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„MULTA SANATATE Șl TERICIRE IUBITULUI NOSTRU 
TOVARĂȘ NICOLAE CEAUȘESCU!"

simte dacă nu strivit, în 
caz stingherit

Teșim. La colțul halei, 
stantin Gorgan se oprește, 
deți, in ziua de 5 martie, 
diat după cutremur, pe 
acesta a pășit și s-a 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Zidul căzuse pînă 
acolo, unde începe cărămida 
cea roșie. Cu un ceas mai de
vreme nu mă puteam gindi că 
hala fontei s-ar putea ridica, 
ca înainte, pînă la stirșitul a- 
nului. Dar această vizită, care 
avea să se repete in ziua de 7 
martie, ne-a făcut pe toți să 
credem că fonta va curge foar
te repede. Și așa avea să se 
întimple. în două luni zidul a- 
cesta nesfîrșit a devenit fru
mosul glasswand modern pe 
care il vedeți, numai și numai 
pentru că secretarul general al 
partidului nostru n-a stat să 
privească cu amărăciune urmă
rile cutremurului, ci a adunat

I
Cu toată opoziția apărătorilor bulgari, Werner Stockl, infiltrat pe 
semicerc, înscrie un nou gol pentru reprezentativa României.

Foto : Dragoș NEAGU

Aseară, intr-o nouă partidă de verificare

București, întreprinderea „23 
August". înaintăm 
nătoria de fontă, 
„poteci" cu nisip 
nisipul eliberat din 
formelor. Maistrul 
Constantin Gorgan, 
Comitetului de partid pe sec
ție, privește cu mîndrie ne- 
ascunsă piesele uriașe. Se o- 
prește în fața unei planșaibe 
de 4 000 mm, cîntărind aproxi
mativ 16 tone. O admiră ca pe 
o operă de artă.

Spectacolul muncii în secția 
de turnătorie este impresio
nant. Simfonia modernă a cio
canelor pneumatice, glisajul a- 
surzitor al macaralelor, cu „ma- 
teloți” urcați în vîrf de catarg, 
strigîndu-și comenzile, luminile 
albastre ale sudorilor, piesele 
imense care defilează, pe sus, 
prin fața ferestrelor aburite, 

T lucrul de migală al celor care 
eboșează coloșii de oțel — toa
te se adună într-o priveliște 
prin fața căreia reporterul se
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In preajma aniversării

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
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imediat oamenii și le-a spus ce 
au de făcut, fără zăbavă, fără 
șovăială. Imediat, după aceste 
două vizite, Galațiul a început 
să ne trimită toate cele nece
sare, ca intr-o adevărată 
rășie muncitorească...”

Constantin Gorgan ne 
tește la „Motoare”. Iată-1 
maistrul Ștefan Biolan, 
grupei de control motoare. Ne 
oprim în fața unui motor în 
probe. E un motor mare, pen
tru forajul petrolier. Lucrează 
din plin, pentru a-și verifica 
toate capacitățile. Ștefan Biolan 
ascultă cu atenție, de parcă ar 
fi în sala Ateneului, nu în fața 
a 7—800 de cai putere care se 
opintesc asurzitor. Facem cîțiva 
pași împreună. Strungurile au
tomate își continuă zumzetul, 
ca un acompaniament pentru 
uriașul care își cîntă recitati
vul. Ștefan Biolan sa simte 
dator să ne spună cite ceva 
din viața secției : „Acum 10— 
15 ani, lucram 30 de motoare 
pe lună. Astăzi lucrăm 80—100 
și vom lucra mai mult. Se mun
cește mai bine. S-a reorganizat 
secția pe bază de flux tehno
logic. Această reorganizare s-a 
produs 
vizită pe care secretarul ge
neral ‘ ............
făcut-o 
de la 
atenție 
tivitate ___T___
Ceaușescu. Să vă spun drept, 
ori de cite ori întreprin
de o vizită peste hotare, noi, 
cel de la „23 August”, știm că 
vom avea alte și alte contracte. 
In acest moment ne străduim 
să lucrăm mai mult și mai bi
ne, pentru că cererea este tot 
mai mare, poate și ca urmare 
a calității sporite". Ștefan Bio
lan își întrerupe gîndul, ascul- 
tînd cu atenție zgomotul moto
rului în probă. Apoi continuă : 
„Se apropie ziua președintelui 
țării noastre. O așteptăm cu e- 
moție, deși am avut prilejui de

Iovă-

pof- 
și pe 
șeful

imediat după prima

al partidului nostru 
în secție. Noi, 

motoare, urmărim 
maximă neobosita ac- 
a tovarășului Nicoiae
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cu

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

Ca sportivă de performanță care am desfășurat o activitate 
de mulți ani pe terenurile și în sălile de sport, cu satisfacția 
de a-mi fi adus și eu o modestă contribuție la dezvoltarea 
atletismului românesc, am avut, de mai multe ori, prilejul 
de a sta de vorbă cu secretarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. Mi-au rămas puternic întipă
rite aceste momente, pentru că ele mi-au îngăduit să văd per
sonalitatea complexă a celui mai iubit fiu al poporului ro
mân, adine preocupat pentru soluționarea unor importante 
probleme de partid și de stat, dar găsind, deopotrivă, timp 
și pentru a se interesa de viața sportivilor, de felul in care 
ei muncesc și trăiesc, dindu-le o povață, un sfat, ca un ade
vărat părinte. Îmi amintesc că era in decembrie 1965 cînd 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu m-a invitat la sediul Comitetului 
Central. Chiar de la începutul discuției, am înțeles că pe 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu îl preocupă problemele atletis
mului, modalitățile prin care ar fi posibil ca această impor
tantă disciplină sportivă să înregistreze rezultate mai bune, 
atit in activitatea de masă, menită să contribuie la întărirea 
stării de sănătate a națiunii, cit și la nivel de performanță, 
pentru reprezentarea cu cinste a sportului nostru in marile 
întreceri cu caracter internațional. Mi-am dat seama că

IOLANDA BALAȘ-SOTER 
maestră emerită a sportului

Tudor MATS

(Continuare in pag. 2—3)
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SPORTIVE DOLJENE
S-a scris și s-a spus de atitea ori un mare adevăr : 

cabinetul de lucru al tovarășului Nicoiae Ceaușescu este țara! 
O realitate vie, probată zi de zi, prin contactul permanent 
cu oamenii, prin prezența nemijlocită a secretarului general 
al partidului pe întreg cuprinsul patriei.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a vizitat in mai multe rinduri 
și municipiul nostru, Craiova, și alte orașe ale județului Dolj, 
s-a aflat in mijlocul muncitorilor, al lucrătorilor de pe 
ogoare, al tineretului studios, in mijlocul celor care își des
fășoară activitatea in întreprinderi și in instituții. De fiecare 
dată, prezența primului bărbat al țării pe meleagurile oltene 
s-a transformat in vibrante manifestări de atașament și ade
ziune față de politica internă și externă promovată cu ințe-

ION RiNDERlU 
președinte al C.J.E.F.S. Dolj

(Continuare in pag. 2—3)
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Aseară, la Palatul Sporturi
lor și Culturii, în ultima sa a- 
pariție publică înaintea plecă
rii în Danemarca, la campiona
tul mondial, reprezentativa mas
culină de handbal a României 
a întîlnit selecționata Bulga
riei. Ca și în primul meci, dis
putat marți, victoria a revenit 
tricolorilor : România — Bulga
ria 27—18 (15—8). Cei aproape 
2 000 de spectatori au aplaudat 
o serie de faze reușite, unele 
momente de joc bun ale echipei 
noastre.

în această partidă amicală de 
verificare, organizată cu scopul 
de a oferi corpului tehnic posi
bilitatea de a definitiva lotul 
pentru C.M., ni s-a părut mai 
eficientă — în lipsa lui Radu 
Voina — formula de la începu
tul ambelor reprize : Mun- 
teanu (Penu) — Tudosie, Gra
bovschi, Birtalan, Stockl, F61- 
ker, Durau, dar și evoluțiile 
lui Mironiuc, Stingă și Bedi- 
van au fost promițătoare. „7“-le 
la care ne refeream a acționat 
ferm în apărare (min. 10 : 6—0), 
cu Grabovschi în față, extrem 
de muncitor, și a dat satisfac
ție în ofensivă printr-o labo-

BIATLONISTUL
VICTORIOS LA

în stațiunea cehoslovacă 
Strbske Pleso au continuat în
trecerile de schi și biatlon din 
cadrul tradiționalei competiții 
„Dinamoviada". Ieri, sportivul 
român Gheorghe Gârniță a avut 
o evoluție foarte bună în proba 
de biatlon 10 km, pe care a 
cîștigat-o cu timpul de 1.11:36,54 
(3 min penalizare). Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2. Bot
cher (R.D.G.) 1.13:57,96; 3. Kriz 
(Cehoslovacia) 1.15:29,43 ; 4. La- 
banov (U.R.S.S.) 1.16:11,57; 5.

pregătire a atacului, prin 
și prin crearea unor cu- 
favorabile de șut. Cum 
firesc, antrenorii Nicoiae 
și Cornel Oțelea au fă-

rioasă 
viteză 
loare 
era și 
Nedef 
cut numeroase schimbări pen
tru a-i vedea la lucru pe toți 
selecționabilii, dar fluctuațiile 
de jucători în teren au impie
tat asupra coeziunii echipei și 
au dat ......................
adversar 
dicap.

Echipa 
cu un joc variat și 
a pus în permanență 
reprezentativei noastre, fiind — 
din acest punct de vedere — un 
partener valoros pentru veri
ficare.

Au marcat : Birtalan 5, Mi- 
roniue 5, Folkcr 4, Durau 3, 
Grabovschi 2, Tudosie 2. Stingă 
2, Stockl 2, Drăgăniță 1 și 
Deacu 1 — pentru România, Ța- 
nev 4, Hubcev 4, Doicinov 3, 
Nacev 3, Aladjov 3 și Blajev 1 
— pentru Bulgaria.

Foarte bun arbitrajul cuplu
lui austriac Walter Kaca — 
Helmuth Schwartz.

posibilitatea 
să reducă

Bulgariei,

tenacelui 
din han-

insistentă, 
în viteză, 
probleme

N. HRISTACHE

GH GÂRNITĂ
„DINAMOVIADĂ“

Paavo (U.R.S.S.) 1.16:13.79; G.
Eichhorn (R.D.G.) 1.16:31,87.

O comportare remarcabilă a 
avut și Dan Cristea, clasat pe 
locul secund la slalom uriaș 
(1 300 m lungime, 280 m diferen
ță de nivel, 48 de porți), cu 
timpul de 1:28,35. Pe locul I : 
Jan Walkosz (Polonia) 1:26,03 ; 
pe locul 8 : Nicoiae Barbu 
1:32,30. La slalom uriaș (femi
nin), cîștigat de Nina Perciat- 
kina (U.R.S.S.), pe locul 12, ro
mânca Daniela Uncrop.

