- 
i zgură), au 
le tenis ale 
ții dotate cu 
tcursul este 
. faptului că 
s tabloul ju- 
cela al seni
li inclus In 
tentative a

6—0, 6—0 ; A. Mîrza — S. Flo- 
rescu 6—1, 6—0 ; L Mireț — M. 
Șovar 2—6, 6—i, 6—3. în aceeași 
sală urmează să se Întreacă 9 
seniori (O. Vilcioiu, M. Mirza, J. 
Blrcu, M. Tăbăraș, FI. Nlță, L. 
Țiței, A. Leontc, O. Pavel șl S. 
Nislparu), care vor juca „fiecare 
cu flecare".

Citeva rezultate din întrecerile 
feminine (sala Steaua) : Dorina 
Brăștin — Mariana Pană 6—2, 
6—2 ; Cozmina Popescu — Flo
rentina Mindrescu 6—L, 6—3; La
ura Granberg — Cristina Boboc 
6—0, 6—1 ; Daniela Moise — 
Carmen Năstase 
geta Onel — 
nlev 6—3, 6—1.
timiă în fiecare
(L GV.)

6—0, 6—1; Geor- 
Camella Horbu- 
întrecerile con- 
zl de la ora 8.

I
I
I
I
I
I
I

R GOSPODARI I
rea superioară a resurselor locale

a baza 
je, in ju- 
istice, in 
ai mun- 
liber".

inua lărgire 
■at sportului 
că așezare 

locul unui 
al se profi- 
inul stadion 
M de locuri, 
im ă ta te ter
cel 1800 de 

colar al ta
ri eficia în

de volei, 
u vestiarele

a urile noas
ta azin de 

iei piste de 
l lng. Con- 
dintele aso- 
ațiile făcute 
îterlocutorul 
modalitățile 

B vor trans- 
eiași mese- 
fe care lu- 
, la termi- 
reiași tineri 
gte 3 000 de 

drenaju- 
bak aceiași 
și adus în 

L albia rîu- 
bune, cetă- 
BRii de ore 
r nivelarea 
f terenuri 
pi ei $1 fa- 
[portive pe

?TATE
IFT
ht care își 
Lferite sxa-

după 
piiul-șef al 
tdru Bttai, 
re a mate-

Alexandru Bitai. Ținînd seama 
de cerințele sporite ale cetățenilor, 
am cumpărat recent încă 50 de 
schi-boburi, un fel de săniuțe cu 
volan, precum și cantități în
semnate de echipament și alte ma
teriale. Centre de închiriere mai 
funcționează cu bune rezultate 
la Borsec, Lacul Roșu și Cabana 
Sf. Ana.

— Concret, în ce mod se va 
realiza practicarea sportului ta 
timpul concediului de odihnă al 
oamenilor muncii ?

— Pentru început, am cumpărat 
de la I.A.PJ.T. patru tele-schi-uri 
pe care le-am montat pe pîrtii 
noi sau mai vechi, la Tușnad, 
Borsec, Băile Harghita și Lacul 
Roșu. La Tușnad, pe Lacul Ciu
caș am rezervat o zonă patinaju
lui de agrement, iar, de curînd, 
t-a dat în folosință o arenă de 
popice eu ridicare mecanică, 
precum și o modernă piscină la 
noul hotel „Olt*. La Bradul To- 
plița, localitate intrată de cîtva 
timp în circuitul stațiunilor mon
tane, există un bazin de înot cu 
apă mezotermaiă, terenuri de 
volei, baschet și tenis, care iarna 
servesc drept patinoare naturale, 
lucercînd să oferim oaspeților 
noștri un concediu cit mai plă
cut, organizăm excursii perma
nente spre diferite puncte turis
tice din jurul stațiunilor.

★
Am redat doar o mică parte 

din acțiunile materializate în 
noi spații destinate sportului, 
rod al inițiativelor pornite din 
dorința oamenilor de a se au
todota cu terenurile necesare bu
nei organizări a activității spor
tive. Sub Impulsul ideilor des
prinse din prețioasele hotărîri 
ale Conferinței Naționale a parti
dului, din Programul de re
ducere a duratei săptămînii de 
lucru, consiliile populare, con
ducerile unor întreprinderi și 
instituții, cluburi și asociații 
și-au fixat noi obiective concrete, 
care să ducă la un program 
permanent de acțiuni menite să 
lărgească perimetrul sportiv de 
'.a orașe și sate pe măsura ac
tualelor cerințe.

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

In serialul nostru retro
spectiv, pe tema posturilor de
ficitare din campionatul divi
zionar A, arătam — argumen
tând — că există o criză reală 
de valori și, pe alocuri, și de 
formă, la nivelul întregului sis
tem pe compartimente al e- 
chipelor. Cu o singură excep
ție, privind capitolul „mijlo
cași", acolo unde în ultimii ani 
s-au concentrat o serie de 
jucători buni și foarte buni, 
capabili să se înscrie in sfera 
cerințelor majore ale fotbalului 
modern.

Cum s-ar spune, așadar, 
compartimentul mijlocașilor, 
reprezentat de un lot masiv cu 
multe nume consacrate și de 
perspectivă, printre care : 
iordănescu, Boloni, Bălăci, Du
mitru, Romilă, Dinu, Stoica, 
Hajnal, Simionaș, Beideanu, 
Mulțescu, Donose, Rădulescu, 
Lața, Keiser, Zahiu, ne-ar 
putea oferi, în prezent, garan
ția că cel puțin în zona de la 
mijlocul terenului am avea cu 
ce asigura nevoile de încadrare 
pentru citeva reprezentative 
naționale. Și asta, trebuie să 
recunoaștem, este bine.

