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SOLEMNITATEA ÎNMÎNÂRII DE ORDINE Șl MEDALII 
ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

pentru rezultatele deosebite obținute la Jocurile Mondiale Universitare 
de la Sofia — 1977, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea 
activității sportive și ia creșterea prestigiului sportului românesc 

pe plan internațional
La Palatul Marii Adunări 

Naționale a avut loc, luni dimi
neața, solemnitatea înminării de 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România, confe
rite, prin decret prezidențial, 
unor sportivi și antrenori din 
domeniul educației fizice și 
sportului, pentru rezultatele deo
sebite obținute la Jocurile mon
diale universitare de la Sofia
— 1977, precum și pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea 
activității sportive și la crește
rea prestigiului sportului româ
nesc pe plan internațional.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
general-locotenent Marin Drag- 
nea, președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, Ion Sasu, președinte al 
U.A.S.C.R.

Au fost conferite componen- 
ților loturilor sportive univer
sitare de lupte greco-romane, 
scrimă, polo pe apă, feminin și 
masculin de gimnastică, de 
tenis de cimp, atletism, de 
lupte libere, natație, precum și 
antrenorilor și medicilor acesto
ra 33 de ordine „Meritul Spor
tiv" clasa I : Constantin N. A- 
lexandru — component al lotu
lui de lupte greco-romane, Ni- 
colae Liviu C. Angelescu — com
ponent al lotului de scrimă, 
Castică I. Bărăgan — compo
nent al lotului de scrimă, Ion 
Gh. Draica — component al lo
tului de lupte greco-romane, 
Ivan I. Feier — component al 
lotului de polo pe apă, Rodica 
Alina E. Goreac — componentă 
a lotului feminin de gimnasti
că, Dan M. Grecu — component 
al lotului masculin de gimnasti
că, Csongor Laszlo V. Gyarfas
— component al lotului de polo 
pe apă, Dan N. Irimiciuc — 
component al lotului de scrimă, 
Emilia C. Liță — antrenoare a 
lotului feminin de gimnastică, 
Corneliu Cr. Marin — compo
nent al lotului de scrimă, Flo
rența V. Mihai — componentă 
a lotului de tenis de cimp, 
Petre D. Mita — medicul lotului

Cum slnt valorificate condițiile pentru practicarea sporturilor de iarnă ?

IN BIHOR, TITLURI DE CAMPIONI LA SCHi 
CU SPORTIVI ADUȘI DE PRIN ALTE LOCURI.

PE CÎND SI PERFORMERI CRESCUȚI ÎN ACEST JUDEȚ?
în aria schiului românesc, 

nici imul dintre cluburi nu 
se poate mindri cu o as
censiune atît de rapidă și de 
convingătoare ca aceea a 
C.S.U. Oradea. In puțini ani, 
schiorii din Oradea au ajuns 
să amenințe, deseori cu re
zultate favorabile, pozițiile 
fruntașe deținute în schiul 
alpin, de fond și în biatlon 
de alte cluburi cu tradiție, 
cu mulți specialiști și cu o 
bază materială puternică, 
așa cum sînt Dinamo și 
A.S.A. Brașov. Iată, numai în 
anul competițional 1976—77, 
orădenii au ciștigat două 
titluri, Ia ștafetă (Iuliana De
meter, Adriana Boyte, Iulia
na Gego) și schi alpin (Mi- 
nodora Munteanu). Doi mari 
pasionați, antrenorul Con
stantin Mușat și conf. dr. 
Aurel Encuțescu, șeful cate
drei de educație fizică a In
stitutului Pedagogic, au reu

de scrimă. Radu L. Mirea — 
component al lotului de polo pe 
apă. Marin Gh. Mustață — com
ponent al lotului de scrimă, 
Adrian E. Nasiasiu — compo
nent al lotului de polo pe apă. 
Ion M. Păun — component al 
lotului de lupte greco-romane, 
Ioan I. Pop — component al lo
tului de scrimă, Ion N. Popa — 
component al lotului de scrimă, 
Dinu S. Popescu — component 
al lotului de polo pe apă, Liviu 
I. Răducanu — component al 
lotului de polo pe apă, Viorel 
E. Rus — component al lotului 
de polo pe apă, Virginia I. Ru- 
zici — componentă a lotului de 
tenis de cimp, Adrian E. Scher- 
van — component al lotului de 
polo pe apă, Florin M. Slăvei
— component al lotului de polo
pe apă, Ilie M. Slăvei — com
ponent al lotului de polo pe 
apă, Doru I. Spinu — component 
al lotului de polo pe apă, Petru 
Octavian Gh. Zidaru — compo
nent al lotului de scrimă, Ion 
Gr. Cernea — antrenor la clubul 
sportiv „Dinamo" București, an
trenor al lotului de lupte greco- 
romane, Ion Drăgan I. Cornea- 
nu — antrenor federal, antrenor 
al lotului de lupte greco-romane, 
Nicolae A. Covaci — antrenor 
al lotului, de gimnastică, Tănase 
N. Mureșan — antrenor federal, 
antrenor al lotului de scrimă, 
Nicolae I. Ploieșteanu — me
dicul lotului de lupte : 18
ordine „Meritul Sportiv" cla
sa a Il-a : Magdalena Che- 
zan — componentă a lotu
lui de scrimă, Gheorghe I. Cio- 
botaru — component al lotului 
de lupte greco-romane, Paul Gh. 
Copu — component al lotului de 
atletism, Nicu Gh. Gingă — 
component al lotului de lupte 
greco-romane, Gabriela Anca S. 
Grigoraș — componentă a lotu
lui feminin de gimnastică, Ște
fan P. Kroner — antrenorul lo
tului de polo pe apă, Natalia 
Mărășeseu — componentă a lo
tului de atletism, Marcela Gh, 
Moldovan — componentă a lo
tului de scrimă. Ștefan D. Rusu
— component al lotului de lupte 

șit însă ceva mai mult : să 
implanteze în conștiința 
sportivă a unui județ în care 
schiul se ridica pină cel 
mult la rangul de sport al 
sfîrșitului de săptămînă ide- 
ea că el poate fi practicat 
la scară de masă, cu evi
dente rezonanțe în aria per
formanței. Organele locale 
de partid și de stat au acor
dat un ajutor substanțial 
dezvoltării schiului bihorean, 
au fost create condiții de 
viață, de studiu și de prac
ticare a sportului preferat 
tuturor schiorilor, astfel că, 
in momentul de față, Oradea 
figurează ca un centru de 
primă importanță pe harta 
schiului românesc. Și totuși...

NU LIPSEȘTE 
DOAR ZĂPADA...