ÎNDEMNUL secretarului general al partidului 
ÎNTREGUL TINERET PE STADIOANE!

După cinci ani de la neuitata 
întîlnire a participanților la 
Conferința pe țară cu tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, problemele 
mișcării sportive, continua sa 
dezvoltare și afirmare, s-au a- 
flat, din nou, în atenția condu
cerii partidului nostru, personal 
a secretarului general al P.C.R. 
Era perioada în 
de perspectivele 
chise de cel de 
al IX-lea Con
gres al Parti
dului Comunist 
Român, întregul 
popor își 
nifestă din 
în toate 
rele vieții sociale, capacitatea și 
forța de creație materială și 
spirituală.

Se cerea, firește, și sportului 
să răspundă sarcinilor sporite, 
de mare răspundere, încredin
țate de 
varășul 
secretar 
analiza 
ale dezvoltării mișcării sportive, 
în vederea creșterii substanția
le și perfecționării calitative a 
educației fizice și sportului, a 
avut loc în cadrul Conferinței 
Naționale din iulie 1967.

Momente de adincă bucurie 
și recunoștință. în deschiderea 
lucrărilor, delegații au ascultat 
Salutul C.C. al P.C.R. șî Con
siliului de Miniștri, important 
document care a examinat cu la Conferința pe țară a mișcării
clarviziune și exigență situația sportive din 1962, OBIECTI-

care. înflăcărat 
luminoase des-

C

ma- 
plin, 
sfe-

existentă în diferitele domenii 
ale mișcării sportive și a stabi
lit obiectivele fundamentale ale 
activității viitoare.

Au fost, ca întotdeauna, a- 
preciate cu căldură succesele, 
„în sportul de performanță — 
se subliniază în Salutul C.C. al 
P.C.R. și Consiliului de Miniș
tri — sportivii noștri, susținînd 
cu cinste culorile patriei, au

VUL FUNDAMENTAL TRE
BUIA SA-L CONSTITUIE ÎNSĂ 
CUPRINDEREA UNOR MASE 
TOT MAI LARGI, A ÎNTRE
GULUI TINERET ÎN PRACTI
CAREA ORGANIZATA A 
XERCIȚIILOR FIZICE 
SPORTULUI și în această di
recție rezultatele erau încă 
parte de orientările 
țele stabilite

- ‘J-l -

, PAGINI DE ALTR. 
din istoria Sportului românesc

partid. Inițiată de to- 
Nicolae Ceaușescu, 

general al partidului, 
principalelor probleme

cucerit laurii victoriei în între
ceri internaționale de presti
giu". Bilanțul împlinirilor din 
ultimii 5 ani, de la Conferința 
pe țară a mișcării sportive din 
1962, primea astfel o nouă și 
înaltă recunoaștere prin felici
tările adresate tuturor acelora 
care au făcut ca tricolorul 
românesc să fie ridicat în semn 
de salut al izbînzilor sportive 
pe diferite meridiane ale glo
bului — 12 medalii olimpice, 21 
titluri de campioni mondiali și 
23 de campioni europeni, 150 de 
titluri de campioni balcanici. 14 
victorii în cupe ale campionilor 
europeni.

Așa cum se arătase cu clari
tate în cuvîntul de salut rostit 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu

E- 
ȘI

de- 
și cerin- 

de conducerea 
partidului, 
trivit 
sportul înseam
nă, în

po- 
cărora

primul 
rînd, sănătate și 
călire fizică, e- 
nergie și capa
citate sporită de 

muncă, înseamnă recreare și 
destindere, compensarea efor
turilor intelectuale tot mai mari 
solicitate omului zilelor noastre. 
Cu alte cuvinte, dezvoltarea 
largă a sportului de masă pre
supune, înainte de toate, depli
na ințelegere a rolului social al 
acestei activități de interes na
țional, a importanței sale in so
cietatea noastră socialistă.

Analiza neajunsurilor, a ră- 
mînerilor în urmă, atît în acti
vitatea de masă, cit și în dome
niul sportului de performanță 
a fost însoțită de numeroase și 
importante prevederi, orientări 
și hotărîri. de măsuri organiza
torice pentru înlocuirea unor

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2—3)
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Concursurile speranțelor

NOSTRU TOVARAȘ NICOLAE CEAUȘESCU"
Ia patinaj viteză

* -------------------------:----------------------

CE SE INTIMPLĂ IN CENTRELE

GHEAȚA-I L
DAR OAMENII-S

(Urmare din pag. 1)

a-i ura „La mulți ani !“ în mod 
direct, chiar aici, la noi, și nu 
printr-un reportaj TV sau prin 
scris. Pentru noi, muncitorii de 
la „23 August", noaptea Reve
lionului, încălzită de prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a fost o noapte înălțătoare. In 
acele clipe mă gîndeam că se
cretarul general al partidului 
nostru a fost printre noi de 
două ori în zilele crîncene ale 
lui martie și a revenit în ulti
ma zi a anului, la bucurie. Cîți 
șefi de stat, mă întreb, au pe
trecut vreodată Revelionul îm
preună cu muncitorii ?“

Poposim la S.A.S. E secția 
de reparații și autoutilări. „O 
secție nouă, tînără — ne spune 
tovarășul Gheorghe Jipa, loc
țiitor al secretarului Comitetu
lui de partid pe secție. Aceas
tă secție s-a născut la indicația 
tovarășului secretar general al 
partidului, care ne-a spus că o

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

secție de întreținere a utilaje
lor întreprinderii este în firea 
lucrurilor, că altfel nici nu e 
de conceput. Așa se face că 
secția noastră, deși foarte tînă- 
ră, a și reușit să dea între
prinderii un strung de tăiat osii 
pentru boghiuri, un valț de în
doit tablă la rece, piuă Ia 80 
mm și multe altele".

Constantin Iordache, maistru 
la turnătoria metalelor nefe
roase, adaugă: „Am fost alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei pe care a 
făcut-o în secția noastră. N-am 
să uit niciodată cum ne-a lău
dat pentru faptul că am reușit 
să amplasăm rațional utilajele 
moderne. N-am să uit cum 
fata care i-a oferit garoafa avea 
lacrimi de bucurie în ochi... 
Pentru că dumneavoastră sîn- 
teți de la sport, aș vrea să vă 
mai spun două cuvinte. Știm 
foarte bine că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu iubește sportul. E 
destul să vezi cum ii privește 
pe handbaliști, cum le-a strîns

mina lui Năstase și Tiriac, cum 
Ie-a îmbrățișat pe Nadia și Teo
dora, ca să-ți dai seama de a- 
cest lucru. Eu, insă, m-am 
gindit și la altceva. E un an 
și jumătate de cînd a spus in 
Sala polivalentă că trebuie să 
facem mai mult pentru sport, 
motiv pentru care a și dat mi
nunata idee a 
ceasta idee reprezintă o ati
tudine
față de sport. Și cum să nu fie 
așa cînd toaie cuvintările se
cretarului general al partidului 
se incheie cu „multă sănătate 
și fericire". Această urare nu 
este nimic altceva decit vechea 
urare a românului care dorește 
in primul rind „sănătate, că-i 
mai bună decit toate", la care 
se adaugă fericirea poporului, 
căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a închinat toată 
viața. Multă sănătate și fericire, 
iubitului nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu. I Ie dorim din toa
tă inima".

„Daciadei". A-

cu adevărat profundă

SE APROPIE DE OAMENI, II PURTAM ÎNTREAGA

PUTERNICE, CU TRADIȚIE?
Considerate, pe bună dreptate, 

principalul rezervor de cadre, 
concursurile republicane de pa
tinaj viteză destinate copiilor 
ne-au prilejuit, de obicei, debu
turi promițătoare. Așa s-a in
tim plat și la cele două compe
tiții rezervate micilor sportivi. 
Constatarea este cu atît mai 
îmbucurătoare cu cît aceste a- 
firmări au fost realizate de pa
tinatori din secții conduse și 
ele de tehnicieni af jați ' 
ceput de drum. ~ ' 
tinerii antrenori 
(C.S.S. Sibiu), 
Horia Timiș 
Cluj-Napoca) și 
(A.S. Școlarul Constanța), 
muncind cu pasiune — au re
ușit să depisteze elemente talen
tate. Rezultatele nu au întârziat 
să apară, producția cantitativă 
și calitativă a acestor tehni
cieni fiind convingător ilustrată 
de clasamentul general al ulti
mului concurs republican de 
copii : 1. C.S.Ș. Sibiu 34 p, 2.
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 32 p, 
3. Mureșul Tg. Mureș 21 p, 4—5. 
C.S.Ș. București, A.S. Școlarul 
Constanța 9 p, 6—7. C.S. Muni
cipal Cluj-Napoca, C.S.Ș. M. Ciuc 
8 p, ‘ ~ ‘
A.S. 
A.S.

conduse 
la în- 

Este vorba de 
Ion Armenciu 

frații Mihai șl 
(C.S.S. Viitorul 
de Octavian Rusu 

care
au

9.
10—11.

Galați,

II
LE ASCULTA PASUL

înțelege și i ajuta
(Urmare din pag. 1)

NOASTRA RECUNOȘTINȚA
y y

(Urmare din pag. 1)
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tovarășul Nicolae Ceaușescu cunoaște in pro
funzime multiplele aspecte ale dezvoltării 
sportului in țara noastră, dorind ca performerii 
cei mai buni să se afirme cu rezultate presti
gioase in marea arenă internațională.

Eu, ca și alți sportivi din țara noastră care 
au avut fericitul prilej de a-l cunoaște perso
nal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, am o 
mare admirație și stimă pentru președintele 
nostru deoarece, ca nimeni altul, el se apropie 
de oameni, le ascultă păsul, H înțelege, atit la 
bucurie cit și la necaz, ii ajută. Iată de ce 
îndemnurile și sfaturile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă pentru mine un adevărat 
crez de viață, atit in activitatea profesională, 
de îndrumare a viitorilor performeri, cit și in 
cea de familie și societate.

In aceste zile de sărbătorească aniversare, 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu implinește 
60 de ani de viață și 45 de ani de activitate 
revoluționară, doresc să-i mulțumesc din'adin- 
cul inimii pentru tot ceea ce a făcut pentru 
dezvoltarea sportului românesc, pentru binele 
poporului nostru, și să-i urez, din inimă, „La 
mulți ani".

leaptă clarviziune de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai bun și mai iubit fiu al 
poporului romăn.

Noi, activiștii din domeniul sportului, îi pur
tăm întreaga noastră recunoștință și ii mul
țumim din tot sufletul pentru că, de mai multe 
ori, secretarul general al partidului s-a inte
resat îndeaproape și de modul in care se dez
voltă activitatea sportivă in județul nostru, 
ne-a indemnat să muncim mai bine, să încu
rajăm și să stimulăm acele sporturi care ne 
sint specifice nouă, oltenilor, s-a preocupat de 
dezvoltarea bazei materiale a sportului, din- 
du-ne prețioase indicații in timpul construc
ției complexului central, cu care se va minări 
peste puțin timp orașul nostru.