Dar imaginea satisfacerii, 
sub raport cantitativ și calita
tiv, a posturilor de mijlocași 
nu este, la o analiză mai aten
tă a lucrurilor, numai rezulta
tul afirmării unor jucători pe 
baza zestrei lor native și a 
efortului de a se impune. In 
aprecierea valorii mijlocașilor 
mai intervin și elemente de 
conjunctură deosebit de favo
rabile acestora, dintre care cea 
mai importantă este poziția 
lor in teren față de compo- 
nenții celorlalte compartimente. 
Pentru că, nu trebuie să ui- 
tâm, ‘"“P ce Portarul, fun
dașii și înaintașii sint obligați 
să acționeze în zona cea mai 
„fierbinte" a terenului, acolo 
unde se luptă de fapt pentru 
înscrierea sau evitarea golu
lui. mijlocașii îșl desfășoară o 
bună parte din activitate in
tr-o zonă oricum mai liniștită 
a spațiului de joc, in treimea 
mediană a acestuia. Mijlocașii 
evoluează acolo unde, de re
gulă, marcajul este mai lejer 
sau uneori nu există ; unde a- 
tacul de deposedare nu are un 
caracter decisiv, iar nereușita 
lui nu atrage, In mod obișnuit, 
reproșuri ; unde un dribling fru
mos sau o preluare precisă in 
condiții de opoziție formală a 
adversarului „fură ochii tri
bunelor" ; unde o pasă poate 
fi executată fără dificultate, 
folosind orice procedeu tehnic 
și mai ales, „exteriorul" care 
scoate exclamații de admira
ție...

Nu vrem, prin aceasta, să 
știrbim cu nimic din impor-

principal 
a terenu- 
MAI FIE 
ȘI NICI

tanța jocului de la mijlocul 
terenului, zonă pe care am 
considerat-o Întotdeauna plat
forma de creație a acțiunilor 
ofensive. Am vrea, in schimb, 
să atragem atenția, cu acest 
prilej, asupra unui foarte im
portant lucru care, se pare, 
trece cam neobservat in ul
tima vreme. Este vorba de 
faptul că mulți jucători din eei 
care acționează in 
in treimea mediană 
lui Încep să NU 
NICI APĂRĂTORI
ATACANȚI, pe ansamblul ac
tivității lor, cind, de fapt, ar 
TREBUI SA FIE ȘI UNA ȘI 
ALTA I In aceeași măsură, 
dacă se poate. Altfel spus, 
mulți dintre atacanții din linia 
întîi s-au retras — nu numai 
din considerente de ordin tac
tic — pe o poziție interme
diară, intre atac și apărare, 
punîndu-se in slujba organiză
rii jocului. Și așa au apărut 
în cadrul fiecărei echipe „dis
peceri" mai mult sau mai pu
țin autorizați, mai mult sau 
mai puțin necesari. Fotbaliști, 
cum s-ar spune, „cu... mapa", 
in timp ce numărul celor cu 
munca, eu răspunderea,
sapa" s-a redus, în detrimen
tul eficacității jocului, atit in 
ofensivă cît și în defensivă. 
Și aceasta a generat, fără în
doială, și una dintre cauzele 
care au făcut ca liniile pro- 
priu-zise de fundași și inain-

)CU.w

tași să nu se realizeze suficient 
pe planul jocului, scoțind și 
mai mult in evidență, pe a- 
locuri, lipsa de valoare a com- 
ponenților acestor comparti
mente.

De aceea, plecind de la 
ideea, enunțată inițial, că 
avem mulți mijlocași valoroși 
și că in zona lor principală 
de acțiune există condiții, teo
retic și practic, mai bune de 
a se exprima în joc, de a se 
face pe declin utili echipei, 
pretențiile sint, in mod firesc, 
mai mari. Concret, trebuie ca 
Dumitru, Bălăci, Rădulescu, 
Iordănescu, Broșovschi, Tăta
ra, Zahiu. Fl. Dumitrescu, 
Mulțescu, Hajnal sau Keiser să 
fie Ia fel de prezenți și de utili 
in apărare, așa cum le place 
să fie in atac. Este necesar, de 
asemenea, ea BSISni, Beideanu, 
Romilă, Stoica sau Donose să 
se impună cu deplină auto
ritate și 
sivă, așa 
obișnuit, 
tori.

Aceasta, cu atît mai mult cu 
cit trecerea, pe plan tactic, la 
varianta 1—4—4—2 presupune 
nu doar o simplă concentrare 
de forțe la mijlocul terenului, 
d fotbaliști realmente foarte 
valoroși care, cultivîndu-și prin 
muncă talentul să poată fi 
adevărate pistoane ale echipe
lor, cu randament maxim atît 
in acțiunile de apărare cit și 
in cele de atac.

