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„LA ÎNDEMNUL dumneavoastră, 
IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU, 

PLĂMĂDIM AICI, LA HUNEDOARA, 
OAMENI SUPERIORI ORICĂRUI OȚEL"

La Brașov: România —Portugalia în C.E. ,,indoor“

TENISMANII NOȘTRI CONTINUĂ 
(URSA „(ONTRĂ-PUNCTE

înainte de a intra în orașul 
Hunedoara, trenul oprește în 
stația Laminoare. Gară moder
nă, funcțională, care punctează 
o așezare. O așezare de uriașe 
hale, un „cartier" al marelui 
Combinat siderurgic Hunedoara, 
a cărui poartă principală se a- 
flă în centrul orașului. Avizat, 
astfel, de dimensiunile impre
sionante ale Hunedoarei de as
tăzi, călătorul își va urma dru
mul privind de la fereastra va
gonului un tablou unic, gran
dios. întîi va trece în revistă 
impunătoarele laminoare, cu 
țaglele lor incandescente, pre
sate, întinse, croite pe diferite 
profile, în hale ce ar putea cu
prinde, deodată, 4—5 tererîuri 
de fotbal. Apoi, noile șantiere 
industriale, unde echipe de be- 
toniști, zidari, montori, lucrea
ză la toate altitudinile, sub 
ploaia de stele căzătoare răs- 
pîndite de sudorii proiectați, 
parcă, pe cer... Prin fața călă
torului vor defila, după aceea, 
înaltele furnale — „pivoții" e- 
chipelor de topitori-fontă : oțe- 
lăriile — mereu cu soarele do
goritor în cuptoare ; bateriile 
— iluminate de flăcările în in
digo scoase de cocserie. Orașul

BĂRBATUL CARE NE ÎNTRUCHIPEAZĂ DESTINUL
Dintre multele vizite pe care 

le-au făcut delegațiile sportive 
străine Centrului de cercetări al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport nu pot uita, 
mai ales, una. Conducătorul a- 
celei delegații mă întreba, mai 
puțin curios și mai mult Înciu
dat : „Pentru ce vă preocupă 
atît de mult dobîndirca unor 
poziții fruntașe in ierarhia spor
tivă mondială ? Nu cumva a- 
ceastă goană după victorii sapă 
temelia morală a sportului ? Nu 
uitați — a continuat el — că 
învinșii sint cei mai mulți. Nu 
întotdeauna putem fi cei dinții 1“ 
Da, tocmai in această ultimă 
idee constă fondul problemei, 
am răspuns, surprinziud șubre
zenia raționamentului interlo
cutorului meu. De mult noi nu 
ne mai împăcăm cu ideea în
frângerii, nu mai acceptăm să 
fim cei din urmă, fie în sport, 
fie in orice altă manifestare so
cială ! Confruntarea dreaptă, e- 
gală și directă este profund u- 
mană. Sportul o exprimă și, tot
odată, o cultivă ca nici o altă 
preocupare a omului. A lupta 
pentru a-ți depăși condiția, pen
tru a nu mai fi cel învins este 
o sublimă aspirație, care te duce 
către demnitate, este resortul 
împlinirii unui rost intr-o viață, 
este singura cale pe care indi
vidul ca și colectivitatea pot să 
meargă spre eliberarea autenti
că și totală.

Acest mod de a gîndi și ac
ționa ne-a fost imprimat de re
voluția noastră, de coordonate 
noi pe care se înscriu liniile de 
perspectivă ale dezvoltării so
cietății noastre socialiste. Un în
treg popor gîndește astăzi cute
zător viitorul său, indiferent de 
domeniul de manifestare. El a 
fost educat de partidul său 
comunist, de ideile novatoa
re ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în spiritul unor 
noi și inaite idealuri. Și sportul 
românesc a împrumutat din a- 
vîntul fără precedent al acestor 
ultime decenii. El și-a depășit 
vechea condiție, întreeîndu-se 
pe sine și odată cu aceasta, 
contribuind Ia creșterea pe 
plan mondial atît a perfor
manței intrinseci, cit și a valorii 
ei etice, de reprezentare plenară 
a potențialului unit al omului, 

modern, ridicat la poalele Ghi- 
zidului, va completa imaginea 
Hunedoarei contemporane, iar 
șantierele noilor ansambluri de 
locuințe, de edificii social-cul- 
turale, vor prefigura doar o 
parte din viitorul socialist al 
„Cetății de foc".

★
Sintem în hala fierbinte a 

oțelăriei Siemens Martin nr. 2, 
la „focurile 7 și 8“ — cuptoare 
conduse de maistrul oțelar Ște
fan Tripșa, Erou al Muncii So
cialiste. Peste tot, același efort 
creator, susținut, pentru a în
făptui cu înaltă responsabilitate 
muncitorească sarcinile ce le 
revin din Programul suplimen
tar de dezvoltare economico-so- 
cială a țării adoptat de Confe
rința Națională a partidului. 
„După cum știți, ne spunea mais
trul Ștefan Tripșa, anul trecut, 
în noiembrie, ne-a vizitat to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului. 
A fost sărbătoare in întreaga 
Hunedoară. A fost o vizită de 
lucru și noi, siderurgiștii, am 
raportat cu mindrie izbînzile 
obținute, asigurind pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că nici o 

fizic și spiritual. Structura sa 
organizatorică, fundamentarea 
sa științifică, puterea de cuprin
dere și de evidențiere îl reco
mandă ca pe o instituție temei
nic încadrată in contextul social 
al orinduirii care l-a generat. 
De aceea, el îi este recunoscător 
acesteia, o slujește și se strădu
iește s-o exprime cu toată ener
gia și abnegația pornită din- 
tr-un adine sentiment de recu
noștință.

Sportul românesc are astăzi 
multipli campioni olimpici, mon
diali, europeni și balcanici, pen
tru că a fost și este condus de 
partidul său comunist și de stră
lucitul fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. El 
ne-a îndemnat prin exemplara 
sa trăire, prin uimitoarea putere 
de abordare și rezolvare a unor 
problematici sociale fără prece
dent în istoria noastră și cu ca
racter de model pentru contem
poraneitate, să năzuim și să 
dobindim o consacrare definiti
vă în arena sportivă Internațio
nală.

Sportul românesc este pre
zent adeseori in gindirea 
secretarului general al partidu
lui, in mesajul său, în sfatul, 
în grija și veghea sa. Viziunea 
sa clară, analiza pătrunzătoare 
a realității sportive naționale și 
mondiale, cunoașterea pînă la

BALCANIADA-VERITABILA PREFAȚA A „EUROPENELOR" DE TIR
3 întrecerile vor

Astăzi, în sala poligonului Di
namo din Capitală se vor des
fășura primele întreceri din ca
drul ediției 1978 a Balcaniadei 
de tir pentru arme cu aer com
primat, la care participă trăgă
tori din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și România.

Ieri a fost ziua rezervată an
trenamentelor oficiale. Am stat 
de vorbă cu cîțiva dintre trăgă
torii români. Dan Iuga ne spu
nea : „Trebuie să considerăm 
Balcaniada ca o prefață a Cam
pionatelor europene de la Co- 

clipă nu vom considera că o 
realizare, oricit de importantă 
ar fi ea, este o limită, ci numai 
o etapă, o treaptă spre mai 
mult, spre mai bine. Ne res
pectăm ferm acest angajament 
rostit in fața conducătorului 
nostru iubit. Am înțeles și în
țelegem că mai mult oțel în
seamnă pentru țară mai multă 
vigoare, mai multă putere. în
demnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a plămădi aici, la 
Hunedoara, oameni superiori 
oricărui oțel de calitate, a de
venit obiectivul principal al în
tregii noastre activități".

★
Oțelăria Siemens Martin nr. 

2 are, însă, opt cuptoare, pri
mul dintre ele a fost încredin
țat tineretului și nimeni nu-i 
mai spune astăzi cuptorul nr. 1, 
ci „Cuptorul tineretului". Cînd 
l-am vizitat, era schimbul prim- 
topitorului Gheorghe Bărbuș, un 
tînăr ambițios, de loc din Bă- 
beni-Vilcea. Elabora, împreună 
cu oțelarii Constantin Ionică și

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 4—5)

detalii a stării in care se află, 
a neajunsurilor ce-1 împiedică 
uneori să se declanșeze cu toată 
energia, sesizarea momentelor 
de impas și intervenția oportună 
și adecvată pentru înlăturarea 
lor, grija, sensibilitatea, pasiu
nea cu care urmărește evoluția 
sportivă și socială a celor ce 
poartă culorile patriei în con
fruntările de prestigiu explică 
marea dragoste pe care i-o pur
tăm.

La marea sărbătoare din au
gust 1976 A sportului românesc, 
întors proaspăt de la Jocurile 
Olimpice de la Montreal cu suc
cese de răsunet, am avut 
onoarea să fiu in apropierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să-i văd nemijlocit bucuria cu 
care și-a intilnit sportivii săi cei 
mai buni, să-i surprind gestu
rile delicate și privirile calde cu 
care i-a înconjurat și i-a îmbră
țișat. O mare personalitate, un 
om adevărat care ne întruchi
pează destinul. 11 urmăm cu 
credință și cu un devotament 
fără margini, pentru că viața 
lui este un exemplu unic, stră
lucit, de credință și devotament 
pentru patria sa, pentru poporul 
său.

Conf. univ. dr. NXU ALEXE 

directorul Centrului de cercetări 
al Consiliului Național pentru 

Educație Fizică și Sport

avea loc, astăzi și miine,
penhaga, programate pentru 
21—26 februarie. Trăgătorii noș
tri vor face, deci, participind la 
întrecerile cu colegii din Bal
cani, o repetiție generală în ve
derea acestui eveniment, cu o- 
biective care, îndeplinite, ne vor 
dovedi că ne aflăm pe drumul 
cel bun în privința pregăti
rii pentru «europene»". Campio
nul balcanic al probei de pușcă 
10 metri și vicecampion euro
pean al aceleiași probe, Ilie 
Codreanu, era la rîndul său op
timist, referindu-se la omogeni-

La sfîrșitul acestei săptămâni 
este programată cea de-a treia 
apariție a tenismanilor români 
in actuala ediție a campionatu
lui european pe teren acoperit 
— „Cupa Saab". Reprezentativa 
țării noastre primește vizita ce
lei a Portugaliei, în prima lor 
intîlnire din cadrul jocurilor 
grupei B, duminică după-amia- 
ză. Ca și la precedentul meci, 
cîștigat cu 3—0 în fața echipei 
Monaco, gazdă va fi Sala spor
turilor din Brașov.

De joi, echipierii celor două 
formații se află la locul dispu
tei, unde fac ultimele pregătiri 
Înaintea startului. Au făcut de
plasarea, in reprezentativa Por
tugaliei, ca primi titulari, jucă
torii Jose Vilela și Sergio Cruz. 
Echipa țării noastre are în com
ponența sa pe Dumitru nărădău. 
Florin Segărceann, Andrei Dirzu 
și Eduard Pană. Este foarte pro
babil ca primii trei să apară din 
nou, în suita celor două parti
de de simplu și una de dublu, 
care trebuie să desemneze pe 
învingătorii întâlnirii.

Este și ultimul meci pe care 
echipa României îl susține sub 
acoperișul sălii brașovene. Ur

în Divizia A la handbal feminin

UN MECI DE MARE ATRACȚIE:
RAPID - CONFECȚIA
• Reprezentativa B joacă, azi și mline, cu R.D. Germană B
Activitatea competițională — 

internă și internațională — a 
handbalului continuă cu intensi
tate sporită.
• Selecționata masculină se

cundă a României întâlnește azi 
și miine formația similară a 
R.D. Germane. Primul meci are 
loc azi, de Ia ora 18, în sala 
Victoria din Ploiești. Cea de a 
doua partidă se va disputa du
minică, de la ora 18,25, în sala 
Floreasca din Capitală. Ambele 
meciuri vor fi conduse de cu
plul de arbitri bulgari Kostov și 
Kabadelov.
• Campionatul feminin al Di

viziei A programează mâine un 
derby de mare atracție : Con
fecția — Rapid. înaintea acestei 
a IV-a etape, cele două formații 
ocupă primele două locuri in 
clasament :

1. Rapid 3 3 8 0 53-42 «
2. Confecția 3 3 0 0 51-42 «

Deci, meciul este decisiv pen
tru șefia clasamentului. Progra
mul -complet al etapei a IV-a 
este următorul :

Cloj-Napoca : UNIVERSITA
TEA — CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA.

Tlmișoasa : UNIVERSITATEA 
— HIDROTEHNICA CON
STANȚA.

In sala Dinamo
tatea echipei (Codreanu, Marin, 
Trăscăveanu, Pantazi), ca și la 
faptul că oricare dintre acești 
trăgători are șanse de a se cla
sa pe primele locuri.

Dintre oaspeți, trăgătorul grec 
de pistol Ephtimios Papahristou 
ne relata și el că „în sala Di
namo, condițiile de întrecere 
sînt excelente și ele vor favo
riza obținerea unor rezultate 
înalte".

în prima zî de întreceri se vor 
desfășura atît probe de pistol cit 
și de pușcă. 

mătorul, cel în compania lide
rilor grupei, tenismanii Olandei, 
urmează să se desfășoare la 
București, duminică '29 ianuarie. 
Va fi, poate, întâlnirea care va 
decide și pe câștigătorii întrece
rii, căci o eventuală victorie a 
noastră ne deschide calea spre 
obținerea primului loc în grupă. 
Pînă atunci, însă, este nevoie ca 
jucătorii români să se mobili
zeze cit mai bine în partidele 
cu portughezii, pentru a-și ma
jora coeficientul de set-averaj și 
ghem-averaj, care pot fi nece
sare la departajarea unor posi
bile egalități în clasament. A- 
cesta arată astfel, la ora ac
tuală :
1. Olanda
2. România
3. Monaco
4. Portugalia

2 2 0 6—0 2 V 
2 11 3—3 1 v
2 1 1 2—4 1 V 
2 0 2 1—5 0 v

De reamintit 
ciuri tur-retur.

că se joacă me- 
Prima clasată

intră intr-un turneu de baraj, cu 
celelalte două cîștigătoare de 
grupă, pentru desemnarea echi
pei care va promova în turneul 
principal, la ediția de anul vi
itor.

Radu VOIA

Tg. Mureș : MUREȘUL — 
PROGRESUL BUCUREȘTI

București : CONFECȚIA — 
RAPID (sala Floreasca, de la ora 
16) și I.E.F.S. — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI (de la ora 
17,10). în continuare, de la ora 
18,25, meciul masculin România 
B — R.D. Germană B.

Așadar, bucureștenii benefi
ciază din nou de o reuniune cu 
bogate puncte de atracție. însă 
și la Timișoara etapa a IV-a 
programează un meci deosebit 
de important, cu multe impli
cații pentru clasament.

Azi și mline. In sala Floreasca,

DINAMO - STEAUA, 
DERBY UL BASCHETULUI

Campionatul republican de 
baschet programează, azi șl 
mline, în cadrul etapei a 9-a, 
dubla intîlnire a tradiționalului 
derby dintre Dinamo și Steaua, 
echipe aflate (neînvinse) pe 
locurile 1 și 2 ale clasamentului 
(departajarea este făcută de 
coșaveraj). Formații de forțe 
apropiate, Steaua și Dinamo au 
oferit de-a lungul anilor meciuri 
atractive, așa cum este de aș
teptat să fie și cele programa
te tn sala Floreasca sîmbătă 
(ora 18) șl duminică (ora 11). 
Ultimele jocuri Dinamo — Stea
ua s-au disputat la 28 și 29 no
iembrie 1976, cînd prima echipă 
a cîștigat cu 85—72 și 77—68. 
Scorul general al meciurilor: 
43—35 în favoarea sportivilor 
de la Dinamo (coșaveraj 622— 
602). Menționăm că în ediția 
actuală a Diviziei A aceste for
mații se vor mai întîlni de trei

(Continuare in pag. a 6-a)



CU PBOTIl SPORFIV
Din raportul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

prezentat ta Conferința Națională a partidului 
a reieșit limpede necesitatea trecerii de ta acu
mulările cantitative ta o calitate superioară. Șco
lile cu profil de sport au contribuit, de ta înființa
rea lor, la alimentarea cu elemente talentate a 
sportului românesc. Aproape in toate ramurile s-a 
realizat o „cantitate" de performeri, dar dintre 
aceștia prea puțini au ajuns ta nivelul cerut de 
confruntările internaționale, ta cota exigențelor 
maxime, mai ales în schi, notație, atletism.

Este „producția" ocestor unități școlare pe mă
sura condițiilor ce li s-au creat ? Cum se poale 
mări numărul de performeri, din rindul cărora să

se ridice acele „virtuți" mult așteptate, capabile 
să dea străluciri de aur sportului nostru in com
petiție cu cei mai buni din lume ?

Cuvintele secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, au avut un profund 
ecou in toate compartimentele vieții economice, 
sociale etc. Peste tot s-a declanșat puternic bătă
lia pentru calitate. Această uriașă desfășurare de 
forțe trebuie să cuprindă și școlHe cu profil spor
tiv, chemate să producă 
de certă valoare.

lată de ce am socotit 
ceasta anchetă, in ideea 
generale pentru o nouă calitate1

tot mai mufte demente

necesar să realizăm a- 
declanșării unei „bătălii I

BUCUREȘTI: Liceul nr. 2 de filologie-istorie BAIA MARE

CONDIȚII ? DA !

DAR NUMAI PENTRU CINE MERITA
Liceul nr. 2 de „filoiogie-istorîe-_____ ________  __ ________________ din București, este moș

tenitorul de drept șl de fapt al Liceului JS. care de-a lungul anilor 
a dat numeroase valori sportului românesc. Principala ramură spor
tivă in care se pregătesc elevii Liceului nr. 1 : nitațîa, Există Insă și 
clase de atletism, gimnastică — băieți (Dan Greea a lost elev al li
ceului ; Aurelian Georgescu este in clasa a Xl-a etc), baschet 
(LE.F.S. și Liceul nr. 2 alcătuiesc o echipâ angajată tn C.CJ1) și vo
lei.