Avem o mare admirație pentru exemplul de 
muncă, de dăruire pe care ni-l oferă întreaga 
viață a tovarășului Nicolae Ceaușescu, închina
tă propășirii poporului romăn, ridicării Româ
niei pe inalte trepte de civilizație și bunăstare. 
La locurile noastre de muncă, ne străduim să-i 
urmăm pilda, si aplicăm întocmai îndemnu
rile și povețele pe care ni le-a dat de fiecare 
dată. Din toată inima, ii dorim iubitului nostru 
conducător de neam, multă sănătate, putere 
de muncă, și un fierbinte „la mulți ani".

$

g

ÎNDEMNUL SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI: 
TINERET PE STADIOANE!ÎNTREGUL

(Urmare din pag. 1)

forme și structuri depășite, de 
crearea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Esențial rămînea ca, pentru 
dezvoltarea pe toate planurile 
a mișcării sportive, să se asigu
re în întreaga viață sportivă o 
atmosferă de principialitate, de 
intransigență față de orice fe
nomene străine eticii sportive 
și cetățenești, să fie cultivate 
în rîndurile sportivilor calitățile 
morale care să le completeze 
armonios și să le valorifice la

maximum talentul și pregătirea 
pentru ca,, prin rezultatele ob
ținute, „tricolorii" să răspundă 
așa cum se cuvine condițiilor 
create de partid, stimei și dra
gostei cu care sint înconjurați 
de masele de iubitori ai spor
tului.

La înaltele îndemnuri, o en
tuziastă și unanimă angajare a 
participanților la Conferința pe 
țară : .Asigurăm Comitetul
Central al Partidului Comunist 
Român, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar gene
ral, că sportivii, antrenorii, 
profesorii de educație fizică,

toți lucrătorii din mișcarea 
sportivă vor munci fără preget, 
cu energie, competență și pa
siune pentru înfăptuirea sarci
nilor de cinste puse in fața 
noastră de către partid, pentru 
ca sportul românesc să se afir
me tot mai puternic în lume, 
spre gloria patriei noastre — 
Republica Socialistă România", 

în viața sportivă a țării În
cepea o nouă etapă de avînt și 
înflorire, <fe succese pe care 
sportivii patriei le vor dedica 
cu fierbinte recunoștință parti
dului, secretarului său general.

Recent, în turul al trei
lea al campionatului de 
hochei, in eșalonul secund 
al Diviziei A, la Miercurea 
Ciuc, Dunărea Galați a în
trecut cu 8—1 Agronomia
din Cluj-Napoca, după ce, 
în turul anterior, la Ploiești, 
cîștigase, tot așa, cu un scor 
concludent. După trei tu
ruri ale campionatului ac
tual, Dunărea conduce cu 
28 p in timp ce Agronomia 
este a șaptea, ultima, cu 
numai 4 p! Situația aceasta 

‘ o oare-

formal 
tivi, J

formai 
Modul 
dată 
spor, 
total
CHuj-î 
pildă, 
venit 
și 
prezer 
zionar

Astăzi, la ora 16, va 
avea loc la hotelul „Tu
rist" din Capitală o în- 
tîlnire de lucru cu acti
vul obștesc, din dome
niul turismului. Sint in
vitați membri ai cercu
rilor și comisiilor de tu
rism, organizatori de 
excursii, pasionați ai tu
rismului din întreprinde
rile și instituțiile bucu- 
reștene. Pentru transpor
tul acestora se vor pune la 
dispoziție autocare. Pleca
rea de la hotelul Intercon
tinental Ia ora 15,30. Alte 
informații!: tel. 16.44.12.

,,DACIADA“
la Podeni — Mehedinți

O.J.T. Brașov asigură 
pentru cluburi, asociații 
și școli sportive tabere la 
cabanele „Clăbucet-Ple- 
care“ din Predeal și 
„Dîmbul Morii" (situată 
pe Valea Timișului), în 
perioada 20 ianuarie — 1 
aprilie 1978. Locurile se 
rețin, în ordinea solicită
rilor, la Agenția de tu
rism Brașov, Bd. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej nr. 9 
(telefon 42102).

8. S.C. M. Ciuc 1 p, 
Șoimii Tușnad 5 p, '* 

Casa pionierilor
C.S.Ș. Suceava 0 p.

După cum se vede, 
ția Clubului Mureșul Tg. 
(antrenori : C. Gali, 
kaș și C. Gall-junior), care con
tinuă să mențină același ritm 
în procesul de formare a viito
rilor performeri, o serie de cen
tre care ne obișnuiseră cu 
bune rezultate în această direc
ție au infirmat așteptările. Ne 
referim, în special, la cele două 
secții din M. Ciuc. Neavînd 
grupe de nlvei 1 complete, prof. 
Maria Tașnadi (S.C. M. Ciuc) și 
prof, neana Biro (C.S.Ș. M. Ciuc) 
ar fi trebuit — și au toate con
dițiile pentru aceasta — să 
muncească cu mal multă eficiență 
pentru a depista și pregăti un nu
măr corespunzător de copii talen- 
tațt De asemenea, nici antrenorii 
St. Demeny (C.S.Ș. București) și 
St. Erdoșy (C.S. Municipal 
Cluj-Napoca) nu au reușit să 
valorifice posibilitățile existente, 
cauza fiind, după părerea noas
tră, selecția făcută la lntîmplare. 
Surprinde, de - asemenea, și făp
tui că "
LE.F.S. 
Brașov 
ceea ce dovedește 
cupare pentru creșterea de 
lori proprii.

Troian IOANIȚESCU

secții 
București 
nu apar

cu excep- 
Mureș 

Eva Far-

puternice ca 
șl Tractorul 

în clasament, 
lipsa de preo- 

va-

invită, desigur, la 
care meditație de
oarece...

...în 1953, echipa 
clujeană (pe atunci, 
Știința) era campioană națio
nală, in timp ce formația gălă- 
țeană n-a avut acces în tur
neul final al competiției, una 
dintre puținele la care a și 
luat parte. De atunci, dar 
și pînă atunci, hocheiștii 
clujeni, totdeauna partici- 
panți la campionatul țării, • 
s-au aflat deseori printre 
fruntași.

...în 1970 a fost construit 
la Galați un patinoar arti
ficial, care a provocat o ex
traordinară emulație pen
tru hochei în rîndurile ti
neretului. Un an mai tîr- 
ziu, un astfel de patinoar 
a fost construit și la Cluj- 
Napoca, oglinda sa de ghea
ță fiind un autentic magnet 
pentru numeroși localnici.

Ce s-a petrecut însă de 
atunci în aceste două orașe, 
în domeniul activității ho- 
cheistice ? Gălățenii și-au
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ÎNTRECERILE TEN
„Cupa Unirii" la tenis a con

tinuat în sala „23 August" cu 
meciurile de seniori contînd 
pentru primul turneu valoric și 
cele de juniori. In cea mai 
spectaculoasă partidă, disputată 
miercuri seara, Mihai Tăbăraș
1- a întrecut pe Jean Bîrcu cu
2— 6, 7—5, 10—8 (după ce în 
setul doi Bircu conducea cu 
5—2 și 40—0 !). învingătorul se 
anunță ca unul din candidații

CONCURSURI DE SCHI LA PREDEAL,
POIANA BRAȘOV
Sfirșitul acestei săptămîni 

programează, în continuare, o 
serie de competiții de schi.

Vineri șl slmbătă, pantele 
din Postăvar sint la dispoziția

BULETINUL ZĂPEZII
Prin anxb.i.tcxa Serviciului pre

vederi de scurtă du-otă din cadrai 
Institutului meteorologic, amatorii de

să ningă.

schi sînt informați osupra
în zona

grosimii
mon-stratului de 

tonă :
zăpadă

Predeal 21 cm Semenic 66 cm
Sinaia - Paring £8 cm
Cota 1 500 20 cm Tarcu
Vf. O mu 15 cir. Godeanu 18 cm
Păltiniș — Vlădeasa 8 cm
Sibiu 7 cm Băișoara 18 cm
Fundata 16 cm Iezer
Rorău 34 cm (Rodna) 16 cm

în cursul zileii de ieri a continuat

Șl PE SEMENIC 
tinerilor schiori care se întrec 
pentru „Cupa Sulinar", Vineri 
are loc slalomul special, iar 
sîmbătă slalomul uriaș.

Fondiștii de toate categori
ile (de la copii la seniori) își 
vor disputa „Cupa Brașovia" 
la Predeal, pe traseul Fitifoi, 
unde condițiile de concurs sint 
foarte bune. Sîmbătă se vor 
desfășura probele individuale, 
iar duminică ștafetele.

Tot Ia Predeal, săritorii cu 
schiurile (copii și juniori) se 
vor întrece pentru „Cupa 
Cioplea".

Pe Semenic va avea loc 
etapa județeană a campiona
tului național de schi. Vor fi 
prezenți schiori alpini și fon- 
diști.

TENIS DE MASA SI AH3 1

la priq 
lor 9". 
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UNDE ARE (Șl N-AR

Duminică geroasă de ianua
rie. Pornim din Drobeta-Turnu 
Severin îndreptîndu-ne tot mai 
mult spre 
Satele sint 
montan pe 
spre Podeni. 
te rătăcită 
parcă anume creată numai cit 
să încapă satul, nu departe de 
izvoarele rîului Bahna. Ne în- 
tîmpină o mulțime de copii, de 
toate vîrstele, cu sănii care 
mai de care mai frumos mește
șugite. „încotro, voinicule" ? — 
ne-am adresat unuia dintre ei. 
„La Colnic. Avem concurs". O 
pornim în urma concurenților. 
Pe unul, care mai mult alerga 
decît mergea, ca să fie în pas 
cu ceilalți, îl oprim. Abia ră- 
suflînd, ne spune intr-un lim
baj pitoresc, ca dealtfel al tu
turor locuitorilor, că-1 cheamă 
Neluțu Țărlui și este în „glupa 
male la glădiniță".