ȘTIRI... ȘTIRI^
• TESTAREA ARBITRILOR 

DIN LOTURILE DIVIZIONARE. 
In zilele de 10, M și ia februa
rie (etapa I) șl 17, 18 șl 19 fe
bruarie (etapa a n-a) va avea 
loc, in Capitală, testarea teore
tică șl practică a arbitrilor din 
Ioturile divizionare A și B. Ar
bitrii din lotul C vor fi convo- 
eațl pe centre județene, în cursul 
lunii februarie, la date ce vor 
fi anunțate ulterior.
• UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA IN CEHOSLOVACIA. Lo
tul „șepcilor roșii", antrenat de 
Petre Moldoveanu, are prevăzut 
In programul pregătirilor retu
rului și un turneu de trei jocuri 
în Cehoslovacia. O mal veche 
cunoștință a echipei universita
re, formația V.S.S. Kosice (locul 
2 în Divizia B), a invitat-o pe 
„V‘ pentru un joc cu V.S.S., al 
doilea cu Lokomotiv Kosice (din 
prima divizie)iar ultimul 
formația 
zia B).
• UN 

F.CJR.

. ___ cu
A.Z.S. Kosice (Divi-

inează trei 
xplica tov. Traian IOANIȚESCU I

eficiență și in ofen- 
cum reușesc, in mod 
să o facă ca apără-

r. M1HA1

NOU ANTRENOR LA
GIURGIU. La începutul 

acestei săptămînl a avut loc șe
dința de analiză a comportării 
divizionarei B F.C.M. Giurgiu. Cu 
acest prilej au fost luate și unele 
măsuri. Astfel, noul președinte 
al clubului este Gabriel Martin, 
directorul întreprinderii de po
duri din beton, iar ca antrenor 
a fost numit Viorel Popescu, fos
tul jucător de Ia Progresul 
București. El va fi ajutat de 
Horia Ghibănescu. După prime
le antrenamente efectuate la 
Giurgiu, echipa se va deplasa, 
la 23 ianuarie, la Sinaia. (Traian 
Barbălată, coresp.).
• ARBITRII CONSTANȚENI 

LA STARTUL PREGĂTIRILOR. 
De ctteva zile, arbitrii constăn- 
țenl s-au aliniat șl ei la startul 
pregătirilor. Cei peste 40 de „ca
valeri al fluierului" din județ au 
participat mai, întîi la o ședință 
de analiză organizată de 
colegiu care are ca nou 
ședințe pe fostul arbitru 
zionar A, Zaharia Drăghicl. 
trenamentele se desfășoară 
stadionul „1 Mai" 
săptămînă),

noul 
pre- 
divi- 
An- 

pe 
(de trei ori pe 

sub conducerea in
structorului Alex. Istrate. (P. E- 
nache — coresp.).

. Cursul de perfecționare a antrenorilor din centrele de copii și juniori

IN ZIUA A
SECETĂ DE

Ziua a doua a cursului de 
perfecționare a antrenorilor din 
centrele de copii și juniori. 
Programul, potrivit elementelor 
sale de conținut fixate inițial, 
apare ca variat din punct de 
vedere al tematicii și interesant 
țlnind seama de ceea ce-și 
propune să realizeze. O primă 
observație se impune, insă, 
chiar după simpla trecere in 
revistă a celor 5 puncte înscrise 
pe ordinea de zi. Din totalul 
celor 420 de minute afectate zi
lei de marți, 285, adică 70 la 
sută (piuă la urmă, după cum

Ci FAC CEI OIK JUREIl 11)1 ? CE FACI III, CSMĂIMIIIE 7

Punctul faes i

Cind a sosit de la Strehaia, 
cu patru ani in urmă, la cen
trul de copii și juniori al clu
bului Universității din Craio
va, „zîna bună a fotbalului" 
l-a prezis lui Rodion Cămă
tarii o frumoasă carieră spor
tivă. A venit mal întîi titu
larizarea In reprezentativa na
țională de juniori, apoi pro
movarea In Divizia A, de că
tre fostul antrenor al echipei, 
Constantin Cernăianu, după 
oare au urmat Îndreptățite 
evidențieri în presă pentru ca
litățile ofensive etalate in e- 
chlpa „alb-albaștrilor". „Am 
găsit vlrlul de lan- __
ce“, cam așa se 
vorbea în cercul 
Iubitorilor fotbalu
lui din Craiova.

Iată însă că acum, dnd 
„nouarul" Universității a pă
șit in al 20-lea an de viață, 
problema se pune intr-un 
mod dureros pentru el, firul 
ascensiunii sale întrerupin- 
du-se. Evoluțiile iul In sta
giunea de toamnă abia-abia 
s-au situat in jurul mediei 5. 
Nici nu putea să se întim- 
ple altfel din moment ce 
Cămătaru a luat-o razna rău 
de tot. El rătăcește pe căi 
greșite, risipindu-șl talentul 
și strecurînd amărăciune în 
sufletele acelora care la în
ceput de drum au crezut in 
disponibilitățile băiatului ce 
părea cuminte, ambițios, dis
ciplinat, respectuos, sincer 
față de cei din jur. „Nopți 
pierdute, consum de țigări și 
de alcool, atitudine necuvi
incioasă față de colectivul 

In care joacă, superficiali
tate șl chiar dezinteres in 
pregătire", iată ce i se impu
tă tinărului jucător craio- 
vean. Toate aceste abateri 
(au apărut ele oare așa, peste 
noapte ?) de la legile per
formanței sportive, de la

etica cetățenească sint con
cretizate intr-o caracterizare 
scrisă a clubului, terminată cu 
următoarea frază : „Acest 
dnăr șl dotat jucător Înmă
nunchează aproape toate 
relele".