Principalul reproș care se 
poate aduce însă dezvoltă

rii schiului in județul Bihor 
este că se neglijează munca 
de creștere a talentelor lo
cale. Secția de schi a C.S.U. 
este alcătuită, în exclusivi
tate, din sportivi formați în 
alte localități. Există, fi
rește, unele condiții obiec
tive care stinjenesc procesul 
creșterii elementelor locale : 
absența în UNELE perioade 
și în UNII ani a zăpezii în 
localitățile de regiune mon
tană (15 la număr, printre 
care Budureasa, Pietroasa, 
Poiana Vascăului, Bratca, 
Șuncuiuș, Leș, Săliște etc.), 
în care s-au înființat centre 
de schi. Dar, alături de a- 
ceastă dependență față de 
bunul plac al vremii, mai e- 
xistă și alte obstacole în ca
lea dezvoltării schiului bi
horean.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

In 1977, odată cu titlul de campioană națio
nală la coborire, Minodora Munteanu a ob
ținut și... diploma de profesoară de educație 
fizică la absolvirea cursurilor Institutului 

pedagogic din Oradea
Foto : Dragoș NEAGU

greco-romane, Elisabeia Rodica 
A. Sabău — componentă a lotu
lui feminin de gimnastică, Ga
briela C. Trușcă — componentă 
a lotului feminin de gimnastică, 
Viorica Z. Țurcanu — compo
nentă a lotului de scrimă, Ila- 
riion I. Bădescu — antrenorul 
lotului de scrimă, Mircea I. Bă- 
dulescu — antrenor al lotului 
de gimnastică. Ion I. Crîsnic — 
antrenor al lotului-de lupte li
bere, Gheorghe Gh. Gorgoi — 
antrenor al lotului de gimnasti
că, Cornel Gh. Mărculescu — 
antrenor federal, antrenor coor- 

-donator al lotului de polo pe 
apă, Ladislau V. Rohony — an
trenor al lotului de scrimă ; 17 
ordine „Meritul Sportiv" clasa a 
IlI-a : Gigei E. Angliei — com
ponent al lotului de lupte li
bere, Gheorghe S. Bîrcu — 
component al lotului de lupte 
libere, Petre Gh. Dicu — Com
ponent al lotului de lupte gre
co-romane, Ilie M. Floroiu ■— 
component al lotului de atle
tism, Nicolae C. Ilorinceanu — 
component al lotului de lupte 
greco-romane, Ion G. Ivanov
— component al lotului de 
lupte libere, Anca I. Miclăuș
— componentă a lotului de 
natație, Nicolae Gh. Oprescu
— component al lotului de gim
nastică, Maricica Gh. Puică — 
componentă a lotului de atle
tism. Vasile Gh. I’ușcașu — 
component al lotului de lupte 
libere, Ladislau S. Simon — 
component al lotului de lupte 
libere, Costache I. Gheorghiu
— antrenor al lotului de gim
nastică, Gheorghe A. Matei — 
antrenor al lotului de scrimă, 
Constantin C. Ofițerescu — an
trenor la clubul sportiv Farul 
Constanța, Constantin Șt. Ste- 
lian — antrenor al lotului de 
scrimă, Victor A. Teodorescu — 
antrenor al lotului de scrimă. 
Ioan I. Veliciu — antrenor al 
lotului de atletism ; 2 medalii 
„Meritul Sportiv" clasa I : 
Ileana Anca Gh. Gurău — me
dic al lotului de atletism, Ni- 

(Continuare in pag. a 4-a)

FRUNTAȘI LA 
FRUNTAȘI

Cit de... sportivi pot fi elevii 
unui liceu de matematică și fi
zică ? Iată întrebarea pe care 
mi-am pus-o cind am intrat pe 
poarta liceului „Ion Neculce", 
din Capitală. Puțin derutat de 
noua aripă adăugată vechii clă
diri a școlii, m-am îndreptat 
spre „sala de gimnastică". Cu
noșteam drumul. Mai bine spus, 
credeam că il cunosc, deoarece 
nu am mai găsit sala cu spa
liere acolo unde o lâsaserăm 
noi, absolvenții de acum aproa
pe trei decenii, și unde, iarna, 
sub supravegherea bătrînului 
dascăl de educație fizică Ion 
Gheorghiu, făceam gimnastică, 
ori alergam după o minge pînă 
ne dădeam duhul...

M-am îndreptat spre cancela
rie. O vitrină cu fotografii de 
turism mi-a atras atenția. Prin
tre altele, și un program de 
excursii de o zi la Sinaia, Pre
deal. Cota 1400... înscrierile se 
fac la...

— Pe cine căutați ?
Lingă mine, o fată în uni

formă albastră, cu banderola de 
elev de serviciu pe braț, aștepta 
sâ-i răspund.

— Aș dori să vorbesc cu to
varășul profesor de educație 
fizică...

— Cu tovarășul Victor Con- 
stantinescu. Da. Vă conduc la 
sediul organizației U.T.C. Știți, 
dumnealui se ocupă și de pro
blemele tineretului în școală.

Am avut șansa să-l găsesc pe 
profesorul Victor Constantinescu 
în timpul unei „ferestre". Dis
cuția noastră despre activitatea 
sportivă a elevilor de la „Ion

După prețioasa victorie realizată in iafa
■■■-WLI-JJWWBmUimi------ LJlliH«lMl „ J J.1M1AII1 L.IM....I J11L ... ...................................

reprezentativei Ungariei

PENTRU UN LOC PE PODIUM
© Astăzi, primele jocuri In semifinale ® La Odense, echipa 
României intiinește (de la ora 20,30) formația Iugoslaviei

HERNING, 30 (prin telefon). 
Doar cei prezenți aici, în o- 
rașele Danemarcei ce par a- 
dormite sub apăsarea iernii 
nordice, pot să realizeze atmo
sfera vulcanică din sălile care 
găzduiesc jocurile celei de a 
IX-a ediții a C.M. de handbal 
masculin. Condeiele, oricît s-ar 
strădui mînuitorii lor, nu reu
șesc să exprime convingător i- 
maginea desfășurării acestor în
treceri, în care echipele luptă 
fără menajamente din dorința 
de a promova pe scara ierar
hică și — înainte de toate — 
de a ajunge în turneul o- 
limpic.

MATEMATICĂ, 
LA SPORT
Neculce" a demarat ușor și- 
organizat :

— Doriți să vă spun cite ceva 
despre sportul de masă sau de 
performanță ?

— Despre amîndouă — am 
răspuns.