Puțină zăpadă la Colnic — un

munții Mehedinți, 
rare in peisajul 

care îl străbatem 
O așezare de mun- 
într-o depresiune

deal așezat cu spatele la soare. 
Grigore Nicolcescu, secretarul 
Consiliului popular, oficiază ca 
starter ; este ajutat de Gheor
ghe Vlădică, muncitor, membru 
în Comitetul comunal de par
tid. Aveam să asistăm la un 
concurs cu foarte multe manșe, 
deoarece fiecare concurent mai 
dorea o cursă, și încă una... așa 
că, de fapt, au fost și mai mulți 
cîștigători. Iată-i în ordinea 
„manșelor" : 
Vasile 
Pârvulescu. Nicolae

Părăsim Colnicul, 
cern în sat și intrăm 
cultural, unde se 
ultimele jocuri ale turneului de 
tenis de masă, finala desfășu- 
rîndu-se între muncitorul 
colae
Dorel Șchiopulescu. Lume mul
tă în jurul meselor de șah. A- 
sistăm la o aprigă partidă între 
cantonierul Gheorghe S. Muică 
și Constantin Cheiță. Deodată,

Iată-i
Dorel Pătrulescu, 

Rădăslăvescu, Mariana 
Papavă.
Ne întoar- 
în căminul 
desfășurau

Ni-
Lepădătescu și elevul

ușa căminului s-a deschis larg, 
o întreagă delegație făcindu-și 
apariția : erau sătenii din Ma- 
larișca, în frunte cu învățăto
rul Nicolae Duncescu, anima
torul și sprijinitorul activități
lor sportive din acest sat, îm
preună cu elevi, alți tineri și 
mai puțin tineri care au venit 
să se 
deni.
cîțiva 
Dirpeș 
putat, 
Popescu. Urări de bun sosit și 
sănătate și iată-i pe cei din 
Malarișca la șah și tenis de 
masă alături de gazde. între 
timp, larma de pe Colnic se 
mută pe o uliță învecinată că
minului cultural. Și ne revine 
așa deodată în memorie tabloul 
de pe Colnic, cu Neluțu stră- 
duindu-se să meargă în pas cu 
cei mai mari...

întreacă cu cei din Po- 
Facem cunoștință cu 
dintre ei : Constantin 
— delegat sătesc și de- 

Gheorghe Bolba, Nicolae

De mai mulți ani încoace, 
la vremea întocmirii planuri
lor de pregătire a 
reprezentative și a fixării o- 
biectivelor pentru marile com
petiții internaționale, federa
ția de volei manifestă o po
ziție constant neîncreză
toare în posibilitățile echipei 
noastre feminine, 
anul acesta, anul campionate
lor mondiale (în U.R.S.S. — 
fete, în Italia — băieți), care 
oferă cite un loc între parti
cipantele la Jocurile Olimpice, 
obiectivul voleibalistelor este 
mal puțin pretențios decît 
cel al voleibaliștilor. Aceștia 
trebuie să urce pe podiumul 
de la Roma, în timp ce fetele 
au 
ocupe 
bil«
Moscova. Ce fundamente reale 
au neîncrederea in șansele 
fetelor, lipsa de curaj în fi
xarea unui obiectiv cu ade
vărat stimulator, în spiritul 
sarcinei de mare răspundere 
pe care și-a asumat-o federa
ția : aceea de a obține califi
carea ambelor noastre repre
zentative la J.O. ? Pentru că, 
renunțînd cu bună știință la 
una dintre cele trei posibilități 
de obținere a calificării la 
turneul olimpic, ne întrebăm 
dacă nu cumva angajamentul 
de a ne prezenta la Moscova, 
în 1980, și cu echipa feminină 
nu va rămîne vorbă-n vînt ! î
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CA RABATURILE FĂCUTE VIEȚII SPORTIVE

Pregătirile pentru retur

NU ESTE SUFICIENT DOAR MIRAJUL „POTCOAVEI , 
RAPIDULUI li TREBUIE Șl TEREN DE ANTRENAMENT...

‘t

> reprezenta- 
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I
I
I
I
I
I

această „in- 
jni în echipa 

că — poate 
credeți — la 
joacă și n-a 
2—3 ani nid 

gur hocheist 
:a !
tuație, ce să 
Gheața-1 la 
îil-s altfel».
leo V1LARA

I
I
I
I
I

NILOR1
I
I

1 „Turneul ee- 
îltate : O. Vîl- 
6-3, 6—4 ; FI. 

ite 6—1, 6—3 ; 
, Nisiparu 6—4,
- FL Niță 4—6,
Tăbăraș — O. I 
; M. Mirza — | 

>—2. După trei 
conduc in da
ta, M. Tăbăraș
cu cite 3 vic

iul rezultat din 
i : D. Stănescu 
, 6—3. (Daniel
- coresp.).

I
I

iminin, în sala 
înregistrat ur
ate : Cosmina 
ntina Mîndres- 
lorgefa Onel — 
v 6—3 ;

— Mariana 
Laura Grum- 

i Boboc 6—0, 
loise — Car- 
, 6—1 ; în op- 
inu — Gabrie- 
i—1. în con- 
îasculin, turul 
• C. Tatu 6—2,
- F. Mihăiles- 
t. Almăjan — 
ț—1, 6—1 ; T. 
Feodosia 6—4, 
teanu — Gh. 
-7, 7—5. (31a-
- coresp.)
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Marti, F.C. Olimpia susținea 
ultimul antrenament dinaintea 
plecării la munte. După cele 
trei „zile medicale", care au 
deschis pregătirile din acest an, 
noua promovată a început re
adaptarea treptată a organismu
lui la efort. Pe stadion și în 
sală. Prin alergări și exerciții 
de suplețe și mobilitate. Opt 
antrenamente în șase zile. Cu 
întreg lotul trecut cu bine prin 
testele medicale ale doctorului 
N. Szaîasy și ale asistentului 
G. Suciu. O vacanță lungă, 
„greutatea" echipei a crescut 
pur fizic, prin surplusul unor 
jucători, dar antrenorul Gheor- 
ghe Staicu nu-i îngrijorat. 
„Urmează un efort foarte mare 
care va anula rapid, din mers, 
kilogramele în plus".

Ultima zi acasă începe prin- 
tr-o încălzire de 20 minute. 
Urmează o jumătate de oră de 
lucru intens în sala de sub 
stadion. Circuite complexe 
pentru suplețe, forță și dez
voltarea mușchilor abdominali. 
Haltere mari și mici, mingi 
medicinale, sărituri cu coarda, 
extensii la sol și pe spaliere. 
Ritmul crește treptat Ochii 
celor doi antrenori nu scapă 
pe nici unul dintre cei 20 de ju
cători : Pusztai, Reș, Szabo — 
portari ; Bocșa, Smarandachc, 
Matei, Mureșan, Popa, Mareo, 
Popescu și Ghenceanu (de la 
juniori) — fundași ; Keiser, 
Both I, Balhori II și Sabău 
— mijlocași ; Mathe, Hațeganu, 
Gherine, Helvei și Balogh — 
atacanți. E o atmosferă de 
lucru serios și de conștiincio
zitate. „Seriozitatea jucători
lor și unitatea lor sufletească 
explică locul VI ocupat de 
Olimpia la sfîrșitul turului", 
mărturisește antrenorul Ștefan 
Czako, fosta extremă stîngă la 
U.T.A. și Minerul Baia Mare. 
Turul acesta a însemnat 18 
puncte și golaveraj pozitiv, 
zestre cu care Olimpia s-a cla
sat cel mai bine dintre promo
vate. Și totuși cei doi antre
nori nu-s mulțumiți de „recol
ta" toamnei. Nici jucătorii nu-s 
prea satisfăcuți de tur,' „pentru 
că se puteau obține incă 2 
sau 3 puncte, cu mai multă 
atenție și curaj", 
nează Viorel 
golgeter al 
Viareggio de 
F.C. Olimpia 
dar ea știe 
foarte dificil. ___
mația va susține numai opt 
meciuri acasă, iar cinci dintre 
ele vor însemna întreceri foarte 
grele cu A.S.A., Steaua, „Poli" 
Timișoara, Dinamo și „U“ Cra
iova — toată floarea cea ves
tită a campionatului nostru. 
Conștientă de acest „retur de 
forță", echipa sătmăreană în
cearcă să-și facă primăvara cit 
mai ușoară, acum in plină 
iarnă.

PRIMA ZI LA MUNTE.
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dacă pregă- 
lodelul anului

țontlnuitate), 
moșteni at- 
pială și ad- 
u manifestat 
Javila Plocon 
■eptate. Dar 
petrece ta- 
atunci fede- 

isidera apre- 
!g- nu fără 

că, ta ac- 
i lnternațio- 
itre ar avea 
decît băieții, 
lcătuit lotul 

așa proba- 
faptulul că 
nai califica- 
lot a cărui 
surprins sub 
toate jucă-

toarele sînt cu mult și foarte 
mult sub vîrsta performanței 
optime ; lipsesc valori au
tentice, încă necesare echipei, 
mai ales pentru „mondiale* 
(Marla Enache, aleasă astâ- 
toamnă — prin votul zia
riștilor sportivi prezenți la e- 
uropene — în sextetul ideal al 
C.E., deși echipa sa era abia 
pe locul 6, Victoria Banciu, 
Mariana Ionescu sau ridică
toare mai aproape de cerin
țele Internaționale : Doina
Săvoiu, Liliana Pașca, spor
tivă care nu și-a propus să 
rămînă indisponibilă.., pînă 
în 1980, 
năilă), 
dilate
(L. 
van, 
su) ; 
Irina
Victoria Georgescu 
lena Grigoraș 
de valoare și cu oarecare ex
periență Internațională ; nu 
este chibzuită primenirea gra
dată a lotului etc.

Campionatul mondial este 
In vară, dar încă nu a fost 
stabilit colectivul de tehni
cieni care să pregătească un 
lot la alcătuirea căruia — 
după toate probabilitățile — 
n-au participat ț 7 !
tn aceste condiții, Davila 

Plocon are, din păcate, drep
tate...

Miercuri, autocarul Olimpiei 
urca în munții Gutiiului, la 
916 m altitudine și 32 km de 
Baia Mare. în stațiunea Izvoa
rele, cadru splendid, dominat 
de liniște și lipsit de tentații. 
Prima zi din cele zece care 
vor fi petrecute la munte în
cepe cu recunoașterea cîtorva 
din numeroasele trasee alpine 
ce șerpuiesc printre izvoare 
încremenite sub piatră și omăt. 
Aici volumul de muncă crește 
din start. „Vom alerga foarte 
mulți kilometri în aceste zile 
— zice GH. STAICU. Dar pe 
mine nu mă interesează CÎT 
și CUM se aleargă, mă intere
sează intensitatea și varieta
tea volumului de efort. Echipa 
noastră a avut meren forță 
fizică, o dovedește și turul. 
Acum vom căuta ca prin acu
mularea de forță și rezistență 
să realizăm îmbunătățirea fac
torului fizic".