O concluzie care te îndu
rerează $1 te revoltă in ace
lași timp. Te întrebi : unde 
au fost adevărații coechi
pieri șl prieteni al lui Că
mătaru (pentru că realmente 
el există in echipă), de ee 
l-au lăsat ei să calce din 
greșeală In greșeală 7 Nimeni 
n-a putut sâ-i deschidă ochii 

lui Cămătaru ea aă 
vadă că drumul pe 
care D străbate se 
termină undeva in

tr-o prăpastie, așa cum l-au 
terminat șl alții ca el cu ani 
In urmă 7 Oare să se fi 
epuizat chiar toate mijloa
cele de influențare in bine 
a acestui jucător ? Punem 
asemenea întrebări nu pen
tru a-1 disculpa pe cel în 
cauză (mai nutrim speranța 
că in acest al 12-lea ceas 
va găsi dramul de bărbăție 
pentru a-și recunoaște marile 
defecte de comportament și 
a acționa în consecință), ci 
pentru a aduce în fața jude
cății opiniei publice pe toți 
acela a căror intervenție, al 
căror ajutor, sub toate as
pectele, nu s-au făcut sim
țite.

Antrenorul Ilie Oană este 
la curent cu acest caz ne
dorit și speră să-I readucă 
pe jucător pe drumul cel 
bun. Obligatoriu este însă ca 
toți factorii răspunzători să 
intre rapid în roluri pentru 
a da măcar acum acea atît 
de necesară mină de ajutor 
lui Cămătaru.

Stelian TRANDAFIRESCU

DOUA, POTOP DE CUVINTE,
MATERIAL DEMONSTRATIV

vom vedea, vor fi in realitate 
S45 minute, deci 83 la sută) au 
fost afectate teoriei. Și asta, să 
reținem, fiind vorba de an curs 
de perfecționare în care accen
tul, in mod normal, trebuie pus 
pe elemente de ordin aplicativ 
și mai puțin pe expuneri ver
bale. Sigur că s-ar putea invo
ca condițiile atmosferice ne
prielnice, in special frigul. Dar 
cine sau ce a împiedicat orga
nizarea cursului intr-un loc ca
re să ofere, printre altele, și o 
sală corespunzătoare lucrului 
practic ?

Să trecem, totuși, peste acest 
„amănunt" și să ne oprim asu
pra cîtorva considerații pe mar
ginea uneia dintre lecțiile pre
date ieri. Mai concret, la te
ma „Conținutul jocului, carac
teristicile efortului, relația con
cepție de joc — antrenamente, 
anticiparea concepției despre 
jocul de fotbal în următorii 
ani*, expusă de prof. L Voica.

Din enunțarea subiectului în
suși ne dăm seama că avem 
de-a face cu o multitudine de 
probleme, ce-i drept interesan
te, dar care în lecția propriu- 
zisă s-au transformat Intr-un 
amalgam de idei, ceva de ge
nul „de toate pentru toți", cu- 
prinzind aspecte ale fotbalului 
de ieri, de azi, de miine, înce- 
ptnd eu depistarea și selecția, 
eontinuind cu antrenamentul, 
încheind cu jocul competițio- 
nal.

O a doua observație ar fi a- 
ceea că s-au spus, pe parcursul

a aproximativ 150 minute (deși 
au fost planificate numai 90), 
mai mult de două treimi lu
cruri cunoscute și foarte cu
noscute, bune — dacă vrem 
— pentru antrenori la început 
de drum, pentru studenți la 
I.E.F.S. in primul an de studiu, 
nu pentru tehnicieni vechi in 
meserie și mulți cu părul albit 
pe terenul de fotbal. Sigur că 
unele dintre probleme, chiar 
cunoscute, puteau fi reamintite, 
dar aceasta impunea o mare 
grijă în ceea ce privește selec
tarea lor, incit să trezească in
teresul și să capteze atenția 
cursanților.

A treia observație referitoare 
la expunerea profesorului I. 
Voica este absența totală a 
materialelor cu caracter de
monstrativ, A vorbi despre fot
bal, făcînd doar o largă 
incursiune prin bogata sa pro
blematică, fără a utiliza nici 
planșe, nici filme sau diafil- 
me, nici măcar frecventa de
monstrație la tablă ni se pare 
un fel de predică... în pustiu. 
Și acest lucru scoate și mai 

caracterul 
Sperăm că 
la sfîrșitul 
mai rămas

mult în evidență 
abstract al cursului, 
nu va fi așa pînă 
său. Pentru că au 
destule zile, „practicul" ar pu
tea fi salvat, in lipsa lucrului 
ia aer liber, printr-o mai ma
re și necesară prezență în ca
drul expunerilor a materialelor 
demonstrative.

Mihai IONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIRCA 84.000 PREMII s-au atri

buit la tradiționala tragere ex
traordinară LOTO a Revelionu
lui care s-a bucurat de un mare 
succes în rîndurile participanți- 
lor.

Vă prezentăm cîțlva dintre 
cîștigătorii de autoturisme „Da
cia 1 300“ șl mari premii în bani:

Niță Radu din Filiași, jud. Dolj
— autoturism „Dacia

Iurcu Măricel din
— autoturism „Dacia

Ursulean Gheorghe 
jud. Hunedoara — 
„Dacia 1300“

Vlad Elisabeta din corn. Dlosig, 
jud. Bihor — autoturism „Dacia 
1300“

Mateaș Gheorghe din București
— autoturism „Dacia 1300“

Polgar Alexandru din Oradea
— autoturism „Dacia 1300“.

