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In preajma aniversării

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

0 TARĂ ÎSI OMAGIAZĂ
9 9

8

$

PttOLETAItl DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

K

PREȘEDINTELE
9

AM SIMJIT NEVOIA SĂ SCRIU ACESTE RÎNDURI
CELUI MAI BUN Șl MAI IUBIT FIU 

AL POPORULUI NOSTRU
Ori de cite ori fac o trecere in revistă a activității 

mele sportive (mai mult de un deceniu am fost portarul 
echipei de fotbal C.C.A. București și al reprezentativei naționa
le), ori de cite ori mi duce gindul înapoi, la reușitele mele 
sportive, mereu îmi' revin in minte îndemnurile și pove
țele pe care ni le-a dat, cu părintească grijă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In ciuda multiplelor sale îndatoriri de 
partid sau de stat, întotdeauna iși găsea timp să stea 
de vorbă cu noi, fotbaliștii. Nu numai ca un conducător, 
ci ca un adevărat părinte. Pentru noi, pentru mine, toate 
aceste intilniri au constituit cel mai mare stimulent moral. De 
fiecare dată știa si ne mobilizeze, să ne dea cele mai bune 
îndrumări. îmi amintesc, de pildă, că înaintea unui impor
tant meci internațional m-a chemat la dinsul. Eram căpita-

ION VOiNESCU 
maestru emerit al sportului

(Continuare in pag. 2—3)

CUPE ÎNTIPĂRITE

PENTRU TOT RESTUL VIEȚII
mai apoi.Ca sportit» de performanță, ca student fi, 

ca antrenor, sint de mulți ani angrenat in activitatea de 
educație fizică fi sport și — din numeroase exemple — 
știu foarte bine că tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, omul mult stimat si îndrăgit de in
trepid nostru popor, este un statornic prieten al sportului 
prețuindu-i cn deosebire pe acei campioni care luptă fără 
preget pentru culorile patriei, pentru prestigiul României 
socialiste.

In seara de neuitat a acelui 19 august 1916, am avut deo
sebita onoare fi cinste de a fi felicitat de tovarăful Nicolae 
Ceaușescu, marele om de stat care se bucură de prețuire 
pe toate meridianele globului, la emoționanta festivitate de 
cinstire a olimpicilor noștri. In puternica stringere de mină și 
calda îmbrățișare a președintelui Republicii, am simțit în
treaga satisfacție a primului bărbat al țării pentru rezultatele 
muncii noastre, pentru succesele pe care le-am repurtat in arena

BELA KAROLY 
antrenor emerit

(Continuare în pag. 2—3)
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O mantie de zăpadă s-a aș
ternut, de curind, peste 
stațiunea balneo-climateri- 

eă Sovata. Dar Sovata nu este 
numai un punct pe harta țării, 
căutat pentru apele sale terma
le tămăduitoare. Are și cetățe
nii ~ei statornici, ancorați cotidian 
in perimetrul social-economic 
autohton. Printre ei se află, de
sigur, și elevii. Iar printre elevi 
se află și cei ai Liceului in
dustrial, care-și împart judicios 
timpul intre învățătură și sport. 
Fotografia de față este o mărtu
rie. Instantaneul a fost surprins

de fotoreporterul nostru Dragoș 
Neagu, in timpul desfășurării 
etapei pe clasă a concursului 
de sanie din cadrul „Dac iadei".

La start, elevii claselor a VIII-a, 
așteptind semnalul pe care îl 
va da profesorul de educație fi
zică Francisc Derzsi.

Astăzi, la Palatul sporturilor și culturii

0 NOUĂ PARTIDĂ ROMÂNIA—BULGARIA, 
LA HANDBAL MASCULIN

0 COMPETIȚIE ROMÂNEASCĂ 
CU NUME ROMÂNESC,

DIN INIȚIATIVA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU» • ’
Amplă manifestare cu carac

ter național a sportului de ma
să și de performanță, inițiată 

indicațiilor perso- . noștință — printre prețioasele 
ale tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, „DACLADA" este com
petiția care reprezintă obiccti- ■ liste și a fost apoi pe larg sub- 
vul prioritar al Programului de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport din țara 
noastră pe perioada 1976—1980, 
care corespunde unei etape de 
un deosebit avint al societății 
românești in toate domeniile de 
activitate.

Cerința organizării unei ase-

în urma 
nale

menea întreceri de mare anver
gură s-a înscris — după cum 
ne amintim, cu fierbinte recu-

indicații cuprinse în magistrala 
cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educa
ției politice și al culturii socia-

liniată de secretarul general al 
partidului nostru la marea săr
bătoare prilejuită de festivita
tea conferirii unor înalte dis
tincții sportivilor care au re
prezentat cu cinste culorile 
României socialiste la Jocurile 
Olimpice de la Montreal „A- 
vem in vedere — sublinia to

varășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea sa la Palatul spor
turilor și culturii — să anga
jăm in această activitate și 
mișcarea noastră sportivă, ca, 
alături de aceste competiții, să 
organizăm competiții sportive 
naționale, adevărate olimpiade 
— dacă le putem numi așa ; 
vom căuta să găsim un nume 
însă românesc pentru ele. A- 
ccste competiții să se desfășoa
re la doi ani o dată, în așa fel 
incit să putem crea o bază lar-

Constantin MACOVE1

Pregătirile handbaliștilor noș
tri pentru cea de a IX-a ediție 
a campionatului mondial con
tinuă. Antrenamentelor zilnice 
li se adaugă și meciurile de ve
rificare. In acest cadru se inte
grează și noua partidă cu re
prezentativa Bulgariei (meci re
vanșă, marți — după cum se 
știe — echipa României cîști- 
gînd cu 23—11), programată as
tăzi după amiază, de la ora 17, 
la Palatul sporturilor și cultu
rii.

Antrenorii Nicolae Nedef și 
Cornel Oțelea vor încerca, desi
gur, cristalizarea formulei de 
echipă, punerea în aplicare a 
intențiilor tactice. Echipa Bul
gariei, participantă și ea la 
C.M. (seria D, împreună cu 
Suedia, Polonia și Japonia), fo
losește în același scop aceste 
intilniri.

Intilnirea România — Bulga
ria va fi condusă de arbitrii 
austrieci Walter Koca și Hel
muth Schwartz.

tribuna experienței pozitive

(Continuare in pag. 2—3)

SĂ CULTIVĂM FORȚA DE JOC, 
ELEMENT DECISIV 

ÎN PREGĂTIREA TINERILOR RUGBYȘTI 
Interviu cu Radu Demian

„AGENDĂ" BOGATĂ ÎN SPORTURILE DE IARNĂ
• Cei mai buni schiori și biatloniști susțin teste in concursuri peste hotare
# Campionatele republicane, ultima selecție înaintea marilor competiții inter
naționale • Pe pista de bob de la Sinaia încep antrenamentele @ „Cupa

Bucegi", primul concurs internațional de sanie din acest an
Ninsoarea a început, de ieri, 

să aștearnă covor de zăpadă 
proaspătă, alungind îngrijorarea 
unităților sportive care aveau 
programată organizarea de con
cursuri de schi la sfîrșitul aces
tei sâptămini, ca de pildă „Cupa 
Sulinar" (probe alpine), „Cupa 
Brașovia" (fond) și „Cupa Cio
plea" (sărituri de la trambuli
nă), toate rezervate generației 
tinere, adică juniorilor și copi
ilor. Seniorii au o săptămină de 
răgaz în privința competițiilor, 
dar sin tem convinși că nu vor 
petrece simbăta și duminica la 
„gura focului", ci vor folosi 
aceste zile pentru antrenamente 
cit mai intense.

Să precizăm, însă, că nu toți 
seniorii sint în vacanță compe- 
tițională. Cei mai buni dintre 
ei se află peste hotare („alpinii" 
in Cehoslovacia, la Sliac-Matra, 
pentru a lua parte la „Dinamo- 
viadă" ; biatloniștii in R.F. Ger
mania, la Rupholding; fondiștii 
în R.D. Germană, la Klingent
hal) unde se străduiesc să aibă 
comportări cît mai bune și să-și 
verifice potențialul în vederea 
marilor competiții ale sezonului, 
ca, de pildă, campionatele mon
diale de biatlon, Balcaniada, 
„Cupa Prietenia". Desigur, pină 
atunci ei vor mai susține teste.

Referitor la bob și sanie, o 
veste bună. Datorită eforturilor

lăudabile depuse, in condiții di
ficile (pină ieri, la Sinaia ză
pada lipsea aproape cu desăvlr- 
șire), pista de bob a fost în
ghețată pe o porțiune de 1200 
de metri și, după toate proba
bilitățile, astăzi vor avea loc 
primele coborîri de antrena
ment, urmind ca inaugurarea 
sezonului să se producă la sfir- 
șitul săptăminii viitoare. Tot a- 
tunci se va disputa și primul 
concurs internațional de sanie 
al sezonului, „Cupa Bucegi", la 
care dintre invitați au răspuns 
afirmativ sportivi din R. D. 
Germană, Cehoslovacia și Po
lonia.

Radu Demian face parte din 
galeria marilor figuri ale rug- 
byului nostru. El a fost, 
credem, la un moment dat, în 
deceniul al șaptelea, cel mai 
bun „nr. 8“ din Europa. Pentru 
cei foarte tineri, în numele ce
lor care-1 știu doar din auzite 
sau numai ca antrenor, i-am a- 
dresat pentru început fostului 
căpitan al echipei naționale 
întrebarea devenită clasică : 
„Cine ești dumneata. Radu De
mian

— M-am născut la Cluj în 
1938. De mic copil am luat con
tact cu sportul. M-a atras ba
lonul oval. N-aș putea spune 
de ce. Știu doar că-mi plăcea 
teribil fuga aceea nebună după 
mingea ovală. La 14 ani am de
butat în formația de juniori a 
Științei Cluj. La 18, am trecut 
sub culorile Voinței, care juca 
in Divizia B. După alți doi ani, 
pe vremea cînd Știința iși pro
pusese să devină „echipă mare", 
Dumitru Manoileanu m-a solici

tat și am purces să apăr culo
rile studenților clujeni, pe care 
le-am slujit cu devotament 
(1958—1961). Aveam un XV pu
ternic, mie, cu ai mei 197 cm, 
revenindu-mi sarcina de a prin
de baloanele în tușă. Ne-am 
clasat atunci pe un onorabil loc 
patru, imediat după trioul bucu- 
reștean Grivița Roșie — Steaua 
— Dinamo. In 1961 am venit la 
București, ca inginer, la Grivița 
Roșie.