A DOUA ZI 
începe la ora 
după o ninsoare 
cu înviorarea. La 10,30 urmea
ză primul antrenament al zi
lei Alergări pe porțiuni bine 
alese, cu pante Înghețate și 
zăpadă mare. După-amiază al 
doilea antrenament, cu circuite 
de forță și rezistență din eare 
nu lipsesc nici aid la munte 
haltere și mingi medicinale. 
Primul cros de 3 km, din a- 
ceastă zi, rămîne un punct de 
referință. Pentru că la sfîrși
tul „etapei Izvoarele* Gh. Stai
cu și St. Czako vor lua din 
nou pulsul jucătorilor imediat 
după o ultimă alergare de 
3 000 m. „Acesta e criteriul de 
verificare a muncii depuse aici. 
Nu ne interesează 
kilometri care nu mai spun 
nimic, ci efectele acestor aler
gări", concluzionează Gh. Stai
cu, care a promovat această 
echipă de două ori în „A“, 
fără ca el să C știut ce e re
trogradarea. Și nid nu are 
de gînd să cunoască gustul 
amar al căderii. Nid jucătorii 
nu vor să mai repete expe
riențe triste. Cu gîndul la o 
primăvară frumoasă. Both I, 
golgeterul echipei, cu 7 goluri, 
cere mai mult atacanților care 
au marcat prea puțin ; Sma
randache promite un joc mai 
bun al apărării și al lui, „cel 
uitat prea repede de selecțio
neri după numai două meciuri 
in națională". Cu gindul la 
retur, Olimpia demonstrează, 
aid, la munte, ca și acasă, un 
deplin respect al muncii. 
„Echipa noastră știe că im
portant este să păstreze apoi 
aceste energii acumulate. Pen
tru că atunci cind am retro
gradat, rabatul făcut vieții 
sportive din prima zi eînd 
ne-am intors acasă a fost o 
cauză serioasă a căderii noas
tre". Opinia aparține lui Kei
ser și Matei, dar ea reprezintă 
de fapt conștiința întregului 
lot.

...La ieșirea din hotel o por
țiune înghețată. Jucătorii O- 
limpiei înaintează prudent, 
în alergare, fiecare urmărind 
menținerea echilibrului pe dru
mul de sticlă. „Returul va fi 
la fel de alunecos" — zice 
dneva cu aluzie. Pe drumul 
de la Izvoarele n-a căzut nid 
un component al Olimpiei...

Mircea M. IONESCU

DE MUNTE 
8 dimineața, 
ca-n povești,

sutele de
spun

LOTO
indisponibilă. „ 
Emilia 

în schimb 
jucătoare 

Malezian, I. 
D. Popescu, 
în actualul lot, 
Petculeț, Maria

Cemega-Mă- 
sînt cre- 

modeste 
Șiclo- 

“ Bu
doar 

Rusu, 
__ și Marl- 
sînt jucătoare

D.

Aurelian BREBEANU

Club cu o veche șl frumoasă 
tradiție muncitorească, Rapidul 
și-a făurit de-a lungul existen
ței sale de aproape 55 de ani (pe 
care îi va împlini ta 1979) un 
prestigios renume în fotbalul ro
mânesc. Printre alte merite care 
îi stat recunoscute și apreciate 
la loc de frunte se situează acela 
de a fi devenit o fertilă pepinieră 
de tineri jucători. Pentru mai 
multe generații de copil — nu 
numai din cartierele Giulești și 
Grivița, ci și din alte zone ale 
Capitalei, ba chiar și din comu
nele învecinate — stadionul ta 
formă de potcoavă de lingă Po
dul Grant a reprezentat un ade
vărat magnet. Fie că ' ' 
lușit tainele fotba
lului, ta echipele 
de pitici ale clubu
lui, fie că au venit 
aici ceva mai tir- 
ziu, de la alte echi
pe mici, în Giulești 
și-au format și “* 
dicat măiestria 
acest sport, 
îndrumarea 
șl competentă 
unor pricepuți 
trenori, sute și sute 
de juniori, dintre 
care o bună parte 
au rămas fideli cu
lorilor alb-vișinii pină la retra
gerea lor din activitate, dar des
tul de mulți s-au răspîndit prin 
aproape toate colțurile țării (li
nii atrași de avantajele oferite 
de alte cluburi).

Iată însă că, după o perioadă 
atît de fructuoasă în creșterea și 
lansarea tinerelor talente fotba
listice, apreciata pepinieră fotba
listică din Giulești (susținută, 
financiar — ca și celelalte centre 
de copii și juniori — de către 
F.R.F.) a început să scadă ta 
productivitate, în randament. Nu 
atît ta privința cantității, cit mal 
ales sub aspect calitativ. Dacă 
numărul mediu al jucătorilor pe 
eare echipele de juniori ale Ra
pidului 11 furnizează anual 
vederea promovării ' 
mâțule de seniori 
eșaloane) continuă 
SO—W (ceea ce este 
puțini dintre aceștia

ri- 
în 

sub 
atentă 

a 
an-

aici au des-

unele cazuri de la mari distanțe) 
mai întâi la stadionul Giulești 
(unde au condiții pentru echipa
re șl, după aceea, pentru duș), 
pentru a fi transportați apoi cu 
autobuzul la baza „Cireșaxii", 
la terenurile Pasteur, Victoria 
sau Depoul Triaj, aflate la dis
tanțe apreciabile și lipsite de 
grupuri sociale corespunzătoare. 
Se pierde, deci, timp (care ar 
putea fi afectat pregătirii), se 
pierd bani (pentru chiria tere
nurilor respective), are de sufe
rit calitatea instruirii.

CREDEM CA A VENIT MO
MENTUL CA FORURILE CARE 
PATRONEAZĂ SAU RĂSPUND 
MAI MULT SAU MAI PUȚIN

de juniori doar ca o punte spre 
echipele mari.

Dar dacă Rapidul n-a mai pu
tut scoate în ultimii ani jucători 
de valoarea ’ ' ~ 
triu II sau 
marile cauze 
TA TE A MAI 
TIEI, CA ȘI
INSTRUIRE. __ ________
au continuat. în general, să aș
tepte intrarea pe poarta stadio
nului a copiilor atrași de mira
jul „potcoavei", așa cum se in
tim p la cu ani în urmă, deși acum 
concurența celorlalte cluburi și 
asociații din Capitală (unele din
tre ele dispunînd de condiții net 
superioare “

lui Dumitru, Dumi- 
Dan Coe, una din 
constă și în CALI- 
SLABĂ A SELEC- 

A PROCESULUI DE 
Antrenorii centrului

@ „Producția" de jucători satisface cantitativ, 
dar nu și calitativ © In lipsa unui spațiu cores
punzător de pregătire, copiii fac navetă de Ia 
un teren la altul © Selecția trebuie să devină 
mai riguroasă, tar instruirea mai apropiată 

cerințelor performanței

I (în 
lor în for- 
din diferite 
să fie de 
remarcabil), 

__ ______ ____ .__ au reușit să 
se impună ta ultimii ani ca ade
vărate valori pentru fotbalul de 
performanță, cei mai multi în- 
groșind rin d urile anonimilor. Io- 
niță. Cruce, Rișniță. Grigoraș, 
Marin Florin, Petcu, Manea. Ro
tam, Pleșoianu, Pirvu, Zalupca, 
L Popa, Constanttaescu, Ivănescu 
sînt numele cele mai cunoscute 
pe care Rapidul le-a lansat ta 
anii din urmă pe scena divizio
nară.

Această situație, care a început 
să îngrijoreze, fiind vorba de un 
centru cu puternică tradiție al 
fotbalului nostru, are — firește 
— cauzele ei, atît obiective, cit 
șl de ordin subiectiv. Să vedem 
care ar ii ele. Opiniile sînt una
nime ta a fixa drept una din 
cauzele principale (poate chiar 
cea mai importantă) insuficiența 
bazei materiale. Intr-adevăr, 
pidul a 
cluburi 
dispune 
pentru 
ren cu 
cum era el, folosea foarte mult 
echipelor de juniori șl pitici ale 
duhului (aici au făcut primii 
pași spre măiestrie Dan Coe, Du- 
mitrtu IL Dumitru, Neagu și 
mulți alții), ba chiar și forma
ției divizionare. Prin desființarea 
lui pentru a se construi o sală 
de sport (foarte necesară, desi
gur, și ea clubului) fotbalul giu- 
leștean a suferit o mare pier
dere, nerecuperată în nici un 
fel. In această privință este de-a 
dreptul inexplicabilă lipsa de în
țelegere care s-a manifestat și 
continuă să se manifeste față de 
clubul Rapid din partea factori
lor responsabili. Deși prin de
zafectarea alăturatului depozit de 
lemne s-ar fi putut amenaja nu 
unul, ci chiar două-trei terenuri 
de fotbal (precum și alte tere
nuri destinate jocurilor sportive) 
atît de necesare cartierului res
pectiv (mal ales în perspectiva 
dezvoltării sale urbanistice in 
zona Crîngași), edilii au ales o 
altă soluție. Astfel îneît echipele 
de juniori și de copii ale Rapi
dului au ajuns să se pregătească 
prin... curtea stadionului Giu
lești.

Ulterior, conducerea duhului a 
luat legătura cu deținătorii altor 
baze sportive din sectoarele 7 și 
S pentru a se permite antrena
mentele acestor echipe. Și, ta 
prezent, copiii Rapidului (tn to
talitatea lor elevi) vin zilnic (ta

Ra- 
rămas unul din puținele 
mari de la noi care nu 
de un cît de mic teren 
antrenament. Fostul te- 
zgură, atît de modest

DE ACEST CLUB (C.N.E.F.S., 
federația de fotbal, Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică șl 
sport, Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor), precum și 
alte foruri SA AJUTE RAPIDUL 
pentru crearea unui spațiu cores
punzător de antrenament, prin 
găsirea unei soluții avantajoase 
și viabile ta perspectivă (dacă nu 
va ti posibil lingă stadionul 
Giulești, “ — 
crea un 
cu toate 
anexă a 
zonă din 
acest club ____  _____
tradiție muncitorească ar merita, 
In general, mai mult sprijin 
nu numai pentru dezvoltarea ba
zei sale materiale, dar șl pentru 
a nu mal pierde — pe diferite 
căi — elementele tinere pe care 
ți le crește singur.

Declinul valoric 
vreme al centrului 
juniori de la Rapid 
o explicație prin referire și la 
carpul de antrenori, la calitatea 
lui. Antrenorul L Costea — ale 
cărui merite in descoperirea 
talente rămîne de necontestat 
a ieșit, se știe, la pensie. Un 
antrenor care „avea ochi" 
care punea multă pasiune 
munca eu copiii, V. Cristescu, 
s-a pensionat și el din motive 
de boală. Bazil Marian a trecut 
la conducerea tehnică a echipei 
divizionare, iar Ion Mihăilescu — 
cu o activitate îndelungată și 
prodigioasă la Rapid — lese ți 
el foarte curînd la pensie. Iată, 
așadar, cîteva pierderi oare se 
resimt și care, deocamdată, nu 
pot fi integral suplinite de an
trenorii rămași (C. Socec, L 
Greavu șl T. Codreanu, ultimul 
din ei ajutîndu-1 și pe Marian 
la echipa mare). Este necesară, 
deci, completarea acestui corp 
de tehnicieni cu tncă unul sau 
doi antrenori tineri, capabili, se
rioși. pasionați de meserie, eu 
dragoste pentru copii, care să nu 
privească activitatea Ia centrul

lingă
s-ar putea, eventual, 

oentru de antrenament, 
dotările necesare, ca o 
Rapidului, Intr-o altă 
sectorul 8). De altfel, 

de performanță cu

din ultima 
de copii și 

își poate găsi

de

alt 
si In

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTlGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 13 IANUARIE 1378
Categoria 1 : 3,50 variante — 

autoturism Dacia 1300 ; Categoria 
a 12.966 lei ; Categoria 3 : 
4.372 lei ; “
2.870 lei ;

, 451 lei ;
279 lei ; 

a 100 lei.