— în primul rînd, trebuie să 
vă spun că întreaga noastră 
activitate sportivă se desfășoară 
sub egida „Daciadei". Campio
natul asociației sportive, pe care 
noi îl numim, poate pretențios, 
„Divizia" liceului, angajează in 
întreceri de baschet, fotbal, vo
lei, tenis de masă, tenis de 
cimp, atletism și șah, peste 500 
de elevi și eleve. Complexul 
„Sport și sănătate" i-a cuprins 
aproape pe toți școlarii. în jur 
de 600 și-au trecut normele, 
primind brevetele. în vacan
țele de iarnă organizăm tabere 
de schi la Sinaia sau la Cota 
1400. Mai sînt activitățile de la 
A.S.K.A.L.I.N. și excursiile. A- 
nual, fiecare elev din liceu par
ticipă la cel puțin 3 excursii de 
o zi, o zi și jumătate pe Valea 
Prahovei sau pe Valea Oltului, 
fără a socoti excursiile în jurul 
Capitalei, unde organizăm și 
concursuri de orientare turis
tică...

— Nu vă supărați, ce înseam
nă A.S.K.A.L.I.N. ?

— A.S.K.A.LJ.N. ? Asociația 
sportivă de karting și automo
bilism a liceului „Ion Neculce". 
Pentru mașini și instructori a- 
vem sprijinul U.T.C. Matemati-

Petre HENȚ

(Continuare în pag. 2—3)

Așa a fost și duminică la 
Herning. Peste 1090 de spec
tatori au gustat din plin lupta 
pasionantă din teren, dar 24 
de jucători și antrenorii lor au 
trăit, pe rînd, în numai' cîteva 
secunde, cind fericirea victoriei 
și a calificării, cind tristețea 
prăbușirii în turneul pentru 
locurile 9—12, deci în subso
lul clasamentului competiției. 
La capătul acestui... final dra
matic, formația care a cunos
cut bucuria reală a fost cea a 
ROMÂNIEI. Ea și-a cucerit ca
lificarea în semifinale grație u- 
nei victorii pe care a meritat-o 
chiar și numai pentru faptul că 
10 minute a fost strălucitoare, 
așa cum n-au reușit în acest 
turneu preliminar echipele Un
gariei și R. D. Germane.

în cursul zilei de luni, ju
riul de apel a discutat o con
testație a delegației Ungariei, 
care susține că golul victoriei 
echipei noastre a fost marcat 
după scurgerea timpului regula
mentar de joc. Cum era și fi
resc. contestația a fost respinsă, 
validîndu-se rezultatul din te
ren. Cronomctrorul meciului 
a confirmat înscrierea golu
lui lui Durau in timpul ce
lor 60 de minute, iar delegatul 
I.H.F., ERIC ELIAS (Suedia), a 
venit, după consultări cu ar
bitrii, in mijlocul terenului și 
împreună cu ei a dictat relua
rea jocului de la centru, CEEA 
CE ÎNSEMNA CĂ PUNCTUL 
FUSESE MARCAT REGULA
MENTAR.

Asupra jocului echipei noas
tre n-am să mai insist, decla
rațiile antrenorului șl ale celor 
doi jucători (n.r. pe care Ie 
pubUcăm mai jos) fixînd și ex- 
plicînd momentele de vîrf ale 
acestei dramatice întilniri.

Așadar, sita deasă a prelimi
nariilor a eliminat formații de 
mare forță, cum sînt cele ale 
Ungariei și Cehoslovaciei, e- 
chipa surpriză a acestui sezon, 
Spania, și alte echipe care nu 
emiteau însă, pretenții justi
ficate : Canada, Franța, Islan-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)



ȘEDIHȚELE PLENARE CONCURSURILE ATLETIC

„AM FOST ÎNTOTDEAUNA NEMULȚUMII... 
-ȘI ASTFEL AM AJUNS CAMPION MONDIAL!"

ALE CONSILIILOR JUDEȚENE
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

— De vorbă cu
Se împlinesc în curînd 20 de 

ani de cînd, într-o sală de sport 
ieșeană, un copilandru timid, 
de o impresionantă politețe, dar 
de o mare ambiție și cu planuri 
îndrăznețe de viitor, făcea cu
noștință cu gimnastica. întîlni- 
rea cu inelele, cu calul cu mine
re, cu paralelele, cu bara fixă 
sau cu calul de sărituri nu l-a 
speriat cîtuși de puțin. Știa el 
cîte ceva despre toate aparatele 
gimnasticii și era ferm hotărît 
să le afle, pînă la cele mai mici 
amănunte, secretele, să le în
vingă. Legămîntul intim pe care 
tînărul gimnast l-a făcut atunci 
cu gimnastica s-a concretizat, 
de-a lungul anilor, intr-un mare 
volum de muncă vizînd perfec
ționarea măiestriei, într-o neos
tenită căutare de elemente și 
mișcări noi, originale, în multe, 
foarte multe ore de antrenament 
și — rezultat al acestor eforturi
— cei 20 de ani de activitate 
i-au adus gimnastului numeroa
se titluri de campion absolut al 
țării, medalia de aur și titlul de 
campion mondial la inele, 
titlul de campion european și 
două titluri de campion mon
dial universitar la același apa
rat, pentru a nu aminti decît pe 
cele mai valoroase performanțe 
înscrise în cartea de vizită a 
ambițiosului și talentatului spor
tiv.

Iată de ce, ni s-a părut inte
resant și binevenit ca Dan Grecu
— căci el este sportivul despre 
care scriem — să ne vorbească 
despre munca și activitatea sa, 
despre experiența acumulată în 
anii petrecuți in sălile de an
trenament sau concurs.

— Desigur, nu voi spune o 
noutate atunci cind voi afirma 
că marile rezultate incorporează 
întotdeauna o mare cantitate de 
muncă. Chiar și in cazul celor 
mai talentați sportivi. Cum eu 
n-am fost un mare talent, a tre
buit să muncesc și mai mult, 
ceea ce-mi dă temeiul să afirm 
că titlurile mondiale și europene 
pe care le-am obținut, toate 
succesele mele au la bază o te
meinică pregătire, o mare can
titate de muncă, ce însumează 
mii, zeci de mii de ore de an
trenament. Faptul că primul 
meu succes mai important l-am 
obținut in ultimul an de junio
rat m-a determinat să privesc 
cu toată responsabilitatea activi
tatea mea viitoare in sport, să 
pregătesc cu maximă exigență 
fiecare evoluție, fiecare concurs.

— Ce le recomanzi celor care 
pășesc azi în rîndurile gimnaș- 
tilor ?