Cherebet Adalbert din Satu 
Mare — autoturism „Dacia 1300“

1300“ 
Hunedoara 

1300“
din Deva, 
autoturism

Sache Gheorghe din Pitești — 
17. 508 lei

Gliga loan din Cluj-Napoca u» 
17.508 lei

Rotaru T. Petru din com.' 
Ivești, jud. Galați — 17.508 lei

Axinte Constantin din Slobozia,' 
jud. Ialomița — 16.660 lei

Marinescu Alexandru din Bucu
rești — 16.560 lei.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată la ora 17,05. Re
zultatele tragerii vor fi transmise 
șl la posturile de radio în cursul 
serii.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 15 IANUARIE 1976
Categoria I : (13 rezultate) 12,25 

variante a 8.381 
a H-a : (12 rezultate) 
riante a 637 lei ; categoria 
IH-a : , _
riante a 123 lei.

lei ; categoria 
193,50 va- 

a 
(11 rezultate) 1 503,50 va-
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în cupele europene la baschet

STEAUA Șl I.E.F.S.-LICEUL 2
JOACĂ ÎN SPANIA

echipelor românești 
europene la baschet 
săptămîna aceasta,

Evoluția 
în cupele 
continuă 
cînd se vor desfășura meciurile 
etapei a Il-a a turului în gru
pele sferturilor de finală. Pri
ma va juca — azi — Steaua, în 
Cupa cupelor, în compania for
mației B. C. Barcelona. Arbitrii 
întîlnirii de la Barcelona: M.

Varay (Franța) și W. Heinzel- 
mann (R. F. Germania). Joi va 
fi rîndul baschetbalistelor de 
la I.E.F.S.-Liceul nr. 2 să-și 
dispute meciul din C.C.E., la 
Vigo, unde au ca parteneră de 
întrecere pe Real Celta. Vor 
conduce aceiași arbitri de la 
partida masculină.

NOII CAMPIONI DE BOX Al CUBEI
disputat 

cuba- 
turneu- 
Giron”. 

mondial 
cîștigat

«CEPE BATALIA PENTRU CEL DE AL 9-lea 
TITLU MONDIAL DE HANDBAL!

0 Competiția debutează la 26 ianuarie in mai multe 
orașe din Danemarca 9 Echipa României — în cea mai 

grea serie a întrecerii

La Camaguey s-au 
campionatele naționale 
neze de box, în cadrul 
lui tradițional „Playa 
Campionul olimpic și 
Teofilo Stevenson a . _ 
titlul la categoria grea, învin- 
gînd prin abandon în rundul 2 
pe Angel Milian. Un meci dra
matic — după cum precizează 
agenția „Prensa Latină” — au 
purtat Alberto Montoya și Emi
lio Corcea, în cadrul categoriei 
semimijlocii. In ultima repriză, 
cu o puternică directă la fi
gură, tînărul Montoya a deter
minat înfringerea fostului cam
pion Correa prin k.o.

Iată rezultatele complete ale 
finalelor : semimuscă — H. Ra-

mirez b.p. Ramos ; muscă — 
Belford b. ab. 2 Munoz ; cocoș
— Horta b. k. o. 1 Soye ; pană
— Herrera b.p. Perez ; semi- 
ușoară — Aguilar b. p. Lazo ; 
ușoară — Aldama b. p. Corona; 
semimijlocie — Alberto Mon
toya b. k. o. 3 Correa ; mijlocie 
mică — Martinez b. p. F. Ra
mirez ; mijlocie — Gomez b. p. 
Alejandro Montoya ; semigrea
— Despaigne b. p. Coss ; grea
— Stevenson b. ab. 2 Milian.

Este de presupus că din lotul 
acestor finaliști se va alcătui 
echipa cubaneză care va parti
cipa la turneul international 
.Centura de aur” de ta Bucu
rești, aflat anul acesta ia cea 
de a 7-a ediție.

Iată, numărătoarea inversă a 
Început și pentru handbalul mas
culin 1 A IX-a ediție a campio
natului mondial, • despre care 
vorbim din toamna anului 1976, 
va debuta la 26 ianuarie in mai 
multe localități din Danemarca. 
16 echipe — Iugoslavia, Canada, 
R.F. Germania, Cehoslovacia 
(grupa A), România, R.D. Ger
mană, Ungaria, Franța (grupa 
B), U.R.S.S., Danemarca, Spa
nia, Islanda (grupa O, Suedia, 
Polonia, Bulgaria șl Japonia 
(grupa D) — se vor alinia la 
start, încrezătoare în forțele lor, 
dornice să înregistreze ascensi
uni spectaculoase în ierarhia 
handbalului mondial sau să-și 
păstreze locurile cucerite cu a- 
tita trudă in ani și ani de grele 
bătălii.

Actuala ediție a fost pregătită 
minuțios de fiecare dintre par
ticipante. Luni nenumărate de 
muncă, sute de meciuri de veri
ficare au dat posibilitatea 
conturării loturilor, amplificării 
speranțelor. Speranțe care se ex
tind și asupra Jocurilor Olimpi
ce din 1980, deoarece primele 
șapte clasate la acest C.M. se 
califică pentru Olimpiada de la 
Moscova.

ediție care să aibă atîtea echi
pe pretendente la titlu sau, în 
orice caz, la un loc pe podium. 
O simplă trecere în revistă a 
celor 16 participante scoate în 
evidență un numeros pluton de 
veritabile forțe ale handbalului, 
formații care aspiră — cu mai 
multă sau mai puțină îndreptă
țire — la medalia de aur. Iugo
slavia, Cehoslovacia, R.F. Ger
mania, România, R.D. Germană, 
Ungaria, U.R.S.S., Danemarca, 
Suedia și Polonia — iată o listă 
(poate incompletă !) — de echi
pe care vot porni din start cu

gindul de a ajunge pe primul 
loc la sosire. Această avalanșă 
de favorite atestă nu numai ma
rea răspîndire a handbalului în 
lume, ci și creșterea valorii sale. 
Cine va reuși să-și materialize
ze aspirațiile 7 Greu de întrevă
zut, orice pronostic fiind hazar
dat...