O recentă analiză privind rezultatele elevilor din ultimii 3—4 ani a 
dat naștere la unele constatări. Iată dteva :
• din totalul elevilor claselor de înot, doar 30 la rată sint consi

derați „de perspectivă" ;
• după absolvirea clasei a VIII-a, unii elevi de certă valoare, care 

ar putea da rezultate excelente, pleacă de la acest liceu și astfel re
nunță la performanță ;
• aria de recrutare a tinerelor talente este relativ mică- Nu tot

deauna cei mai buni ajung să fie școlarizați la acest liceu " “ *
materială excelentă : Ha rinul „-3 August- (pentru care se 
chirie substanțială), terenuri de volei, baschet, sălile de 
și atletism de la 23 August_

Aceste constatări au născut întrebările firești, pe care 
directorului școlii, prof. Eugen Danei o.

— Este adevărat că doar 30 1a sută dintre elevii noștri 
elemente de perspectivă, ne-a spus interlocutorul. Motivul e cunos
cut ; elevii intrați in clasele I eoctinuă a fi elevii noștri ptaă la ter
minarea liceului. Nu există posibilitatea eUminării „zgurei". In sinul 
fiecărei clase există cel puțin două grupe valorice și— un lest destul 
de mare. Cei din prima grupă valorică au cucerit multe titluri repu
blicane și s-au situat pe locuri fruntașe tu întreceri internaționale (vezi 
Carmen Bunaciu, Mthaela Costea etc. — La tnot, Aurelian Geor
gescu — gimnastică etc.). A doua grupă valorică reprezintă masa ele
vilor fără perspectivă, cu rezultate medii. Pentru toți insă există semi- 
internat, cantină. Deci toți, chiar și „lestul-, beneficiază de înlesnirile 
legale făcute performerilor, de fondurile afectate performanței. Or, 
fondurile trebuie folosite numai pentru cei de perspectivă !

— Sînteți mulțumit de „aria de selecție- a elementelor talentate 2
— Nu ! Mulți copii, depistați și testați, râmin in afara școlarizării 

la liceul nostru. Motivul ? Capitala c mare. Pentru a veni la noi, co
piii de 6—7 ani Intimpină greutăți- Dacă, insă, pentru cei valoroși s-ar 
pune la dispoziție, zilnic, un autobuz care să-i aducă la școală ar fi 
altceva : după cursuri elevii rămin la semiinternat, apoi merg la antre
nament... La Liceul „Dobrogeanu Gberea- și Șc. generală nr. 2S din 
Ploiești s-a realizat acest lucru—

-— Ce se poate spune despre „exodul- talentelor după absolvirea 
clasei a vm-a ?

— Fină anul trecut liceul se intitula ..real umanist". Acum a deve
nit de „filologie-istorie". Cred însă eă, lărgind profilul actual al 
liceului, s-ar mări afluența de tineri talentați și s-ar ajunge la elimi
narea „exodului-, Mulți dintre elevii noștri vor să devină profesori 
de educație fizică. Dacă liceul ar fi de „filoiogie-istorie și biologie- 
chimie", absolvenții ar fi bine pregătiți pentru I.E.F.S. Unii au apli
cație spre tehnică. De ce nu s-ar lărgi profilul liceului devenind de 
„filoiogie-istorie, biologie-chimie și, să zicem, mecanică- 7 După cite 
știu, Liceul „D. Bolintineanu* are un asemenea profil lărgit, la care 
se adaugă și „sport". Deci există un precedent și o experiență pozitivă. 
In ce ne privește, sintem hotârîți să desfășurăm, încă din acest an. 
bătălia pentru o nouă calitate, pentru obținerea de performeri de 
inal-ă clasă.

cu o bază 
plătește o 
gimnastică

le-am pus

RÎMNICU VÎLCEA

„Consider necesar să trecem de la faza 
acumulării cantitative la o fază nouă, supe
rioară, aceea a luptei pentru calitate. A ve
nit timpul să transformăm cantitatea intr-o 
nouă calitate..."

NICOLAE CEAUȘESCU

Liceul nr. 1 de matematică-fizică

TRIPTICUL FAMILIE-ȘCOALA-SPORT, 0 REALITATE IN... DEVENIRE
Din anul 1963, municipiul Ba

ia Mare dispune de clase cu 
profil sportiv. Idee generoasă, 
care a generat, la timpul res
pectiv, ambiții și in rindul pro
fesorilor, și al elevilor. Dovadă, 
prin aceste clase s-au format și 
lansat in performanță atleții 
Dorel Cupșa, Ioan Cupșa, Ște
fan Titae, Em. Kerekes, Natalia 
Popa, intr-o primă etapă, după 
aceea Leontina Sălăjan-Petres- 
cu, Aurelia Filip, Elisabeta Ba- 
kalar-Marinescu și D. Faina, 
care s-au impus atenției pe plan 
județean și național, Bind când
va component» chiar ai unor lo
turi reprezentative. Viața, preo
cupările profesionale (poate și 
alte cauze) i-au stopat, pe cei 
mai mulți dintre cei amintiți a- 
iă, din activitatea competițio- 
nală. Meritul celor care i-au se
lectat și modelat pentru perfor
manță rămîne, însă, al prof. C. 
Scurta și al colegilor Săi, prof. 
Icdilh Fodor, Gh. Fodor și Gh. 
Cordea.

Din anul 1969. clasele cu pro
fil sportiv din Baia Mare au cu
noscut o așezare organizatorică 
nouă, evident mai bună, fapt 
care a favorizat apariția altor 
tineri 
trecut 
mori 
(800),
Giurgea (lungime). Terezia Csor- 
ba (1500) și V. Paina (fond), 
componenți ai lotului național 
de juniori. Deci 6 atleți băimă- 
reni sînt, la această oră, expo- 
nenții claselor cu profil de per
formanță de la Liceul nr. 1. Lor 
li se adaugă două gimnaste de 
„ritmică" — Sodica Giurgiu și 
Carmen Coca — eleve ale prof. 
Kozalia Kando — cu veleități 
de a ajunge titulare în echipa 
reprezentativă, precum și un 
gimnast la „sportivă" : Paul

promisiune pentru 
afirmă prof. Vasile

în zo-
Sigur, 
Liceul

Szocs, „o 
mîine", cum 
Kando.

Așadar : 9 elevi se află 
na marii performanțe, 
lingă cei 9 elevi de la
nr. 1 se vor ridica (poate chiar 
în acest an, cum se speră) mulți 
alți tineri. Un argument : condi
țiile mai bune : sală de sport, 
amenajări pentru atletism, acces 
gratuit la Sala sporturilor (cu 
„zone" acoperite cu coritan).

Sînt necesare și alte condiții : 
o colaborare și mai strinsă cu 
familiile elevilor (proces neîm
plinit integral, dar perfectibil ; 
„cazul Micloș" rămîne deocam
dată o excepție, tatăl și mama 
au fost sportivi de performan
ță), o înțelegere și mai largă 
din partea celorlalte cadre di
dactice, a profesorilor-diriginți, 
o angajare mai directă, mai res
ponsabilă a cadrelor didactice 
de specialitate, care să debu
teze cu selecția. Ne mărturisea 
cu destulă amărăciune prof. 
Ioan Pop, preșdintele C.J.E.F.S. 
Maramureș : „Principala caren
ță a colectivului de specialitate 
de Ia Liceal 1 a constituit-o u-

șurința cu care a iraiat selecția. 
Au intrat în liceu și chemați și 
nechemați, ceea ce a determi
nat, din start, o scădere a cali
tății".

Spirit rezonabil, prof. Cordea, 
antrenor de atletism și totodată 
director-adjunct al Liceului nr. 
1, este întru totul de acord că 
actuala cifră nu corespunde 
forței colectivului de cadre di
dactice". Consideră că „se im
pune, in primul rînd, mai mult 
entuziasm, fiindcă de neprice
pere nu poate fi vorba..."

Și noi apreciem că un plus de 
entuziasm este necesar, mai ales 
acum cind Ministerul Educației 
și Învățămîntului, organele lo
cale fac eforturi susținute pen
tru a asigura propășirea acestor 
nuclee ale performanței în li
ceu. încă din acest an elevii de 
aici vor beneficia de un internat 
propriu cu 250 de locuri, de o 
sală de sport și o cantină, de 
alte accesorii în sprijinul perfor
manței. Atuurile acestor clase 
vor spori, dar și obligațiile, răs
punderile pentru ca „bătălia 
pentru o nouă calitate" să fie 
cîștigată.

atleți, Adrian Mîeloș, anul 
campion balcanic de ju- 
(1500 ml. Daniel Nistor 
Suzana Pop (400). Maria

Liceul ,}Vasile Roaită"

POT SUPLINI CfflJTLI DIN SELECȚIE

PREDEAL: Liceul cu profil de schi
T

UNICUL CRITERIU: VALOAREA

La Liceul „Vasile Roaită" din 
Rm. Vîlcea, cu clase profilate 
pe sport (volei, atletism, gim
nastică), un prim fapt ne re
ține atenția : condițiile materi
ale mereu mai bune create ele
vilor pentru desăvirșirea pregă
tirii lor și Angajarea, încă de pe 
băncile școlii, in aria performan
ței : o sală de sport pentru 
jocuri, alta pentru gimnastică 
(în curs de extindere), micro- 
stadion pentru atletism, acces 
prioritar la stadionul din „Ză
voi" (unde se amenajează și o 
pistă acoperită cu coritan, cu 4 
culoare, în lungime de 90 m). 
Așadar, un efort continuu, ge
neros al organelor locale, de a 
impulsiona munca profesorilor- 
antrenori de la „Roaită". Și to
tuși rezultatele, chiar dacă nu 
neglijăm faptul că de aici au 
fost lansați, printre alții, Dumi
ri oii: (volei), Viorica Enescu 
(atletism) și Cheran (fotbal, i- 
nițial atlet și voleibalist), sînt 
încă departe de limita admisă a 
îndrăznelii. Toată „lumea de 
specialitate" din liceu este de a- 
cord cu această observație.

Ceea ce face să știrbească din 
atributele unui colectiv de teh
nicieni tineri și bine cotați pe 
planul priceperii este înainte de 
toate ideea de selecție. „Ne-am 
limitat, de regulă, la copii din 
școli situate în perimetrul liceu
lui" recunoaște prof. Iulian Io- 
van, director-adjunct, antrenor

Sportul

cu o îndelungată activitate în 
această unitate de invățămînt. 
„Ne trebuie, îndeosebi în volei, 
copii cu talie înaltă, care tre
buie căutați mai mult, mai in
sistent și mai organizat" remar
că prof. Anton Săsăranu. „Azi 
dispunem de cadre competente 
la nivelul tuturor ramurilor de 
profil, nu însă șl de elemente 
de certă perspectivă" o spune 
prof. Constantin Diaeoneseu. 
Multe alte opinii exprimate și 
de alți profesori-antrenori se în
scriu în același context.

Adevărul este că s-a acceptat, 
din start, ideea limitării selecției 
la trei-patru școli generale, pro- 
fesorii-antrenori de la „Boaită" 
aveau datoria să se „bată" pen
tru realizarea unei colaborări 
multilaterale cu colegii lor de 
la TOATE unitățile de învăță- 
mint din municipiu, în primul 
rînd mergînd ei înșiși în întâm
pinarea elevilor cu aptitudini în 
sport și nu așteptînd ca viitorii 
sportivi să apară singuri...

Iată pentru ce trebuie salutată 
inițiativa organelor județene de 
partid care au trasat unele ja
loane vizînd IN MOD SPECIAL 
SELECȚIA PENTRU CLASELE 
SPORTIVE. Aria de investiga
ție s-a mărit, cuprinzînd nu nu
mai școlile din municipiu, ci și 
pe cele din județ. Mai mult, cri
teriile de selecție vor fi orien
tate spre cerințele federațiilor 
și, deci, ale performanței (volei- 
-talie, gimnastică-greutate, atle- 
tism-calități fizice complexe 
etc.). Ne aflăm; am putea spu
ne, la începutul unei bătălii gre
le, pe care, sintem siguri, o vom

pentru o nouăciștiga : bătălia 
calitate !

Mai apar, din 
neajunsuri care 
bilitățile de împlinire ale liceu
lui vîlcean : accesul dificil la 
internat (din 500 de locuri nu
mai 20 de elevi aparțin claselor 
cu profil) și mai ales structura 
școlii : matematică-fizică. Or, 
sînt elevi sportivi, care, după 
trei-patru ani de activitate, își - 
descoperă vocații noi, spre ma
terii din sfera umanistică. Și a- 
tunei, neexistînd altă cale, pă
răsesc clasele de profil, paralel 
cu abandonarea ideii de perfor
manță...

Trebuie găsită o rezolvare I

păcate, și alte 
limitează posi-

Liceul d'n Predeal — profil „filologie-istorie", 
a împiin.i vîrsta urnii cincinal. La înființare s-a 
schi* și, de aceea, pe echipamentul unor elevi se 
prescurtată, denumirea veche : „LES.".

— Fâ'ă .n_oialâ că în cinci ani nu se pot scoate valori Ia nivel euro
pean < monac', am spus noi, ca preambul al discuției pe care am purtat-o 
cu P". . Drcgoș Burghe'ea, directorul liceului. Am așteptat, însă, performeri 
pe pian intern, gata să producă saltul spre o nouă calitate în schiul noctru. 
Care sint rezultatele obținute și dacă acestea vă mulțumesc ?

— Am sâ răspund la ultima parte a întrebării : categoric, nu ne mulțumesc. 
Și iată de ce : e drept că Ia campionatele naționale ale juniorilor și copiilor 
am obținut locuri fruntașe : cîteva titluri de campioni I Avem de toate. 
Schiuri excelente, produse de Reghin, și bocanci buni. Specialiști (la noi lu- 
crează foști campioni ai țării, ca Elena Neagoe, Dorin Munteanu)... Desigur, 
echipamentul ar putea fi și mai bun. Dar alte!e*s motivele absenței „saltu
lui spre noua calitate**. Mai întîi, îngustarea bazei de selecție. Acum cinci 
ani, la „L.E.S." veneau talente din toată țara, liceul fiind conceput ca un 
„Centru național^ de pregătire a juniorilor la schi". Acum recrutăm elevi de 
pe o zonă restrînsâ. Școlile și asociațiile din Petroșani, Brașov, Baia Mare, 
Cîmpeni, Cîmpuiung Moldovenesc etc. nu-și mai trimit „vîrfurile" la noi, deoa
rece în competiții acestea concurau ca legitimați la „L.E.S.**. A fost o greșeală, 
urmată de îngustarea bazei de selecție. Pentru mărirea acestei baze, liceul ar 
trebui restructurat, sâ capete imaginea unei piramide, cu bază largă, înce- 
pînd cu clasele I—IV și terminînd cu ultima de liceu. Drept urmare, fondurile 
pentru performanță s-ar utiliza cu eficiență, pent/u cei care dau, intr-adevăr, 
rezultate. Aș propune, de asemenea, ca elevii din clasele IX-XII, adevârați 
performeri, să fie organizați într-un CLUB. Măsura aceasta le-ar conferi mai 
multa elasticitate în participări la competiții, in folosirea fondurilor etc. 
La acest club ar putea să devinâ membri cei mai buni din țară - pe baza

cu clase de educație fizica — 
numit „Liceul experimental de 

mai poate vedea încă.

concursului de admitere ți al rezultatelor la diferite competiții — astfel ca 
liceul nostru sâ devină ceea ce s-a preconizat inițial, un CENTRU NAȚIONAL 
DE PREGĂTIRE A JUNIORILOR. Cine dă rezultate rămîne. Cine nu... părți 
deschise spre licee care nu au profil sportiv I Criteriul de râmînere e unul 
singur : valoarea I

— Sînteți de acord cu actuala reglementare privind timpul de pregătire ?
— In porte. Clasele mari au încheiat trimestrul I la 17 noiembrie și, pînâ

la B februarie (inclusiv vacanța) fac pregătire, adică ceea ce corespunde 
„practicii in producție" la școlile fără profil de sport. In privința practicii in
producție există insă o deficiență : elevii fără valoare își irosesc vremea pe
pîrtii sau lingă ele, cînd ar putea să facă practica in producție la o între
prindere. In ziarul dv. s-a scris o notă critică in acest sens...

— Sînteți mulțumiți de profilul liceului ?
— Ar trebui extins. „Filologie — istorie și turism — mecanică" din rindul ele

vilor noștri urmînd să se recruteze meconici de teleferice, translatori, ghizi, 
monitori, contabili, șefi de hoteluri, cabane, restaurante — deci oameni ne
cesari industriei turistice. Știind că se pot pregăti în mai multe meserii, 
afluența de valori spre liceul nostru ar crește, deci și baza de selecție s-ar 
lărgi...

Ce concluzii se pol desprinde din discuțiile cu 
factorii de răspundere din școlile de mai sus ?

in primul rînd : selecția nu se desfășoară ta ni
velul necesităților, aria ei fiind incă îngustă sau 
incomplet exploatată și, de aceea, în sfera per
formanței nu intră, totdeauna, cei mai buni, cei 
mai talentați copii. Uneori această arie se îngu
stează datorită intereselor minore ale unor profe
sori (care nu-și dau „talentele descoperite" la 
școlile cu profil), absenței unui mijloc de transport 
sau, ceea ce e mai important, lipsei de stăruință 
a profesorilor în căutarea tinerelor speranțe.

In al doilea rînd : numărul claselor cu profil 
sportiv trebuie lărgit Ia bază și îngustat spre vîrf, 
ajungîndu-se la o singură clasă a Xll-a, care să 
cuprindă, intr-adevăr, numai „elita"

In al treilea rînd: este necesară reglementarea 
trecerii 
nu dau

In al patrulea rînd : se impune folosirea la ma
ximum a fondurilor și înlesnirilor legale în favoa
rea adevăraților performeri. Trebuie să se analizeze

Ia clasă fără profil sportiv a elevilor care 
rezultate.

problema „practicii in producție" a elevilor care 
fac parte din „a doua grupă valorică" (vezi Li
ceul nr. 2) sau a celor din clase cu profil sportiv, 
care nu dau rezultatele scontate.

In al cincilea rînd: este necesară lărgirea pro- 
filelor unor licee, pentru a corespunde nevoilor 
locale (vezi liceul din Pre.deal, dacă ar avea și 
profil „turism-mecanică") sau pentru a împiedica 
plecarea performerilor spre alte licee, cu profil 
adecvat meseriei pe care vor s-o îmbrățișeze.

Desigur, se pot scoate și alte concluzii cu va
loare practică. Așa cum subliniam la început, su 
avem pretenția de a epuiza problema. AȘTEP
TĂM DIN PARTEA SPECIALIȘTILOR PĂRERI Șl 
PROPUNERI care să servească trecerii la calitate 
în liceele cu profil, creșterii numărului de perfor
meri de valoare internațională

Pagină realizată a'e
Sever NORAN și Tiberiu STAMA
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Cil MAI MULTI TINERI TALENTAT!