2 : 7,25
21.50 a 
32,75 a 
208,25 a 
337,00 a
2.328.50 ;

Report Ja categoria 
lei.

Autoturismul Dacia 
categoria 1 a revenit 
ților LEONTINA BALABARS din 
Turda, jud. Cluj și NICOLAE 
MUNTEANU din Corn. Prundeni, 
jud. Vîlcea.

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

1 :
1300 de la 
participan-

ClȘTIGURILE TRAGERII EXTRA
ORDINARE PRONOEXPRES A 

NOULUI AN DIN 8.1.1378
FAZA I. cat. B : 51,50 a 3.823 

lei ; cat. C : 151,75 a 1.298 lei ; 
cat. D : 9.221 a 60 lei.

FAZA a Il-a. Cat. 1 : 1 variantă 
100% (autoturism „Dacia 1300“) ; 
cat. 2 : 2,75 variante a 50.000 lei

sau, la alegere, una dintre urmă
toarele excursii șl diferența ta 
numerar : R. S. Cehoslovacă — 
R.F.G. — Elveția — Austria — 
R. P. Ungară, sau R. P. Ungară 
— Austria, sau R.D.G. ; cat. 3 : 26 
a 5.898 lei ; cat. 4 : 109,25 a 1.331 
lei ; cat. 5 : 247 a 539 lei ; cat. 6:
9.559.25 a 60 lei.

FAZA a m-a. Cat. G : 2 
riante 25% a 17.500 lei ; cat. 
11,75 a 3000 lei ; cat. I : 71,25 
500 lei ; cat. J : 3.379,75 a 60

FAZA a IV-a. Cat. N : 5 
riante 25% a 17.500 Id ; cat.
32.25 a 4.585 lei ; cat. P : 136,50 a 
862 lei ; cat. R : 359,25 a 328 lei; 
cat. S : 11.667 a 60 lei.

Autoturism „Dacia 1300“ 
BURTOI din Constanța ; 
lei : ION ROMOȘAN din 
tanța.

cat. 3 :

vă
ii :

a 
lei. 
va- 
o :

R :

GH. 
50.000 

Cons-

★
Tragerea Loto de astăzi _ _ 

transmisă la posturile noastre de 
televiziune la ora 18,50. Rezul
tatele vor fi transmise și la pos
turile de radio în cursul serii.

va fi

Rapidului) a devenit 
mult mai mare. Cu 
excepția lui Greavu, 
care colindă deseori 
prin școli, ceilalți 
antrenori fac mai 
puțin acest lucru. 
Sint, dealtfel, școli 
în sectorul 8 în ca
re n-a călcat nicio
dată un antrenor de 
la Rapid.

Pe de altă parte, 
antrenorii centrului 
au urmărit doar să 
aibă 
tineri 
plete, 

riguroși
au urmărit, 

elevilor lor,

grupele de 
jucători com- 
fără a fi su- 

în selecție, 
totuși, 

au fost

ficient de 
Iar dacă 
calitățile ,________
îndeosebi pretențioși la calitățile 
tehnice (plăcîndu-le mai mult 
,,mingicarii“) și în mai mică 
măsură la cele fizice (gaba
rit, viteză, capacitate de efort). 
In preocupările antrenorilor 
a primat obținerea de rezul
tate cu echipele lor în competi
țiile la care luau parte și nu — 
cum este normal — creșterea de 
elemente pentru fotbalul de per
formanță. Din acest motiv nu 
s-a efectuat o pregătire indivi
duală cu copil de perspectivă.

Iată un inventar de lipsuri șl 
deficiențe care au grevat eficien
ța centrului fotbalistic din Giu
lești. Discutîndu-le împreună cu 
președintele clubului Rapid, Flo- 
rea Tănăsescu, acesta a ținut să 
sublinieze că activitatea centrului 
de copil și juniori se află la 
ora actuală în centrul preocupă
rilor, căuttadu-je soluții pentru 
un substanțial salt calitativ al ci. 
Cei 120 de copii și juniori care 
compun efectivul grupelor (7 Ia 
număr, pe categorii de vîrstă) 
existente la acest centru vor G 
trecuți prin filtrul unei exigențe 
sporite, urmînd a fi reținuți nu
mai acela care prezintă realmente 
perspective. Locurile rămase dis
ponibile vor fi ocupate prin noi 
acțiuni de selecție făcute după 
criterii științifice.

Dar cel mai important proiect' 
asupra căruia se concentrează 
atenția și eforturile președintelui 
clubului îl constituie colaborarea 
(prevăzută a fi foarte 
cu Liceul __
clase cu profil de fotbal șl se 
află în același sector al Capitalei. 
Această colaborare — în fapt o 
unire a forțelor — promite a fi 
reciproc avantajoasă. Ea va duce, 
fără îndoială, la întărirea nuci 
pepiniere cu tradiție ta fotbalul 
nostru, de Ia care se așteaptă ta 
continuare lansarea de valori au- 
tentice. >

Constantin FIRANESCU

strînsă)
„Pajura”, care are

TOATA ZIUA IN ASCENSOR.

Mihai IONESCU

curînd 
jucă-

cei 
pus 
„în

firește 
care de 
ghetele de 
cui” și care, deo-

Privind cu atenție lista par- 
ticipanților prezenți la cursul 
de perfecționare a antrenori
lor din centrele de juniori șl 
copil, care se desfășoară în 
aceste. zile la Snagov, este 
greu să nu observi un lucru 
care de mulți ani trece, din 
păcate, neobservat : o mică 
parte dintre aceștia sînt, cum 
s-ar zice, antrenori „trup șl 
suflet" pentru munca de for
mare a schimbului de miine. 
Șl pe cițlva dintre ei — pe 
care dealtfel îi recomandă ta 
primul rînd rezultatele activi
tății lor Îndelungate și pasio
nate îl și putem cita : L. Ia
novschi, Eugen Popescu, Leon 
Lazăr, Vasile Zavo- 
da, D. Chiriță, Gh. ------------
Vida. In rest ( 
eeptîndu-i, 
pe 
au 
tor „— —
camdată, nu întră în discu
ție), toarte mulți stat dintre 
aceia care au circulat cu 
,.ascensorul* între echipa de 
seniori sau o funcție de con
ducere șl eșalonul juniori- 
eopii. Adică sus-jos și iar 
sus. Depinde de unde au 
început. Pentru că, trebuie 
spus, avem și cazuri în care 
unii au fost, mai lntîl, pre
ședinți sau vicepreședinți de 
cluburi (L Greavu, M. Bîr- 
zan, C. Mareș, H. Recer), iar 
alții, antrenori principali sau 
secunzi ai unor formații di
vizionare A și B (N. Oaidă, 
E. lordache, C. Ștefan, T. 
Mineanțu, V. Băluțiu, V. 
Neagu).

Am vrea să precizăm însă 
— și cu această ocazie — că 
mișcarea antrenorilor pe ver
ticală nu s-a produs întot
deauna din vina lor. Au fost 
destule situații ta care un 
meci nul obținut pe teren 
propriu sau un penalty ratat 
ta deplasare au dezlănțuit a- 
devărate furtuni tn staul u- 
nor colective ale căror con
duceri, grăbtadu-se să ia mă
suri, de fapt vrtad să se jus
tifice tn „fața lumii*, au 

ta primul rînd an
trenorii, treclndu-i „la mun-

ca de jos", la centrul de ju
niori și copii. Dar, indiferent 
de ce a depins acest „du-te- 
vino" al antrenorilor în ca
drul aceluiași club, cert este 
un lucru : lipsa de stabilitate 
a acestora la locul de muncă 
— ne referim în mod expres 
Ia eșalonul schimbului de 
mi ine — a constituit și con
tinuă să fie una din princi
palele cauze ale insuficiențe
lor de ordin cronic manifes
tate în activitatea desfășurată 
în sfera depistării, selecției și 
a formării viitorilor jucători 
de performanță din fotbalul 
nostru.

Și pentru că despre o ast
fel de problemă s-a 
mai vorbit, socotim 
nod, destul de mult 
fără nici un rezultat 

pozitiv, fără ca măcar 
întrevadă perspectiva

practlc 
să se . __
unor ameliorări, am vrea să 
sugerăm acum, ca premisă a 
unor viitoare măsuri, urmă
toarea idee : centrele de ju
niori și copii să fie încadrate, 
pe de o parte, cu antrenori 
cărora le este necesară o pe
rioadă de stagiatură profesio
nală imediat după abandona
rea activității de jucător și, 
pe de altă parte, cu antre
nori care doresc să se spe
cializeze intr-o astfel de mun
că (exemple Ianovschi, Gor- 
gorin, Șt. Stănculescu, KlUge, 
Fabian etc.) să o practice cu 
temeinicie, stabilitate și pa
siune. Asta ar însemna să se 
pună stop circulației cu „lif
tul'’, incertitudinii și lipsei de 
răspundere in cadrul clubu
rilor, In cadrul fotbalului 
nostru. Numai așa vom fi si
guri că pe cei ce fac acum 
perfecționarea la Snagov, la 
nivelul eșalonului juniori-co- 
pii, nu-i vom întîlni, în vară, 
la cine știe ce echipă de se
niori, ci îi vom găsi și la 
anul șl mai departe într-o 
activitate de conținut și de du
rată, din care să aibă real
mente de cîștigat, în cel mai 
scurt timp, fotbalul nostru.