— Niciodată să nu considere 
lupta pierdută, nici chiar atunci 
cînd s-ar părea că nimic nu se 
mai poate face pentru a salva o 
situație. Și voi da un singur 
exemplu din activitatea mea. In 
19'6, de pildă, mă pregătisem

Dan Grecir •—
foarte bine să cîștig medalia de 
aur la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Startul de la sala 
Forum părea să confirme întru 
totul calculele melc și ale... bir- 
tiei. Iată însă că, inaintea fi
nalelor, un stupid accident la 
braț bara, practic, drumul meu 
spre podiumul olimpic. Dar, 
n-am acceptat situația de învins, 
întreaga mea voință, toată dir- 
zenia și puterea de mobilizare 
de care eram capabil le-am con
centrat spre unicul și marele 
meu țel, acela de a putea să 
concurez în finală. împreună cu 
medicii, am dat o mare bătălie 
eu traumatismul și am ieșit 
victorios. Am putut să concurez, 
e adevărat, cu prețul unor mari 
eforturi, și am ciștigat o extrem 
de prețioasă medalie de bronz.

— Ai o mare longevitate in 
vîrful piramidei „inelelor". Cum 
ai reușit să te menții atîția ani 
pe primul plan, in toate marile 
concursuri cu caracter interna
tional, la un aparat atit de di
ficil cum sint socotite inelele ?

— Printr-o viață sportivă 
exemplară, printr-o bună dozare 
a eforturilor și perioadelor de 
refacere, printr-o maximă rigu
rozitate in pregătire. Concomi
tent cu menținerea la un nivel 
ridieat a volumului și intensită
ții antrenamentelor, mai ales in 
ultimii ani, a trebuit să acor
dăm o tot mai mare atenție ca
lității muncii noastre, atit in 
perioada de pregătire cit și in 
concursuri. Zi de zi in progra
mul meu figurează cel puțin 5 
ore de pregătire, consacrată atit 
excreițiilor impuse cit și celor 
liber alese. O mare parte a acti
vității in sală se îndreaptă spre 
căutarea de elemente noi. ori
ginale, cu care să ingreciez me
reu exercițiile mele la toate a- 
parateie.

— Consideri că poate C încă, 
îmbunătățit nivelul pe care l-ai 
atins astăzi la inele ?

— Evident că da. Mi se pare 
important să subliniez că am 
avut multe satisfacții in cariera 
mea de sportiv, dar niciodată 
nu am fost mulțumit. Și aceasta 
pentru eă automulțumirea este 
unul din principalii adversari ai 
performanței sportive. Cei care, 
la un moment dat. sint mulțu
miți cu cit au realizat, iți ba
rează ei înșiși accesul spre alte 
performanțe, mai valoroase. 
Cred eă prin această permanen
tă nemulțumire am reușit să 
răzbat și să mă impun printre 
marile valori ale gimnasticii 
mondiale. Dacă tinerii noștri de 
astăzi vor incerca să-mi urme
ze exemplul, trebuie neapărat 
să înceapă eu lupta împotriva 
automulțumirii. In acest caz, eu 
siguranță, peste cițiva ani. vom 
avea o echipă reprezentativă 
masculină foarte puternică.

Constantin MACOVE1

Șl ALE FEDERAȚIILOR SPORTIVE
în mișcarea sportivă se des

fășoară în prezent ședințele 
plenare ale consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
precum șl cele ale federațiilor 
pe ramură de sport. Pe ordi
nea de zi a plenarelor se află 
analiza modului cum au fost 
îndeplinite, în anul care s-a 
încheiat, obiectivele și sarcini
le reieșite din liotărîrile Con
gresului al XI-lea al partidului 
și Conferinței Naționale, obiec
tive și sarcini înscrise în Pro
gramul dezvoltării activității
de educație fizică și sport ‘
pe perioada 1976—1980 și
pregătirea i 
pentru J.O.
bat de 
xecutiv al C.C. 
spirit critic și ________ ____
responsabilitate partinică, pârti
ei panții la plenare — sportivi 
și antrenori fruntași, profesori 
de educație fizică, președinți 
de asociații și cluburi, repre
zentanți ai organelor și orga
nizațiilor cu atribuții, precum 
și muncitori fruntași — dez
bat activitatea sportivă de ma
să. cu accent pe marea com
petiție sportivă națională „Da- 
ciada", perfecționarea muncii la 
toate nivelurile mișcării spor
tive, pregătirea de performan
ță, cu precădere in ramurile 
prevăzute in programul J.O.,

dezvoltării 
fizică 

1976—1980 
sportivilor 

. din 1980 
Comitetul Politic 

al P.C.R. 
autocritic,_

români 
apro-

E-- 
In 
de

CLASAMENTELE
DIVIZIEI A

LA BASCHET

CUM SÎNT VALORIFICATE CONDIȚIILE PENTRU PRACTICAREA
(Urmare din pag. 1)

Aceste centre nu au la dis
poziție echipamentul minim ne
cesar, inspectorul școlar pentru 
educație fizică, Stelian Coandă, 
mărturisindu-ne cu tristețe că 
„în 1976—77 n-am reușit să im- 
părțim acestor centre decit 30 
de perechi de schiuri". Evident, 
mult prea puțin. Ni s-a spus 
că nu există în comerț schiuri 
care să acopere cantitativ ce
rințele, dar din discuțiile pur
tate a reieșit că nici Inspecto
ratul n-a putut face comenzi

ferme pentru rețeaua comer
cială sau că contractarea mate
rialelor sportive se face, an de 
an, tirziu, în decembrie sau 
chiar în ianuarie. E firesc ca, în 
aceste condiții, recolta locală de 
schiori să fie extrem de redusă 
și ca — folosind cuvintele se
cretarului C.J.E.F.S., Carol An
ta! — „din 15 centre de-abia 
dacă funcționează cîteva". Aces
te cîteva sînt cele de la Lie. 
ind. nr. 4 Oradea (prof. F. 
Rovasz), Șinteu (prof. A. Slo
vac), Budureasa (prof. T. Ba- 
lașiu) și Stîncești (prof. I. 
Blaj).

La sfîrșitul primei săptămîni a lunii februarie

ODIHNĂ ȘI RELAXARE 
în crcursiilc organizare de I. T. n. R. București 

la cabanele :
PIATRA ARSA, VlRFUL CU DOR, PISCUL CllNELUI, 
PEȘTERA. BOLBOCI, BUNLOC, DIHAM, POIANA SECUI, 
GURA RIULUI, SUSAI, MALAEȘTI, PIATRA MARE.

VOINA
cu autocarele spre stațiunile Văii Prahovei sau 
Oltului, la Călimănești — Căciulata.