In 1959 am debutat și î» na
ționali. Țin minte, intr-un meci 
cu R.D.G., pe „Republicii* 
(38—6). De atunci, timp de 13 
ani, n-am mai lipsit dintre „tri
colori". Cea mai frumoasă a- 
mintire ? Desigur, acel neuitat 
11—5 cu Franța, de pe „23 Au
gust". Mi-am ciștigat locul in 
echipă in dispută colegiali cu 
prietenul meu Sandu Paloșanu.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. 2—3)



La Tîrgu Mureș
AM SIMJIT NEVOIA SĂ SCRIU ACESTE RINDURI

CELUI MAI BUN Șl MAI IUBIT FIU
COPIII ANIMATORI

AL POPORULUI NOSTRU 1
(Urmare din pag. 1)

nul echipei naționale. Am stat de vorbă despre jocul ce 
urma, despre activitatea noastră de fotbaliști, despre viața 
noastră, a familiilor noastre. Ne cunoștea pe toți. Și, desigur, 
ți datorită acestei intilniri, felului in care a știut să ne 
însuflețească, am reuțit să cițtigăm.

Toate aceste crîmpeie de viață, cele mai frumoase amin
tiri ale mele, îmi revin și mai mult in memorie in aceste 
zile cind țara întreagă se pregătește să-l sărbătorească pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai bun și mai iubit fiu al 
poporului, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață și a 45 
de ani de activitate revoluționară închinată patriei și binelui 
poporului său.

Alături de ceilalți sportivi și antrenori, am simțit nevoia 
să scriu aceste rinduri, să îi urez și eu, din inimă, tovarășuluiI sa scriu acesia Tniaurt} su it urez ft w, nuum, 
Nicolae Ceaușescu sănătate și viață îndelungată, multă putere 

. de muncă, pentru ca România să înainteze din victorie in
victorie pe calea socialismului șt a comunismului.

I CLIPE ÎNTIPĂRITE

PENTRU TOT RESTUL ViEȚII
(Urmare din pag. 1)

olimpică de la Forum, din Montreal. Mi-au rămas întipărite 
in inimă ți in minte, pentru tot restul vieții clipele in care 
tovarățul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceauțescu 
s-au fotografiat cu echipa feminină de gimnastică. Cu o grijă 
de părinte care ne-a emoționat pe toți, secretarul general al 
partidului s-a interesat de munca ți activitatea noastră, ne-a 
adresat calde cuvinte de îmbărbătare și încurajare. Ne cu
noștea pe fiecare in parte ți avea pentru fiecare un sfat, o 
povață. Atit pentru mine cit ți pentru soția mea. cuvintele pe 
care ni le-a adresat atunci tovarățul Nicolae Ceauțescu sint 
ca o flacără vie care arde in permanență in inimile noastre.

Îndemnurile președintelui țării ne-au mobilizat pe toți, 
sportive ți anttenori, la o muncă superioară calitativ, pentru 
că știm — și cel mai pilduitor exemplu ni-l oferă intreaga 
viață a tovarășului Nicolae Ceaușescu — că numai prin efor
turi constante, neprecupețite, printr-o dăruire exemplară se 
pot atinge obiectivele propuse. Muncind mai bine ți mai 
mult, dorim să obținem noi succese de prestigiu pentru țara 
noastră, pentru președintele nostru iubit, tovarățul Nicolae 
Ceauțescu.

99

(Urmare din pag. 1)

gă de competiție națională, de 
promovare a celor mai buni 
Sportivi. Și într-adevăr, să an
gajăm intregul nostru tinerei la 
aceste competiții !“

Inițierea unei întreceri de o 
amploare fără precedent, care 
angajează, practic, întreaga 
noastră mișcare sportivă, este 
una din numeroasele mărturii 
ale atenției pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă, 
statornic, activității sportive și 
se constituie ca o nouă și eloc
ventă expresie a aprecierii deo
sebite pe care conducerea par
tidului nostru, personal secre
tarul general, o acordă activită
ții de educație fizică, a grijii 
părintești pentru formarea mul
tilaterală a tinerilor, pentru 
cultivarea necontenită a apti
tudinilor lor intelectuale, mo
rale și fizice, pentru întărirea 
continuă a sănătății și capaci
tății de muncă a întregii popu
lații a țării, prin practicarea 
sistematică, organizată a exer- 
cițiilor fizice, 
mului.

O sinteză 
care trebuie 
ceastă mare 
de masă și de performanță ara
tă că „Daciada" este menită 
să contribuie la îndeplinirea 
unor sarcini de cea mai mare 
răspundere pe care partidul le-a 
încredințat mișcării noastre 
sportive. Astfel, va trebui să se 
asigure stimularea și atragerea 
întregului tineret de la orașe și 
sate la practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și sportu
lui ; „Daciada" va constitui un 
mijloc important de depistare a 
talentelor pentru sportul de 
performanță ; un aport substan
țial va trebui, de asjmenea, să 
aducă această grandioasă com
petiție Ia legarea mai strînsă a 
sportivilor de mișcarea sportivă 
și de colectivitățile din locali
tățile în care aceștia trăiesc și 
muncesc, la sporirea răspunde
rilor cluburilor și asociațiilor 
față de pregătirea lor.

Competiție a noastră, a tu
turor celor care trăim și mun
cim pe aceste meleaguri, „Da
ciada" își propune să valorifi
ce pe un plan superior cele mai 
bune tradiții ale sportului ro
mânesc, să asigure creșterea im
petuoasă, cantitativă și calita
tivă, a educației fizice și spor
tului. Angrenînd în concursuri 
și acțiuni cu caracter sportiv, 
turistic și aplicativ o mare ma-

sportului și turis-

a obiectivelor pe 
să le realizeze a- 
întrecere sportivă

să de cetățeni ai țării — șoimi, 
pionieri, tineri, vîrstnici — „Da
ciada" își propune să aducă' o 
importantă contribuție la crește
rea unor generații viguroase și 
sănătoase, bine dezvoltate fizic 
și intelectual, in concordanță cu 
cerințele actuale ale 
noastre socialiste. In 
„Daciada" devine un 
factor educativ, de 
multilaterală a tineretului țării, 
a maselor largi de oameni ai 
muncii, participanți la întreceri, 
a tuturor practicanților și iu
bitorilor .sportului, in spiritul 
dragostei nemărginite fată de 
patrie și partid, față de condu
cătorul iubit al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In semn de profundă și alea
să recunoștință față de secreta
rul general al partidului, din a 
cărui inițiativă a fost creată a- 
ceastă mare competiție a spor
tului românesc, „Daciada" a 
fost primită cu entuziasm de în
tregul nostru tineret, de oa
menii muncii de toate vîrstele, 
care văd în ea grija deosebită a 
partidului, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. pentru 
creșterea unor generații vigu
roase, apte să facă față cu suc
ces sarcinilor majore de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

societății 
acest fel, 
important 

formare

• PE PATINOARUL ARr 
TIFICIAL din Suceava s-a 
desfășurat recent competiția 
de hochei dotată cu „Cupa 
Unirii", cîștigatâ de Metalul 
Rădăuți. Pe locurile 2—3 
s-au clasat Olimpia Vatra 
Domei și C. S. Școlar Su
ceava. • LA FABRICA de 
pielărie și încălțăminte Fla
căra roșie din capitală se or
ganizează ’ 
in cadrul 
se întrec 
vîrstnici. 
feminine 
la un turneu. 40 de 
de șah își dispută întîietatea 
în „Cupa Diana", iar nume
roși iubitori ai sporturilor de 
iarnă participă săptămînal la 
excursii montane. • A. S. 
PETROLUL BRAȘOV a orga
nizat un reușit carnaval pe 
gheață, la care au evoluat 152 
de .... măști. Cele mai fru
moase 10 costume au fost 
premiate. Pe primele două 
locuri s-au situat Ildiko Gyer- 
ko (în costumație care îl re
prezenta pe Alexandru loan 
Cuza) și, respectiv, Csilla Fa- 
zekas (în echipament de cos
monaut). • TIMP DE 5 ZILE 
s-a disputat la Clmpia Turzii 
cea de a 3-a ediție a „Memo-

S.

o serie de acțiuni 
„Daciadei", In care 
numeroși tineri și 
Astfel, opt echipe 
de volei participă 

amatori

AI TENISULUI DE MASA
Duminică dimineața era ger 

mare, dar xopiii și tinerii din 
municipiul Tirgu-Mureș nu-și 
amină bucuria de a patina, nici 
chiar atunci cind „adincimea" 
la care coboară mercurul din 
termometru i-ar „sfătui", poa
te, să o facă.

Iată de ce la ora cind soare
le incepuse să suie pieptiș, cele 
trei platforme de gheață (pati
noarele „Voința", „C. S. Mure
șul" și „Complexul de agre
ment și sport nr. 1"), erau, cum 
s-ar spune, pline ochi. Dar, 
trebuie să spunem, nu toată 
populația prezentă la patinoa
re era pe patine, tn afara ce
lor care își disputau intiietatea 
in întrecerile orășenești ale 
„Daciadei". in testările pentru 
selecție în patinajul de perfor
manță sau. pur și simplu, se 
destindeau, mai erau și nume
roși spectatori care îți frecau 
miinile, de zor. ca să 
zească. Erau părinții 
de pe gheață.