Sîmbătâ și duminică, la București
16 ECHIPE NAȚIONALE DE HANDBAL

A Xll-a EDIȚIE A BALCANIADEI DE TIR
9

PENTRU ARME CU AER COMPRIMAT
® Ieri au sosit echipele Bulgariei, Iugoslaviei și Greciei 
O Ivan Mandov : „Anticipez noi recorduri" @ Compo

nența lotului reprezentativ al țării noastre
într-un decor cu adevărat 

hivernal, Bucureștiul și-a pri
mit, ieri, oaspeții invitați să 
participe la cea de-a 12-a edi
ție a Balcaniadei de tir. rezer
vată, anul acesta, probelor pen
tru arme cu aer comprimat. 
Sosiți primii, pe trăgătorii bul
gari i-am întîmpinat în Gara 
de nord, 
mul rînd, 
toi, probă 
gări s-au 
re, în ultimul timn. în marile 
confruntări internaționale (Den- 
cio Denev este, dealtfel, recu
noscut, actualmente, ca unul 
dintre cei mai buni specialiști 
europeni ai probei de pistol 
liber). în delegația sportivilor 
bulgari sînt însă și alte nume 
de marcă, printre care Ivan 
Mandov (382 p la Balcaniada din 
1976 și 386 p la cea din 1977, 
performanță care constituie, 
dealtfel, și recordul balcanic al 
probei) și Lubcio Diakov (385 p 
la Atena). Solicitat să-și expri
me părerea despre noua ediție 
a Balcaniadei, Ivan Mandov 
ne-a declarat : „După cum se 
știe, actualele întreceri găzduite 
de frumoasa capitală a Româ
niei cuprind doar probele de 
pistol și pușcă cu aer compri
mat, ceea ce constituie un mo
tiv în plus pentru ca rezultatele 
noastre, ale tuturor participan- 
ților, să se ridice la inalt nivel. 
Anticipez citeva noi recorduri 
balcanice, favorizate și de bu
nele condiții de organizare a 
întrecerilor pe care, sînt sigur, 
gazdele noastre le vor asigura. 
In ceea ce mă ffrivește. doresc, 
bineînțeles, să-mi păstrez titlul 
balcanic cucerit anul trecut și,

I-am căutat. în pri- 
pe trăgătorii de pis- 
în care oaspeții bul- 
remarcat cu deosebi-

eventual, să realizez un nou re
cord".

Tot în cursul zilei de ieri au 
sosit, pe calea aerului, și dele
gațiile de trăgători din Iugo
slavia și Grecia. Cu siguranță 
câ, mai ales primii, vor căuta 
să se revanșeze după comportă
rile sub posibilități, înregistrate 
anul trecut la Balcaniada de 
la Atena. (în 1976, la Sofia, 
trăgătorii iugoslavi dominaseră 
atît proba de pistol 10 m se
niori, cit și cea de pușcă 10 m 
senioare, unde obținuseră pa
tru medalii de aur !). Așa că 
trăgătorii bulgari și cei iugo
slavi, cărora li se adaugă re
prezentanții noștri, se prezintă 
la startul ediției 1978 a Balca
niadei hotăriți să aibă evoluții 
cit mai bune. Anticipăm, deci, 
întreceri strinse și. pentru fie
care probă în parte, 
riți !

fără favo-

de tir a 
noștri 
Bal ca-

TURNEUL TINERILOR
BOXERI ROMANI

★
Federația română 

alcătuit lotul sportivilor 
pentru această ediție a 
niadei, care va fi găzduită sîm-
bătă și duminică, in sala poli
gonului Dinamo din București. 
Iată componența sa : pistol 10 
ra, seniori : Dan Iuga. Liviu 
Stan, Ștefan Nedelcu. Marinicâ 
Trușcă ; juniori : Constantin 
Țirloiu. Gabriel lonașcu. Ga
briel Cristache ; pușcă 10 m, 
seniori : Romulus Nicolescu, 
llie Codreanu. Ionel Trăscăvea- 
nu, Dan Pantazi; senioare: 
Dumitra Matei, Mariana Feo- 
dot, Eva Olah ; juniori : Victor 
Popa, Eugen Antonescu, Con
stantin Văluță. în vederea în
trecerilor. sportivii au fost pre
gătiți. la cluburile lor de către 
antrenorii Valentin Enea. Mi
hai Toader. Viorel Manciu. Eni 
Dragan, Tiberiu Bondar, Virgil 
Stancu. Ștefan Petrescu. Teo
dor CoIdea, Tadeusz Jeglinski.

IN ALGERIA Radu T1MOFTE

IN LUPTĂ PENTRU 0 MEDALIE DE AUR!
Campionatul mondial, aliat la a IX-a edific, începe la 26 ianuarie în Danemarca

Reprezentativa de box (tine
ret) a României a plecat joi in 
Algeria, unde va efectua un 
turneu. Meciurile cu pugiliștii 
algerieni fac parte din progra
mul de pregătire al tinerilor 
boxeri români pentru C.E. de 
tineret de la Dublin (Irlanda). 
Au făcut deplasarea. în ordinea 
categoriilor, D. Șchiopu, D. Ra
da, Gh. Negoiță. M. Fulger, C. 
Chindăoanu, D. Vîlcu, St. Imbre, 
Gh. Butnani. M. Pascal și M. 
Tocea, I. Captari. M. Grigoraș. 
Echipa este însoțită de antreno
rii Teodor Niculescu și Gabriel 
Pometcu.

PfSTf 50 ȚÂRI PREZENTE 
IA C. M. BE BOX

BELGRAD (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat cores
pondenților de presă, președin
tele Comitetului de organizare 
a campionatului mondial de 
box, Stanici Vukosav, a de
clarat că această importantă 
competiție sportivă, programa
tă la Belgrad între 6 și 20 mai, 
va reuni pugiliști din peste 50 
de țări ale lumii. Din lista în
scrierilor primite, reiese mare
le interes stîrnit de aceste cam
pionate în țările Africii și A- 
mericii Latine, care vor trimite 
în marea lor majoritate echipe 
complete. Galele campionatului 
mondial se vor desfășura în 
sala „Pionir" cu o capaci
tate de peste 7 000 locuitori, iar 
competitorii vor fi cazați la 
hotelul „Slavia", situat la dis
tanță de 250 m de sala de an
trenament a Centrului de cul
tură fizică din Belgrad.

ȘEDINȚA COMISIEI 
EXECUTIVE A C. I. 0.

TUNIS, 19 (Agerpres). — Co
misia executivă a C.I.O. se va 
reuni la 25 și 26 ianuarie la 
Tunis, în prezența lordului Killa- 
nin, președintele C.I.O. Cu acest 
prilej vor fi examinate din nou 
rapoartele Comitetelor de orga
nizare a J.o. din 1980 — Mos
cova (Olimpiada de vară) și 
Lake Placid (Olimpiada de iar
nă). De asemenea, vor fi luate 
în studiu candidaturile pentru

'zduirea J.O. din 1901.

Mai sînt doar 6 zile pînă la 
startul celei mai îndelung pre
gătite și, prin aceasta, celei 
mai dificile ediții a campiona
tului mondial de handbal mas
culin în 7. Cele 16 formații ca
lificate, din aproape 50 cite au 
dorit să cîștige dreptul de par
ticipare la turneul final, sînt 
în căutarea ultimilor parteneri 
pentru verificări și menținere a 
formei sportive, dar gîndurile 
tuturor jucătorilor se îndreaptă, 
deopotrivă cu ale antrenorilor 
și ale suporterilor, spre greaua 
bătălie pe care o va găzdui 
timp de 11 zile (26 ianuarie — 
5 februarie) Danemarca. La 
ceasta a IX-a ediție a C.M. 
va da o luptă dirză pentru 
loc pe podium, dar și pentru 

la J.O. din

TOTUL DESPRE EDIȚIA A IX-A

C.M. de hand- 
dispută în Da-

a- 
se 
un 
u-

nul din cele 7 locuri 
1980.

Intr-un clasament 
lor care au urcat pe 
cele 8 ediții anterioare (10 for
mații au reușit acest lucru), re
prezentativa României se află, 
detașai, în frnnte :

al echipe- 
podium la

A IX-a ediție a 
bal masculin se 
nemarca, între 26 ianuarie și .5 
februarie. Cele 16 echipe califi
cate pentru turneul final au fost 
împărțite, prin tragere la sorți» 
în patru grupe preliminare :

GRUPA A (jocurile se dispută 
în localitățile Odense, Ringe, 
Vejîe și Fredericia) : IUGOSLA
VIA. R. F. GERMANIA, CEHO
SLOVACIA și CANADA ;

Grupa B (Heming, Esbjerg, 
Aabenroa șl Ribe) : ROMANIA, 
R. D. GERMANA, UNGARIA și 
FRANȚA ;

Grupa C (Aarhus, 
Aalborg și Thisted) : 
DANEMARCA, SPANIA,

Grupa D (Brondby, 
iemborg, Helsingor și 
SUEDIA. POLONIA 
și JAPONIA.

Meciurile din grupele prelimi
nare se dispută la 26, 28 și 29 
ianuarie. Primele două clasate 
în fiecare grupă se califica pen
tru seriile semifinale (cele din 
grupele A și B în seria I, iar

Randers,
U.R.S.S., 

ISLANDA; 
Koge, Ka- 
Naestved) : 
BULGARIA

cele din grupele C și D în se
ria a ll-a), rezultatele obținute 
în grupă — între cele două e- 
chipe promovate — contînd în 
noua fază a întrecerilor. Practic, 
o echipă va juca în semifinale 
numai cu formațiile calificate 
din cealaltă grupă. Partidele din 
semifinale se vor disputa la 31 
ianuarie și 2 februarie. Cele din 
seria I la Odense, Brondby, Hei- 
singor și Kalemburg, cele din 
seria a ll-a la Vejle, Raoders, 
Heming și Aarhus.

In baza clasamentului final al 
seriilor semifinale se vor forma 
perechile pentru meciurile finale: 
locul I din seda I cu lo-cul
I din seria a ll-a îșî vor dis
puta „finala mare” (1—2), echi
pele clasate pe locul II în cele 
două serii semi-fînale vor juca în 
„finala mică" (3-4) ș.a.m.d. în- 
tîlnirile finale sînt 
astfel t 4 februarie, 
meciurile 
5-6 ; 5 
partidele 
7-8.

proqramate 
la Brondby, 

pentru locurile 3-4 și 
februarie, la B'Ondby, 

pentru locurile 1—2 și

1. ROMANIA 4 aur 0 argint 
1 bronz ; 2. Suedia 2 aur 1 ar
gint 2 bronz ; 3. Cehoslovacia 1 
aur 2 argint 2 bronz.

„Dulcea povară" a succese
lor anterioare creează handba-

care meci al campioanei va fi 
greu, nespus de greu. Cu aceas
tă perspectivă, băieții noștri 
sînt obișnuiți. De la Dortmund 
(1961) încoace, nici o medalie 
de aur n-a fost cucerită fără

PALMARESUL CM. DE HANDSAL MASCUUN IN 7

1»» - Gs-ncVo : 1. GERMANIA : 2. Austria : X Suedia.
1354 — Sued a : 1. SUEDIA : 2. R. F. Gennanic : X Cehoslovacia. 
145» — R. D. Germano : 1. SUEDIA ; X Cehoslovacia ; 3. Echipa unita 
o celor două state ge-mene.
ÎMI — R. F. Gem»ora : 1. ROMANIA ; 2. Cehoslovacia : 3. Suedia. 
13M — Cehcs ovcco : 1. ROMANIA ; 2. Suedia ; X Cehoslovacia. 
1M7 — Suedia : 1. Cehoslovacia : 2. Danemarca ; 3. România.
147V — Frame : 1. ROMANA : 2. R- D. Germană : 3. Iugoslavie. 
1474 — R. D. Germano : 1. ROMANIA ; 2. R. D. Germană ; 3. Iugo
slavia.

liștilor noștri obligația de o- 
noare de a-și apăra poziția de 
lideri incontestabili. Se știe, 
insă, că in compania marelui 
performer toată lumea încearcă 
să realizeze surpriza pro
pulsării in sus ți că, ded, fie-

ECHIPA DE HANDBAL A U.R.S.S. LA CM.

eforturi maxime, fără izbînzi la 
capătul unor bătălii acerbe.