Durata : o zi și jumătate 
Plecarea : sîmbătă, la ora 14 

din fața hotelului „Intercontinental"

NOU
Spre pîrtiile din Predeal, schiorii pot călători 

și autocarele, duminică dimineața. Pentru a fi cît 
timp pe schiuri, dejunul este pregătit la pachet.

Pe malul

cu trenul 
mai mult

munca de educație cu sportivii 
și antrenorii, calitatea pregătirii 
sportivilor de performanță, în
tărirea ordinei și a disciplinei, 
folosirea intensivă și eficien
tă a bazei materiale.

La ședințele plenare partici
pă secretari ai Comitetelor ju
dețene P.C.R.., prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliilor populare 
județene, reprezentanți ai orga
nelor și organizațiilor cu atri
buții în mișcarea sportivă, re
prezentanți ai federațiilor, pre
cum și membri ai Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S.

Pină în prezent, s-au ținut 
plenarele consiliilor județene 
Alba’ Covasna, Dîmbovița, Dolj, 
Galați, Gorj, Harghita, Olt, 
Neamț, Prahova, Sălaj, Sucea- 

. va, Vrancea, 
federațiilor de 
de masă și

■ care au fost ■ 
ral it Marin 
ședințele C.N.E.F.S.,

precum și ale 
atletism, tenis 

caiac-canoe, la 
prezenți gene- 
Dragnea, pre- 

. Lia Mi
nolta, Ion Șiclovan, vice
președinți, Emil Ghibu, secretar 
ș. a.

cu „
SPRE...

Dupâ c etapă 
desprinde marea surpr 
lași : Politebnice —

(d.

ît se prezintă astfel :

1.

MASCULIN
STEAUA 2» 15 1 1911-1444 39

2. Dinamo 2t 19 1 2043-1353 39
3. „U- CJ-N. ■ 14 4 170S-1431 94
4. LC.E.D. 2» 19 10 1727-1757
S. Farul 2» 19 10 1440-1749 39
4. U»iv. Tin. 9 9 11 1795-1711 29
7. CAU. Bv. 2» 9 11 1701302 29
a. Rapid ?■' a 12 1434-1594 23
9. Polii. tasi 7 13 1747-1004 27

ia. C-S.U. Sibiu 26 4 14 1522-1923 23
IU LEJF.S.-LĂC 2 2!' 4 14 14O2-19C1 24
12. D.r.amo Or. a 3 1T 1404-1792 23

î.

FEMININ
LE.F.S.-LÎC. : 3 15 1 1731-1415 39

2- Rapid 2* 17 3 1451-1402 37
3. Crișul 22 13 9 1415-1474 35
4. Olimpia 2 14 4 1513-1324 34
U Poiit. Buc. 22 11 11 1409-1449 33
a. Univ. Tim. a ia 12 1434-1707 32
7. „U- CJ.-N. a 13 9 1529-1444 32
a. Mobila S.M. 2» 11 9 1734-1531 31
9. Pro preșul 22 a 14 1574-1447 30

io. Voința Bv. 22 7 15 1473-1MG 29
iu C.S. Șc. PI. 22 4 11 1330-1839 24
12. C.S.U. Gl. a 1 21 1344-1832 23

SPORTURILOR DE IARNA?
LA STINA DE VALE, 

ACCES NUMAI VARA » !

Există in județul Bihor o sta
țiune excelentă pentru practi
carea sporturilor de iarnă : 
Stina de Vale. Am auzit 
spunîndu-se la Oradea : ..Există 
aici zăpadă pină in luna mai", 
dar tinerii schiori ai Bihorului 
nu se pot bucura de ea, in pri
mul rind pentru că Stina de 
Vale nu constituie locul de an
trenament pentru elevii vre
unui liceu cu program sau club 
sportiv școlar cu secție de schi, 
în al doilea rind pentru că în
săși pregătirea schiorilor de 
performanță pentru sezonul ac
tual nu s-a mai efectuat, ca in 
alți ani, „acasă", la Stina de 
Vale, ci in alte părți, în alte 
masive montane. De ce ? Pen
tru că fructuoasa colaborare 
pentru creșterea sportului biho
rean care există intre O.J.T. și 
organele sportive in cazul sta
țiunii Felix, de pildă, nu mai 
funcționează și în cazul... Stî- 
nii de Vale. Schiorii nu au 
locuri de cazare tocmai acolo 
unde există zăpadă multă ! 
Muncind vara, studenții și pro
fesorii lor au făcut mari efor
turi ca să-și amenajeze 
la Stina de Vale un loc _al lor, 
cabana „Gaudeamus", care ar fi 
putut deveni și cartierul gene
ral al schiorilor. Numai că la 
„Gaudeamus" lipsesc bucătăria, 
grupurile sociale, apa. Nu poa
te nimeni ajuta schiul biho
rean să iasă din impas ?

Șl CROSURILE-ÎN PLINA
„EUROPENELE" INDOOR 

DE LA MILANO
în Palatul sporturilor din Mi

lano vor avea loc, in zilele de li 
și 12 martie, campionatele eu
ropene de atletism indoor, a- 
flate anul acesta la a IX-a e- 
diție. în vederea acestei impor
tante competiții, A.E.A. (Aso
ciația europeană de atletism) 
a stabilit următoarele standar- 
duri de participare, care tre
buie realizate pină la 28 fe
bruarie : bărbați : 400 m —
48,0, 800 m — 1:50,5, 1500 m — 
3:47,0, 3000 m — 8:00,0, înălți
me — 2,18 m, prăjină — 5,20 m, 
lungime — 7,70 m, triplu — 
16,10 m, greutate — 19,00 m ; 
femei : 400 m — 54,6, 800 m — 
2:08,0, 1500 m — 4:21,0, înălți
me — 1,84 m, lungime — 6,25 m, 
greutate — 17.00 m. în cursele 
de 60 m, plat și garduri, băr
bați și femei, nu se cer stan- 
darduri, fiecare țară avînd drep
tul să înscrie însă cel mai mult 
trei alergători la fiecare probă.

• C. E. de la Milano vor 
constitui un prilej de selecție 
a echipei Europei care, în a- 
ceeași sală, va susține la 14 
martie o întîlnire cu repre
zentativa Americii.