Dar părinți care iși 
ei miinile — și tot de zor, dar nu 
ca să se încălzească — am in- 
tilnit și in altă parte, și anume 
în sala asociației sportive „În
frățirea". Și deși la ora apelu
lui mai lipseau încă mulți co
pii (pentru că — spuneau unii 
— autobuzele întreprinderii 

■ comunale, pe lingă care func
ționează asociația sportivă „în
frățirea". circulă ca vai de lu
me). totuși părinții, prezenți la 
intrecerile de tenis de masă din 
cadrul ..Daciadei" ca să-și asis
te copiii, iși frecau miinile de

se -incăl- 
copiilor

frecau ți

„CUPA UNIRII“
LA TENiS

în sala Steaua au continuat 
întrecerile de tenis contind 
pentru „Cupa Unirii". în toate 
disputele favoriții au obținut 
victorii clare. Rezultate înre
gistrate : feminin : Mihaela
lonescu — Mariela Cioroiu
6— 2, 6—1, Marinela Totoran —
Cristina Cazacu 7—6, 6—2, Da
na Beleuță — Mariana Mano- 
liu 6—0. 6—0, Gabriela Szoke 
— Mariana Socaciu 7—6, 6—1, 
Cristina Cozacliu — Maria 
Drăghici 6—0. 7—5, Gabriela
Ciorac — Rodica Dănescu 6—0, 
6—1.

în cel de-al doilea turneu 
masculin s-au disputat meciu
rile : I. Geantă — S. Zaharia
7— 5, 5—7, 6—4. V. Dobră —
L. Virgolid 6—7, 6—1, 6—2,
V. Dumbravă — N. Cociuban 
6—2, 6—4, Z. Nemeth — I. Ra- 
kosi 6—1. 6—2. (Daniel DIA- 
CONESCU, coresp.).

le
în ziua a doua a „Cupei Uni

rii" — competiție ce se dispută 
in sala „23 August" din Capi
tală — s-au înregistrat urmă
toarele rezultate 
te la seniori : O.
Pavel 4—6, 6—4, 
— S. Nisiparu
Bircu — Ov. Pavel 6—1, 7—5, 
M. Tăbăraș — A. Leonte 7—5, 
6—1, FI. Niță — L. Țiței 7—5, 
6—1, S. Nisiparu — A. Leonte 
6—1, 4—6, 6—4. La juniori (tu
rul doi) : L. Mancaș — D. An
tonescu 7—5, 5—7, 6—3, A. Mir
za — I. Șesu 6—1, 6—1, I- 
Bucur — T. Kadar 6—1, 6—0. 
(Marieta POPESCU — coresp.).

mai interesan- 
Vilcioiu — Ov. 
6—4, M. Mirza 
6—0, 6—3, J.

rialului Vaida Gavrilă* la te
nis, La care au fost prezenți 
sportivi din Cluj-Napoca, 
Arad, Timișoara, municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Deva. Tg. 
Mureș și, evident, Cimpia 
Turzii. La fete a cîștigat Ga
briela Ciora (Mun. Gh. 
Gheorghiu-Dej), iar la băieți

(U.T.A.) — categ. 
G. Balog (Ind.

Turzii) — categ. 
C. Olteanu (Ind.
Turzii) — categ.

Z. Farcaș 
11—12 ani, 
sîrmei C. 
13—14 ani, 
sîrmei C. , «
15—16 ani și Gh. Voveș (Ind. 
sîrmei C. Turzii) — categ. 
17—18 ani. • LA BAIA MARE, 
deși condițiile meteorologice 
sînt favorabile sporturilor de 
iarnă, nu funcționează nici 
un patinoar natural, iar co
piii patinează pe zăpada în
ghețată pe trotuare și pe... 
străzi ! ? • SUB GENERICUL 
„DACIADEI* a avut loc la

bucurie. Și cel mai bucuros 
tată era tehnicianul dentist 
Ioan Lohr. L-am intrebat de 
ce este atit de fericit și mi-a 
răspuns : „Fetița mea, Kinga, 
la 11 septembrie 1977, exact 
cind a împlinit 8 ani, a cucerit 
„paleta de argint1*. în timpul 
meu liber, o antrenez nu numai 
pe ea, ci și mulți alți copii. Cu 
o garnitură de copii valoroși 
vom reuși să punem bazele pri
mului club de tenis de masă 
din țară, aici, la Tirgu-Mureș. 
Kinga participă azi în afară de 
concurs, întrucît regulamentul 
nu-i îngăduie, dar ea nu este 
supărată. Nivelul ridicat la ca
re se prezintă acești copii în 
cadrul „Daciadei" va fi, sper, 
un argument în plus să ne ve
dem împlinit visul — clubul !“ 
l-am urat succes și bucuria de 
a-și vedea șoimul cu 
argint, coborit in 
„Daciadei".
fondator al 
de masă.

ți ca... 
clubului

paleta de 
viitoarea 
membru 

de tenis
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NESPOIUN GEST

în

pe 
ei

anun
ți nală.

UT POATE VALORA,

Două au fost momentele 
care au cîntărit greu In ba
lanța victoriei realizate du
minică de voleibaliștii de la 
Rapid în fața celor de la Ex
plorări Baia Mare, fără a 
ignora, desigur, evoluția ge
neral bună a giuleștenilor, 
care au realizat astfel sur
priza etapei. Ambele mo
mente vizează echipa băimă- 

- ’ a fost 
pierdut 

după

reană. Primul 
din setul întîi, 
prelungiri (19—21), i 
băimărenii au recu
perat un serios 
handicap (10—14), 
pe fondul unei 
prestații care nu 
ța încă... surpriza 
Al doilea, asupra căruia do
rim, de fapt, să insistăm, a 
fost de ordin disciplinar, dar 
cu vizibile influențe asupra 
comportării ulterioare a în
tregului sextet. în setul al 
doilea, Explorări conducea 
cu 10—8 și lăsa să se între
vadă posibilitatea egalării si
tuației la seturi. Iată însă că, 
beneficiind de repunerea min
gii în joc și deci de posibi
litatea realizării unui nou 
punct, Viorel Băiaș întîrzie 
serviciul. Arbitrul gălățean 
Dan Delcea, care a condus 
foarte bine, n sancționează 
pe jucătorul băimărean indi- 
cînd „schimbare de serviciu". 
Băiaș, nervos, lovește min-

gea cu P* 
trece cu 
batere, t 
roșu " 
fel
Mare 
unui 
proteste 
scurtă lnt 
lui și, pe 
șoc discip: 
măreiui o 
pasul. Est 
s-ar fi

pu:

trece 
ment, 
de joc 
ria necess 
și pe al < 
torat... nes 
măreni nu 
de acest 
zicalei di 
nu merge 
apă", echj 
a simțit 
Era poat 
cum, une 
tonaș roș 
chiar la pie

Pentru i 
fost abate 
la reiua 
tragem st

Emanui

TRIBUNA EXPERIENȚEI PC
(Urmare din pag. 1)

Așa s-a format linia a treia 
zisă „de aur", Moraru — Demian 
— Mircea Rusu Am cedat tri
coul cu nr. 8 abia in 1971, îna
intea meciului de la Beziers, lui 
Ion Țuțuianu. Bilanțul meu 
sportiv s-ar putea rezuma ast
fel : 5 titluri de campion națio
nal cu Grivița Roșie ; cucerirea 
„Cupei campionilor europeni", 
tot cu Grivița, in 1964 (10—0 cu 
Stade Montois. in finală) ; 3 
victorii asupra Franței (1960. 62, 
63) și două egalități pe teren 
francez (1961. 63). Aș aminti ți 
de un intermezzo toulonez. Fă- 
cind, ca inginer, o specializare 
pe un șantier naval la Seyne 
sur Mer (7 km de Toulon) am 
jucat in perioada decembrie 
1968 — iulie 1970 la R.C. Toulon, 
formație de frunte a campiona
tului francez, cu care in ultimul 
an am obținut o mare perfor
manță : am cîștigat, după o fi
nală considerată dramatică, a 
doua competiție a Franței, Chal
lenge Yves du Mannoir (24—22 
cu Agen).

— Așadar, o carieră sportivă 
pe deplin încununată. Fără în
doială că ai o experiență dintre 
cele mai bogate. Spune-ne. te' 
rugăm, cum 
dumitaile de 
șie ?

— In 1970
vița Roșie, unde am continuat 
să lucrez la serviciul tehnologic 
ți în același timp să joc. După 
ce am pus ghetele in cui, am 
rămas credincios echipei care 
m-a consacrat și-l ajut acum 
pe Viorel Moraru in îndrumarea 
noilor eșaloane de rugbyști care 
cresc in cartierul situat in ju
rul Parcului Copilului. Pregă
tirea o profilăm pe sistemul de 
joc care a caracterizat dintot- 
deauna Grivița Roșie : un pa
chet de înaintași puternic, ca
pabil să depășească linia avan
tajului, urmat de treisferturi 
cărora căutăm să le imprimăm 
un joc cit mai complex, adaptat 
la posibilitățile de moment și, 
bineînțeles, la metodele moder
ne și eficace de antrenament, 
întotdeauna cu adversar in fa
ță. Dacă nu reușim intru totul, 
asta este altceva : înseamnă că 
uneori lotul nostru nu se ridică

profită de ea elevii 
la R.C. Grivița Ro-

am revenit la Gri

la înălțimea pretențiilor și aș
teptărilor. Acum, după cîțiva 
ani de acumulări. începe insă 
să se inchege o echipă. Elemen
tele tinere (Podărescu, Codoi, 
Rădoi, Marin, Vlad. Stroe, Pena) 
„vin tare din urmă". Aș mai 
puncta importanța lucrului cu 
haltere pentru obținerea forței 
atit de necesară în rugby, înce- 
pînd chiar cu cei mai mici.