Ridicării nivelului activității noastre spor
tive trebuie să-i corespundă performanțe 
mereu mai strălucitoare, demne de pres
tigiul țării noastre în arena internațională. Una 

din condițiile fundamentale pentru a ajunge la 
rezultate competitive in viitorul apropiat și cu 
deosebire la Jocurile Olimpice din 1980 este 
strădania de a selecționa ți pregăti competent 
tinerii cei mai dotați, promovir>du-i cu curaj 
în formațiile reprezentative. Această ce
rință a fost clar formulată de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU in cuvîntarea sa rostită 
la festivitatea de conferire a unor înalte dis
tincții sportivilor care au reprezentat cu cinste 
România la Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Mobilizate de acest îndemn, federațiile de spe
cialitate au început o viguroasă acțiune de 
depistare, selecționare ți pregătire a tinerelor 
elemente. Reporterii ziarului nostru au între
prins un raid pentru a constata măsurile con
crete ți realizările începutului de an în această 
direcție.

In aceste zile, la bacul ,23 August", canotoarele selecționata in 
diferite loturi de perspectivă continuă să se perfecționeze in tehnica 
vislitului. Foto : N. DRAGOȘ
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„CONSTELAȚIA NADIEI* SE LĂRGEȘTE DE CE NU ȘI LA BĂIEȚI?

NOI CANDIDATE LA GLORIA GIMNASTICII
Campionatele mondiale de la 

Strasbourg, programate la fi
nele lunii octombrie, domina, 
în anul 1978, agenda competi- 
țională a gimnasticii și ele sînt 
cele care au determinat și o or
ganizare specială a loturilor și 
a pregătirii celor mai bune 
sportive alg țării. Pentru prima 
oară, federația noastră de spe
cialitate se află în situația de 
a avea posibilitatea SA AL
CĂTUIASCĂ TREI GRUPE DE 
LUCRU, de valoare sensibil a- 
propiată, care — sub conduce
rea unor specialiști competenți 
— urmează un program adec
vat de pregătire, diferit de la 
un lot la altul, obiectivul final 
constituindu-1, evident, partici
parea cu succes la cea mai im
portantă competiție a anului. 

^In lotul existent încă dinaintea 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real au apărut, cum era și fi
resc dealtfel, modificări impor
tante. Astfel, pe baza rezulta
telor înregistrate în anul com- 
petițional 1977 și, cu deosebire,

luîndu-se in considerație fina
lele campionatelor republicane 
de juniori (de la Cluj-Napoca) 
și ale maestrelor (de la Deva), 
au fost reținute numeroase ti
nere in pregătirea pentru cam
pionatele mondiale și — în con
tinuare — in vederea Jocurilor ' 
Olimpice din 1980. Cele mai 
multe dintre sportive nu stat 
nume noi pentru iubitorii și 
cunoscătorii gimnasticii, pentru 
că unele dintre gimnastele in
cluse acum în pregătirea de 
perspectivă au și obținut rezul
tate notabile atît in arena in
ternă cit și pe plan taternațio- 
naL Este vorba de Rodica Dun- 
ca, Daniela Brtadescu, Adina 
Fărcuț, Carmen Savu și Ange
la Bratu care — îndrumate de 
un colectiv de specialiști format 
din Iosif Hidi, Atanasia Alba 
și George Condovici — se an
trenează în Capitală, alături de 
Nadia Comăneci și Teodora Un- 
gureanu. La Onești, paralel cu 
„grupa de maestre" a soților 
Marta și Bela Karoly, lucrea- .

ză alte trei gimnaste nou pro
movate : Dumitrița Turner, Mi
rela Oancea și Dana Crăciun.

Munca asiduă și competentă 
de mai mulți ani a antrenorului 
George Condovici și a altor teh
nicieni inimoși 
tineri a făcut 
lotul masculin al țării să 
vorbească de 
timpul prezent".’ 
mele unor tineri talentați, 
reală perspectivă, au fost 
cluse pe lista lotului lărgit 
țării, viztad comportări și 
zultate care să onoreze gimnas
tica românească. Ne referim, 
printre alții, la Octavian Iona- 
șiu. Adrian Căpățină, Aurel 
Ghergu, Dan Odorhean, Ale
xandru Nistor, Iulian Olaru, 
care bat asiduu la poarta consa
crării.

cu un grup de 
posibil ca și ta 

se 
„la 
nu
de 
in- 
al 

re-

promovări 
Astfel,

Ca în fiecare an, canotajul fo
losește drept criteriu de selecție 
și promovare în loturile repre
zentative întrecerile campiona
telor naționale rezervate ambar
cațiunilor mici, care îndeobște 
stat programate spre sfîrșitul 
lunii mai. Sportivii clasați ta 
această competiție pe primele 
locuri stat automat promovați 
intr-un lot lărgit din care spe
cialiștii își aleg apoi, treptat, 
pe cei care ne reprezintă in ma
rile competiții.

tn 1977, un număr de 13 ca
notoare au trecut de acest prim 
„trial". Dintre ele însă doar șa
se au ajuns să concureze la cam
pionatele mondiale de la Am
sterdam : Olimpia Bălăci (Di
namo) — antrenor I. 
Maria Caiană, Veronica 
Maria Leonte, Maria 
(C.N.U.) — antrenor I. 
Florica Zamfir (Olimpia 
antrenoare Maria Drăghici. Nici 
la băieți numărul debutanților 
nu a fost mai mare : I. Popa, 
Gh. Chihaia, G- Bularda, Gh. 
Mandi ue. Șt. Mihaly, P. Nedel-

Petrov, 
Holman,

Roman
Boicu și 
Buc.) —

cu (toți de la Dinamo) — an
trenor D. Popa. Dacă acestui 
criteriu, care se bazează mai 
mult pe forma și dispoziția de 
moment a sportivilor, i s-ar a- 
dăuga și cîteva norme obliga
torii (performanțe cronometrice 
— nu numai locuri în concurs ; 
consecvență în rezultate de înalt 
nivel ș.a.) selecția în viitor ar 
avea mai multă eficiență.

Paralel însă trebuie sublinia
tă acțiunea lăudabilă a federa
ției inițiată la începutul anului 
trecut. A fost testat (fizic) un 
mare număr de tinere din mai 
multe județe ale țării, au fost 
inițiate apoi în tehnica vislitului 
și pregătite la un nivel superior. 
La această oră aproape 30 de ti
nere canotoare așteaptă cu ne
răbdare ora primelor starturi o- 
ficiale pentru a convinge pe 
toată lumea de utilitatea aces
tei acțiuni. Și, totodată, pentru 
a-i face, poate, pe activiștii 
federației, ca și pe tehnicieni, 
să regrete efectiv că nu au în
cercat ceva asemănător sî cu 
băieții...

exemplul lui Adrian Protcasa ?Cine urmează
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unor goluri... 
în echipele 
niori.

In acest caz, pro
movarea — obiectivi
zată de cifre în cazul 
atletismului — devine, 
iată, o acțiune for
țată. Ce părere au 
antrenorii care se 
ocupă de pregătirea 
Juniorilor noștri ?

nostru de 
un caz, cel 

i recent. Anul tre- 
, juniorul de 13 

Adrian Proleasa 
devenit recordman 

seniori la înălți- 
cîștigind apoi și 

național. A 
inclus, firește, 

în echipa 
Jocurile Bai-

VALOAREA NU AȘTEAPTĂ ANII

Radu
800 m, 

1 500 m),
Stefânescu 

100 mg).

Pentru promovarea 
unui tînăr intr-o echi
pă sau un lot de se
niori atletismul are 
o singură unitate de 
măsură, indiferent de 
vîrstă : performanța
cifrică indicată de 
cronometru sau ruletă.

Vom semnala, 
gînd problema 
neririi de nevoiîs 
stringente I — ale 
tletismului 
azi, numai 
mai 
cut, 
ani 
a i 
de 
me, 
titlul 
fost 
imediat 
pentru 
can’rco.

Din păoate, 
teasa roprezintă 
exemplu singular 
care 
A FOST IMPUSA 
PRIMUL 
VALOAREA 
TULUI Șl 
VIRSTA 
RULUI. 
consulți nd 
seniori și 
câtuite 
pregătirii 
1978, 
apariția cîtorva nu
me noi : Eugenia Ba
ciu (53,8 la 400 m 
in 1977), Minodora 
Pluteanu (12,0 la 100

Maria
la 
la

• ••

m la lungime). Co
rina Girbea (53,12 m 
la suliță). Constantin 
Iran (10,5 la 100 m), 
Iulian Grumâzescu 
(4,90 m la prăjină) 
etc. Acești atieți s-au 
impus insă in primul 
rînd datorită tinereții 
lor, pentru că perfor
manțele nu sînt, deo
camdată, deosebite. 
In unele situații pro
movările in lot s-au 
făcut pentru umplerea 

cronice 
de se-

IN SFIRȘIT, „GIGAN ȚI" LA ORIZONT.
Cî promoție de tineri (unii 

chiar foarte tineri) baschetbaliști 
bate la porțile lotului care vizează 
participarea cu succes la turne
ul de calificare pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Petre 
Brănișteanu (19 ani — 1,88 m, 
testat cu prilejul Balcaniadei 
din decembrie 1977), VasiH Băi- 
ceanu (21 ani — 1,95 m), Radu 
Boișteanu (22 ani — 1,98 m), 
Florentin Ermurache (18 ani — 
1,97 m). Marian Marinache (18 
ani — 1,93 m), Daniil Antohi 
(18 ani — 2,05 m), Roman Opși- 
taru (22 ani —2,09 m), sînt doar 
cîțiva despre care antrenorul 
principal al reprezentativei, 
prof. Ban Niculescu, afirmă : 
„Au calități mari și pentru vîr- 
sta lor au relativ destui ani de 
baschet. Ambiția lor va decide 
dacă vor ajunge jucători de ta
lie internațională."

Un amănunt semnificativ : ÎN 
LOTUL OLIMPIC AU APĂ
RUT, ÎN SFÎRȘIT, „GIGANȚI", 
cu talie competitivă (sau apro
piată) cu cea a marilor pivoți 
din lume. Opșitaru — 2,09 m, 
Antohi 2,05 m sînt vizați direct ; 
li se mai adaugă alții, cărora li 
se urmărește evoluția : Mihai 
Dumitra (18 ani — 2,07 m),
Traian Becea (19 ani — 2,06 m), 
Mihai Aursulesei (19 ani —

2,05 m), precum și mul ți alții 
care joacă acum în echipele 
divizionare A, B, școlare și de 
juniori. Desigur, nu toți vor fi 
apți in 1980 să facă parte din 
selecționata olimpică, dar în mod 
cert unii dintre ei vor evolua 
în Grecia pentru a obține vic
toriile necesare mult doritei 
promovări în turneul olimpic, la 
care echipa României a mai 
candidat doar cu decenii în ur
mă, mai precis în 1952, la Hel
sinki.

DEBUTANTUL
După Jocurile Olimpice de la 

Montreal, care au adus poloului 
românesc (locul 6), performanța 
cea mai bună din întreaga sa 
istorie, s-a pus in mod acut 
problema întineririi echipei re
prezentative. Tehnicienii noștri 
au alcătuit, chiar de la începu
tul anului 1977, un lot lărgit cu- 
prinzlnd, alături de sportivii 
consacrați, cițiva tineri talentați: 
R. Mirea și C. Gyarfas, de la 
Dinamo, Gh. Hie, G. Arsene de 
la Rapid, I. Fehăr de la Crișul 
Oradea. Fie că selecția lor a fost 
superficială, fie că jucătorii tes
tați nu s-au străduit suficient la

CEI FfTIA CU CIT MAI DEVREME, cu ATfT BINE!
Pentru F. R. Lupte, promo

varea elementelor tinere, talen
tate, în lotul național a deve
nit un sistem permanent de lu
cru. Nicu Gingă, în anul in care 
a ajuns campion mondial de 
juniori (1973), a cucerit și titlul 
de cel mal bun din lume in 
întrecerea seniorilor. Ștefan 
Rusu, junior fiind, s-a clasat al 
doilea la campionatele mondiale 
ale seniorilor. Anul trecut, un 
alt tînăr promovat, Ion Draica, 
a impresionat lumea luptelor, 
devenind campion european în 
luna mai, iar în august s-a cla
sat primul și la campionatul 
mondial universitar.

Ca de obicei, și în acest an 
s-au i 
DE r 
PRIMA
țiunea a fost deosebit de rodni
că. La lupte Mbere și-au cîști- 
gat dreptul 
turi de cei 
tori ai țării 
(17 ani) și 
(C.S.S. 2

organizat CONCURSURI 
SELECȚIE ÎNCĂ DIN 
A LUNĂ A ANULUI. Ac-

de a se pregăti ală- 
mai valoroși luptă- 
tinerii Ștefan Geraș 

Simion Biaconu 
Constanța), Ioniță

Broască (Steaua), provenit de 
la Galați, Dorin Cichiociuc 
(C.S.M. Craiova), Emanoil Radu 
(Gloria Buzău), Crăciun Copil 
(C.F.R. Timișoara), Dumitru 
Lupu (provenit din Galați, acum 
la Nicoîina Iași).

Și mai fructuos a fost con
cursul de selecție la stilul gre- 
co-romane, încheiat la sfîrșitul 
săptămînii trecute. Numărul ti
nerilor evidențiațl (majoritatea 
lor fiind juniori) a fost impre
sionant Antrenorii selecționeri, 
Ion Corneanu și Ion Cernea, au 
fost nevoiți să chibzuiască mult 
pentru a-i promova în lot pe 
cei mai buni dintre cei care au 
dovedit calități remarcabile. Ti
neri ca Nicolae Iordache (Ra
pid), Florea Avram (A.S.A. 
Bacău), Ștefan Negrișan (C.S.S. 
Constanța), Lazăr Tipa (C.S.M. 
Suceava), Ion Poienaru (C.F.R. 
Timișoara), Ion Răduțescu (A- 
luminiu Slatina), Petru 
(C.S. Arad) — cei mai 
dintre ei juniori — s-au 
portat la un nivel foarte 
piat de cel obișnuit în marile

confruntări internaționale. Alți 
juniori bine selecționați și in- 
strulți sînt : D. Mogoșan (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), FL 
Diaconescu (L.C. Dacia Pitești), 
Gh. Păduraru (Dunărea Galați), 
C. Nicolae (C.S.M. Reșița), I. 
Butucaru (S.C. Bacău), M. Ște
fan (C.S.S. Cîmpulung Muscel), 
Gh. Frunză (S.C. Bacău), C. Bo- 
goi (Chimia Rm. Vîlcea), I. 
Cozma (C.F.R. Brașov), Gh. 
Tipa (C.S.M. Suceava) care, 
pregătiți în continuare cu ace
eași seriozitate și competență, 
pot aspira la marea performan
ță intr-un viitor apropiat.

„SUFLU NOU“ 
ÎN SĂLILE

Moț 
mul ți 
com- 
apro-

DE ANTRENAMENT

NAIADELE INTRE ELE
Organizarea întregii activități pe grupe de vîrstă creează în mod 

implicit obligația unei permanente preocupări pentru „schimbul de 
mîme“ la înot. Așa se șl explică faptul că Irinel Pănulescu (la acea 
oră avea doar 13 ani) a ajuns în echipa reprezentativă pentru Balca
niadă, iar In momentul de față, alături de talentata înotătoare plo- 
ieșteancă (antrenor Mihai Mitrofan) au fost promovate în lotul spe
ranțelor olimpice și alte sportive de aceeași vîrstă, cum ar fi timi- 
șorencele Cristine Seidl șl Carmen Aiexe (antrenoare Codruța Pa- 
raschlv), reșlțeanca Brigitte Prass (antrenor Ioan Schuster) sau oră- 
deanca Edit Kuglis (antrenor Herman Schier). Diferența dintre o șta
fetă mixtă alcătuită din aceste tinere sportive șl cea a campioanelor 
noastre, în frunte cu Bunaclu șl Mlclăuș, ar fl actualmente de eel 
mult șase secunde, dar în mod sigur ea se va reduce simțitor pînă 
în vară.

SOLIST Șl MEDIA DE VÎRSTĂ
antrenamente, cert este că la 
campionatul european din vară, 
România a prezentat una dintre 
cele mai vîrstnice echipe, cu 
un singur debutant (R. Mirea) !

Locul 7 obținut la Jdnkoping, 
cu totul nesatisfăcător, i-a obli
gat pe selecționeri să trateze 
această problemă cu mai mare 
seriozitate.

Ei au cerut unui număr mai 
mare de jucători îndeplinirea u- 
nor haremuri stabilite de F. R. 
Natație, ți cei care s-au înca
drat au fost menținuți in noul 
lot. Astfel, pe listă au apărut 
nume noi (G. Gaiță, A. Muntea-

nu — Dinamo) și au dispărut 
altele (L. Pleșca, L. Țăndărea- 
nu — C.N.U., D. Nicolau — Di
namo, E. Fărcuță — Crișul). 
Rămâne să vedem acum in ce 
măsură cei mai buni vor ajunge 
la titularizare, știind că echipa 
noastră va fi angrenată în cam
pionatul mondial programat in 
luna august.

Necesitatea întineririi lotu
lui a fost simțită și de teh
nicienii Federației române de 
judo. Aceasta, și ca urmare 
a faptului că unii dintre ve
chil componențl ai lotului na
țional manifestau mai puțin 
interes în pregătire. îșî me
najau forțele la antrenamen
te, progresele lor valorice fi
ind foarte lente. Așa a fost 
cazul cunoscutului judoka 
Iacob Codrea (exclus din lot) 
șl, dacă nu-șl modifică ati
tudinea față de muncă, în a- 
ceeași situație se vor găsi șl 
Constantin Georgescu, Ion 
Arsenolu etc.

Tinerii selecționați — după 
cum se apreciază — au adus 
cu el tn Iot un suflu nou, o 
atmosferă de muncă asiduă, 
disciplină, entuziasm și do
rință puternică de perfecțio
nare. Ei vin, de obicei, pri
mii ta sala de antrenament 

ultimii, pentru a 
să efectueze un 
mai mare de re-

șl pleacă 
avea timp 
număr cit 
petărl.