• Principalele concursuri de 
sală ale atleților noștri vor a-

SĂNIUȚĂ de arginp*
SANIA SPORT

Pe vechiul „Drum al Cotei" 
zăpada este neîntinată de roțile 
automobilelor, spre bucuria a- 
matorilor 
splendid, 
montan 
iama, în 
răsunat duminică voci tinerești, 
strigăte de încurajare. Peste 90 
de copii se întreceau, cu ardoa
rea specifică virstei, pentru a 
obține promovarea în etapa fi
nală a „Săniuței de argint", în
trecere organizată în cadrul 
„Daciadei". Comitetul județean 
U.T.C. și C.J.E.F.S. Prahova 
s-au străduit să asigure un ca
dru cit mai potrivit unei ase
menea manifestări și. drept ur
mare. nu au lipsit afișele și 
pavoazarea, nici radio-emițatoa- 
rele necesare înregistrării star-

de săniuș. Un traseu 
încadrat de peisajul 
atit de ineîntător și 
liniștea pădurii au

turilor și sosirilor, putem spune 
chiar nimic din cele trebuincioa
se unei competiții organizată 
fără cusur. în mod cert, acest 
cadru a impus tinerilor concu- 
renți. Aceștia au parcurs tra
seul cu mult curaj, stimulați și 
de gîndul că cei mai dotați din
tre ei vor fi selecționați în sec
țiile de sanie-sport Deocamda
tă se cunosc cei mai buni în 
întrecerea de duminică și anu
me : Simona Țoc, Georgela Du- 
mitrașcu, Monica Stanică (toți 
de la Școala generală „George 
Enescu" din Sinaia) la fete, Du
mitra Radu (Școala generală din 
Scăeni), Ion Tănase (Școala ge
nerală Izvor-Sinaia) și Costel 
Stănescu (Școala generală Izvor- 
Sinaia) Ia băieți. Dar competiția 
continuă. (D. ST.).
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ATLEȚII - 20 DE ORE PREGĂTIRE
ELENA CEAMPELEA

La recenta plenară a Co
misiei municipale de atle
tism. raportul prezentat, dis
cuțiile care s-au purtat au 
avut ca numitor comun o 
realitate pe care ziarul nos
tru a surprins-o in cadrul 
anchetei .,&■ devenit atletis
mul un sport prioritar ?“ : 
realizările secțiilor din Bucu
rești se situează departe de 
pretenții și de posibilități.

Afirmația este va
labilă în primul 
rind pentru atletis
mul tînăr. O statis
tică prezentată de unul dintre 
vorbitori, tovarășul Teodor 
Bolea, președintele Clubului 
sportiv școlar, este elocven
tă : dacă la campionatele 
republicane de seniori din 
1977 atleții clasați pe pri
mele șase locuri provin, în 
proporție de 62%, din cluburi 
și asociații bucureștene, la 
campionatele juniorilor (la 
toate categoriile) procentul 
este de numai 20%.

La prima vedere s-ar pu
tea spune : asta e bine, în
seamnă că atletismul s-a dez
voltat în multe 
țară. Dacă ar fi 
mai vorbi despre 
valori autentice 
întregii activități 
de rezultatele slabe din ma
rile competiții internațio
nale...

centre din 
așa, n-am 
penuria de 
la nivelul 

cu juniorii,

40!
Au apărut, este drept, 

eiteva puncte de rezistență 
pe harta atletismului româ
nesc, dar la fel de evident 
este faptul că în București 
atletismul a pierdut teren. 
Situația este paradoxală, 
gindindu-ne la masa tinere- : 
tului bucureștean, la numă
rul mare de tehnicieni an
grenați în munca cu junio
rii, tehnicieni despre care 

nimeni n-ar putea 
spune că sînt mai 
slab pregătiți pro
fesional decît cole

gii lor din alte locuri. Dar...
Acest „dar" — cheia pro

blemei — poate fi înțeles 
dacă îl ilustrăm cu un alt 
exemplu oferit de același vor
bitor. La Clubul sportiv școlar, 
spunea tovarășul Bolea, an
trenorii secției de atletism 
și-au planificat, într-o Săp- 
tămînă a lunii ianuarie, între 
20 și 29 de ore de pregătire, 
în aceeași săptămînă, Elena 
Ceampelea 
ore în sala 
Reținem, în 
ferența de 
muncă, de 
care desparte 
unități sportive — atletismul 
de gimnastică (sau invers) 
ceea ce explică 
de rezultate ale 
sporturi...

Vladimir

a lucrat 40 de 
de gimnastică... 
primul rind, di- 
mentalitate, de 
responsabilitate 

în multe

DIN TOATE SPORTURILE
*ti rrlCM COMISIA MUN1CIPA- 
AILtlIoM la DE ATLETISM or- 

ganizaezo, începind de miercuri, un 
nou curs de arbitri. Prima lecție va 
avea loc miercuri după amiază (ora 
17), la sediul C.M.B.E.F.S.
Rr.y IN MAJORITATEA LOCALITA-
DUA ȚILOR din țară au loc reuni
uni de verificare a boxerilor care 
vor participa Ic „Turneul Primăverii** 
ce se va organiza, la Galați ți Bră
ila, între 12 și 18 februarie. « LA 
TG. MUREȘ, localnicii i-au învins pe 
componențlt secției Dacia Pitești : 
12—10. lrt cele mai interesante me
ciuri, V. Marcu (Tg. Mureș) b.p. C. 
Radu, L. Pop (Tg. Mureș) b.p. Gh.

Oțelea, P. Roșea (Tg. Mureș) b.p. 
I. Măatoiu, N. Balaban (Pitești) b.p. 
I. Brudan (Tg. Mureș). (C. ALBU - 
coresp.) a LA TIMIȘOARA, sportivii 
de la U.M.T. i-au întrecut pe cei de 
la C.S. Zalău cu scorul de 12—8. Cî
teva rezu-ilate : P. Dulap (Timișoara) 
b.p. Gh. Fa rcaș, M. Șu^ubaru (Timi
șoara) b.p. T. Crișan, M. Tăut (Za
lău) b.p. C. Teltu (C. CREȚU - co
resp.) * LA CJMPULUNG MUSCEL, 
gazdele au ciștigat la scor (24-2) 
intîlnirea cu colegii lor de Io C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin. Cei mai buni 
de la învingători : M. Nicolescu, C. 
Tîmîrjan, Gh. Manea. (D. RADULES
CU — coresp).
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O Doi hocheiști au salvat un copil de ia înec
Sîmbătă după-amiază, în 

Parcul „23 August" din Capi
tală, era să se petreacă o 
mare dramă. La încheierea 
cursurilor, în drum spre 
casă, elevii de la Școala ge
nerală 
pentru 
cui lor 
gheața 
Marian 
clasa I, in vîrstă de 6 ani și

nr. 70 au poposit 
cîteva minute la lo- 
preferat de joacă : 

de pe lacul din parc. 
Viorel Calotescu, din

tervenit un alt sportiv, Va- 
sile Morar — portarul echi
pei de hochei Dunărea Ga
lați. într-o fracțiune de se
cundă, întocmai ca și cole
gul său Justinian, n-a ezitat 
să sară în apă. Cei doi ho- 
cheiștii au reușit să-1 scoată 
pe Viorel, să-1 ducă la pa
tinoar, unde medicul de ser
viciu, Gh. Ionescu, împreună 
cu asistentele medicale Eca-

O reintilnire emoționantă a elevului Marian Viorel Calotescu 
cu unul dintre salvatorii săi, hocheistul Gh. Justinian. 