— Există mari deosebiri în
tre metodele noastre de antre
nament și cele folosite de echi
pele franceze, de pildă ?

— Nu. Totuși, o diferență de 
bază ne handicapează : cind 
pleacă la drum viitorul rugbyst. 
La noi, cam pe la 14—15 ani ; 
la ei la 9—10 ani. Astfel, cind 
tinărul francez ajunge la vîrsta 
debutantului nostru el este deja 
format ca gestică, reacții, auto- 
matisme, gindire tactică, orizont, 
antrenorului nerăminindu-i de- 
cit să-l cizeleze și să insiste pe 
pregătirea fizică. Concluzia se 
impune de la sine. Ar mai fi 
un avantaj de partea lor : exis
tența unor cluburi puternice, cu 
echipe la toate nivelurile, „for- 
mația-fanion" fiind catalizatorul 
tuturor ambițiilor de mai bine, 
de mai mult. Pe această linie 
merge acum și R.C. Grivița Ro
șie. In schimb, pe planul inten
sității antrenamentelor, echipele 
noastre fruntașe stau, in gene
ral, mai

— Ce 
noastră 
ei ? ,

— Mă

bine.
părere ai de „noua“ 

națională și succesele

bucură, desigur, afirma
rea continuă a rug’oyului româ
nesc. Din punctul de vedere al 
posibilităților 
actualul XV 
nivelul celui 
ceniu ; fizic, 
mai bine. El

tehnice ți fizice 
este cel puțin la 
din trecutul de- 

aș zice, stă chiar 
este rodat in par-

Pitești un mare turneu de 
handbal, ■ băieți și fete, la care 
au luat parte reprezentative 
de juniori ale județelor Vîl- 
cea. Ialomița, Dolj, Dîmbovi
ța, Olt și Argeș. Au cîștigat 
formațiile județelor Dolj — la 
băieți șl Vllcea — la fete. • 
EDIȚIA INAUGURALA a 
competiției „Cupa C.S. Șco
lar Craiova" la volei a reve
nit formației Liceului energe
tic Craiova, care a dispus cu 
3—2 de C.S. Școlar, cu 3—2 
de C.S. Școlar Rm. Vîlcea și 
cu 3—0 de Electroputere Cra
iova a ORGANELE LOCALE 
din Oltenița n-au reparat nici 
pînă acum sala de sport al 
cărei acoperiș a fost grav a- 
variat vara trecută, în urma 
unei puternice furtuni. • 
DUMINICA TRECUTA a în
ceput la Sibiu tradiționala în
trecere de handbal „Cupa de 
iarnă", la care s-au înscris 9 
echipe de băieți și 7 de fete 
din județ. Avînd etape săptă- 
mînale, competiția se va în
cheia în luna martie.

RELATĂRI DE LA : I. Mîn- 
drescu, -N. Tokacek, C. Gruia, 
P. Tonea, V. Săsăranu, I. Po
pescu, V. Popovici, D. Mora- 
ru-Slivna și I. lonescu.

tide și tu 
Zeelandă, 
Pe timpul 
mai mult 
(Atenție, 
ție !). Ma 
națională" 
mita mm 
ei, mulțu 
evoluție, 
porizar^l. 
torii noșt 
cu resurse 
să cred c 
ză. Dacă 
glomerări 
— insean 
ză !

— Num 
torii care 

— Mot 
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lider al i 
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— Ce I 
rilor care 
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glorios al

— In 
rească să 
me „met 
Cu alte i 
să substit 
te și 
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cate, 
buri
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felul de 
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din grid 
mentul d 
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CAeruCT UNIVERSITATEA CLU1- 
bAbL-rltl NAPOCA A ClȘTIGAT 
TURNEUL FEMININ DE ' '....... ........
invingind cu 81—80 
Gdansk, 76—70 pe Lech 
dind cu 77—79 la Olimpia 
continuare, studentele au 
Halle, jucind cu Unia 
(89—68). A.Z.S. Poznan

LA POZNAN, 
pe Spurnyo 
Poznan și ce- 

Poznan. In 
evoluat la 

Walbrze 
(94-103), 

K.P.V. Halle (81-83) și cu Humboldt 
Universitât (96-72), clasindu-se 
locul 3 * 
- STEAUA 
pionatului 
sîmbătă și 
ca, de la ...
Tot la sTirșitul sâptâmînii se 
Divizia ‘ ‘
etapei

(96—72), clasindu-se pe 
PRIMELE MECIURI DINAMO 
din ediția actuala a cam- 
național se desfâșoară 
duminica in sala Floreas- 
orele 18 și, respectiv, 11. . .. . -- . - . .. reia

A la senioare, cu partidele 
a 10-a.

COMISIA DE SPECIALITATE a 
municipiului București ji a a- 
zîlele trecute activitatea pe

BOX 
nalizat 
anul 1977, câutlnd noi soluții pentru 
dezvoltarea sportului cu mănuși în 
Capitală. Lucrările ședinței s-au des
fășurat în prezența tov. Gheorghe 
Guriev, președinte al F. R. Box. In 
încheiere a fost aleasă noua Comisie,

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 21 IANUARIE, ora 16: 

Rugby, Franța — Anglia, în 
„Turneul celor 5 națiuni" (trans
misie directă de la Paris ; co
mentator — D. Tănăsescu).

DUMINICA 22 IANUARIE, ora 
11,45 : Baschet masculin, Dinamo 
— Steaua, repriza a Il-a (trans
misie directă de la sala Floreas- 
ea ; comentator — Cristian Țo- 
pescu) ; ora 15 : Campionatul 
european de tenis pe teren aco
perit, România — Portugalia 
(transmisie directă de Ia Brașov; 
comentator — Radu Voia).

J
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/, I După temeinica- analiza

I a sczonului trecut

ȘI SPORTUL STUDENȚESC PROMITE
DEGEABA ABUNCI SĂMÎNTA DACĂ APOI STAI CU COATELE
PE GARD Șl AȘTEPT!
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înainte de a porni spre Timiș 
unde, în 
pregătiri 
Sportului 
conducerea tehnică s-au adunat 
spre a analiza comportarea din 
sezonul trecut. Am asistat la 
multe asemenea reuniri. Trebuie 
însă să spunem — de la început 
—' că aceasta a reprezentat în 
adevăr o privire critică, docu
mentată, realistă față de evo
luția în campionat a „alb-negri- 
lor". Tonul l-a dat materialul 
prezentat de antrenorul princi
pal Mircea Rădulescu. Expune
rea sa nu s-a limitat la a indi
ca vagi cauze ale defecțiunilor, 
la a „mîngiia" orgoliul jucători
lor, la a schița doar „portretele" 
tehnico-tactico-morale ale com- 
ponenților Iotului. Dimpotrivă. 
Privind cu tot curajul situația 
echipei, raportul antrenprilor M. 
Rădulescu și V. Kraus a repre
zentat, după opinia noastră, un 
punct de plecare solid pentru 
noul sezon. Pe scurt, din subli
nierile referatului : echipa a 
avut, în ultimele șapte etape, o 
scădere sub toate aspectele, de
terminată in primul rind de 
automulțumire, după o perioadă 
de start bună ; conștiinciozitatea 
Ia antrenamente, angajarea în 
jocuri au coborit în mod neper- 
mis ; absențele, datorate unor 
accidentări, au determinat și ele 
o scădere a potențialului ; efec
tuarea turneului in Italia a re
prezentat o greșeală cu efecte 
asupra comportării, echipa n-a 
mai reușit să realizeze acele fi- 
naluri de meciuri care îi aduse
seră rezultate favorabile și bune 
aprecieri ; lipsa susținerii mora
le, a spectatorilor a influențat și 
ea randamentul general. Trece
rea în revistă a tuturor jucăto
rilor a prezentat — apoi — o 
imagine clară — din toate punc
tele de vedere — a modului 
cum au evoluat componenții lo
tului. Să subliniem că antreno
rii au acordat, pentru randa
mentul în întregul sezon, un 
singur „9", lui Rădulescu ; s-au 
mai înregistrat : un „8“ — Ca
zan — și două note de „7“ — 
Iorgulescu și M. Sandu (pentru 
scurta perioadă în care a jucat), 
în rest notări între 4,5 și 6,5. 
Iată și un bilanț cifric al anului 
1977 : 75 meciuri susținute (38 
victorii, 12 egalități, 25 de în- 
frîngeri).