Antrenorii Sabin Lucea și 
Aurelia Barbu l-au selecționat 
pe următorii tineri : I. Dom- 
nar (C.S.Ș. Șoimii Sibiu — 
antrenor N. Bucur) și Fl. 
Zamfir (Voința Focșani — 
antrenor A. Cimpeanu) la 
cat. 60 kg; Gh. Cențiu (C.S.Ș. 
Făgăraș — antrenor Gh. Guj- 
bă) la cat. 65 kg ; V. Dușa 
(Nltramonla Făgăraș — an
trenor Gh. Gujbă) la 78 kg ; 
St. Tonta (C.S.S. Unirea Iași 
— antrenor C. Bordea) șl F. 
Lupa (Nitramonia Făgăraș) la 
cat. 86 kg.

Grupaj realizat de : Constantin MACOVH, Vladimir MORARU, 
Dumitru STANCULESCU, Mihai TRANCA ți Adrian VASIUU



I TOVARĂȘUL MCOLAE CEAUSESCU,
! ASIGURA PROGRESUL Șl AFIRMAREA CON TINU A A SPORTULUI ROM

Copiii fârii intr-un glas

„LA MULTI ANI, PĂRINTE DRAG!"
In sufletele celor mai tinere vlăstare ale patriei, numele 

președintelui țării pătrunde pe căi luminoase, înconjurat de 
aura caldă a celei mai gingașe, sincere și curate iubiri. Mintea 
ți inima copiilor noștri asimilează, zi de zi, dragostea și 
bucuria fără margini cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
apropie, ocrotitor, de ei, de mugurii națiunii. Ochii lor, strălucind 
candid, il privesc pe cel dinții bărbat al țării ca pe 
un adevărat părinte. Cu recunoștința pentru copilăria lor 
ații de încărcată in bucurii, pentru grija cu care sint 
permanent înconjurați, pentru tot ce li se oferă spre 
a crește inalți și drepți ca brazii Carpaților, curați ca izvoarele 
cristaline ale muntelui, puternici și minări ca stejarii, hotăriți ți 
demni de faptele iluștrilor înaintași, vajnici continuatori ai dru
mului spre comunism, bravi apărători ai gliei, ai patriei străbune.

Grija părintească a partidului și statului nostru, a președin
telui României față de cei ce alcătuiesc viitorul de aur al patriei, 
a avut și are expresii dintre cele mai emoționante. Afecțiunea și 
duioșia cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu ii îmbrățișează întot
deauna pe copii întruchipează mărturia unei sensibilități greu de 
cuprins in cuvinte. Străduințele permanente pentru sprijinirea fa
miliilor cu copii mulți, pentru crearea de noi creșe și cămine, de 
noi grădinițe, preocuparea pentru educarea tinerei generații, de la 
virsta cea mai fragedă, în spiritul celor mai nobile idealuri, sint 
dovezi grăitoare ale dragostei adinei față de oamenii de mîine. 
„Șoimii patriei", care cresc sub cea mai sigură pavăză, se bucură 
astăzi de tot ce-și doresc pentru a fi fericiți. Organizația lor, în
ființată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, le oferă un 
cadru ți mai larg de împlinire a visurilor copilăriei, prin cîntec, 
prin joc, prin binefăcătoarea educație fizică spre care se îndreaptă 
acum, mai devreme, cu nespusă bucurie.

Pentru toate acestea, la aniversarea părintelui drag, a condu
cătorului iubitor, mesajul celor mai tineri fii ai țării, urarea lor 
de sănătate ți mulți ani poartă o încărcătură emoțională cople
șitoare. .

Aurelian BRtBEANU

LA INDICAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘ 
UN AMPLU PROGRAM DE DEZVOLTARE SPORTIVĂ
Intre 28 februarie și 2 mar

tie 1973 s-au desfășurat lucră
rile Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R., in dezbaterea 
acestui forum al comuniștilor 
aflindu-se un vast și diversifi
cat ansamblu de probleme, o 
mare bogăție de idei teoretice 
și soluții practice pentru îmbu
nătățirea și perfecționarea acti
vității în diferite domenii ale 
construcției socialiste in țara 
noastră.

Printre documentele adoptate 
de Plenară s-a aflat și Hotă
rirea cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fi
zice și sportului, elaborată din 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului. Faptul că un ase
menea document a figurat pe 
ordinea de zi a Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie — martie 
1973 a fost, evident, ono
rant pentru mișcarea sportivă, 
el exprimînd, încă o dată, în 
modul cel mai grăitor, impor
tanța pe care partidul o acordă 
educației fizice a populației, 
socotind-o drept o parte in
separabilă a educației genera
le, multilaterale, a cetățenilor 
patriei, a generațiilor tinere în 
special, și pe care a ridicat-o 
la nivelul unei probleme de in
teres național.

„îndeplinirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate — se 
sublinia in acest important do
cument de partid — presupune 
ca educația fizică și sportul, 
integrîndu-se organic în an
samblul muncii educative, să 
contribuie mai activ Ia forma
rea tinerei generații, la menți
nerea și Întărirea sănătății, la 
asigurarea unor forme variate 
și atractive de recreare a ma
selor, la creșterea capacității 
lor de muncă". Iată sintetizat 
în mod strălucit conținutul su
perior la care trebuia să ajun-

PACiTMT TiP AT TI?
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gă mișcarea noastră sportivă 
pentru a-și îndeplini în cît mai 
bune condiții rolul și sarcinile 
încredințate de partid în noua 
etapă de dezvoltare generală a 
României socialiste.

Prin importantele sale pre
vederi, Hotărirea s-a constituit 
intr-un amplu program de lu
cru, de acțiuni practice, un pu
ternic stimulent pentru întregul 
activ al mișcării sportive, că
ruia i se cerea să-și sporească 
aportul la dezvoltarea armoni
oasă a tinerei generații, a în
tregului popor, precum și la re
prezentarea cu cinste și demni
tate a țării noastre în arena 
sportivă internațională.

Regăsim in Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. din februa
rie — martie 1973 multe din 
ideile și orientările subliniate 
adesea de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general 
al partidului nostru.

Sportul de masă trebuie să 
reprezinte mijlocul de bază 
prin care să se realizeze forti
ficarea organismului și dezvol
tarea capacității fizice a tutu
ror cetățenilor patriei.

Școala — care cuprinde ma
joritatea tineretului — este 
factorul principal in procesul 
de formare și pregătire a unui 
tineret studios, apt să îndepli
nească în cele mai bune condi
ții îndatoririle lui de tot mai 
mare răspundere.

Sportul de performanță ocu
pă un loc important în mișca
rea noastră sportivă, obiectivele 
sale fundamentale fiind afir
marea pe scară tot mai largă 

a talentelor, îmbunătățirea 
continuă a rezultatelor și re
prezentarea prestigioasă a 
României in marile competiții 
internaționale.

în toate unitățile sportive va 
trebui să fie întronat un climat 
sănătos, combativ, față de ori
ce manifestare care contravine 
eticii socialiste, normelor de 
conduită, dezvoltîndu-se o opi
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PE „HARTA SPOR
Afirmarea viguroasă, din ultimii ani, 

a mișcării sportive din patria noastră 
— prin obținerea unor strălucite rezul
tate în competițiile de mare anvergu
ră — s-a produs în contextul unei 
puternice dezvoltări a bazei materiale a 
sportului, numeroase săli, bazine de 
înot și patinoare artificiale fiind puse 
la dispoziția practicanților sportului de 
masă și de performanță. Programul pri
vind dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 1976—1980, 
aprobat de către Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. în noiembrie 
1976, a creat cadrul adecvat pentru folo
sirea intensivă și cu sporită eficiență a 
tuturor dotărilor existente, prin mai 
buna lor gospodărire și utilizare de 
o mai mare masă de tineri.

Se înfăptuiește cu succes 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
asigurarea, în orașe și municipii, 
fiecare 
zone destinate activității sportive și 
recreare, pentru sănătatea 
muncii, _ _
Sibiu și Timișoara, la Ploiești și Tîrgo- 
viște, la Satu Marc și Tg. Mureș și în 
multe alte localități, acestea există 
de-acum. Se numesc Ciric, Dumbrava,

indicația 
privind 

la 
10—15 000 de locuitori, a unei 

/ _ de
pentru sănătatea oamenilor 

a copiilor patriei. La Iași, la
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PENTRU 0 CALITATE SUPERIOARĂ A VIEȚII, PENTRU SĂNĂTATEA OMULUI
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Pentru a putea munci, crea, 
pentru a fi fericiți, oamenii 
trebuie să fie sănătoși, puter
nici, viguroși pe plan fizic și 
psihic. Căile pentru împlinirea 
acestui deziderat figurează in 
principalele documente ale 
partidului, nu numai în cele 
consacrate educației fizice și 
sportului. Faptul este explica
bil, de vreme ce țelul suprem 
al politicii partidului nostru 
este bunăstarea poporului. Pro
gramul partidului, adoptat de 
Congresul al XI-lea, subliniază 
cerința privitoare la „dezvol
tarea sănătoasă, echilibrată, 
fizică și psihică a tuturor 
membrilor societății" și adau
gă : „Cultura fizică și sportul 
vor face parte integrantă din 
măsurile privind dezvoltarea 
fizică armonioasă și păstrarea 
sănătății poporului". Această 
preocupare izvorăște din poli
tica generală a partidului, de 
creștere neîntreruptă a gradu
lui de civilizație a întregului 
popor, de ridicare pe trepte 
superioare a calității vieții o- 
mului.

De nenumărate ori. în cu- 
vintările sau mesajele sale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat abordarea științi
fică a cerințelor obiective ale 
vieții, în vederea creșterii și 
educării unui tineret mereu 
mai sănătos, mai robust. Iar 
educația fizică și sportul —

Calitatea superioară a vieții implică mijloace modeme : asistența 
sanitară se efectuează azi (in imagine : la Centrul de medicină 

sportivă) cu aparataj științific perfecționat

considerate ca activități de in
teres național — sint înțelese 
ca parte integrantă a măsuri
lor privind păstrarea și întă
rirea sănătății poporului. în 
acest sens, fiecare cetățean cîș- 
tigat efectiv pentru sport, pen
tru mișcare în aer liber, pen
tru destinderea prin exercițiu fi
zic devine implicit un element 
util societății, avînd deprinderi 
sănătoase.

Adresîndu-se Consfătuirii 
Consiliului sanitar superior, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Independent de ca
racterul, de specificul diferite
lor activități, domeniul medical 
trebuie, pină la urmă, orientat 
și concentrat într-o direcție 
unică a îmbunătățirii asistenței 
sanitare, a grijii pentru sănă
tatea poporului, cu tot ceea ce 
comportă aceasta". Rețeaua

medicinei sportive contribuie, 
în acest sens, la sănătatea 
publică. Structura organizato
rică a crescut în așa fel incit 
acum există în toate județele 
cabinete de specialitate. în 
ultimii ani s-au înființat 4 noi 
policlinici județene pentru 
sportivi (la Brașov, Oradea, 
Craiova, Iași), acestea avînd 
și funcția de centre metodo
logice pentru valorificarea 
concluziilor cercetărilor medi
cinei sportive în domeniul 
public (cum ar fi în proble
mele de alimentație, recuperări 
după accidente sau boli, co
rectări de deficiențe fizice etc), 
însăși selecția medico-biologică 
a tineretului pentru sport a 
deschis noi căi și în ocrotirea 
sănătății publice (în refacerea 
organismului după efort, în 
folosirea factorilor naturali de 
mediu pentru cure de altitudi
ne sau heliomarine etc.), în- 
cununînd astfel opera saluta
ră a exercițiului fizic.

Cu asemenea principii, ini
țiate și susținute de partid, de 
însuși secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
devine firească sublinierea 
comparației statistice potrivit 
căreia durata medie a vieții în 
tara noastră a crescut de la 
42 ani în 1932 la aproape 70 
ani în prezent.

Victor BĂNCIULESCU
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Hoia, Șag, Cinciș, nume și locuri deve
nite familiare oamenilor muncii, pentru 
petrecerea timpului 
plăcut și util.

Construirea unor 
necesare pregătirii 
formanță este și ea
noastre. Ultimii 10 ani, cu deosebire, 
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EȘTEANU

Pe meleaguri de legendă, în anii socialismului s-a dezvoltat

ORAȘUL CARE A LANSAT-O PE NADIA COMĂNECI 
CEA MAI BUNĂ

j

GIMNASTĂ A TUTUROR TIMPURILOR

Nadia Comăneci, triplă campioană olimpică, sportivă unanim apre
ciată in întreaga lume

crede că orașul care 
astăzi semeț ți min- 

’ CU

Cine ar 
se ridică 
dru pe Valea Trotușuîui, 
străzi drepte, desenate parcă de 
mina unui iscusit arhitect, de o 
curățenie exemplară, bogat îm
podobite cu verdeață ți flori, eu 
impunătoare 
culturale, cu 
locuințe, eu 
petrochimice 
care asigură 30 la sută din for
ța economici a județului, ore 
doar 25 de ani ? Și totuși, mu
nicipiul Qh. Gheorghiu-Dej a 
împlinit in octombrie trecut un 
sfert de veac de la atestarea sa 
urbană pe locul unde odinioară, 
timp de cinei secole, existase 
satul Onești, meleaguri de le
gendă care amintesc, intre al
tele, de marele domnitor Ștefan 
cel Mare.

Impetuoasa dezvoltare a nou
lui centru industrial, proprie, 
dealtfel, ritmului de dezvoltare 
a României socialiste, a făcut 
ca, adesea, Onețtiul si fie su
pranumit „orașul tinereții' (te 
1976 virsta medie a locuitorilor 
săi era de 27 ani .'), „orașul firi 
pensionari' (se afirmă că meș
terii de acum 20—25 de ani s-au 
into's la casele lor, iar localni
cii stnt încă departe de pensie), 
„orațul fără periferii'. Mențio- 
nind că toate atributele ce i se a- 
cordi acestui oraș corespund in
tru totul realității, se impune 
să adăugăm că, deopotrivă, mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej este 
și o „citadelă a sportului". tră
sătură care a dus departe. In 
toate colțurile lumii, renumele 
orașului de pe Trotuș.

Pentru ci, in Canada, in Me
xic ți Statele Unite ale Ameri
ca, m Venezuela ți Japonia, in 
Grecia ți Norvegia, in Anglia ți 
Spania, practic pe întreg mapa-

edificii sociale ți 
blocuri înalte de 

mari întreprinderi 
yi de construcție

A PATRIEI SE INALȚA NOI SI MINORE EDIFICII
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din istoria nouă a poporului nostru, a fost

mondul, orașul Gh.
Dej este sinonim _____
Comăneci și Teodora Ungurea- 
nu, cu Bela Karoly, cu gim
nastica românească. Liceul de 
specialitate creat aici în anul 
1969, conceput ca o unitate eta
lon a gimnasticii românești, a 
tnriurit decisiv dezvoltarea aces
tui sport in țara noastră. lansfnd 
an de an sportive de valoare 
națională ți internațională, care 
reprezintă cu cinste școala ro
mânească de gimnastici te ori
ce mare confruntare. Momentul 
memorabil al cuceririi celor 7 
medalii de către gimnastele 
noastre la Jocurile Olimpice de 
la Montreal (3 de sur, două de 
argint ți două de bronz) se lea
gă nemijlocit de miile de ore de 
munci intensă consacrate per
fecționării continue a măiestriei 
te sala de gimnastică din Onețti, 
unde a crescut ți s-a format 
Nadia Comăneci, socotită cea 
mai bună gimnastă • tuturor 
timpurilor. Specialiștii care lu
crează aici declară eu astedrie 
că toate marile succese repurtate 
te ullimii ani de gimnastica ro
mânească tint rodul direct al gri
jii deosebite a partidului, ■ tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru crearea unor condiții de 
practicare a sportului de per
formanță la nivel mondial.

Dindu-i gimnasticii locul pe 
care îl merită, se impune să 
menționăm că ți alte „argumen
te' subliniază convingător tră
sătura sportivă a orașului. Aici 
există încă din anul 1966 un 
Club sportiv școlar (cu secții de 
handbal, atletism, judo, tenis de 
eimp, fotbal, volei), in 1973 a fost 
creat Clubul sportiv Onețti (ca
notaj, lupte libere, haltere, atle
tism, radiomodelism), iar in 1955 
a luat ființă Clubul sportiv 
muncitoresc Borzețti (handbal, 
fotbal, polo, motociclism, box), 
unități de performanță care asi
gură un excelent cadru organi
zatoric pentru practicarea spor
turilor îndrăgite, pentru crește
rea continuă a măiestriei sporti
ve. Găzduirea, cu ani in urmă, 
a „Trofeului Carpați' la hand
bal, pe moderna bază a asocia
ției sportive CAROM, cu o ca
pacitate de 3000 locuri, a îmbo
gățit considerabil renumele ora
șului, deoarece gazdele au dove
dit atunci deosebite calități or-

Gheorghiu - 
cu Nadia

ganizatorice, impresionindu-i 
plăcut pe toți oaspeții de peste 
hotare, nu numai prin tradițio
nala ospitalitate românească, ci 
ți prin măsurile întreprinse 
pentru buna desfășurare a unei 
mari întreceri sportive. Deci, un 
nou și dificil examen trecut e« 
succes ! Să mai amintim că, d» 
puțin timp, in apropierea ora
țului a fost dată in folosință o 
modernă bază nautică, cu toate 
dotările necesare, astfel că aici 
ț-au desfășurat deja ți finale 
campionat republican.

Orațul are, in mod firesc, 
o largă mișcare sportivi 
masă, localnicii practicind 
plăcere exercițiul fizic ți sportul 
te timpul liber. La dispoziția 
amatorilor se află, intre altele, 
un mtnistadion de șah te aer 
liber, cu 38 de mese din bitum, 
aproape 40 de mese de tenis de 
masă din bitum, 24 de terenuri 
de joacă pentru copii, numeroa
se baze simple. Daci pentru 
anul 1951 statisticile consemnea
ză 60 de participanți la acțiunile 
turistice, in 1977 aproape 25 000 
de pionieri, școlari, tineri ți 
virstnici au răspuns „prezent" 
la acțiunile de cunoaștere a fru
museților patriei, a locurilor is
torice ți a marilor înfăptuiri ale 
anilor Republicii. In 1951, in 
Onețti era un singur profesor 
de educație fizică. Azi acti
vează 57 !

Mulți dintre cei care vin de 
peste hotare să învețe din ex
periența școlii de gimnastică ro
mânești, din experiența sportu
lui nostru, poposesc, bineînțeles, 
ți pe meleagurile Văii Trotușu- 
lui. Cunoscînd îndeaproape ora
țul, oamenii săi, realizările lor 
pe multiple planuri, le vine greu 
si creadă că TOATE s-au înfăp
tuit aici în 25 de ani. Iar între
barea „cum a fost posibil ?“ re
vine ca un laitmotiv.