Foto : N. DRAGOȘ

jumătate, s-a avintaț, im
prudent, către o zonă a ghe- 
ții mai puțin folosită. Și toc
mai aici, gheața — subțiată 
datorită zilelor mai căldu
roase din ultima săptămină 
— a cedat ! într-o clipă, 
Viorel s-a scufundat în apă. 
Ceilalți, copii de pe gheața 
lacului, ca și cei de pe mar
gine care au văzut cum s-au 
petrecut lucrurile, au rămas 
pentru un moment înmăr
muriți, apoi au început să 
strige după ajutor. Și aju
torul a venit din partea lui 
Gheorghe Justinian, cunos
cutul hocheist, fundașul e- 
chipei Steaua și al națio
nalei, care tocmai se îndrep
ta spre patinoar. într-o cli
pă, așa îmbrăcat cum era, 
Justinian s-a aruncat în o- 
chiul de apă unde dispăruse 
Viorel și l-a scos pe acesta 
la suprafață. Neputînd să se 
miște în voie datorită hai
nelor de pe el, îngreuiate de 
apă, și, mai ales, stînjenit 
de Viorel, care în dispe
rarea lui îi imobilizase bra
țele, curajosul hocheist se 
vedea acum amenințat și el. 
în acest moment critic, a in-

terina Drăghici și Edviga 
Frățilă i-au dat primele în
grijiri, după care o ambu
lanță l-a transportat la spi
talul de copii „Grigorc Ale
xandre seu".

Acum micuțul Marian Vio
rel Calotescu se află in a- 
fară de orice pericol.

Gestul profund uman al 
celor doi hocheiști nu are 
nevoie de prea multe co
mentarii. Dealtfel, amindoi, 
atunci cînd cei din jur îi fe
licitau ți le strîngeau mîi- 
nile, au răspuns foarte sim
plu :

— Nu ne-am făcut decit o 
datorie. Credem că orice cm 
ar fi făcut la fel...

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
P.S. Ieri la amiază, Gh. 

Justinian l-a vizitat pe Vio
rel la spital, unde acesta 
mai stă sub supraveghere. 
Viorel l-a recunoscut și l-a 
îmbrățișat. întrebat de Jus
tinian dacă nu cumva vrea 
să devină hocheist, Viorel 
i-a răspuns : „Mai intri 
vreau să învăț să înot ; dacă 
știam, ieșeam singur din 
apă".

LA MATEMATICĂ, FRUNTAȘI LA SPORT
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atletism : Viorel Constantinescu 
și Gabriel Marin joacă baschet 
la juniorii clubului Dinamo ; 
Laurențiu Popescu, tot baschet
balist, face parte din echipa de 
juniori a clubului Steaua ; A- 
drian Maxim și Valentin Stoica 
joacă polo la Clubul sportiv șco
lar nr. 1 ; Carmen Tocală și 
Constanța Fotescu fac parte din 
echipa de baschet Politehnica 
București ; Cătălina Gălățeanu 
este gimnastă Ia Clubul spor
tiv școlar nr. 1...

— Mi-ați putea spune cum de 
reușesc performerii Olimpiade
lor școlare să... găsească timp 
și pentru antrenamentele spor
tului de performanță ?

— Poate ar fi mai bine să-i 
întrebăm chiar pe ei...

Și i-am întrebat pe doi dintre 
„legitimați". Iată răspunsurile 
lor: CATALINA GĂLĂȚEANU: 
„îmi organizez foarte exact 
timpul. îmi place foarte mult 
gimnastica și particip la 3 an
trenamente pe săptămină. Nu 
am timp să hoinăresc și la cine
matograf mă duc foarte rar. A- 
cum mă pregătesc pentru Olim
piada de chimie". ADRIAN 
MAXIM : „Deși doresc să ajung 
un sportiv bun — cine nu ar 
vrea să joace în echipa națio
nală ? —, visul meu cel mai 
fierbinte este să devin electro
nist. Voi participa și anul aces
ta la Olimpiada de fizică, dar

voi găsi timp și pentru sport. 
Totul e să-ți organizezi bine 
timpul, să nu Iași lucrurile De
terminate, să nu amini pe mii- 
ne ce poți faee azi...".

„Fereastra" profesorului Vic
tor Constantinescu se terminase.

— E timpul să mă duc in sala 
de sport — îmi spuse, privind 
ceasul.

— Sala de sport ? Care sală ? 
Am fost la subsol și...

— O știați pe cea veche ? A- 
cum avem alta nouă... Dacă do
riți, mergem să • vedeți.

Am văzut-o. Mare, luminoasă, 
bine amenajată, excelentă pen
tru baschet, volei, handbal, te
nis de cîmp. Și eu care cre
deam că...

— Nu doriți să măi notați ci- 
teva performanțe ale liceului 
nostru, performanțe cu care ne 
mindrim ?

— Cu plăcere.
Și am notat : 75% dintre e- 

levii școlii au media anuală 
peste 8 ; 50% dintre elevi pri
mesc la sfîrșitul anului premii 
și mențiuni ; 70% dintre absol
venți reușesc la examenele de 
admitere în învățămîntul supe
rior. Și procentele acestea tind 
să crească. Startul în marea bă
tălie pentru calitate, are un e- 
cou profund și în viața elevilor 
și profesorilor de la liceul „Ion 
Neculce".

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

| Pregătirile pentru retur-
■ în spiritul exigenței
’ și responsabilității

•și în acest an, steaua VIZEAZĂ TITLUL Șl CUPA...
I ...Dar pierde cu 1-3 cu C.S.U. Brașov (Divizia C) și cu 0-4 cu F.C. Baia Mare

(Divizia B)! • Iar mentalitatea multora dintre jucătorii săi este primul

concurs
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DUMINICA 5 FEBRUARIE 1978 — 
PRIMA TRAGERE EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES A ANULUI 
1978, care oferă participanților 
posibilitatea de a obține : auto
turisme „Dacia 1390“, excursii în 
R.S. Cehoslovacă — R.F. Germa
nia — Elveția sau R.P. Bulgaria 
— Grecia sau R. D. Germană, 
precum și cîștiguri în bani de 
valoare fixă — 50.000, 15.000 lei
etc. și variabilă.