Ce concluzie a stabilit rapor
tul antrenorilor 7 Că sta-

aceste zile, efectuează 
susținute, întreg lotul 
studențesc, antrenorii,

de
un

toamnă s-a pia- 
nivel NEMULȚU-

giunea 
sat la 
MITOR, în ciuda unui start pro
mițător, vinovați de această că
dere fiind jucătorii, dar și con
ducerea tehnică. Ce trebuie fă
cut ? Tocmai îndepărtarea lip
surilor, a deficiențelor, pornind 
de la cele de ordin tehnico-tac- 
tic, și terminind cu acelea din 
comportarea morală, in teren și 
în afara lui. Jucătorilor cu me
dii sub 5 (Grosu, Predeanu, 
Popa, Vlad) li s-a atras atenția 
in mod special : săptăminile ca
re urmează sint hotăritoare și 
demență nu există la infinit 1

Care a 
lor ? Toți 
vîntul au 
bine ce li 
cere. N. Răducanu a vorbit cu 
sinceritate despre el, obligîn- 
du-se să termine cu „numerele 
personale", să înlăture orice ne
încredere a coechipierilor. Căpi
tanul echipei, O. Ionescu, i-a și 
replicat, cu toată corectitudinea 
unui coleg, că speră ea angaja
mentul internaționalului să de
vină cu adevărat... fapte in di
recția disciplinei și a sobrietă
ții. Amîndoi au subliniat că 
acum nu mai merge, ori se face 
o pregătire ca lumea ori pleci 
din echipă ! Tănăsescu spunea 
că raportul antrenorilor nu poa
te decît să ajute pe fiecare jucă
tor. „Sportul studențesc vrea 
să contribuie la revitalizarea 
fotbalului românesc" — remarca 
el, in încheiere. Mircea Sandu 
amintea că terminarea lucrărilor 
la instalația de recuperare re
prezintă o condiție importantă 
pentru creșterea efectelor unui 
temeinic

De la 
zentanți 
nenți ai 
reținut 
propuneri, îndemnuri :

fost reacția jucători- 
cei care au luat cu- 
arătat că au înțeles 
se impută și ce li se

proces de instruire.
ceilalți vorbitori, repre- 
ai M.E.I., sau compo- 
conducerii clubului, am 
următoarele observații, 

o mai 
accentuată fixare a sarcinilor o- 
perative pentru noul sezon ; 
maximă grijă și atenție la „ac
țiunea atestare"; prezența nou
lui, a contribuției personale a 
antrenorilor în procesul de in
struire (lector N. Irimie); ridi
carea ștachetei exigenței; încre
dere în tinerii antrenori ; ornai 
simțită contribuție și prezență a 
instituțiilor și organizațiilor 
care patronează clubul ; nici un 
rabat abaterilor de la disciplină 
și seriozitate (lector C. Sandu); 
insatisfacția M.E.I. față de com-

SA VEZI CE-O IEȘI
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portarea în ansamblu a echipei; 
necesitatea îmbunătățirii contro
lului din partea conducerii clu
bului și a îndrumării din partea 
M.E.I.; deplina respectare a nor
melor și îndrumărilor date de 
C.N.E.F.S. și F.R.F. (inspector 
M. Lovin).

Subliniind, în încheiere, că a- 
ceasta a fost nu numai cea mai 
lungă, dar și cea mai utilă șe
dință de analiză, președintele 
clubului, arh. Emil-Barbu Po
pescu, a insistat asupra proble
melor de disciplină, de morali
tate. de muncă. O idee intere
santă desprinsă din expunere : 
„Am pierdut, prin perioada sla
bă din finalul sezonului, un bun 
prilej de captare a spectatorilor 
bucureșteni. Trebuie să reluăm, 
prin realizarea unor jocuri valo
roase, această tentativă". S-au 
spus multe lucruri frumoase, a- 
devărate, sincere In ședința de 
la Sportul studențesc. Așteptăm 
acum ca vorbele să devină fap
te !

Eftimie IONESCU

La Snagov, în prima zi a 
cursului de perfecționare la 
care participă antrenorii din 
centrele de copii și juniori 
s-au spus și repetat de cîteva 
ori mari adevăruri privind 
eșalonul speranțelor fotbalu
lui nostru ; adevăruri care 
au mai fost subliniate și cu 
alte ocazii (cursuri, consfă
tuiri, analize etc.) 
gui celor 
scurs 
pinierelor

S-a vorbit nu o dată 
pre :

— mari lipsuri în 
bagajul de cuno
ștințe al antrenori
lor ;

— comoditatea și chiulul 
unora dintre ei ;

— superficialitatea activită
ții de instruire pe care o des
fășoară și selecția *” 
întîmplare ;

— goana după 
pentru clasament, 
mentul muncii in 
tivă ;

— lipsa de tact' 
și numeroase acte 
ciplină.

Și încă multe, multe altele. 
Dar măsurile necesare au în- 
tîrziat mereu și centrele au 
continuat să funcțiftieze ca 
o mașină care scîrțîie zgomo
tos din toate încheieturile. 
Iată, însă, că în acest nou 
an, federația — care finan-

. de-a
13 ani ciți 

de la înființarea 
fotbalului.

făcută la

rezultate, 
în detri- 

perspec-

pedagogic 
de indis-

Cursul de perfecționare

SELECȚIA BINE
Ziua a treia a cursului de 

perfecționare a antrenorilor din 
centrele de copii și juniori a 
fost rezervată, în exclusivitate, 
selecției, verigă de prim ordin 
in procesul formării tinerilor 
jucători, problemă dezbătută în 
repetate rinduri, dar căreia, din 
păcate, destul de mulți tehni
cieni ai fotbalului nostru ii a- 
cordă o atenție insuficientă.

Timp de aproape trei ore, 
Nicu Alexe, directorul Centru
lui de cercetări pentru educație 
fizică și sport, a căutat să ofe
re cursanților tabloul exact al 
procesului de selecție, insistind 
asupra imensei răspunderi care 
revine antrenorilor, în momen
tul luării deciziei față de 
copil sau altul, hotărîre 
trebuie să se bazeze pe 
criterii exacte, obiective,
nu pot înșela, redueîndu-se în 
acest fel la minimum procentul 
rebuturilor. Pentru că, investi-

un 
care 
niște 
care

Din viafa clubului Gloria Buzău

PRIMELE REZULTATE ALE MUNCII,
ENTUZIASMULUI Șl MODESTIEI

Fără îndoială, F.C. Gloria Bu
zău a constituit una dintre re
velațiile sezonului de toamnă 
din Divizia B. Echipa buzoiană 
a mai asaltat cu ani în urmă 
pozițiile fruntașe, dar niciodată 
n-a făcut-o cu atîta consecven
ță — și succes — ca acum. Și, 
iată, deși majoritatea îi acorda 
șansa a doua în luptă cu F.C.M. 
Galați (fostă divizionară A, por
nită în noul campionat cu cîteva 
achiziții de rezonanță), Gloria 
a dominat întrecerea din seria 
I prin comportare și rezultate, 
grație cărora a terminat turul 
pe locul I.

Gloria Buzău de azi este ema
nația entuziasmului care există 
în lumea fotbalului din acest 
oraș, a muncii calitativ superi
oare, desfășurate pe _ toate pla
nurile — 
ganizare.
Buzău

instruire, educație, or- 
Clubul de fotbal din 

oa însemnat doar

« de Argeș

iejan.

fiecarecartiere,ta din trei mari 
apă cum urmează : din cartierul Dru- 
rraful Favorit), Titan (cinematograful 
1 P.T.T.R) ; după o regrupare în fața 
focarele se îndreaptă spre cele mai

ICUREȘTI
xvursii pen- 
âptămină 
Kmrsiile

și deschimbare de firmă, ci 
mentalitate, o activitate sporni
că a conducerii sale, in frunte 
cu președintele Nicolae Vasiles- 
cu, directorul Direcției județene 
de drumuri și poduri, și vice
președintele angajat, prof. Radu 
Oprea, care au în cei 4 vicepre
ședinți (Vasile Teleanu, Traian 
Mihai, Aiirelian Marcoșanu și 
Ion Gheorghe) ajutoare prețioa
se, oameni întreprinzători, gata 
să ajute voluntar, concret și o- 
perativ la realizarea obiectivelor 
care stau in atenția clubului. 
Metamorfoza fotbalului buzoian 
am înțeles-o cel mai bine din 
cuvintele spuse de către Paul 
Popescu, tehnician la întreprin
derea de utilaj tehnologic Bu
zău, membru în consiliul clubu
lui : „Cunosc foarte bine viața 
sportivă a Buzăului. Fie-mi în
găduit să spun, cu modestie, că 
mă număr printre cei care au 
contribuit la constituirea, să zic 
așa, a nucleului din care avea 
să apară azi Gloria Buzău. A 
fost un drum lung, nu lipsit de 
greutăți. Dar prin grija și cu 
ajutorul organelor locale de par
tid și de stat, eforturile tuturor 
iubitorilor de fotbal s-au mate
rializat printr-o zestre sportivă 
foarte bună. Echipa are azi la 
dispoziție un stadion pe cale să 
devină 
Terenul, 
compara 
propriu, 
Tribunele 
locuri. în locul barăcilor în care 
ne dezbrăcăm, au apărui vestia
re frumoase, moderne. Cit pri
vește echipamentul, acesta este 
îndestulător".

Evident, la actualele succese 
ale echipei, o contribuție însem
nată a avut-o tînărul și entu
ziastul antrenor Ion Ionescu 
(fostul jucător al Rapidului), a-

o adevărată bijuterie, 
excelent, nu se poate 
cu cel denivelat, im- 
de acum cițiva ani. 

vor avea 20 000 de

nimat in permanență de dorința 
să aducă noul în procesul de 
instruire și în jocul formației, 
dar trebuie să remarcăm condi
țiile optime in care se lucrează. 
A început să dea roade și poli
tica de formare a jucătorilor, 

o „oază" 
aflați la 
(îndeosebi 
are azi

Altădată, 
pentru 
apusul 
din Ploiești). Gloria 
în rindurile ei, mai mult ca nici
odată, „produse proprii", legate 
de oraș și de infocații susțină
tori. Este cazul lui Cristian, 
Ghizdeanu, Nan, Petrache. Stan, 
Negoescu, juniorul Ivana; fun
daș al echipei naționale de ju
niori, la care s-au adăugat in 
ultimul sezon și mai tinerii 
Cristea, Mircea și Manole, pro
duse ale centrului de copii și 
juniori, unde se instruiesc 120 
de viitori fotbaliști.

Ancorați în viața socială a o- 
rașului, jucătorii învață la liceu 
(Nicolae, Ivana, Simion), la 
școala de maiștri (Stan, Ena- 
che) sau la Institutul de subin- 
glneri (Radu). Unii sint înca
drați în unitățile economice 
(portarul Stelian, de pildă, este 
maistru la Fabrica de sîrmă), 
iar Oprișan, Negoescu, Toma și 
Nan sint profesori de educație' 
fizică. Aceste preocupări au co
respondent într-o comportare 
bună în teren, confirmată de 
faptul că în sezonul de toamnă 
nici un jucător nu a fost elimi
nat sau suspendat. Doar 7 din
tre ei au primit cite un carto
naș galben. Comportarea fotba
liștilor buzoieni, rezultatele ob
ținute de ei denotă că munca 
de educație s-a aflat în perma
nență în atenția conducerii clu
bului și nimeni nu s-a lăsat 
amețit de succesele dobîndite.