Răspunsul e simplu ți unic î 
toate înfăptuirile au fost posi
bile pentru că pe aceste melea
guri trăiesc și muncesc oameni 
liberi, stăpini pe soarta lor, care 
iși făuresc cu cutezanță viitorul, 
transformind in realitate visu
rile cele mai îndrăznețe, oameni 
inimoși, talentați, întreprinzători, 
entuziaști, profund atașați poli
ticii partidului, cauzei socialis
mului.

Constantin MACOVE1

PLĂMĂDIM OAMENI

(Urmare din pag. I)

de

îi 
de

■turilor ți Culturii din Capitală, martor al atitor evenimente memorabile 
dat in folosință în anul 1974

fte (în 1967 
10 patinoare 
ii" minții,
vom poposi _____

1974. în preajma sărbători- 
[ecenii de la Eliberare, Capi- 
țe în dar frumosul edificiu 
platul Sporturilor și Culturii, 
construcție de pe Dealul 
n zona de sud a orașului, cu 

80X80 m, ‘ ----- ‘
scaune, cu 
[atizare, cu 
si, edificiu 
I celor mai 
ten pe

era doar „Flo- 
artificiale.

vom întreprinde 
la eiteva dintre

cu cele 6 000 de 
instalații termice 
iluminația celor 

care se situează 
bune construcții 

plan mondial. De

aceeași vîrstă sînt, de asemenea, splen
didul stadion Steaua, un adevărat tea
tru în aer liber, situat în apropierea 
marilor cartiere Drumul Taberei și Mi
litari, și Complexul Voinicelul, din 
sectorul 4.

...Să poposim în țară. Săli de sport, 
una mai frumoasă ca alta, rod al ta
lentului, imaginației și priceperii arhi- 
tecților și constructorilor noștri, s-au 
ridicat la Timișoara și Ploiești, la Iași, 
Baia Marc, Brașov, Pitești, Bacău și 
în alte orașe. Cele mai tinere sînt să
lile de sport din Tg. Mureș, Arad, 
Deva și Tg. Jiu. Se află în curs de 
construcție cele din Brăila, Zalău, Cra-

iova, Tulcea. în municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej, gimnastele au la dispoziție o 
sală-bijuterie de pregătire și concurs, 
la Satu Mare a fost dată în folosință o 
foarte frumoasă sală de scrimă, iar la 
Sinaia o modernă pistă de bob.

O veritabilă salbă de patinoare artificia
le înfrumusețează peisajul urbanistic al 
țării: la Constanța, Ploiești, Galați, Su
ceava, Cluj-Napoca, Timișoara, Poiana 
Brașov, Sibiu, Buzău. în 1970, din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Miercurea Ciuc, centru cu tradiție in 
hocheiul românesc, tineretul sportiv a 
primit în dar patinoarul acoperit, cu 
1800 locuri, pe gheața căruia au evo
luat mari sportivi ai lumii.

La fel de bogat este și „patrimoniul" 
natației. S-au construit, în ultimul de
ceniu, bazine acoperite la Constanța, 
Brăila, Hunedoara, Craiova, Timișoara, 
Baia Mare, Ploiești, București (cel de 
înot și cel de sărituri). Viitorilor per
formeri le sînt asigurate astfel cele mai 
bune condiții de pregătire.

„Raidul" nostru ar putea continua în 
aproape toate județele țării, la stadioa
nele din Tulcea, 
beta Tr. Severin, 
industrial, alături 
cial-culturale, de 
de școli sau case 
edificii ale sportului. Prin grija parti
dului și a statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în acești ultimi 10 
ani „harta sportivă" a țării s-a îmbo
gățit cu noi și mindre dotări. Pentru 
această frumoasă zestre materială, 
altădată doar un vis, sportivii țării mul
țumesc din inimă partidului, secretarului 
său general.

Brăila, Brașov, Dro- 
Peste tot, în peisajul 
de noile edificii so- 

blocurile de locuințe, 
de cultură, au apărut

Constantin ALEXE

Nicolae Popa (amîndoi, cîte 22 
de ani), o șarjă „specială" — 
cum spuneau ei — pentru „Da
cia 1300". Imaginea aceea din 
fața cuptoarelor aprinse, cu și
rul de oțelari ce aruncau dolo- 
mită, ferindu-și fețele de do
goarea metalului lichid, a ră
mas doar pe vechile pînze ale 
pictorilor. Trecuți prin diferite 
școli, tinerii dirijau uriașul 
cuptor din dreptul unor pupi
tre cu numeroase beculețe care, 
în limbajul lor colorat, anunțau 
necontenit ce se petrece în ini
ma de oțel a colosului. Cunoș
teau tehnologie, cunoșteau chi
mie — știau meserie ! Prin te
lex, prin „poșta aeriană" ți
neau legătura cu laboratoarele. 
Conform angajamentelor, fie
care schimb dădea mai multe 
tone peste plan. La loc vizibil, 
pe peretele din fața pupitrului 
de comandă — înflăcărată che
mare la întrecere socialistă pe 
anul 1978, lansată de Combina
tul siderurgic Hunedoara către 
toate întreprinderile industriale 
metalurgice. „Chemarea", cu 
pasaje întregi subliniate cu cre
ion roșu, arăta că siderurgiștii 
hunedoreni, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au în
deplinit în mod exemplar 
înainte de termen sarcinile de 
plan și angajamentele asumate 
pe anul trecut. Arăta, de ase
menea, noile angajamente, pes
te prevederile planului, expri
mate în mii și mii de tone cocs 
metalurgic, fontă, oțel, laminate. 
Un iubitor al sportului, desigur, 
subliniase și acest angajament : 
„Consiliul oamenilor muncii, or
ganizațiile de sindicat și tineret, 
sub directa îndrumare a orga
nelor și organizațiilor de partid, 
vor antrena și stimula partici
parea a 10 000 oameni ai muncii 
Ia activitatea de creație tehni- 
co-științifieă si cultural-ariisti- 
că, in cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României* și Ia 
manifestări sportive ale „Da- 
ciadei". La combinat, „Daciada"

insemnînd zeci 
pe angrenate ____
sportivă de masă. în vizita de 
lucru, din noiembrie anul tre
cut, în județul Hunedoara, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Este necesar să 
acordăm o atenție corespunză
toare și activității sportive — 
am în vedere activitatea spor
tivă de masă, nu numai aceea 
de club — participării active a 
tineretului, a tuturor oamenilor 
muncii la această activitate care 
constituie o parte inseparabilă 
a muncii de formare a omului 
nou, sănătos, cu o concepție 
inaintată, care să se bucure din 
plin de toate cuceririle civiliza
ției socialiste și comuniste".

și zeci de echî- 
in activitatea

Și

AcUm, cind întreaga țară 
cinstește un mare eveniment 
scump nouă tuturor — aniver
sarea a 60 de ani de viață și a 
45 de ani de activitate revolu
ționară a secretarului general 
al partidului nostru, gîndurile 
siderurgiștilor hunedoreni, izvo- 
rîte din sentimentele cele mai 
alese, se îndreaptă spre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Le va 
exprima maistrul oțe’ar Ștefan 
Tripșa : „Vă urăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, mulți 
ani, sănătate și fericire, și vă 
asigurăm că noile agregate si
derurgice ale Hunedoarei, ale 
țării, nu vor duce lipsă nicio
dată de oameni destoinici, pri- 
cepuți, inflăcărați, revoluționari* 
hotăriți să-și facă cu cinste da
toria in orice împrejurare, așa 
cum o cere partidul. Mi-aș per
mite să repet eiteva versuri 
dragi nouă, tuturor siderurgiș
tilor :

„Din sevele ce vin adine 
din veacuri 

Prin rădăeini ne tragem
bărbăția.

Nădejdea noastră cea de azi 
și mîine 

PARTIDUL, CEAUȘESCU,
ROMANIA"-



CORNEL HODUȚ Șl CAROL HAJNAL, 
BOXERII CEI MAI EFICACE

l,Di,Malie 18,81 O ETAPĂ MARCATĂ DE ECHILIBRU

IN TURNEUL
Ieri la prînz s-a întors in Ca

pitală echipa națională de box 
care a întreprins un turneu de 
trei meciuri în Statele Unite, 
înregistrînd o victorie (5—4 la 
Milwaukee) și două înfrîngeri 
(4—7 la Lake Tahoe și 4—6 Ia 
St. Louis) în întîlnirile directe 
cu reprezentativele S.U.A. în 
cursul turneului, boxerii noștri 
au avut ca parteneri 30 de pu- 
giliști americani, membri ai lo
tului olimpic, dintre care 7 
campioni ai S.U.A. și 13 cla
sați pe unul din primele 3 locuri 
în ierarhia națională. Cu nume 
ca Israel Acosta (semimuscă), 
Jerome Coffee (muscă), Johnny 
Bumphus (pană), Rocky Lock
ridge (cocoș), Roger Leonard 
•(semimi jlocie), Anthony Flet
cher (semiușoară) sau Clinton 
Jackson (mijlocie mică) ne vom 
reîntîlni cu siguranță și cu pri
lejul campionatelor mondiale de 
la Belgrad (6—20 mai).

Conducătorul delegației ro
mâne, secretarul F.R. Box, 
Cristea Petroșeneanu, ne-a de
clarat : „Cu 3 meciuri în 8 zile, 
băieții noștri au evoluat in ade
vărate condiții de turneu. Cu 
excepția lui Săli Adem (sub ce
rințele internaționale) și Alee 
Năstac (insuficient pregătit), ce
ilalți au luptat cu îndîrjire de 
fiecare dată, iar unii au dat 
deplină satisfacție. Mă refer in 
primul rînd la cei 5 boxeri care 
an cîștigat două din cele 3 par
tide disputate. în fruntea lor, 
plini de combativitate și aflați 
în formă optimă se situează

ÎN „CUPA UNIRII", LA TENIS, 
FAVORIȚII SE IMPUN PE TOATĂ LINIA

în ziua a patra a turneului 
masculin al „Cupei Unirii" care 
se dispută in sala „23 August" 
toți favoriții, cu excepția lui 
Mîrza, au obținut victorii clare. 
Iată rezultatele : J. Bîrcu — 
M. Mîrza 7—6. 6—1 ; L. Țiței 
— O. Pavel 6—2, 6—3 ; O. VU- 
cloiu — A. Lconte 7—5, 6—4 ; 
FI. Niță — S. Nisiparu 6—3, 
0—4; J. Bîrcu — A. Leonte
6— 2, 6—3 ; M. Mîrza — O. Pa
vel 7—5, 6—2 ; O. Vîlcioiu — 
FI. Niță 7—5, 6—2 ; M. Tăbă
raș — L. Țiței 6—4, 6—3, M. Tă
băraș — O. Vîlcioiu 6—1, 6—3. 
în clasament conduce neînvins 
M. Tăbăraș cu 5 v. în sfer
turile de finală al turneului 
de juniori s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : D. Bu- 
cătaru — R. Constantfnescu 6—4,
7— 5 ; L. Bucur — E. Hnat 6—3, 
6—2; A, Mîrza — I. Șesu 6—1,

SIM3ĂTA

ATLETISM. Sala „23 August-, 
de la ora 16 : campionatele mu
nicipale ale juniorilor cat. a II-a.

BASCHET, Sala Floreasca. ora 
18: Dinamo — Steaua (Di». A).

. BOX. Sala duhului Grivița Ro
șie, de la o "a 18 : reuruune in 
cadrul „Cupei 16 Februarie".

TIR. Sala poligonului Dinamo, 
de la ora 9.00 : Balcaniada pen
tru arme cu aer comprimat.

DUMINICĂ

ATLETISM Sala „23 August", 
de, la oda 9 : campionatele mu
nicipale ale juniorilor cat. a II-a.

BASCHET. Sala Floreasca, ora
11 : Dinamo — Steaua (Div. AJ.

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
Ia ora 16 : Confecția — Rapid 
(T-A), I.E.F.S. — Universitatea 
București (f.A), România B — 
R. D. Germana B, meci mascu
lin amical.

VOLEI. Sala Floreasca, ora 9 : 
Steaua — C.S.M. Suceava (m.A); 
sala Ciulești, de la ora 10 : Ra
pid — Universitatea Craiova
(f-A), Rapid — Tractorul Brașov 
(m.A) ; sala J)inamo, de la ora 
10 s I.E.F.S. — Chi-mpex Constan
ța (f.A), Dinamo - Delta Tulcea 
(m. A) ; sala Construcția, ora 
10 î Voința — Maratex Baia More 
(f.A).

TIR. Sala poligonului Dinamo, 
de la ora 9 : Balcaniada pentru 
arme cu aer comprimat.

DIN S. U. A.
Cornel Hoduț (semimijlocie) și 
Carol Hajnal (ușoară). Trebuie 
să adaug însă că la fel de bine 
au boxat brăilenii Niță Robu 
(muscă) și Costică Dafinoiu (se
migrea), precum, și dinamovis- 
tul Dragomir Ilie. Deși nu au 
obținut decît cite o victorie, au 
luptat mulțumitor și Teodor 
Dinu (cocoș), Gheorghe Ciochi
nă (pană) și Ion Miron (mij
locie mică). Dar nu trebuie să 
uităm nici un moment valoarea 
adversarilor, aflați în această 
perioadă într-un stagiu de pre
gătire la 3 000 m altitudine, la 
Squaw Valley. Dealtfel, primul 
meci l-am susținut în stațiunea 
montană Lake Tahoe, la peste 
2 000 m altitudine ! Consider că 
în general turneul in S.U.A. a 
sporit experiența competițională 
a boxerilor noștri, făcindu-i mai 
apți să abordeze viitoarele 
campionate mondiale".

★
Componenții lotului republi

can de box, aflați într-un stagiu 
de pregătire la Păltiniș, vor 
participa la două reuniuni de 
verificare, programate marți 24 
ianuarie la Sibiu și vineri 27 
ianuarie la Brașov. Pe afișele 
acestor interesante gale figurea
ză și următoarele intîlniri : Si- 
mion Cuțov — Traian Georgia, 
Dumitra Burdihoi — Dumitra 
Cipere (revanșa finalei campio
natului național), Dumitru Pe- 
tropavlovsehi — Dumitru Mu
ram. Remus Cozma — Gheor
ghe Deana. Valentin Silaghi — 
Ladislau Bacica ș.a.

6—1 ; T. Bogdan — V. Sălâ- 
jan 6—7, 7—6, 6—4 ; S. Popa
— D. Ioanovici 6—4. 2—6. 6—4. 
(Daniei DIACONESCU. coresp).

★
în sala Steaua, s-au dispu

tat meciuri din optimile de 
finală ale turneului feminin : 
Maria Romanov — Mihaela lo- 
nescu 6—1, 6—1 ; Camelia Chi- 
riac — Marilena Totoran 6—2, 
6—3 ; Dorina Brăștin — Laura 
Grilnberg 6—3, 6—4 ; Elena 
Trifu — Doina Beleuță 6—1, 
6—0. în turneul masculin, de 
semnalat dîrza rezistență opu
să de tînărul M. Zacopceanu 
în fața lui A. Suto, unul din 
favoriții întrecerii, ultimul cîș- 
tigînd cu 5—7, 6—4, 6—3. In 
alte partide : Tr. Marcu — N. 
Iusmen 6—3, 6—2 ; FI. Manea
— A. Dumitrescu 6—4, 6—0 ; 
A. Viziru — B. Puiu 6—2, 6—7, 
6—1 ; C. Popovici — G. Gean
tă 6—0, 6—0. (Maneta POPES
CU, coresp).

TRIALURI PENTRU 
COPII LA MOTOCICLISM

Clubul sportiv Metalul Bucu
rești organizează trialuri de 
selecție pentru secția de dirt- 
track, deschise copiilor năs- 
cuți Intre 1961—1964. Verifica
rea celor interesați are loc zil
nic între orele 9—13, iar marțea 
și joia și după-amiază intre 
orele 15—17, la stadionul Me
talul din Pantelimon.

POIANA BRAȘOV —
• Poiana sporturilor de iarnă

Stațiune de odihnă care nu-$i dezminte numele, Poiana 
Brașov vă așteaptă, in lunile de iarnă, cu ghirlanda noilor 
șl modernelor sale hoteluri și unități de alimentație publică, 
cn o gamă diversificată de serviciu

Pentru a-i fi oaspeți, e suficient să vă adresați 
OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM ȘI ITHR BUCUREȘTI

• POIANA BRAȘOV — STAȚIUNEA SPORTURILOR DE 
IARNA, STAȚIUNEA TUTUROR VlRSTELOR —vă oferă 
numeroase mijloace de agrement, pîrtii de schi (telescaun- 
telecabină), patinoar, săniuțe, piscină, jocuri mecanice, echi- 
tație, posibilități de excursii în împrejurimi cu autocare și 
microbuze.

• POIANA BRAȘOV — STAȚIUNEA TUTUROR ANO
TIMPURILOR.

• POIANA BRAȘOV — POIANA SOARELUI — STAȚI
UNEA TUTUROR POSIBILITĂȚILOR. Vi se oferă, la ce
rere, servirea mesei ă la carte, meniuri cu specific strămo
șesc, picnic la stină, programe folclorice. Durata sejurului 
— in funcție de preferință: 3—6 șl mai multe zile.

AMĂNUNTE IMPORTANTE :
Puteți solicita și reține locuri din timp, adresîndu-vă și 

direct la dispeceratul stațiunii (tel. 921/15250).
La transportul pe calea ferată se beneficiază de o redu

cere a tarifului de 50 la sută.

Duminică, în campionatele 
Diviziei A de volei sînt pro
gramate partidele etapei a 13-a. 
O etapă cu foarte multe jocuri 
echilibrate, ale căror rezultate 
pot produce modificări impor
tante în actuala ierarhie a în
trecerilor. La feminin se deta
șează, firește, derbyul Penici
lina — Dinamo, întîlnire care 
aduce de-o parte și de~ alta a 
fileului singurele condidate la 
titlul de campioană.