PRIMUL MECI, ULTIMELE DOUA FINALE...

în sezonul 1978

HNISUL VA DESEMNA 
IONI MONDIALI (OFICIAU)!

Comitetul director al Federa
ției internaționale de tenis 
(F.I.L.T.), întrunit la Paris, ■ 
hotărit să atribuie anual, in- 
cepînd din 1978. titlul oficial 
de campion mondial celui mai 
bun jucător și, respectiv, celei 
mai bune jucătoare, pârtiei- 
panți la competițiile oficiale. 
Criteriile de acordare a acestui 
titlu sportiv vor fi clasarea la

- - al
la

întrecerile „marelui șlem” 
tenisului : turneele de 
Wimbledon. Roland Garros, 
Forest Hills și campionatele 
internaționale ale Australiei. 
Vor intra, de asemenea, in 
calculul punctelor, la mascu
lin, rezultatele din „Cupa Da
vis”, Turneul campionilor 
(Masters) și finala circuitului 
W.C.T. Juriul feminin va lua 
in considerare turneele F.I.L.T„ 
precum și cele din circuitul 
„Virginia Slims”. Totodată, co-

s

10 ECHIPE ASPIRA 
LA TITLUL MONDIALI
în mod sigur, in istoria cam

pionatului mondial de handbal 
masculin n-a existat încă vreo

F.I.L.T.

Fără discuție, pe iubitorii 
handbalului de la noi îi intere
sează, in primul rind, șansele e- 
chipei noastre, . ........"7'
de a parcurge drumul — din 
nou, pentru a 5-a oară — spre 
vîrful ierarhiei. Ea face parte 
din grupa B — evident cea mai 
puternică, cea mai echilibrată 
a acestui turneu final — îm
preună cu R.D. Germană, Un
garia și Franța. Și, pentru a ar
gumenta afirmația de mai îna
inte, să reamintim cititorilor 
noștri că selecționata țării noas
tre va susține la 26 ianuarie 
meciul cu R.D. Germană, reedi- 
tind in preliminarii (!) ultimele 
două finale ale campionatului 
mondial, cele de îa Paris — 
1970 și Berlin — 1974 !... Pentru 
cele două locuri, care asigură 
calificarea în semifinale, luptă 
cu șanse egale și echipa Unga
riei, redutabilă, extrem de ambi
țioasă și bătăioasă, decisă să-și 
valorifice șansele. Opinînd că 
Franța nu poate emite preten
ții, rămîn trei candidate la două

posibilitățile ei

locuri. în sezonul actual (soco
tind startul în' noiembrie, la 
„Trofeul Carpați”), echipa țării 
noastre a intilnit de două ori 
selecționata R.D. Germane — la 
„Trofeul Carpați”, disputat la 
Baia Mare și la turneul de la 
Cottbus, din decembrie — pier- 
zînd ambele întîlniri cu 21—24 și, 
respectiv, 20—24, șî o dată Fran
ța (în turneul de la La Coruna, 
desfășurat săptămîna trecută) 
pe care a întrecut-o cu 22—17. 
Cu Ungaria, deși a fost la „Tro
feul Carpați”, reprezentativa 
noastră nu a jucat în acest se
zon, avantajul sau... dezavanta
jul fiind reciproc. Firește, între 
meciurile de pregătire și cele 
oficiale există o mare diferență, 
generată de mai mulți factori 
(desfășurare completă de forțe 
tehnico-tactice, amplificarea am
biției, atingerea formei maxime, 
ș.a.m.d.), astfel incit rezultatele 
anterioare oferă doar date pen
tru „calculele hîrtiei". Se știe 
însă că cel mai adesea ele sînt 
infirmate...

PUNCTUL NEVRALGIC : APĂRAREA

miletul director al 
hotărit să stabilească anual și 
clasamente ale celor mai buni 
tenismani juniori.

La conferința de presă care 
a încheiat lucrările reuniunii 
de la Paris, Philippe Chatrier, 
președintele F.I.L.T., a decla-

Din Bușteni pină pe Semenic

CONCURSURI DE
In Poiana mică a Brașovului 

a avut loc, zilele trecute, eta
pa județeană a campionatului 
republican al juniorilor la bia- 
tlon, Dacă alergarea pe schiuri 
a fost destul de bună, în schimb 
tragerile in poligon au arătat 
că tinerii sportivi mai au mul
te de învățat. REZULTATE 
TEHNICE ; juniori II (12 km): 
1. C. Olteanu (Rișnov) lh 13:14 
(15 min. penalizare), 2. Gh. 
Stoica (Brașovia) lh 14:14 (16), 
3. I. Cojocaru (Brașovia) lh 
17:01 (16) ; juniori I (15 km) :
1. D. Crivăț (St. roșu) lh 14:45 
(13), 2. I. Andrișiu (A.S.A.) lh 
19:54 (14), 3. T. Ilieș (St. roșu) 
lh 20:47 (17).