Constantin ALEXE

mai mult 
fotbaliști 
carierei

țează cele 
a trecut 
Incepînd I _ 
bruarie nu vor mai avea a- 
probarea să lucreze în pepini
erele fotbalului — din cauza 
indisciplinei și a neîndepli- 
nirii sarcinilor — antrenorii 
Gheorghe Lință (Gloria Bu
zău), Justin Apostol (F.C.M. 
Garați), Adalbert Covaci 
(Gloria Bistrița), Nicolae Ur- 
sache (Politehnica Iași), Ale
xandru Onică (Ceahlăul P.

în fața aceleiași si- 
a se renunța la ei 
și a nu mai avea 
dreptul să fie an
gajați 
unități

Si 
ei 

vor căuta 
umărul ia

I 46 de 
efectiv 

cu data

centre — 
la fapte, 
de 1 fe-

alți 
vor

în aceste 
niciodată, 

antre- 
fi scoși 
să pună 
TRANS-

non. 
dacă nu 
serios i ___ __ ___
FORMAREA CENTRELOR IN 
VERITABILE ȘCOLI în care 
să fie educați și crescuți ju
cători apți pentru marea per
formanță.

„Nu-i suficient numai să 
arunci sămînța în grădină și 
după aceea să stai cu coa
tele pe gard și să vezi ce-o 
răsări și să aștepți ce-o creș
te* — afirma sugestiv Ște
fan Covaci, vicepreședintele 
federației.

Perfect adevărat. Așteptăm 
faptele.

Ldurențiu DUMITRESCUseu ;>

a antrenorilor din centrele de copii și juniori

FĂCUTĂ EVITĂ
ția odată făcută, ea nu mai 
poate fi recuperată în cazul 
eșecurilor.

Lecția prezentată, mult prea 
lungă și lipsită de exemple 
semnificative din domeniul fot
balului, a derivat în final într-o 
altă problemă decît cea pusă în 
discuție, aceea a calității și 
cantității muncii de instruire, a 
numărului de ore de pregătire 
necesare formării sportivilor de 
performanță. Interesant și util 
pentru cursanți, foarte mulți 
dintre ei tineri, a fost și ceea 
ce a urmat. Adică ce au spus 
despre selecție cîțiva dintre an
trenorii centrelor, care au cău
tat să împărtășească din expe
riența lor, să prezinte metode 
folosite de ei de-a lungul anilor. 
Astfel, Leonte Ianovschi (F. C. 
Argeș) a vorbit despre necesi
tatea de a se insista asupra ca
lităților de excepție ale micu
ților jucători. Și a exemplificat. 
Dobrin dispune de forță și dri
bling, M. Zamfir viteză bună 
de deplasare și reacție, Radu 
II explozie și simțul porții, 
Bărbulescu dîrzenie și dăruire. 
Am insistat asupra lor pentru 
că numai prin mii de repetări 
se pot obține in final rezulta
tele așteptate". Tiberiu Itinean- 
țu (Politehnica Timișoara) a 
subliniat că abia în ultimii doi

„REBUTURILE"
ani la acest centru s-a efectuat 
o selecție corespunzătoare. Ian- 
cu (golgeterul primei ediții na
ționale de juniori) a fost foarte 
bun la probele de viteză. iar 
Tornoreanu (cel mai bun ju
nior al centrului la ora actuală), 
răspunde excelent la testele de 
ordin fizic. „Din păcate, din 
cei doi nu am putut forma unul 
singur, jucătorul ideal". La rîn- 
dul lui, Dumitru Chiriță (S.. C. 
Bacău) s-a referit la unele 
norme și probe de control care 
nu sint în concordanță cu ceea 
ce trebuie să se întimple la 
grupele mici, probe care vizează 
îndeosebi mărirea eficacității și 
mișcarea continuă în teren. în 
sfîrșit, Constantin Marcș (F. C. 
Constanța) s-a referit la investi
gațiile pe care trebuie să le facă 
antrenorii pentru a putea cu
noaște foarte bine copiii selec
ționați.

Concluzia care s-a desprins 
In cele cîteva ore ale zilei de 
miercuri este că selecția trebuie 
să fie privită de antrenori ca 
una dintre problemele funda
mentale ale activității lor, de 
rezolvarea căreia depinde într-o 
mare măsură formarea jucătoru
lui de mîine.

L. D.

ȘTIRI... ȘTIRI...
* FEDERAȚIA DE SPECIALI

TATE ne-a făcut cunoscut pla
nul ei de lucru privind urmări
rea și controlarea activității de 
instruire a divizionarelor A 
aflate în prezent în diverse lo
calități din țară. Responsabili
tățile au fost împărțite astfel : 
de echipele Steaua, Dinamo și 
A.S.A. Tg. Mureș răspunde vice
președintele forului de resort. 
Ștefan Covaei ; de F.C. Olimpia, 
F.C. Bihor și U.T.A. — antre
norul federal Constantin Cemă- 
ianu ; de F.C. Corvinul, Jiul, 
F.C. Petrolul Ploiești și Sportul 
studențesc — antrenorul federal 
Cornel Drăgușin ; de Politehnica 
Timișoara, F.C.M. Reșița, F. C. 
Argeș și F.C. Constanța — an
trenorul federal Octavian Po
pescu ; de Politehnica Iași 
și S.C. Bacău — antrenorul Vic
tor Stănculescu, iar de Universi
tatea Craiova și C.S. Tîrgoviște 
— antrenorul Cornel Simionescu.

UN NOU CUPLU DE AN
TRENORI LA POLITEHNICA

ȘTIRI... ȘTIRI...
IAȘI. în urma plecării antreno
rului Ilie Oană la Universitatea 
Craiova, conducerea clubului 
Politehnica Iași a stabilit noul 
cuplu de antrenori care se va 
ocupa de conducerea tehnică a 
echipei în returui campionatului. 
Este vorba de Leonida Antohi, 
antrenor principal, secondat de 
Ion Marica.

• TURNEE PESTE HOTARE 
ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE. 
F.R.F. a aprobat efectuarea de 
turnee de pregătire peste ho
tare unor echipe de Divizia A 
și B, pe parcursul lunii februa
rie. Astfel, Steaua va pleca în 
R.D.G. (în perioada 2—12 fe
bruarie), F, C. Argeș, în Maroc 
(1—15 februarie), C.S. Tirgoviște 
(1—17 februarie) și Universitatea 
Craiova (1—7 februarie). in 
Liban, F.C. Bihor. în Siria (7— 
14 februarie), Politehnica Timi
șoara (2—14 februarie) și F.C. 
Baia Mare (10—20 februarie), în 
Iugoslavia.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul PronosDort din 22 

ianuarie 1978 axat Te campiona
tul italian de fotbal — diviziile 
A și B — conține meciuri inte
resante din care nu sint excluse 
surprizele' și, implicit, cîștigurile 
mari.

Vă prezentăm programul aces
tui atractiv concurs :

I. Bologna — Lazio
II. Foggia — Internazionale
III. Genoa — Fiorentina
IV. Lanerossi — Juventus
V. Milan — Napoli
VI. Pescara — Perugia
VII. Roma — Atalanta
VIII. Torino — Verona
IX. Ascoll — Modena
X. Avellino — Sampdoria
Xi. Bari — Brescia

XII. Palermo — Cesena
XIII. Taranto — Monza

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 18 IANUARIE 1978

Extragerea I : 11 40 33 9 2 25 
Extragerea a I I-a : 12 8 32

18 20 36
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.229.755 lei din care 336.671 lei 
REPORT CATEGORIA 1

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel : în 
Capitală începînd de la 26 ia
nuarie pînă la 18 martie 1978, în 
țară de la 30 ianuarie la 18 
martie 1978.



VOLEIBALIȘTI ROMÂNI
ÎN COMPETIȚII INTERNATIONALE

STEAUA, PE LOCUL 2 IN TURNEUL DE LA LVOV

Orașul Lvov a găzduit timp 
de 7 zile un puternic turneu 
internațional masculin de vo
lei, organizat cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a armatei 
sovietice. La această ediție, 
alături de 6 reprezentative ale 
armatei sovietice, au fost in
vitate să participe Steaua Bucu
rești, Ț.S.K.A. Sofia și Dukla 
Liberec. In turneul final al 
competiției, voleibaliștii români

ȘCOLARII PLOIEȘTENJ ÎNVINGĂTORI IN OLANDA

Nu de mult, echipele de vo
lei ale Liceului „Mihai Vitea
zul" din Ploiești, pregătite de 
prof. Mircea Dumitrescu (pe

In Divizia A la volei

' DELTA TULCEA —
EXPLORĂRI B. MARE 1-3

La Tulcea s-a desfășurat 
partida dintre divizionarele A 
masculine C. S. M. Delta și Ex
plorări B. Mare, contînd pen
tru etapa a 16-a (programată la 
5 februarie !) a Diviziei A de 
volei. Meciul a fost echilibrat 
doar in seturile 2 și 4, cîștigate de 
oaspeți la limită. Victoria a re
venit băimărenilor cu 3—1 (6, 
13, —9. 15). Remarcați : Băgă- 
ian. Viorel, Paraschivescu (Ex
plorări) și Ivanov (Delta). Au 
arbitrat S. Popescu din Con
stanța și V. Vrăjescu din Bucu
rești. (P. Comșa, coresp.) 

au învins cu 3—1 pe Ț.S.K.A. 
Sofia și cu 3—2 pe Dukla Li
berec, dar au pierdut (2—3) în 
fața selecționatei armate; sovie
tice din Caucaz. Primul loc în 
clasament a fost ocupat de for
mația cehoslovacă Dukla, ur
mată de Steaua. După cum ne-a 
informat antrenorul Aurel Dră- 
gan, dintre sportivii români, cea 
maj bună comportare au avut-o 
în acest turneu Macavei, Iones- 
cu și, parțial, Pop.

drept promovat ca antrenor al 
echipei naționale feminine de 
tineret, ca urmare a succeselor 
sale în formarea de jucători) 
au luat parte la un turneu în 
Olanda, la care au fost pre
zente 27 de echipe școlare din 
Norvegia, Suedia, Danemarca, 
R. F. Germania, Belgia, Româ
nia și Olanda. După ua mara
ton de 3 zile (s-au jucat și 13 
meciuri în*-o zi), învingătoare, 
atit la fete cit și la băieți, au 
ieșit reprezentantele liceului 
ploieștean.