Interesante se anunță și par
tidele C.S.U. Galați — Univer
sitatea Timișoara și Farul Con
stanța — Știința Bacău, în care 
sînt prezente, de asemenea, as
pirantele la un loc în turneul 
final 1—4. Cum nu poate fi 
neglijată nici disputa wRapid — 
Universitatea Craiova (progra
mată In sala Giulești. de la

Patinatori români la „Turneul celor trei piste"

NOI RtCORDURI, DAR LOCURI ÎNCĂ PUilHRICt!...
Participind la „Turneul celor 

trei piste" (Madonna di Campi- 
glio, Innsbruck. Inzell) alături 
de patinatori din alte 15 țâri 
— printre care Olanda, U.R.S.S., 
R.D.O., Norvegia. R.F.G., Sue
dia, Canada — alergătorii ro
mâni Vasile Cocoș (I.E.F.S. 
București) și Andrei Erdeiy 
(Tractorul Brașov) au reușit să 
doboare mai multe recorduri re
publicane de seniori. Astfel, 
după ce la Madonna di Campi- 
glio a înregistrat cea mai bună 
performanță românească pe dis
tanța de 500 m. fiind marcat 
cu 40,04, iar in proba de 1 000 m 
a fost cronometrat cu 1:X2.O7 
(vr. 1:23,15), in manșa a doua 
Vasile Coroș a parcurs 500 m 
in 39,99. Clasamentul general al 
concursului de sprinteri : 1.
Gaetan Boucher (Canada) 159,125 
p._ 7. Coroș (din 15 viteziști) 
164,525 p (v.r. 165.800). La_ In
nsbruck : 1. A. Dietei (R.D.G.) 
157,725 p... 14. Coroș (din 21)

La Tuțnad, sub egida „Daciadei"

FINALA PE ȚARĂ A CAMPIONATELOR DE JUNIORI 
SI COPII LA PATINAJ VITEZĂ

înscrise sub genericul ..Da- 
ciadei", campionatele republi
cane de patinaj viteză rezervate 
copiilor și juniorilor inaugu
rează șirul concursurilor care 
se vor desfășura in acest an sub 
egida marii competiții cu carac
ter naționaL De joi, pista na
turală amenajată pe Lacul Ciu- 
eaș din Tușnad a găzduit aceste 
întreceri, primii intrind in con
curs midi viteziști. în prim- 
planul atenției s-a situat Iboly» 
Szatmaxi (Mureșul Tg. Mureș), 
autoarea unui nou record repu
blican Ia categoria copii I in 
proba de 1 500 m cu 2:49,0 (v.r. 
2:50,2). Iată ceilalți învingători: 
copii I — Marcel Truțâ (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca) 50,8 la 
500 m, Bela Varga (C.S.Ș. M. 
Ciuc) 2:46,7 la 1500 m ; copii n 
— Simona Totoruț (C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca) 58,5 la 500 m, 
Ștefan David (S.C. M. Ciuc) 
54,4 la 500 m, Zsolt Zakarias 
(C.S.Ș. M. Ciuc) 1:55,6 la 1000 m.

Astăzi încep finalele campio
natelor de juniori, in program 
figurind următoarele probe (în 
ordinea desfășurării): 500, 1 500, 
1 000 și 3 000 m (fete), 500, 3 000, 

ora 10), importantă atit pentru 
craiovence (care vizează un 
loc în turneul final), cit și pen
tru bucureștence, în vederea în
depărtării acestora de zona re
trogradării. Tot în această zonă 
a „suspinelor" mai sînt progra
mate întîlnirile Voința — Ma
ratex Baia Mare (sala Construc
ția, ora 10) și I.E.F.S. — Chim- 
pex Constanța (sala Dinamo, 
ora 10), în care, cu excepția 
Chimpexului, cele trei compe
titoare au la această oră „sabia 
lui Damocles" deasupra lor...

Echilibrate se anunță și par
tidele masculine Rapid — Trac
torul Brașov (sala Giulești, ora 
11), Constructorul Brăila — „U“ 
Cluj-Napoca și Universitatea 
Craiova — Politehnica Timișoa
ra. în celelalte trei jocuri — 
Explorări Baia Mare — Viitorul

163,080 p (v.r. 164,525). La In
zell : 1. Evgheni Kulikov
(U.R.S.S.) 158,615 p... 14. Coroș 
(din 25) 167,380.

Evolulnd la probele poliatlo- 
nului, brașoveanul Andrei Er
deiy a obținut următoarele re
corduri naționale : la Inzell — 
5 000 m in 7:55,87 (v.r. 7:56,13). 
Clasament general: 1. Hansvan 
Helden (Olanda) 126,321 p... 35. 
Erdeiy (din 44) 136,213 p ; la In
nsbruck — 10 000 m în 16:,08,6 
(v.r. 17:15,0). Clasament gene
ral : 1. Hans van Helden 125,915 
p._ 2L Erdeiy (din 26) 136,430 p. 
La Madonna di Campiglio — 
3 000 m in 4:29,47 (v.r. 4:31,47).

La aceste concursuri au mai 
făcut deplasarea Eva Molnar și 
Laszlo Lazar. Doar Eva Molnar 
a realizat rezultate mai bune, 
reușind, printre altele, să-și în
deplinească baremul olimpic pe 
acest an și norma de maestru 
al sportului la 500 m, cu 46,5.

1 500 și 5 000 m (băieți). Vremea 
se anunță favorabilă obținerii 
unor rezultate bune, iar orga
nizatorii (F.R.P. și administra
ția stațiunii) au luat măsuri ca 
Întrecerile să se desfășoare in 
condiții optime.

DfMONSTRATIf DE PATINAJ 
ARTISTIC IA FLOREASCA
Secția de patinaj a Clubului 

sportiv școlar București, cu 
sprijinul Comisiei de resort de 
pe lingă C.M.E.F.S., organizea
ză duminică dimineață o de
monstrație de patinaj artistic, 
la care își vor da concursul pa
tinatori artistici fruntași din 
Capitală. Acțiunea a fost pro
gramată la Patinoarul Floreasca 
și se va desfășura între orele
8—10.

OINAMO — STEAUA, DERBY-UL BASCHETULUI
(Urmare din pag. I)

ori (de două ori în retur, o 
dată în turneul final). Celelalte 
jocuri ale etapei : Universitatea

• Azi șl mîinc se reia campionatul național feminin prin 
două din întîlnirile etapei a 10-a : Crișul — Politehnica București 
și Universitatea Timișoara — Voința Brașov. Celelalte partide au 
fost amînate. înaintea disputării celor două partide clasamentul
se prezintă astfel :
1. IEFS-Uc. 2 18 18 0 1617-1241 36
2. Rapid 18 15 3 1421-1255 33
X Crișul 18 12 6 1354-1196 30
X Olimpia 18 12 6 1385-1216 30
5. Mobila 18 10 8 1591-1441 28
6. Polit. Buc. 18 8 10 1310-1237 26
7. Univ. Tim. 18 8 10 1317-1320 26
8. »,U“ CJ.-N. 18 10 8 1181-1150 25
9. Voința Bv. 18 5 13 1357-1489 23

10. Progresul 18 5 13 1256-1391 23
11. C.S. Șc. PI. 18 4 14 1134-1531 22
12. C.S.U. Gl. 18 1 17 1124-1580 19

LUNI, 23 IANUARIE 1978, IN SALA DALLES :
f „SELECȚIA ÎN SPORTUL DE PERFORMANTĂ"

Universitatea culturcl-ștwnțifică 
-S București, în colaborare cu Con- 

slliul municipal pentru educație 
fizică și sport, anunță ținerea 

$ cursului de reciclare cu tema : 
„SELECȚIA IN SPORTUL DE PER- 
FORMANTA". Tema care va fi 

Bacău, Steaua — C.S.M. Su
ceava (sala Floreasca, ora 9) și 
Dinamo — Delta Tulcea (sala 
Dinamo, ora 11) — gazdele, de
ținătoarele primelor trei locuri, 
sînt favorite.

CLASAMENTELE LA ZI
FEMININ

1. DINAMO 12 12 0 36: 6 24
2. Penicilina 12 11 1 33: 9 23
3. Univ. Timiș. 12 8 4 25:17 20
4. Univ. Craiova 12 8 4 28:20 20
5. Știința Bacău 12 7 5 25:22 19
6. Farul 12 6 6 25:20 18
7. C.S.U. Galați 12 6 6 26:24 18
8. Chimpex 12 6 6 22:21 18
9. Rapid 12 5 7 20:29 17

10. Maratex 12 1 11 13:33 13
11. I.E.F.S. 12 1 11 8:35 13
12. Voința 12 1 11 8:33 12

MASCULIN
1. DINAMO 12 11 1 35: 8 23
2. Explorări 13 10 3 33:12 23
3. Steaua 11 11 0 33: 7 22
4. Tractorul 12 9 3 29:14 21
5. Politehnica 12 5 7 17:27 17
6. Delta Tulcea 13 4 9 19:29 17
7. Univ. Craiova 12 4 8 21:30 16
8. Rapid 12 4 8 19:28 16
9. C.S.M. Suceava 12 4 8 15:27 16

10. Viitorul Bacău 11 4 7 17:24 15
11. Constr. Brăila 12 3 9 13:29 15
12. „U" Cluj-Napoca 12 3 9 13:29 15

• Partida Viitorul Bacău — 
Steaua, amînată din etapa a 
12-a, se va disputa pe data de 
16 februarie.

SCHIMBĂRI DE ANTRENORI LA 
DOUĂ DIVIZIONARE A

Două dintre divizionarele A 
și-au schimbat antrenorii. La 
formația masculină Constructo
rul Brăila, Victor Măgureanu a 
fost înlocuit cu Ion Stăncscu, 
iar la cea feminină Maratex 
Bala Mare, Mircea Slerie a pre
luat pregătirile, după retragerea 
antrenorului emerit Nicolae 
Sotir.

RETURUL DIVIZIEI JUNIORILOR 
Șl ȘCOLARILOR

Duminică se reiau și între
cerile campionatului republican 
al juniorilor și școlarilor, com
petiție în care sînt angrenate 
40 de formații feminine și tot 
atîtea masculine, împărțite în 
cîte patru serii. Reamintim că 
echipele clasate pe primele do
uă locuri în serii vor participa 
la turnee finale, pentru desem
narea campioanelor republicane.

DE IA UN BUT LA ALTUL
• Echipa de rugby Steaua 

va susține la 26 martie tradi
ționala partidă cu formația 
Armatei franceze. Meciul este 
programat in localitatea Lons- 
Le Saunier.

• în calendarul competițio- 
nal al divizionarei A Univer
sitatea Timișoara figurează și 
un proiect de turneu în Iu
goslavia. în a doua jumătate 
a lunii martie.

• Fostul căpitan al echipei 
naționale și component de 
bază al XV-lui grivițean, Ale
xandru Pop a renunțat la ac
tivitatea competițională, dar 
nu șl la rugby. El face acum 
parte din colectivul de an
trenori care pregătește echi
pele de juniori.

• Unul dintre veteranii jo
cului cu balonul oval, neobosit 
propagator al rugbyului în 
rîndul copiilor, Grigore Aman 
va împlini 70 de ani, dar con
tinuă să se afle pe teren, o- 
cupîndu-se de creșterea unor 
noi rugbyști în cadrul clubu
lui Sportul studențesc. ’

Cluj-Napoca — I.E.F.S.-Lie 2, 
Universitatea Timișoara — 
C.S.U. Sibiu, Dinamo Oradea — 
Rapid, Farul — Politehnica Iași 
și C.S.U. Brașov — I.C.E.D.

Clasamentul coșgelerelor : L’ 
Rodica Goian 506 p, 2. Ștefania 
Giurea 407 p, 3. Mariana An- 
dreescu 388 p, 4. Alexandrina 
Bâră 377 p, 5. Ildiko Mihalka- 
Villany 370 p, 6. Gabriela Șan- 
cu 354 p, 7. Maia Cuțov 338 p,' 
8. Maria Roșianu 327 p, 9. Doi
na Prăzaru-Mate 315 p, 10. Li
liana Duțu 304 p.

prezentată de prof. M. Oancea 
(Clubul sportiv școlar nr. 1) și 
prof. N. Petrîcâ (Clubul sportiv 
școlar nr. 2) va avea loc în ziua 
de 23 Ianuarie 1978, la ora 12,30, 
în sala Dalles. Va urma un film 
artistic.



Pregătirile pentru retur - iu spiritul exigenței și responsabilității

C.S. TÎRGOVIȘTE: CINE NU POATE, SĂ RENUNȚE!
SI DECEBAL NEAGU A PLECAT ACASĂ...
..Joi 19 ianuarie, ora 17,30. 

în mica sală de gimnastică 
medicală a Complexului bal
near „Vîlcea", din Căciulata, 
are loc „repriza a 4-a“ din 
programul zilei de pregătire a 
divizionarei „A“ C.S. Tîrgo- 
viște. Asistasem pînă atunci la 
45 de minute de gimnastică 
(dimineața), apoi, începînd de 
la ora 10,30, la 90 de minute 
de alergări pe șoseaua înzăpe
zită (pentru dezvoltarea for
ței și rezistenței), iar după-a- 
miaza la alte 45 minute de 
pregătire teoretică (jocul fun
dașilor centrali). Ce am văzut 
ne-a întărit din nou convin
gerea (dacă mai era nevoie ?) 
că reușita pregătirilor depinde 
în primul rînd de antrenori. 
Nicolae Proca (in ciuda fap
tului că de 2—3 zile este sîciit 
de o sciatică) arată aceeași 
recunoscută competență profe
sională și intransigență. Se lu
crează intens, fără menaja
mente. Ce alt argument poate 
fi mai edificator în acest sens 
decît faptul că jucătorul De- 
cebal Neagu a declarat că nu 
mai poate face față solicitări
lor și, marți, a cerut permisi
unea să plece la Tirgoviște, la 
cei 36 de ani ai săi închein- 
du-și, astfel, activitatea compe- 
tițională. Nu se umblă, deci, 
cu jumătăți de măsură. „Cu o 
echipă alcătuită din jucători 
de valoare medie, cu care am 
promovat din Divizia B, fără 
o muncă temeinică nu putem 
face față Diviziei A — ne 
spune antrenorul Proca. Așa 
că numai munca este sensul 
existenței noastre".

De fapt, acesta a și fost spi
ritul analizei care s-a făcut

SA-I FOLOSIM PE BĂTR'INI,

la Tirgoviște înaintea plecării 
la pregătirile centralizate de 
la Căciulata. S-a spus, atunci, 
că în sezonul de toamnă a 
mulțumit doar randamentul a 
trei jucători : Coman, Furnică 
și Kallo ; că s-a așteptat mai 
mult de la Tătaru, Gheorghe 
și Sava ; că au avut evoluții 
slabe Neagu, Niță și Isaia 
(care, deocamdată, n-a făcut 
nimic pentru echipă, ci doar 
echipa pentru el). La acestea 
am adăuga și cuvintele jucăto
rului Marinescu : „Nu sint încă 
mulțumit de randamentul meu. 
Pot mai mult". L-am întrebat 
pe Nicolae Proca ce urmărește 
să realizeze pe parcursul „pe
rioadei Căciulata". Iată și răs
punsul primit : 1) din punct
de vedere fizic să nu avem 
jucători care să-și pună între
barea dacă vor putea trece 
sau nu testele stabilite de fe
derație ; 2) capacitatea de efort 
să ajungă la nivelul ca jucă
torii să alerge într-un meci 
2 000—2 500 metri în tempou 
3/4 și 4/4 și nu doar 1 000 metri, 
cum au alergat in turul cam
pionatului ; 3) să îmbunătățim, 
pe cit posibil, eficacitatea, tra
sul la poartă, capitol de la care 
o parte din jucători se sustrag 
aproape sistematic. Realizind 
toate acestea, C.S. Tirgoviște 
va putea să rămînă în Divizia 
A.

Cum răspund jucătorii aces
tor cerințe ? Pînă acum, bine. 
Furnică, Grigore și Ștcfănescu 
sint mereu în frunte. Ei îi trag 
și pe ceilalți. Cel puțin așa 
au arătat-o în prezența repor
terului, în a 7-a zi de pregă
tiri intense, o zi de vîrf. Ar
gumentul : patru serii a cîte 

2 000 metri au fost parcurse în 
8, în 10, din nou in 8 șl, res
pectiv, 8 minute (fără ca plu
tonul să se împrăștie pe dis
tanțe mari), pentru ca apoi 
ultima serie de 2 000 metri să 
fie parcursă între 7,25 și 7,45 
minute. Primul la sosire a fost 
Grigore, al cărui puls luat de 
doctorul Gheorghe Untea, în 
prezența antrenorului secund, 
Petre Gavrilâ, ajunsese la pes
te 180 de bătăi. „S-a ajuns Ia 
cel mai mare efort de pînă 
acum și sîntem mulțumiți de 
rezultate, afirma medicul echi
pei, pentru că nu trebuie să 
ocolim un adevăr : testările 
făcute după venirea din va
canță — mai ales Ia capaci
tatea de efort — au fost, în 
totalitate, nesatisfăcătoare. Dacă 
am spune altfel, ar însemna 
că ne furăm singuri căciula". 
Poate că și din acest mod de 
a privi lucrurile jucătorii au 
înțeles că nu se pot eschiva 
de la efort, deși unii sînt pe 
punctul de a-i spune lui Proca 
„mai ușor, că ne-ati scos su
fletul..." •

La Căciulata, C.S. Tirgoviște 
s-a prezentat cu următorul lot 
de jucători : Coman, Stan, 
Ilinca, Gheorghe, Ene, Enache, 
Alexandru, Pitaru. Ștefăneseu, 
Furnică, Tătaru, Tănase, Gri
gore, Dumitru (un junior de 
17 ani), Greaca, Sava, Mari
nescu, Kallo. A plecat Neagu, 
cum spuneam, și este așteptat 
să vină de la lotul de juniori 
Isaia. Cu excepția lui Mari
nescu, care acuză o întindere 
musculară încă din toamnă, 
toți sînt apți pentru efortul 
cerut de antrenori, pentru 
munca intensă care se cere, ca 
principal suport al aspirației 
de rămînere în Divizia A.

Constantin ALEXE

Cursul de perfecționare a antrenorilor 
din centrele de copii și juniori

LA CONCRET, DESPRE GREȘELILE
* 1

SĂViRSITE IN INSTRUIRE
Zilele de joi și vineri ale 

cursului de perfecționare a an
trenorilor din centrele de copii 
și juniori au adus în dezba
tere cîteva probleme deosebit 
de interesante și utile. Astfel, 
antrenorul Gheorghe Dumitres
cu (Petrolul Ploiești) a abor
dat o temă de mare actuali
tate : „De la pregătirea fizică 
multilaterală, la pregătirea fi
zică specială". Referentul a re
levat pericolul diminuării di
namismului jocului datorită fo
losirii cu precădere a mijloa
celor nespecifice, arătind că 
procesul de formare a tinerilor 
jucători trebuie să se facă în 
principal in prezența mingii.