★
Pe trambulina din Poiana 

Brașov s-au disputat întrece
rile săritorilor pe schiuri do
tate cu „Cupa Brașovia”. Un 
numeros public a aplaudat cu 
căldură evoluțiile tinerilor 
sportivi. De la un concurs Ia 
altul, saltul calitativ este evi
dent. Rezultate : juniori I : 1. 
O. Chirciu (Brașovia) 227,3 p,
2. D. Lupu (Rișnov) 205,4, 3. I. 
Oostea (Viitorul Bv.) 204,7 ; 
juniori II : 1. Șt. Burețea (Vi
itorul), 209,7, 2. M. Durbacă 
(Brașovia) 205,7, 3. L. Văcaru 
(Brașovia) 165 6.

C. GRUIA, coresp.
La‘ Azuga, tn Poiana Ure

chea, au avut loc întrecerile 
primei etape din cadrul com-

SCHI IN TARA»
petiției „Cupa speranțelor”. Au 
fost prezenți in curse de fond 
tineri concurenți dm Valea 
Doftanei, Bușteni. Sinaia și A- 
zuga. IATA ClȘTIGATORH : 
2 km (f) : Mariana Paraschl- 
vescu ; 3 km (f) Daniela Di
ma ; 3 km 
4 km (b) : 
(toți de la 
Azuga).

rat că sînt speranțe ca tenisul 
să fie înscris in programul 
Olimpiadei din anul 1984, „spor
tul alb” fiind in momentul de 
față unul din cele mai răspîn- 
dite pe glob, cu peste 100 mi
lioane de practicanți și aproa
pe toți amatori. Comisia de 
programe a C.I.O. a luat de
altfel in studiu includerea te
nisului la Jocurile Olimpice. 
„Tn alia ordine de idei — a 
spus președintele F.I.L.T. — 
vor fi continuate investigațiile 
in ceea ce privește tehnologia 
de fabricație a rachetelor 
tenis, pentru a se putea 
dude in regulamentul de 
un text definitiv referitor 
acestea”. După
anul trecut F.I.L.T. a fost ne
voită să interzică racheta cu 
.dublu-cordaj”.

de 
in- 
joe 
la

cum se știe.

Inaintea unui eveniment de 
importanță majoră se impune o 
analiză lucidă pentru o estima
re reală a forțelor și șanselor. 
Echipa României se află în mo
mentul actual la răscruce de 
drumuri : interferență de gene
rații, schimbare — parțială — 
de antrenori. Ea s-a reclădit In 
bună parte, dar este subminată 
de unele accidentări care creează, 
firește, dificultăți.

Pornind de la antrenori, să 
remarcăm aducerea lingă antre
norul federal Nicolae Nedef a 
antrenorului Cornel Oțelea, pen
tru rațiunea că echipa Steaua 
dă lotului majoritatea jucători
lor, și — în același timp — re
nunțarea la antrenorul Oprea 
Vlase, deși acesta are multă ex
periență și este coautor al ma
rilor succese ale handbalului ro
mânesc. Lingă ei se află și Eu
gen Trofin, cu titlul de „mem
bru al conducerii delegației”, a- 
tașarea sa făcîndu-se cu puțin 
timp în urmă.

Lotul de jucători s-a rulat 
foarte mult Desigur, punem a- 
ccasta pe seama necesității de 
a fi încercați mai mulți jucători. 
Partea pozitivă a fost însă dimi
nuată de faptul că nu s-a putut 
omogeniza o echipă de bază. Și 
mai rămîne de văzut care va fi 
influența îngemănării suitei de 
generații aflată intre extremele 
Penu și Stingă.

In acest sezon — al cărui în
ceput l-am marcat — echipa 
României a susținut 20 de în- 
tilniri (nu am socotit meciul de 
aseară cu Bulgaria), bilanțul fi
ind următorul : 20 — 10 — 4 —

6 — 439—398. Din aceste 20 de 
întîlniri, 15 au fost susținute 
peste hotare (în R.F. Germania, 
Danemarca, Elveția, R.D. Ger
mană și Spania). Handbaliștii 
noștri au remizat cu R.F. Ger
mania (2), Danemarca (1) și Po
lonia (1) și au pierdut meciurile 
cu R.D. Germană (2), U.R.S.S. 
(2), Danemarca (1) și Spania (1). 
Atacul a înscris — în medie — 
22 de goluri, pe meci, ceea ce 
reprezintă un coeficient bun. In 
schimb, apărarea a primit — tot 
in medie — 20 de goluri la fie
care întilnire, adică mult, foarte 
mult. Se pune deci problema 
îmbunătățirii jocului în faza de
fensivă, adică să se facă ceea 
ce se mai poate în zilele care 
au mai rămas pină la meciul cu 
R.D. Germană.