Acum citeva zile, directorul 
liceului, Tr. Comaniciu, ne ară
ta, cu mîndrie, cupele aduse. 
De fapt, trofeul fetelor — 
transmisibil — revenea la Plo
iești. pentru că și anul trecut 
fusese cîștigat tot de elevele lui 
M. Dumitrescu. Se cuvine să 
menționăm pe câțiva dintre 
componenții acestor echipe, 
despre care, nu peste multă 
vreme, se va mai auzi cu si
guranță : Georgeta Cristescu, 
Maria Mititelu, Camelia Tomeci, 
Virginia Dolete, Adrian Vasile, 
Marius Săniuță, Aurel Cazaeu.

LORDUL KILLANIN 
VA FACE 0 VIZITĂ 
LA LAKE PLACID
NEW YORK (Agerpres). — 

Organizatorii Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1980 au anunțat 
că președintele Comitetului in
ternațional olimpic, lordul 
Killanin, va face între 10 și 14 
februarie o vizită în stațiunea 
Lake Placid, gazda viitoarei O- 
limpiade albe.

Cu acest prilej, lordul Killa
nin va asista la întrecerile cam
pionatelor mondiale de bob (pa
tru persoane) și la campionatele 
mondiale de patinaj viteză, care 
se vor desfășura în această pe
rioadă la Lake Placid.

16 JUCĂTORI ÎN IOTUL HÂNDBALIȘTILOR IUGOSLAVI
PENTRU „MIJNDIALtlt

Antrenorul echipei mascu
line de handbal a Iugoslaviei, 
Ivan Snoj, a alcătuit lotul care 
va evolua la apropiata ediție 
a campionatului mondial ce se 
va desfășura în Danemarca, 
între 26 ianuarie și 5 februa
rie. Din lotul celor 16 jucă
tori fac parte trei portari,

PE GHEAȚA ȘI PE

1
tao

Turneele internaționale de tenis ale sezonului

ILIE NĂSTASE Șl FLORENȚA MIHAI ÎNVINGĂTORI
în primul tur al turneului 

internațional de tenis de la 
Baltimore (Maryland), jucăto
rul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—4, 7—5 pe ameri
canul Eliot Teltscher. Alte re
zultate : John James — Ferry 
Moore 6—3, 6—4 ; Cliff Drys
dale — Dan Guerry 6—1, 6—2 ; 
Sherwood Stewart — Paul 
McNamee 6—3, 6—4 ; Frew
McMillan — Charlie Pasarell 
6—2, 6—2.

Primele partide disputate în 
cadrul turneului internațional 
feminin de tenis de la Houston 
(Texas) s-au încheiat cu urmâ-

“ DIN DANEMARCA
printre care Zorko, iar dintre 
jucătorii de cîmp nu lipsește 
Horvath, care deține recordul 
selecționărilor cu cele 223 de 
prezențe în echipa națională. 
Ivan Snoj este antrenorul se
lecționatei iugoslave din 1958, 
dobindind cu echipa sa titlul 
olimpic in 1972, la Munchen.

> :

“W*
< ‘ ,3

toarele rezultate : Florența
Mihai (România) — Marita Re
dondo (S.U.A.) 6—3, 6—2 > 
Wendy Turnbull (Australia) — 
Kristien Shaw (S.U.A.) 6—4,
7—5 ; Betty Stove (Olanda) — 
Nancy Richey (S.U.A.) 6—3,
7—5 ; Francoise Durr (Franța) 
— Regina Marsikova (Cehoslo
vacia) 6—2, 7—5 ; Rosemarie 
Casals (S.U.A.) — Caroline
Stoll (S.U.A.) 6—2, 6—4 ; Mona 
Guerrant (S.U.A.) — Ruta
Gerulaitis (S.U.A.) 6—3, 6—2.

Fotbaliștii mexicani. In pregătire 
pentru C. M,, surclasează 

pe Grasshoppers
CIUDAD DE MEaKU, 18 (Ager

pres). Continuîndu-și pregătirile 
pentru turneul final al campio
natului mondial de fotbal, selec
ționata Mexicului a susținut în 
orașul Leon un joc de verificare 
în compania formației elvețiene 
Grasshoppers Zurich. In vervă 
deosebită, fotbaliștii mexicani au 
obținut o victorie netă, cu sco
rul de 8—0 (2—0), prin golurile
înscrise de Sanchez (4), Rangel, 
Nazouez, Ayala (din lovitură de 
la 11 m) și Montandon (autogol).

ZAPADA
stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului la 
1000 m, cu 1:25,59. Recordul 
mondial în această probă apar
ține, din anul 1975, compa
trioatei sale Tatiana Averina, 
cu 1:23,46. Alte rezultate : mas
culin : 500 m — Boucher (Ca
nada) 38,71 ; 1 500 — Van Hel- 
den (Olanda) 1:59,67 ; feminin 3 
500 m — Vera Krasnova 
(U.R.S.S.) 41,99.

»

TIMP FRUMOS IN PERIOADA... J.O. '80!
X

Conform datelor prezentate de 
înstitutul unional de hidrome- 
teorologie al U.R.SJS., la sfîr- 
șitul lunii iulie și inceputul lu
nii august — adică în perioada 
Jocurilor Olimpice din 1980 la 
Moscova va fi vremea cea mai 
călduroasă și senină. Tempera
tura medie zilnică va fi de 19 
grade, cu oscilații între 2—2,5 
grade, iar ploile vor constitui 
o raritate.

Timp bun prevăd hărțile si
noptice și la Tallin, unde vor 
avea loc întrecerile Regatei o- 
limpice. Astfel, temperatura 
medie zilnică a anuliți va fi 
de circa 16,7 grade, umiditatea 
relativă — 78%. iar viteza vin- 
tului de aproximativ 4,7 me
tri pe secundă. N-a fost ne
glijată In calcul nici— Înălțimea 
valurilor : 0,4 metri, iar tem
peratura apei va fi de aproxi
mativ 16 grade.

Hi 2
Una din marile surprize ale sezonului de schi o constituie compar- 
tarea excelentă a tinărului schior bulgar Petar Popanghelov. lată-l, 
in stingă fotografiei, lingi Klaus Heidegger (Austria), centru fi 
Mauro Bernardi (Italia), in dreapta, după slalomul special de la 

Wengen (Elveția), ciftigat de Heidegger
Telefoto : KEYSTONE — AGERPRES

A FOST TERMINATA CONSTRUCȚIA
PRIMULUI BLOC AL SATULUI OLIMPIC
MOSCOVA (Agerpres). — A 

fost încheiată construcția pri
mului imobil din cele 18 ale Sa
tului olimpic din Moscova. 
Proiectanții și constructorii cre
ează un cartier ce va fi locuit 
nu numai în timpul Olimpiadei 
din 1980, ci va deveni un veri
tabil microraion urban după 
terminarea Jocurilor Olimpice, 
cînd va putea primi cîteva mii 
de locuitori permanenți. De a-

ceea, s-a optat pentru proiec
tul care prevede blocuri cu 16 
etaje, din panouri. Asemenea 
imobile pot fi văzute în multe 
cartiere ale Moscovei.

Recent, președintele C.I.O., 
lordul Killanin, s-a interesat 
de stadiul de construcție a Sa
tului olimpic. El a scos în evi
dență caracterul rațional al 
proiectelor selectate, ritmul 
bun al lucrărilor de construcții.

Proba masculină de slalom 
uriaș de Ia Adelboden (Elveția) 
a revenit lui Andreas Wenzel 
(Liechtenstein). Marele favorit 
al cursei, suedezul Ingemar 
Stenmark s-a clasat pe locul 
doi, fiind urmat de Pierro 
Gross (Italia), Heini Hemmi 
(Elveția) și Phil Mahre (S.U.A.).

Lider în clasamentul general 
individual al „Cupei Mondialfe* 
se menține Ingemar Stenmark 
— 150 p, urmat de Klaus
Heidegger — 90 p și Phil
Mahre — 76 p. în clasamentul 
general pe echipe (masculin și 
feminin) conduce Austria —

500 p, urmată de Elveția
286 p și Italia 223 p. 

în cadrul concursului de
tinaj viteză de la Innsbruck,
Liubov Sadcikova (U.R.S.S) a

K Sa

p»-

Norvegianul Bjarne Naes a 
terminat învingător în con
cursul de sărituri de la Sappo
ro, totalizînd 273,1 p (cu să
rituri de 113,5 m și 118 m).

Proba de slalom special băr
bați din cadrul Dinamoviadd 
de schi, care a început în sta
țiunea montană cehoslovacă 
Strbske Pleso, a fost cîștigati 
de Nikolai Kedrin (U.RSJS.) — 
1:33,49 (în două manșe), ur
mat de Valkosz (Polonia) — 
1:33,83, Nieolae Barbu (Româ
nia) — 1:33,98, Smejkal (Ceho
slovacia) 1:34,1, Dan Cristea 
(România) 1:38,64, Dumitru Frăr 
țilă (România) — 1:35,27.