Prof. N. Mihai (Școala ge
nerală nr. 70, cu clase de fot
bal) a prezentat tema „De la 
tehnica generală la cerințele 
tactice ale jocului". Completată 
și cu o lecție practică, expune
rea a venit in sprijinul antre
norilor, indicind cu precizie 
mijloacele și metodele care duc 
la dinamizarea tehnicii utile jo
cului in permanentă mișcare. In 
mod autocritic s-a recunoscut 
că Ia grupele de copii (13—15 
ani), care reprezintă de fapt 
„călciiul lui Achile" în drumul 
spre performanță, s-au făcut 
numeroase greșeli în instruire. 
La aceste grupe, datorită pu
bertății, există anumite parti
cularități de care antrenorii 
n-au ținut seamă. Din această 
cauză, foarte mulți copii dotați 
au regresat treptat și, odată 
ajunși la virsta junioratului, 
s-au pierdut în anonimat.

Este bine știut că la toate 
nivelurile fotbalului cele cinci 
caracteristici ale jocului modern 
au devenit sarcini de bază în 
procesul de antrenament Des
pre două dintre ele, „jocul eu 
libero" și „marcajul", a vorbit 
antrenorul Constantin Frățilă 
(Dinamo). în privința jocului 
cu libero, el a arătat că și la 
nivelul echipelor de copii și 
juniori s-a observat că jucăto
rii cărora li s-a inc edințat a- 
ceastă sarcină acționează temă
tor și riscant. Antrenorii tre
buie să plece de la curs cu ho- 
tărirea de a testa și forma fun
dași de acoperire care să înde
plinească nu numai sarcini pur 
defensive. Trecîndu-se la mar
caj, s-a criticat sever modul 
cum se face acesta, adică pasiv, 
contemplativ, formal, sublini- 
indu-se că încă de la copii și 
juniori este absolut necesar să 
se formeze jucători capabili să 
răspundă activizării sarcinilor 
de marcaj și să îndeplinească 
responsabilități individuale în 
cadrul jocului. în completare, 
antrenorul Vasile Zavoda (Stea
ua) a prezentat cîteva faze de 
joc frecvent întilnite și unele 
exerciții care ajută la îmbună
tățirea jocului în apărare. Des
pre problemele dezbătute au 
mai vorbit V. Rizea (Ceahlăul 
P. Neamț), M. Bîrzan (Politeh
nica Iași), Șt. Stănculescu (Di
namo), precum și antrenorul 
federal Constantin Ardeleanu.

Gheorghe NERTEA

PENTRU CA ȘTIU MULTE Șl AU INIMA în actualitate : pregătirea viitorilor performeri

DE MULT DĂRUITĂ FOTBALULUI...

f
I._ ____
< permis să dea fotbalului

mă simt încă tînăr. 
pasiune 
profesie 
cuvinte.
este de 
știm că

Discutam odată cu un fost 
antrenor de copii și juniori 
aflat în pragul pensionării. 
Un om și jumătate care n-a 
făcut umbră degeaba... gazo
nului, căutînd să-1 slujească 
cu tot ceea ce a avut mai 
bun ființa sa. Vorba- sa înțe
leaptă, ochiul de profesionist, 
experiența șa de viață i-au 

pleiadă de jucători valoroși. 
„Dar mîine, mîine cum o să 
fie cînd veți fi dincolo de 
porțile stadionului ?“ — l-am 
întrebat noi. „Eu știu ? Va fi 
cutremurător de greu, ne-a 
răspuns el. Dacă cineva însă 
va mai avea nevoie 
atîta timp cît 
simt încă 
o să mai 
cîte ceva“.

„Dacă cineva va _ ____
nevoie de mine, atîta timp cît ..--------- Cîtă

pentru 
simple 
vîrstei 

și noi
- .J__ o

vreme cînd volens-nolens vom 
preda ștafeta generațiilor ti
nere.
deci ___ T_
viața și atunci _______ ___
are să faceți pledoaria aceasta 
sentimentală ?“ Ei bine, uite 
că are rost să mai vorbim și 
de pensionarii fotbalului, acei 
oameni minunați care au în
cărunțit pe terenurile de an
trenament — * '
soarelui, 
ploaie sau 
nobilul scop 
și a modela 
lui. Ei, toți 
o listă : 
printre alții, _ __
~ Botescu, Cirjan.

mă 
tînăr

fac

ds mine,

mai avea

șl dragoste 
degajă aceste
Sigur, legea 
neînduplecat 
pentru toți vine

„Aha, veți exclama, 
recunoașteți că așa e 

i ce rost mai

în frun tind arșița
rafalele de vint, 

tăișul gerului cu 
de a descoperi 
talentele fotbalu- 
aceștia, formează 

care figurează, 
Gorgorin, Kluge, 

Costea, Botescu, Cirjan. Gh. 
Stănculescu, Șepci, Taciuc și 
pe care urmează să mai apară 
un Fabian, Miki Mihăilescu si 
alții.

Paradoxal, acest mic deta
șament în care se află încor
porat un capital prețios, acu
mulat cu truda minții și a

in
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
De Ia începutul anului 1978, cînd 

a fost lansat,

? *3? hț* ry*
* aSa fcăC-i kSF.

LOZUL ANULUI NOU
‘MISIUNI SPECIALA UMIIAIA

a atribuit numeroase cîștiguri în 
autoturisme și premii — pentru 
prima oară — în valoare de 
W.thJO ici. Acest mare număr de 
cîștiguri se datorează faptului că 
la noua emisiune specială a fost 
acordată suplimentar — din 
fond SPECIAL — suma de 
1.700.000 lei.

Nu uitați ! ASTAzi este ultima 
pentru depunerea buletinelor

sufletului, se plasează undeva 
în afara stadioanelor în timp 
ce sportul cu balonul rotund 
își caută soluțiile sale, lan
sează mereu apeluri pentru 
depistarea tuturor resurselor 
capabile să schimbe în bine, 
în viitorul apropiat, fața fot
balului românesc. Și atunci 
ne întrebăm : este fotbalul 
nostru atît de bogat incit 
să-și permită a ignora, a ri
sipi, dacă se poate spune așa, 
îndelungata experiență a ace
lor tehnicieni care pășesc 
pragul pensionării ? Dacă ac
ceptăm negația atunci se im
pune revizuirea poziției foru
lui de decizie față de o ast

fel de situație. Fe
derația de specia- 

| litate are nevoie 
în permanență de 
„antene voluntare*, 

trebuie să Ie diri- 
în mod organizat, să 

scopul

aceste 
ea 
jeze în mod 
le folosească In scopul de
pistării și cunoașterii cît mai 
exacte a elementelor dotate 
cu care să se continue efortul 
material pentru creșterea 
fondului valoric de jucători. 
Cu spirit organizatoric se 
pot găsi și mijloacele stimula
tive pentru a pune în ac
țiune acest „sfat al bătrîni- 
lor“ cu rezultate previzibile, 
așa cum se face în alte țări. 
O astfel de menținere în cir
cuitul fotbalului nu 'poate fi 
considerată nicidecum imix
tiune în treburile generațiilor 
de antrenori activi, ea însem- 
nînd, dimpotrivă, un real și 
competent sprijin pe linia 
selecției copiilor și juniorilor, 
a descoperirii, dacă vreți, în 
eșaloanele inferioare (Diviziile 
B. C, campionate județene, 
orășenești) a unor jucători 
apți pentru o instruire la ni
velul marii performanțe.

Să-l folosim pe bătrîni — 
dragii noștri pensionari — 
pentru că știu multe și au 
inima de mult dăruită fotba
lului...

g

la concursul Pronosport din 22 
ianuarie 1978 !
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 20 IANUA

RIE 1978
Extragerea I : 12 28 23 88 41 

25 9 37 63 ; Extragerea a n-a : 
5 70 19 80 82 27 60 32 64. Fond total 
de cîștiguri : 1.033.677 lei, din care 
180.660 lei report la categoria I. 
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

2 DIN 15 IANUARIE 1978
Categoria I : 2,50 variante a

37.293 lei ; cat. 2 : 11,75 a 7.935
lei ; cat. 3 : 46,75 a 1.994 lei ; cat.
4 : 167,25 a 557 lei ; cat. 5 î 477,75
a 200 lei ; cat. 6 : 3.794,75 a 100
lei. Cîștigurile de 37.293 lei au 
revenit participanților : Carp
Elena din Galați și Ionică Gheor
ghe din București.

DINAMO: DUPĂ AUGUSTIN Șl VRÎNCEANU 

UN... VID DE PATRU GENERAȚII!
• Fluctuația antrenorilor — cauza unei activități necorespunzătoare 

© Abia peste doi ani, Dinamo și Em. Dumitriu pot fi din nou campioni!
Dinamo București a ciștigat ultimul titlu de campioană Ia juniori 

în anul competițional 1972/73. A fost de fapt al doilea succes de 
acest fel din istoria clubului. Celălalt datează din 1961 !

Ultimii jucători promovați din propria pepinieră in lotul primei 
echipe sint Vrînceanu șl Augustin. Au făcut parte din promoția 1974 
și din echipa reprezentativă care a obținut ultima calificare pentru 
Turneul final U.E.F.A.

In edițiile campionatelor de juniori din anii ’74—’78, echipele clu
bului au avut comportări modeste, clasindu-se pe locuri necores
punzătoare. Acum, în Divizia națională, după primele 17 etape, 
Dinamo se află pe locul 15, iar în campionatul republican pe locul 
10, din 14 echipe ale seriei a II-a 1

Iată, așadar, tot atîtea 
premise ale unei discuții sin
cere cu antrenorii centrului de 
copii și juniori din șos. Ștefan 
cel Mare și, firește, în primul 
rînd cu Ștefan Stănculescu, cel 
care s-a reîntors în vara anului 
trecut la conducerea pepinierei 
bucureștene, după o absență de 
aproape patru ani. Antrenor 
energic și întreprinzător (dealt
fel el este autorul titlului de 
campioană din 1973 și al for
mării unor jucători ca Lucuță, 
Custov, Augustin și Vrînceanu), 
Ștefan Stănculescu a recunos
cut : „așa stau lucrurile, si
tuația este dificilă și neplă
cută", ea fiind generată de o 
suită de cauze, printre cele 
mal importante aflîndu-se :

1. FLUCTUAȚIA INADMI
SIBILA A ANTRENORILOR 
CENTRULUI în ultimii 3—l.ani. 
Gică Teodorescu a fost pen
sionat, Gheorghe Ene a ple
cat la Jiul, Traian Jvănescu a 
făcut și el cîteva „escale", ul
tima de un an la Steagul 
roșu. Din acest motiv nu s-a 
putut efectua un proces de 
instruire corespunzător, ne- 
existînd o continuitate absolut 
necesară în activitatea cu gru
pele centrului.

2. Se cunoaște faptul că, 
FARA o selecție RIGUROA
SA ȘI PERMANENTA, este 
foarte greu să mai poți obține 
rezultatele dorite. Dar cum să 
se împlinească acest deziderat 
primordial cînd jumătate din 
antrenorii centrului, un an 
erau la București, în anul ur
mător la Petroșani sau Bra
șov, după care reveneau a- 
casă ?

3. De aproape 30 de ani, 
Dinamo — unul din cele mai 
puternice cluburi din țară — 
NU A GĂSIT MIJLOACELE 

NECESARE ÎMBUNĂTĂȚIRII 
BAZEI MATERIALE AFEC
TATE PEPINIEREI SALE. 
Numărul echipelor și jucăto
rilor a crescut, dar în același 
timp, în proces invers propor
țional, numărul terenurilor s-a 
redus. Au dispărut terenurile 
de la Cotroceni, Tonola și Di
namo 6, centrul restrîngîndu-și 
activitatea doar pe unul de 
zgură și pe cel cu iarbă, pe 
care se joacă și meciurile ofi
ciale, ambele aflate în com
plexul sportiv.

Bineînțeles că această si
tuație este cunoscută de con
ducerea clubului Dinamo. Ea 
a fost dezbătută, nu demult, 
de consiliul clubului, trecîn- 
du-se imediat la luarea unor 
măsuri care să ducă în cel 
mai scurt timp la redresarea 
situației. Astfel, s-a hotărît 
să fie curmată fluctuația an
trenorilor din centru. Tîmp 
de 4 ani nici un antrenor nu 
va mai putea pleca de Ia Di
namo. Din această primăvară, 
copiii și juniorii clubului vor 
avea încă un teren la dispo
ziție, un spațiu pe care vor 
fi instalate aparatele ajută
toare necesare instruirii, ca 
și un grup social. In urma tes
tării celor 280 de copii și ju
niori ai centrului, 26 au fost 
nominalizați, fiind vizați pen
tru a fi promovați pe parcursul 
anilor 1978—1983 „Cu acești 26 
— sublinia Șt. Stănculescu — 
vom căuta să desfășurăm un 
volum mai mare de muncă, de 
minimum 700 de ore pe an la 
juniori și 4—500 la copii. Vom 
căuta să muncim mai mult și 
mai bine. Acest deziderat sper 
să fie înțeles și de ceilalți 
antrenori ai centruluL Unii 
dintre ei sint tineri. Au fost 
jucători foarte buni, dar pen

tru a deveni și antrenori foarte 
buni vor trebui să-și formeze 
o metodă de muncă. Ei cu
nosc bine jocul de fotbal, însă 
n-au ajuns să înțeleagă că 
un viitor fotbalist nu se poate 
forma numai prin joc. In acest 
sens s-a greșit la centrul 
nostru".

Și la Dinamo, ca și la alte 
cîteva din centrele mari ale 
fotbalului nostru, s-au pierdut, 
așadar, aproape patru ani, pe
rioadă de timp pe parcursul 
căreia nu s-a PRODUS NI
MIC. Țălnar este exemplul 
care... certifică această afir
mație. Viitorul este privit 
însă cu destulă încredere. Am 
desprins această concluzie atît 
din afirmațiile celor cinci an
trenori ai centrului, Gh. Timar, 
Em. Dumitriu, C. Frățilă, 
D. Ivan, Tr. Ivănescu, fiecare 
spunindu-ne că în grupele pe 
care le pregătesc au destui 
copii cu reale calități (M. Tu
dor, Ov. Cirjan, V. Ghinea, 
C. Tamaș sînt cîțiva dintre 
ei), cît și din răspunsurile la 
următoarele două întrebări : 1. 
ce junior are cea mai mare 
șansă de a fi promovat ACUM 
la echipa de seniori ? ; 2. cînd 
credeți că va cîștiga Dinamo 
al treilea titlu de campioană 
a țării ? Iată răspunsurile date 
de Șt. Stănculescu, șeful pe
pinierei bucureștene : „1. M.
Dumitrache (virf) și V. Ma
nea (fundaș) pot fi promovați 
cu succes. Personal consider 
că Manea are șanse mai mari. 
2. Abia peste doi ani, Dina
mo poate deveni campioana 
țării. Cu echipa pregătită de 
cel mai tînăr țmtrenor al cen
trului nostru. Emil Dumitriu. 
O echipă alcătuită din jucători 
deosebit de talenlați și care 
— sînt sigur — va practica un 
fotbal spectaculos, cum juca 
și antrenorul ei cu cîțiva ani 
în urmă".

Laurențiu DUMITRESCU

Sportul|Paga7a



Peste 5 zile, start In C. M. din Danemarca SLALOMUL LUI STENMARK
V»

înaintea cm. de schi alpin
PENU, BIRTALAN Șl KICSID

VICTORIOȘI IN MARILE FINALE DE LA PARIS ȘI BERLIN!
Lotul de handbal al României pleacă mîine în Suedia pentru 

a susține luni, la Malmo, ultima partidă de verificare înaintea 
startului în cea de a IX-a ediție a campionatului mondial, întîlni- 
rea amicală cu Suedia (participantă și ea la C.M., seria D, îm
preună cu Polonia. Bulgaria șl Japonia)

Antrenorii Nicolae Nedef și 
Cornel Oțele» vor avea la dis
poziție un lat de 15 jucători, 
din rîndurile cărora vor înscrie 
pe foaia de arbitraj — la fie
care meci — cel mult 12. „Tri
colorii" care vor purta în Da
nemarca speranțele noastre în 
cucerirea celui de al 5-lea titlu 
mondial reprezintă mai multe 
generații. După experiența lor, 
pot fi împărțiți în trei grupe : 
cei care au luat parte la cam
pionatele mondiale de Ia Pa- 
ris-1970 și Berlin-1974 și, deci, 
sînt dubli campioni ai lumii 
(CORNEL PENU, ȘTEFAN BIR
TALAN și GABRIEL KICSID), 
cei care au participat numai la 
C.M. de la Berlin-1974 (Radu 
Voina, Constantin Tudosie, Wer
ner Stockl șl Mircea Grabov- 
schi) și debutanții la C.M. (Ni
colae Munteanu, Virgil Marchi
dan, Mihai Mironiuc, Cezar 
Drăgăniță, Mircea Bedivan, A- 
Iexandru Folker, Cornel Durău 
și Vasile Stingă). Dealtfel, pină 
a se ajunge la această alcătui
re, antrenorii au rulat în pre
gătire și meciuri de verificare 
un lot mult mai numeros. Dacă 
preferințele lor s-au îndreptat 
spre cei 15, aceasta se datorea-

VIRGIL MARCHIDAN (Steaua), 
ani. 1.90 m, 80 kg, 14 - A, 14 -
15 — tineret ;

ȘTEFAN BIRTALAN (Steaua) 
maestru emerit al sportului. 29 ani,
l, 94 m, 97 kg, 155 - A (587 goluri), 
4 - B (37), 11 - tineret (28), 2 - 
juniori (2) ;

MIRCEA BEDIVAN (Dinamo Bucu- 
roști), 20 de ani, 1,92 m, 89 kg. de
butant în A. 18 - B (29), 32 - ti
neret (64), 25 — juniori (71) ;

MIHAI MIRONIUC (H.C. Minaur 
Baia Mare), 25 ani, 1,91 m, 90 kg, 
23 - A (39), 8 - B (50), 1 - tine
ret ;

WERNER STOCKL (Steaua) — maes
tru emerit al sportului, 25 ' '
m. 97 kg. 120 - A (157). 
(32), 22 - tineret (54), 4
(5) ;

CONSTANTIN TUDOSIE
— maestru emerit al sportului, 
ani, 1,88 m. 83 kg. 109 - A (195), 
13 - B (11), 8 - tineret............
juniori (4) :

RADU VOINA (Steaua) 
tru emerit ai sportului, 27 
m. 86 kg. 163 - A (331). 1 
18 — tineret (24). 7 — juniori (10) ;

CEZAR DRAGAN1ȚA (Steaua) 
maestru emerit aT sportului, 23 ani, 
1.86 m, 90 kg, 81 — A (145) " 
B (34), 26 - tineret (126), " 
niori (34) ;

MIRCEA GRABOVSCHI 
București) — maestru al 
25 ani, 1,97 m, 86 kg. 78 - A (119), 
10 - B (22). 13 - tineret (33).