La actuala ediție, în afara 
echipei României — campioană 
a lumii — vin cu intenția de a 
cuceri laurii cel puțin încă 9 re
prezentative. L.R^i_S. — cam
pioană olimpică, R. D. Germa
nă — eterna... finalistă. Iugo
slavia — care n-a uitat victoria 
olimpică de la Munchen, Sue-

surprinzătoarea cîștigă- 
a grupei valorice B a

dia - 
toare
C.M., și alte echipe sosesc în a- 
ceste zile la Copenhaga cu ba
gajele pline de... speranțe. Și 
le va împlini echipa care la era 
campionatului lumii va deține 
forma cea mai bună, echipa ca
re va ști să-și stăpînească ner
vii cel mai bine, să acționeze 
cu luciditate, să fructifice la 
maximum pînă și ultima șansă, 
cea din secunda a 60-a a mi
nutului 60...

Un rol de reală importanță 
îl vor avea la această competi
ție și arbitrii. (Din țara noas
tră vor conduce diferite parti
de la C.M. cunoscutii Vasile 
Sidea și Pantelie Cîrligeanu). 
De modul cum ei vor ști să re
prime duritățile depinde șansa 
multora dintre formațiile care 
se bazează — ca principal atu 
— pe tehnică și finețe tactică.

La 5 februarie, la Brondby, 
vom afla însă răspunsul la în
trebarea pusă încă din august 
1976, la Montreal : cine va fi 
cea de a 9-a campioană mon
dială de handbal masculin ?

Hristache NAUM

Echipa masculini de handbal 
a U.R-S-S-, care va pleca la 24 
ianuarie la Copenhaga pentru a 
participa La C.M. va cuprinde 
pe cei mai buni jucători in 
frunte cu Kliznev. Maksimov. 
Iascenko, Cernișev, Anpilogov,

Kidiaev, Riazanov ți Kravțov. 
In lotul antrenat de Anatoli 
Evtașenko au fost induși și 4 
debutanțî: Pliuikov al treilea
portar, jucătorii de dmp Belor, 
Novițki și Juk.

Cupele europene la baschet

STEAUA ÎMISSĂ LA SCOR DE 0. C. BARCELONA
Susținînd, in deplasare, cu 

B.C, Barcelona, al doilea meci 
din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei cupelor" (grupa B), 
echipa Steaua a fost întrecută 
net, cu 124—86 (51-40). datorită 
insuficientei rezistențe, mani
festată mai cu seamă in finalul 
întrecerii. în min. 28, gazdele 
conduceau cu numai 6 puncte 
dar, în continuare, s-au deta
șat prin contraatacuri care nu 
au putut fi stăvilite de către 
steliști. Cele mai multe punc
te : Oczelack și Cernat (cite 
20), Zdrenghea (19), respectiv 
Sibilo (jucător originar din 
S.U.A. — 33 p.).

Alte rezultate : Cupa cupelor 
— grupa B : sinudyne Bologna

— SBBK. Sddertalje 32—9»
(43—43 t> — echipa italiană va 
;nca miercuri cu Steaua (sala 
Floreasca. ora in : grupa A : 
Den Bosch (Olanda) — Gabettl 
Cantu n—13 <44—M). Kvamer 
Rjeka — B.C. eaen 1»»—» (44— 
47) ; C.C.E. — feminin : Sparta 
Fraga — CEAS Sesto San Gio
vanni M—57 (25—32) — forma
ția cehoslovacă va Juca joi cu 
I.E.F.S.-L1C. 3 (sa-a Floreasca.
□ra li) ; Cupa .LUiana P.onche- 
tti" : grupa A : Lokomotiv Sofia
— B. C. Hertfordshire 77—44 
(35—23) ; grupa B : CS. Toulon
— Levski-Spartak Sofia 59—75
(2S—34) ; grupa C : Siovan Bra
tislava — Bosna Sarajevo 79— 
S3 (S7—31) : grupa D : A.B.C.
Viena — B.S.E. Budapesta U— 
n (35—43).

TELEX • TELEX • TELEX

CICLISM • După * etape, ta 
Turul Veoezuefel se menține li
der Efrata Rodrlg-jez (Venezuela), 
urmat la 1:42,1 de columbianul 
Petrodnlo Jimenez. Etapa a 9-a a 
fost dștlgată la sprint de Justa 
Galavia (Venezuela), care a par
curs distanța de 17* km In 

33:11.

fotbal • In sferturile de fi
nală a „Cupei ligii engleze* : 
Leeds United — Everton 4—1 ;
Manchester City — Arsenal 0—0. 
• Selecționata Poloniei îșl În
cepe pregătirile pentru campio
natul mondial la 
stațiunea Rovlnj. 
iugoslav al Mâni 
va * * 
ale 
fie 
vor 
cu 
Greciei.
Austriei.

1 februarie în 
de pe țărmul 

Adriatice, unde 
la data de II 
In lunile mar-

râmîne pînă 
aceleiași lunL 
șl aprilie, fotbaliștii polonezi 
disputa meciuri de verificare 

formațiile Luxemburgului, 
Irlandei, Ungariei și

N'ATAJIE • La Sydney : 200 m 
delfin (t) — Linda Hanel (Aus
tralia) 3:13,91 — record national.

SCHI • în „Cupa Mondială*, 
Ia Badgastein (Austria) : cobo- 
rtre (f) — Eva MittermCler
(R.F.G.), urmată de Annemarie 
Prdll-Moser (Austria) și Marie- 
Therese Nadig (Elveția). A ieri, 
tot la Badgastein elvețianca Lise 
Marie Morerod a cîștigat proba 
de slalom special. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Hanni Wen
zel (Liechtenstein)) și Perrine 
Pelen (Franța). în clasamentul 
general conduce Annemarie-PrOll- 
Moser cu 98 p.

ȘAH • Turneul de la Garacas 
s-a Încheiat cu victoria maeștri
lor Carlos Palermo (Argentina) 
șl Alonso Zapata (Columbia) 
care au realizat cite ll*/a p din 
14 posibile.

tenis • în turul al doilea al 
turneului de La Baltimore (Ma
ryland), llie Năstase l-a învins 
pe Frew McMillan cu 4—6, 6—4, 
6—3. Alte rezultate : Hardie —
Case 6—4, 5—7, 7—5 ; Gorman — 
Savianc 6—3, 6—7, 
— Van Dillen 4—6, 
bak — Dupră 6—3, 
meci demonstrativ, 
Atlanta (Georgia), 
nora a dispus cu 
Manuel Orantes.

J , UUllilclll —
6—2 ; Stewart 
6—3, 6—3 ; Fi- 
6—3. , Intr-un
desfășurat la 
Jimmy Con- 

6—3, 6—4 de

• începe campionatul mondial de hand
bal ! Cine va ciștiga ? — se Întreabă co
mentatorii. Se pare că vom asista la o 
confruntare între tehnică și— gabarit. Re
prezentativa noastră, adică exponenta unei 
mișcări sportive care a dăruit arenei inter
naționale artiști ca llie Năstase, Dobrin 
și... Gațu. a devenit mal înaltă, atrasă 
(parcă) de creșterea altitudinii statistice a 
handbalului. Să sperăm că focul sacru al 
tehnicii nu se poate stinge cu una cu două. 
• Olanda a contestat, timp de cinci ore, 
dreptul Italiei de a fi cap de serie la Bue
nos Aires. O interesantă probă de tenaci
tate, răsplătită cu o calificare ca și certă 
într-o grupă semifinală. (Să recunoaștem 
că ar fi fost mult mai greu în grupa cu 
Argentina, Franța șl Ungaria). Ciudată, to
tuși, lipsa unui principiu director în stabi
lirea capilor de serie. Care ar fi, de pildă, 
argumentul instalării Braziliei înaintea Po
loniei, care — se știe — a devansat echipa 
lui Rivelino la ultimul campionat mondial ? 
Veți spune, poate, că e un sacrilegiu să 
depui o contestație împotriva Braziliei, dar 
credem că la baza fixării capilor de serie 
n-ar trebui să se afle... nostalgia. « Flo
rin Segărceanu. chiar dacă a învins doar 
pe reprezentantul unui stat mai mic decît...

Brașovul a plăcut telespectatorilor prin 
violența retumilui șl prin decizia voleului 
de dreapta. Să sperăm că serviciul, mult 
prea blind, se va inspira din acolada ful
gerătoare a Iul Năstase, cel care, pe par
cursul unei singure luni, la primul său mare 
turneu a găsit cel mai mie multiplu comun 
pentru serviciile lui Laver, Tony Roche și 
Santana. • Korcinoi este challenger-ul lui

nostru înregistrează cea mai mare surpriză 
a săptăminii : schiorul bulgar Pe tar 
panghelov pe locul n la Wengen, 
Heiddeger. „Cupa mondială* care 
fie apanajul copiilor talentați ai 
din Alpl, este dominată de un 
(Stenmark) și primește acum 
unui reprezentant al Balcanilor.
că schiorii noștri alpini au primit vestea 
„sus, sus, sus, într-o cabană mică*, la o 
țuică fiartă. • Borg, tenismanul care nu 
zimbește, 
mingham 
adversari 
Stockton 
Cu alte 
mîna...

Po- 
după 

părea să 
vameșilor 
scandinav 

impui sul 
Se pare

1

Karpov pentru titlul mondial de șah. In
teresant * ’ —- -
Korcinoi 
ciul cu
Schack“._ __  _______________ __ __
19 partide, cu scorul final de IOVj—8V2. Pînă 
la urmă, meciul avea să dureze 18 partide, 
încheiate cu 10Vi—7*/2. O interesantă apli
care a calculului probabilităților. • Radar-ul

ni se pare pronosticul pe care 
l-a făcut, anul trecut, pentru me- 
Spasski, în revista „Tidskrift for 
El a anticipat atunci un duel de

obține victorii dificile, la Bir- 
și Alabama, în compania unor 
de același profil : Gerulaitis și 

(de trei ori 7—5 și o dată 7—6). 
cuvinte, tenisul a încăput pe 

„invadatorilor*,, care au făcut din- 
tr-un joc viu și frumos un schimb de co
mete albe, pe care nu le pot colora tri
courile policrome. • Austriacul Niky Lauda, 
deținătorul „Premiului pentru curaj ’77“. 
s-a impus înaintea lui Hunt, în Marele 
premiu al Argentinei, deși a abandonat 
mașina „Ferrari", preferind „Brabham“-ul 
englezesc, o frumoasă punere la punct în
tr-un sport în care omul de la volan este 
considerat ca un apendice al cilindrilor...

loan CHîRJLĂ