La feminin, în aceeași probă, 
pe primul loc s-a situat Dana 
Lopushna (Cehoslovacia) — 
1:39,95. Daniela Unkrop (Româ
nia) s-a situat pe locul 8 cu 
timpul de 1:50,38.

jcĂpjgpodg ...POȘTA E DE VINA!

GIMNASTICĂ 
IN AVION

Compania Scandinavă 
• . navigație aeriană

a primit nume- 
plîngeri că — în 

serviciilor care le

i

de 
S.A.S. 
roase 
ciuda _ ___ _
sînt oferite în cursul zbo
rurilor transatlantice — 
pasagerii se simt obosiți 
și odată ajunși la desti
nație, au nevoie de un 
repaus. De aici s-a năs
cut ideea ca să fie in
trodusă și o repriză de 
gimnastică, în cadrul pro
gramului de agrement 
pus la dispoziția celor 
care se îmbarcă pe 
oane S.A.S. Pasagerii 
destind cu plăcere 
cadrul celor cîteva 
cărî menite a-i înviora și 
a le îndepărta somnolen
ța specifică 
prelungite cu 
Ideea a prins și 
studiată în 
față și de 
aeriene.

tile pentru practicarea 
diferitelor discipline. In 
mod special au atras a- 
tenția două inovații.

Este vorba în primul 
rînd de ,,bazinul de înot 
transportabil" din mate
rial plastic, numit ,, Ex
press*, 
tri. 
montat 
pe orice 
losit de 
ce este

Un alt 
tat materialul plastic pen
tru acoperirea unui teren 

operație

plastic,
>*, lung de 25 de me- 
„Bazinul* poate 

în cîteva 
teren plat 
înotători 

umplut cu 
succes l-a

fi 
minute 
și fo- 

indetâ 
apa. 

repur-

I i
Cum se schimbă oamenii ; mal bine zis, cum îi schimbă mi

rajul banilor ! Ca de pildă Beckenbauer, pînă mai acum cîteva 
luni idolul unei întregi generații de jucători care vedea în el 
întruchiparea nu numai a calităților de fotbalist, cl și a celor 
de adevărat sportiv. A intervenit intempestiva sa plecare peste 
Ocean, la Cosmos, unde fostul libero al lui Bayem Munchen și 
al reprezentativei R. F. Germania, cîștigător — în 1976 — pen
tru a doua oară al „Balonului de aur“, a învățat (repede !) un 
singur lucru : să-și comercializeze cît mai bine talentul. Atît de 
bine, îneît nu mai vrea să piardă nimic, nici chiar în... pauza 
campionatului nord-american. Drept pentru care a convenit cu 
echipa Munchen 1860, din prima ligă a R.F.G., sâ joace sub cu
lorile acesteia timp de două luni. Pînă reîncepe activitatea în 
S.U.A, De aceea, la 10 decembrie 1977, ultima zi a transferărilor, 
a expediat spre viză, cu poșta, pe adresa federației vest-ger- 
mane, contractul său, semnat, cu Munchen 1860. Numai că 
ștampila aplicată de poștă pe plic indică 13 decembrie. Deci, 
dincolo de termenul limită și Beckenbauer a pierdut... banii. 
Federația de resort din R.F.G. l-a anunțat însă pe fostul ei in
ternațional că în nici un caz — chiar dacă cererea de transfer 
ar fi fost primită în timp legal — nu ar fi aprobat o asemenea 
tranzacție, fiindcă nu are nevoie de „porumbei călători*1.

Dar Beckenbauer nu s-a lăsat : a dat poșta în judecată ! Bani 
să iasă...

ol-

IASIN Șl PELE 
DESPRE C.M.

Isabelle 
Famose,

deo-
pe 

unei
de 

din

ruta pe care 
sportivii

„ Prima
„tare" 

deși gaz- 
mu-lt de 
Franța și 
celelalte 
mi se

SCHIORI LA 
„GRĂDINIȚA*

Alpi. Rezultatele sînt ex
cepționale, mi-cii schiori 
reușind a-și însuși tehnica 
de bază într-un timp 
mult mai scurt decît a- 
duiții.

close

cel mai înalt (8 847 m) 
din masivul Himalaia. S-a 
convenit ca 
o vor străbate 
chinezi și iranieni sâ fie 
cea de pe versantul nor
dic, pe care au adoptat-o 
cu succes alpiniștii din 
R. P. Chineză, în 1960 și 
1975 — informează agenția 
China Noua.

Yvonne, fiica celebru- 
ui campion francez

călătoriilor 
avionul, 

este 
momentul de 

alte companii

INOVAUI 
MATERIALELE 

SPORTIVE

PRIVIND

în toamna anului tre
cut a avut loc la Brati
slava o reușită expoziție 
internațională de mate
riale sportive intitulată 
„Intersport*.

Cu acest prilej au fost 
expuse o serie de articole 
sportive deosebit de u-

durează, de asemenea, 
cîteva minute. „Nisaplast", 
cum este numită această 
copertină, s-a arătat 
sebit de eficientă 
ploaie, în timpul 
demonstrații făcute 
tenismenî cunoscuți 
Cehoslovacia.

DIN NOU PE 
EVEREST

între asociațiile de 
pinism ale R. P. Chineze 
și Iranului a intervenit 
recent un acord potrivit 
căruia o echipa alcătuită 
din alpiniști ai celor 
doua țâri va escalada, 
în viitorul apropiat, pis
cul Ciomolungma (Everest),

schiului alpin, Jean Claude 
Killy, a împlinit recent 3 
ani. Bineînțeles, tăticul 
ei s-a gîndit s-o facă 
schioară. Dar Yvonne se 
temea să înfrunte coborî- 
șul cu minusculele ol 
schiuri. A trebuit ca Jean 
Claude să elaboreze o 
întreagă tehnologie me- 

9n'rtâ a adapta schiul 
pentru ceî mai mici din
tre vizitatorii pîrtîilor. 
„Metoda Killy", dată pu
blicității în aceste condi
ții, a fost preluată de 
alte două mari nume ale 
sportului alb, fostele cam
pioane franceze " 
Mir șî Annie 
care au deschis o școală 
pentru copii sub 7 ani în 
localitatea Avoriaze din

Fostul international al 
reprezentativei U.R.S.S., 
renumitul portar Lev lașin, 
a declarat următoarele, 
privind grupele C.M. : 
„In grupa i lupta pentru 
cele două locuri se va da 
între selecționatele 
gentînel, Franței șî 
liei, în grupa a 
R. F. Germania șl 
nia au cele mai 
șanse, în grupa a 
Brazilia și Austria 
favorite, iar 
IV-a Olanda
vor 
două locuri, 
nală R. F. 
Argentina, 
pledează 
pentru a 
mentui și 
nuluî".

La rînduî său, cunoscu
tul Polo a spus : “
grupă este foarte 
și argentinienii, 
de, vor avea 
furcă cu Italia, 
Ungaria I Din 
grupe, favorite 
par a fi Brazilia, Austria, 
Olanda, Scoția, Polonia 
și R. F. Germania".

Mircea TUDORAN
I

Ar- 
I te

mari 
111-a 
sînt 

în grupa a 
și Scoția se 

pe primele 
Prevăd o fl- 
Germanîa — 

Pentru prima 
clasa de joc, 
doua temp era- 
avantajul tere-

• TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Da Sydney, ir

landezul Eamonn Coghlan a cîș
tigat cursa de o milă, în 4:01,1, 
întredndu-1 pe neozeelandezul 
John Walker 4:01,3. Don Quar- 
rie (Jamaica) a realizat pe 200 
m — 21,6, iar polonezul Slusarskl 
a cîștigat săritura cu prăjina, cu 
5,20 m. • Cea de a 64-a ediție 
a concursului de cros de la Dyon 
s-a încheiat cu victoria belgia
nului Emile Puttemans, care a 
parcurs 11 km în 32 de minute. 
Pe locurile următoare, la trei se
cunde, s-au clasat în ordine el
vețianul Marcus Ryffel, portughe
zul Fernando Mamede 
nul Zaidl. 
(4,180 km) 
vest-germane 
în 13:51,0.

BASCHET • în primul meci al 
„Cupei latine" (masculin), com
petiție care se desfășoară la

Cursa - 
a revenit 

Monika

și tunisla- 
femlnină 
sportivei 

Greschner

Cludad de Panama, selecționata 
țării gazdă a întrecut cu 89—85 -t 
(după prelungiri) echipa Cubei » 
• în „Cupa Koraci“ : Partizan. 
Belgrad — B.C. Genova 100—78 ; 
A.E.K. Atena — B.C. Nisa 56—59; 
Inter Bratislava — A. S. Berclc 
(Franța) 92—95 Bosnia Sarajevo :
— Scavolini Pesaro 116—91 ; Le î 
Mans — Cibona Zagreb 96—74 ; 1 
Juventud Badalona — Xerox Mi
lano 92—88. • în turneul final
al C.C.E. (masculin) : Jugoplas- 
tika Split — Villeurbanne 89—85 
(48—44) ; Maccabi Tel Aviv — 
Real Madrid 101—92 (46—39).

VOLEI A La Istanbul, în meci 
retur pentru sferturile de finală 
ale „Cupei Cupei or “ (masculin), • 
echipa locală Eczacibasi a între
cut cu 3—0 (3, 5, 12) formația 
olandeză Delta Lloyd. Voleibaliș
tii turci s-au calificat pentru se
mifinalele competiției.

Redacția și administrația: cod 70139 București, str. V. Conta 16, of. P.T.T.R. 1, tel. centrală 11 10 05 ; secția coresp. 115109; interurban 437 ; telex 10 350 romsp. Tiparul I.P. „Informația** 
Pentru străinătate : abonamente prin ILEXIM - departamentul export-import presa, P.O. Box 136—137, telex 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. R 1, 2, 3, 4. 10363