Șl, TOTUȘI, SE POATE!
Deși datele pe care le vehi

culăm nu sînt suficient de pozi
tive, socotim că reprezentativa 
masculină de handbal a Româ
niei îșl poate reconfirma 
rea care i-a adus în 17 
medalii de aur la C.M., o 
lie de argint la J.O. și 
medalie de bronz la C.M. . 
„Armele secrete” ale echipei 
noastre sînt PUTEREA de a-și 
reuni forțele în marile bătălii» 
resorturile de ambiție care-i am
plifică valoarea, dăruirea și ab
negația pe care le pune în ba
lanța victoriei. Sînt atuuri care 
pot să-i urce pe tricolori pe po
diumul de premiere !

valoa- 
anl < 

meda- 
cîte o 
și J.O,

Hristache MAUM

(b) : Eugen Popa ; 
Constantin Dobre ; 

Școala generală din

★
La Bușteni. în Poiana Kalin- 

deru, în cadrul „Daciadei”, a 
avut loc un concurs de slalom 
special, pe mai multe categorii 
de virstă. Iată numele câștigă
torilor ; Albert Andra, Mihai 
Megea. Cătălin Jitarn și Mihai 
Dinu.

V. ZBARCEA — coresp,
★

Pe Semenic, aproape 100 de 
elevi din Caraș-Severin și-au 
disputat întîietatea în probe 
alpine și curse de fond, in ca
drul etapei județene a cam
pionatului republican școlar. 
Competiția a fost dominată de 
Schiorii reșițeni. IATA ÎNVIN
GĂTORII : alpine : Victor Șe- laru * - - - - -
(Ide. 
ieți : 
gen. 
oara .. _

Tot cu acest prilej Clubul 
sportiv școlar Reșița a organi
zat și o întrecere pentru copii. 

D. GLAVAN — coresp.

(Lic. ini 2), Lucia Iana 
ini 5) ; fond, 10 km,
Claudiu Tuschkan

5) ; fond 5 km, fete ; 
Sucilă (Șc. gen. 10).

bâ-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Sydney 3 

masculin : 100 m — Don Quar- 
rie 10,3 ; 5 000 na — Rod Dixon 
13 '39,9 ; greutate — Wladlslaw 
Komar 19,10 ; feminin : 100 m — 
Raeleae Boyle 11,3; 1 milă — 
Mary Decker 4:40.1 ; 400 tn —
Raeler.e Boyle 52,6.

După disputarea a 16 etape, in 
campionatul Greciei conduce 
AJE.K. Atena — 24 p. urmată 
de Panathinaikos — 22 P Și O- 
lympiakos Pireu 21 p.

da- 
me-

tnCICLISM a După 7 etape, 
turul Venezuela conduce colum
bianul Pllnlo Casas. Etapa a 7-a 
(contracronometru Individual pe 
distanța de 27 km) a fost clș- 
- • - - — - - (Vene-tigată de Victor 
zueta), in 38,51.

FOTBAL a La 
meci din „Cupa

Suarez

Intr-un 
: Libia 
In eta-

Trlpoli, 
_ _ Africii”
— Tunisia 1—0 (1—0). a 
pa a 17-a a campionatului Spa
niei : Vallecano 
drid 2—0 ; Real Sociedad 
tis 3—0 ; Valencia 
lona 1—0 ; Elche 
Gijon — Santander 3—1 
noi — Salamanca
— Atletico Bilbao 0—0
— Hercules 0—0 ; 1—
— Las Palmas 
ment, la 
duce Real Madrid

HANDBAL a Localitatea 
neză Kalundborg a găzduit 
ciul revanșă dintre selecționate
le masculine ale Danemarcei șî 
R.D. Germane. Victoria a reve
nit handballștllor din R.D. Ger
mană cu scorul de 16—15 (10—T). 
• Aflată în turneu în nordul 
Europei, selecționata masculină 
de handbal a Ungariei a jucat 
în Suedia la Hălsingborg unde 
a întrecut reprezentativa 
diei cu 20—15 (12—9).

SCHI a Concursul de fond de 
la Reit im Winkl (R.F. Germa
nia) s-a încheiat cu proba mas
culină de ștafetă 3X10 km, în 
care victoria a revenit echipei 
Suediei (Lundbaeck, Wassberg, 
Waeppling) cu timpul de lh 
34:53,69. fii proba feminină de 
ștafetă 3X5 km. pe primul loc 

■ formația Norvegiei tns-a situat 
54:53,oa.

SCRIMA 
bie dotată 
desfășurată 
polonezului 
5 v.

• Competiția de sa- 
cU trofeul „Touzard", 

la Paris, a revenit 
Bduard Korfanty cu

Sue-
Turneul de la Zurich

Atletico Ma-
Be- 

C.F. Barce- 
Cadiz 1—1 ; 
; ' . Espa-

2—1 ; Sevilla 
0—0 : Burgos 
Real Madrid 

_____ 1—1. In clasa- 
sfîrșltul turului con-

27 p *

HOCHEI o Echipa Spartak 
Moscova a întreprins în prima 
jumătate a lunii ianuarie un 
turneu de mai multe jocuri in 
Canada și Statele Unite. Hoche- 
iștil sovietici au învins cu 2—1 
(1—0, 0—1, 1—0) pe Atlanta Fla
mes, cu 2—1 (2—0, 0—0, o—1) pe 
St. Louis Blues și au pierdut cu 
2—5 (0—0, 0—2, 2—3) în fața e- 
chlpei Montreal Canadians.

TENIS > .. _________ ___________
s-a încheiat cu victoria jucăto
rului vest-german Ulii Marten, 
care l-a întrecut în finală cu 
4—0, 6—3, 6—4 pe englezul Mark 
Farrell.

VOLEI ■ în meci retur, în se
mifinalele C.C.E. (masculin), e- 
chipa Aero Odolena Vodă a în
trecut in deplasare cu scorul de 
3—1 formația Traktor Schwerin. 
Voleibaliștii cehoslovaci s-au 
calificat pentru turneul final.