ALEXANDRU FOLKER (Politehnica 
Timișoara), 21 ani, 1.94 m. 95 kg, 
30 - A (46). 12 - B (50). 18 - ti
neret (80), 18 — juniori (65) :

CORNEL DURAU (Dinamo Bucu
rești) — 20 ani. 1.* 
(4). 18 - B (22),
16 — juniori (69) ;

VASILE STINGĂ
1.86 m. 72 kg. 16
(6) , 13 — tineret
(22) I

ani. 1,88
20 - B 

— juniori RADU VOINA

E ȘTEFAN BIRT ALAN

faptului câ i-au considerat 
mai în formă sau că une- 
indisponibilități (exemplu :

ză 
cei 
le
Flangea — operat) le-au redus 
sfera de selecție. Oricum, prin
cipala dificultate pe care au 
întîmpinat-o cei doi tehnicieni 
a fost aceea de a asambla o 
echipă cu jucători din mai 
multe generații, de a o omoge
niza, de a-i da coeziune.

Iată-i pe „tricolori1* și cîteva 
date despre ei :

CORNEL PENU (Dinomo Bucurejti) 
-- maestru emerit al sportului, 31 
ani, 1,91 m. 83 kg, 230 ori interna
tional A, de 6 ori la B, de 10 ori 
la tineret :

NICOLAE MUNTEANU (Steaua) - 
maestru al sportului, 1.83 m, 92 kg, 
26 ani, 56 - A, 25 - 8. 24 - tineret, 
5 — juniori ;

SFERTURILE DE FINALĂ
ALE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Ieri, la Ziirich, au fost fixate 
prin tragere la sorți meciurile 
din sferturile de finală ale Cu
pelor europene la fotbal. Iată 
programul (1 și 15 martie) :

CUPA CAMPIONILOR E- 
UROPENI: S. V. Innsbruck — 
Borussia Monchengladbach ; 
Ajax — Juventus ; F.C. Bruges 
— Atletico Madrid ; Benfica — 
F. C. Liverpool.

CUPA CUPELOR : Bctis Se
villa — Dinamo Moscova ; 
Velje — Twente Enschede ; 
F.C. Porto — S.C. Anderlecht ; 
Austria Viena — Hajduk Split.

CUPA U.E.F.A. : Eintracht 
Frankfurt — Grasshoppers 
Zurich ; Aston Villa — C.F. Bar
celona ; F.C. Magdeburg — 
P.S.V. Eindhoven ; Bastia — 
Carl Zeiss Jena.

U.E.F.A. :

(Steaua)
27

(11). 4
— maes- 
anl, 1,85
- B (3).

14 -
12 - ju-

( Dinamo 
sportului.

(Steaua). 20 ani. 
-A (19), 2 - B- 
(75), 14 — juniori

GABRIEL KICSID (Steaua) - maes
tru emerit ol sportului, 29 oui. 1.96 
m. 96 kg. 190 - A (497). 7 - B (16), 
19 - tineret (40).

Cei 15 jucători fac parte din 4 clu
buri sportive t 9 de la Steaua (an
trenori : Comei Oțetea ți Otto Tel
man), 4 de Ic Dinamo București (an
trenor : Oprea Vlase), 1 de la H.C. 
Minaur Baia More (antrenor : Lascâr 
Pană) p’ 1 de la Politehnioa Timi
șoara (ontrenor : Ccnstontin Jude). 
Acești antrenori pot. deci, spune că 
între 26 Ianuarie și 5 februarie vor 
fi ți ei prezeoți la cea de a IX-a 
ediție a campionatului mondial din 
Danemarca I...

Cu siguranță, băieții noștri 
vor lupta pentru victorie, pen
tru îmbogățirea palmaresului 
handbalului românesc. Antreno
rul Cornel Oțele» este singurul 
handbalist din lume care a cu
cerit trei medalii de aur la 
„mondiale**. Poate că la 5 fe
bruarie vor fi patru !

Hristache NAUM

„Cupa Mondială“ (la schi alpin) 
5e consumă monoton și ritmic, 
in acest sezon, sub zodia fericită 
a unui viking necruțător cu ad
versarii. Intr-adevăr, de la debu
tul actualei ediții, celebrul suedez 
Ingemar Stenmark, aflat încă 
sub virsta vechiului majorat (21 
ani), iși demonstrează, în probele 
de slalom și slalom uriaș, incon
testabila superioritate asupra ce
lorlalți partlclpanțl. Această dis
tanțare valorică este compara
bilă, în schi, cu perioadele de glo
rie pe care le-au mai cunoscut la 
timpul lor Toni Sailer, Jean- 
Claude Killy sau chiar „genera
lul Dolomiților** Gustavo ThSnl, 
rivalul de pină mal ieri, rămas 
în penumbra interesului prin vi
zibila sa scădere de formă.

Ca toți marii campioni, sten
mark este o chintesență de ener
gie, dîrzenie și ambiție care, mo
mentan, nu și-a găsit replică in 
elita pe care o domină. Stenmark 
este un luptător care, depășind 
complexul Thoni (din perioada 
formării sale), a devenit aproape 
invulnerabil. O reunire de talent, 
de dăruire totală, de angajare 
fizică și spirituală, servite impe
cabil de o tehnică fără cusur, 
l-au făcut pe Stenmark „numă
rul unu- mondial.

Și totuși, ca și Achile, Sten
mark are șl el un „călcîl vulne
rabil- : imensa sa ambiție. A- 
ceastâ obsesie a victoriei, a suc
cesului total, l-a făcut ca în 
chiar acest important an compe- 
tițional în care se vor pune in 
Joc patru titluri rhondiale la 
schiul alpin (Garmisch-Parten- 
kirchen. 29 Ianuarie — 5 februa
rie) să risipească frenetic (am 
zice, poate. chiar nechibzuit) 
toate energiile comprimate 
explozivului său talent, in eta
pele rutiniere ale actualei ediții 
ale „Cupei Mondiale-. Și mal 
trebuie să știm că deși Stenmark

DE CE COBORÎREA

ale

este realmente un mare, rarisim 
campion, el nu are, încă, în co
lecția de trofee nici un titlu 
mondial sau olimpic. O singură 
medalie, de bronz, după slalomul 
uriaș olimpic de la Innsbruck ’7S 
n-a dat lumii imaginea talentului 
său, dar s-ar părea că nici nu 
i-a dat învățătura, „lecția" care 
se desprindea. Și atunci, cu doi 
ani în urmă, Stenmark și Thoni 
s-au angajat într-un duel perso
nal, fără menajamente și n-au 
băgat de seamă că la momentul 
oportun învingătorii olimpici s-au 
strecurat pe lîngă ei, lăsîndu-i 
surprinși și neîmpăcați în conul 
de umbră al înfrângerii olim.pice. 
De aceea, deși Stenmark, apa
rent, nu are rival pentru probele 
de slalom special și uriaș 
din cadrul C.M. de la Garmisch, 
el poate fi... propriul său învins. 
Phil Mahre (S.U.A.), Klaus Hei
degger (Austria), Willi From
melt (Liechtenstein), Heini Hemmj 
(Elveția), Jean-Luc Fournier (El
veția), Hans Hinterseer (Austria), 
Ernest Good (Elveția), Fausto 
Radici, Piero Gros (Italia) sînt 
principalele „pericole" ce-1 pîn- 
desc pe suedez în riscantele vi
raje ale apropiatelor campionate 
mondiale. Stenmark, însă, șl-a 
asigurat încă de pe acum (ca o 
posibilă compensație !) cîștigarea 
„Cupei Mondiale".

ESTE IN UMBRĂ ?

Cupele europene la baschet

Ar mai trebui să spunem că la 
coborâre — care are un clasa
ment propriu în „Cupa Mon
dială" — Klammer, Berthod, Plank, 
Grissman rămân principalele „nu
me sonore" eu mari șanse șl la 
apropiata ediție a C.M. Totuși, 
în ciuda unei publicități abil ali
mentate. trebuie să recunoaștem 
că atât „regina probelor" (cobo
rârea), cât șl virtuozii săi au tre
cut discret în umbră, lăsând toate

prim-planurile lui Stenmark. Con
tează, desigur, atît de discutata 
specializare pe probe (care ar 
putea merge pină la destrămarea 
spiritului șl calendarului schiu
lui alpin), dar hotărltoare în 
preferința publicului a fost tine
rețea, personalitatea șl mai ales 
spiritul de totală angajare care 
fac din Stenmark un criteriu da 
referință dincolo șl peste gene-, 
rațiile de campioni.

O REMARCABILA EXCEPȚIE )

I. E. F. S.-LICEUL 2 VICTORIOASA
CELTA VIGO

Desfășurată joi scară în Spa
nia, la o oră înaintată, partida 
de baschet feminin dintre echi
pele I.E.F.S.-Liceul 2 și Cdta 
Vigo, programată în cadrul gru
pei B a sferturilor de finală 

’ C.C.E., s-a încheiat cu victo-
sportivelor românce la sco- 
de 73—63 (40—39). Studentele
abordat întrecerea cu ambiție 

. , după o primă repriză de joc 
echilibrat, au 
șeze datorită

ale 
rha 
rul 
au 
Șb

izbutit să se deta- 
tenacității in apă-

unei decizii a 
Steaua — 
și I.E.F.S.-

ne-a 
folosit 
Lotul

în urraa
F.I.B.A., meciurile
Sinudyne Bologna .
Lie. 2 — Sparta C.K.D. Praga 
vor avea loc miercuri 25 ia
nuarie, în cuplaj, in sala Flo- 
reasca.

rare, intercepțiilor și contraatacu
rilor. Victoria echipei I.E.F.S.- 
Liceul 3 în deplasare este meri
torie, dar 
ea a fost 
mal slabe 
că peste 
vor întilni 
de valoroasă. Sparta C.K.D. 
Praga (deținătoarea trofeului în 
1976 și de mal multe ori fina
listă a competiției), în fața că
reia vor trebui să se comporte 
la nivelul maxim al posibilități
lor de care dispun pentru a pu
tea clștiga.

Dacă victoria sportivelor de la 
I.E.F^.-Llceul 2 a mai descrețit 
frunțile iubitorilor de baschet 
din România. proporția eșecului 
steliștilor (36—124 la Barcelona, 
in Cupa cupelor) a produs o 
mâhnire profundă șl multe nedu
meriri. in legătură cu aceasta, 
credem că infrîngerea s-a dato
rat faptului câ meciul nu a fost 
privit cu deplină responsabilitate, 
din punctul de vedere al pregă
tirii de către antrenorii M. Nedef 
șl Al. Fodor, iar ca abordare în 
teren de către jucători (au cores
puns doar Cernat, Oczelak, 
Zdrenghea șl Clmpeanu, acesta 
din urmă prin aportul adus la 
recuperări).

Cîteva amănunte ne-au fost 
furnizate de M. Nedef : „Am in- 
fflnit o echipă care s-a apărat

trebuie menționat că 
realizată în fata celei 
formații din grupă șl 
cîteva zile studentele 
o adversară deosebit 

Sparta

cu o asprime neobișnuită, 
dominat sub panouri și a 
cu succes contraatacul, 
nostru, lipsit de omogenitate, 
deoarece se află intr-o continuă 
împrospătare, nu a contat decît 
pe patru jucători. Să mai preci
zez că Netolitzchi' și Scarlat 
evoluat nu mai departe decît a- 
nul trecut în Divizia școlară de 
juniori, iar Căpușan a jucat in
complet restabilit. Dar toate aces
tea nu motivează insă severitatea 
scorului, datorat comportării ne
corespunzătoare a echipei noas
tre. A fost o lecție din care am 
tras multe învățăminte". Ar fi 
bine ca aceste învățăminte 
fie aplicate cît mai repede, < 
rece seria partidelor din 
cupelor continuă. (D. St.).

Clasamentul grupei B : 1. : 
ta Praga 4 p, 2. GEAS 3 
I.E.F.S.-Liceul 2 3 p, 4.
2 p.

Grupa A : Clermont University 
Club — Minior Pemik 61—66 
(33—33) !, Spartacus Budapesta — 
Steaua roșie Belgrad 87—97 (42— 
55). Clasament : 1. Steaua roșie
4 p, 2. C.U.C. 3 p, 3. Minior 3 p, 
4. Spartacus 2 p.

C.C.E. — masculin (grupa semi
finală unică) : Jugoplastika Split 
— Alvik Stockholm 105—94
(46—53), Maccabi Tel Aviv — VII- 
leurbanne 90—80 (46—39),
Madrid — Mobilglxgi 
91—87 (46—46). Clasament
Real 7 p, 2. Mobilgirgi 7 p,

ta clasamentele fetelor. deși 
amortizat de scurgerea timpului, 
purtăm regretul marii campioane 
care a fost Roși Mittermaier. 
Absența el se resimte mai ales 
la capitolele de tehnicitate și mă
iestrie. Dar, dacă regretăm o ab
sență de marcă, salutăm în schimb

rem&rcabilă excepție. Pentru co
borârea de la Garmisch, Proll 
rămîne principala pretendentă, 
având ca rivale pe Maric-Th6r6se 
Nadig (Elveția) și pe compatri
oata sa Totschnig-Habersatter. 
în celelalte probe, Cathi Kreiner 
(Canada), Lise-Marie More-

au

să 
deoa- 
Cupa

Spar- 
P. 3. 
Cel ta

Real 
Varese 

1. 
.. ______ __ .. 3.

Jugoplastika 7 p, 4. Maccabi 6 p, 
5. Villeurbanne 5 p. 6. Alvik 4 p.

CLIFF RICHEY REINTRA SPECTACULOS
în „optimile" turneului inter

național de tenis de la Balti
more (Maryland), americanul 
Cliff Richey a obținut o sur
prinzătoare victorie, cu 6—1, 
7—6, în fața campionului polo-

nez Wojtek Fibak. Alte rezul
tate: Mottram — Fagel 6—4, 6—3; 
Crealy — Zugarelli 6—1, 7—5. 
Pentru sferturile de finală este 
calificat și tenismanul român 
Ilie Năstase.

Anne Marie Proell-Moser (Austria), lidera „Cupei Mondiale 
timpul coboririi de la Les Diablerets (Elveția).

Telefoto : A.P.-AGERPRES

o revenire notorie, de senzație, 
în vîrtul piramidei schiului fe- 
mfrtln: Annemarie Moser-Proll. E 
greu să revii intr-un sport pe 
care l-ai abandonat, dar să revii 
șl să relei supremația într-o eli
tă bîntuită de furtuni, ambiții șl 
interese, reprezintă un fapt de

Hanni Wenzel 
Claudia Giordani 
siguranță princi- 
care vom auzi 

vor recruta lau-

rod (Elveția),
(Liechtenstein), 
(Italia) sînt cu 
palele nume de 
șt din care se
reatele anului 1978.

Mihai BARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • La Wellington : 

greutate — Komar 19,14 m ; 
100 m — Guy Abrahams (Pana
ma) 10,4 (Don Quarrie s-a cla
sat pe locul doi cu 10,5) ; 1 000 m 
(f) — Mary Decker 2:43,0.

CICLISM • Cursa de 6 zile 
de la Copenhaga s-a Încheiat cu 
victoria cuplului 
Danny Clark—Donald Allan.

australian

HANDBAL • Selecționatele 
masculine ale Poloniei șl Iu
goslaviei și-au încheiat pregă
tirile în vederea participării la 
apropiatul campionat mondial, 
susținînd un joc de verificare 
la Poznan. Partida 
la egalitate : 15—15

campionat
de

s-a încheiat 
(7-6).

campionatul
de-

HOCHEI 9 în
U.R.S.S., Ț. S.K.A. Moscova, 
ținătoarea titlului de campioană, 
a învins cu 9—2 (2—0, 4—0, 3—2) 
pe Torpedo Gorki. Alte rezul
tate : Traktor Celiabinsk —

S.K.A. Leningrad 5—5 
1—0) ; Dinamo Riga 
Moscova 3—6 (0—1, 
primite Voskresensk 
Moscova 3—5 (0—1,

(3-2, 1-3,
— Dinamo
3—5, 0—0),
— Spartak
0—2, 3—2).

Sydney, o-NATAȚIE O La
Landeza Enith Brigitha a cîști- 
gat 100 m liber, cu 58,12. Proba 
masculină similară a revenit 
vest-germanului Andreas Schmidt 
— 53,99, iar la 100 m bras fe
minin a învins Lisa Curry (Aus
tralia) cu 1:16,12.

• Proba masculină de 
special de la Charmey

SCHI
slalom ______  .
(Elveția) a revenit lui Andreas 
WenzeL L-au urmat elvețianul 
Peter Luescher și italianul Leo
nardo David.

Gloucester, în 
al campionatu- 
sală, Austria a 
de 2—1 Anglia.

TENIS e La 
turneul principal 
lui european de 
învins cu scorul 
în alte trei întîlniri s-au înre-
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gistrat rezultatele : la Budapesta : 
Ungaria — Iugoslavia 3—0 ; la 
Metz : Franța — R.F. Germania 
1—2 ; la Linkoeping : Suedia — 
Spania 2—1 ® La Delhi â în
ceput meciul dintre echipele 
Indiei și Noii Zeeiande. contînd 
pentru semifinalele zonei asiati
ce a „Cupei Davis-. După pri
ma zi tenismanii neozeelandezi 
conduc cu 2—0 : Chris Lewis — 
Sashl Menon 6—4, 6—3 7—5.
Onny Parun — Anand Amritraj 
6—4, 3—6, 9—7, 6—3 ® In opti
mile de finală ale turneului fe
minin de la Houston : Virginia 
Wade — Franțoise Durr 6—3, 
6—2, Betty Stove — Lea Anto- 
nopolis 6—2, 7—5. La dublu : 
Betty Stove, Wendy Turnbull — 
Virginia Ruzlcl, Anne Smith " “ 
6—2.

TENIS DE MASA O La 
cksele (Suedia), în „Cupa 
Europene" : Suedia 
1—6.

6-3,

Ly-
Ligli 

Franța
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