Șansele de a realiza cîștiguriîe 
menționate mai sus se datorează 
faptului că :

• Se efectuează 8 extrageri re
partizate în 2 faze
• Se extrag în total 44 de nu

mere
• Cîștigurile se acordă pe 10 

categorii

a Se atribuie cîștiguri și pen
tru 3 numere Ia fiecare dintre 
cele 8 extrageri

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 25 IANUARIE 
1978

Categoria 1 : 1 variantă 25%
(autoturism Dacia 1390) ; cat. 2 : 
5 variante 25% a 10.999 lei ; cat. 
3 : 21,75 a 2.528 lei ; cat. 4 : 68 a 
809 lei ; cat. 5 : 218,50 a 252 lei; 
cat. 6 : 7.437,50 a 40 lei ; cat. 7 : 
235 a 200 lei ; cat. 8 : 3.834,75 a 
40 lei.

Raport la categoria 1 : 321.042 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a re
venit participantului VALERIU 
BOANGIU din Craiova.
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obstacol in realizarea saltului calitativ pe care-l așteaptă numeroșii
simpatizanți ai

...Vara sau iarna, Steaua își 
începe pregătirile cu același 
gînd : să ciștige campionatul 
și Cupa. Cu același ideal a 
plecat, deci, echipa militară și 
în acest ianuarie la Brașov. 
Antrenorii Emerich Jenei și 
Carol Creiniceanu încearcă re
petarea performanței de acum 
doi ani cu următorul lot: Ior- 
dache și Moraru — portari : 
Anghelini, Nițu, Sameș, Agio, 
Vigu, FI. Marin și M. Anghel — 
fundași ; Dumitru, lordănescu, 
T. Stoica, Zahiu și I. Ion — 
mijlocași ; Troi, Aelenei, M. 
Răducanu, Năstase, C. Zamfir 
și A. Ionescu — atacanți. Cum 
se gîndesc acești jucători să 
redea echipei strălucirea de al
tădată se întreabă mii de su
porteri, după aceste surprin
zătoare infringeri cu 1—3, jn 
fața lui C.S.U. Brașov, și cu 
incredibilul 0—4 in fața lui F.C. 
Baia Mare ! ? ! Am căutat să 
aflăm răspunsul trăind mai 
multe ore în mijlocul echipei 
aflate pe locul II in tur, la 2 
puncte de lider.

Ultima zi (plină) Ia munte 
începuse cu o interesantă lec
ție de pregătire politico-ideolo- 
gică, „pentru pregătirea mul
tilaterală a fotbalistului-ceiă- 
tean", cum sublinia col. A- 
lexandru Floreseu. președintele 
secției de fotbal. A urmat apoi 
antrenamentul de dimineață și, 
după-amiaza, sala. Pregătiri se
rioase. înaintea plecării spre 
Poiana Brașov, C. Zamfir a- 
rătase chiar, cu aluzie, o sticlă 
cu lapte. „Așa pot redeveni ti
tularul de altădată !" — a zis 
el, lăsînd să se înțeleagă cit 
rău i-a făcut (și nu numai lui!) 
prietenia lui Bachus. Sus, în 
Poiană, traseele pentru rezis
tență. Mai întîi 2 000 de metri 
pe șosea, apoi seriile de opt 
sute de metri. „E prima da
tă cind nu am înregistrat 
în pregătiri nici cea mai 
mică întindere", a zis doctorul 
M. Ghimpețeanu. Era ultima 
cursă de opt sute de metri ; 
întregul lot oferise o excelentă 
impresie, șirul treningurilor ro
șii intrase într-o ultimă curbă, 
cînd trei-patru jucători au 
„micșorat" din mers traseul. 
La sosire l-am auzit pe Vigu, 
sobru și intransigent ca întot
deauna, spunîndu-i lui C. Zam
fir: „Așa faci și în meei, Cos- 
tieă ! începi bine și după aceea 
ne tentezi pe toți !“ Antrenorul 
Jenei și-a chemat imediat ju
cătorii, a discutai ceva cu ei, 
trei-patru aveau capetele ple
cate, acei trei-patru care „tri
șaseră". Nu era vorba de un 
simplu gest, ci de o mentali
tate particulară, pe care și an
trenorii Jenei și Creiniceanu, și 
Vigu, lordănescu și Anghelini 
vor să o elimine total, din mo
ment ce echipa sc gindește la 
titlu.

Ce a lipsit echipei in tur ? 
Ce ar împiedica Steaua să cu
cerească titlul și care sint atu- 
urile ei ? — au fost întrebă
rile adresate tuturor celor 20 
de jucători, in chestionare ca
re nu cereau semnătura sau 
numele fotbalistului. Am primit 
numai 17 răspunsuri ! într-o

echipei lui Dumitru și
formă sau alta, toți cei 17 și-au 
exprimat părerea că marca ca
rență din tur s-a numit „lipsa 
unei unități sufletești in cadrul 
echipei", „lipsa dăruirii" ; „in
disciplina, în joc și in pregă
tire". Doi jucători au semnat 
chestionarele, rugind să spe
cificăm in reportaj că ei au dat 
aceste răspunsuri : „Au lipsit 
in tur jucătorii de bază la u- 
nele jocuri decisive" (Dumi
tra) ; „A lipsit unitatea morală 
și sufletească, din cauza unor 
interese personale ale jucăto
rilor ; n-a existat o atmosferă 
propice in cadrai Iotului și a 
exigență in pregătire, atit din 
partea jucătorilor cit și a an-

CARE „BLOC
Miile de iubitori ai fotbalu

lui din Capitală care, depla- 
rindu-se duminică dimineața 
spre Ghencea, au dorit să 
urmărească, In premieră pe 
T», lormația Steaua, au văzu
t-o In cele din urmă pe... 
F.C. Baia Mare, Intr-atît de 
evidentă a rost superioritatea 
manifestată de divizionara B 
asupra divizionarei A. Cel 
puțin două treimi din partidă 
au fost controlate cu autori
tate de bâimăreni, care, sub 
bagheta lui V. Mateiaau, au 
interpretat un fotbal modem, 
In permanentă mișcare, cu o 
circulație a mingii demnă de 
un „11" aspirant la un loc in 
prima divizie. Nu e nou, este 
drept, să vezi fundașii ureînd 
In atac și pe înaintați repli- 
indu-se, dar este îmbucurător 
să constați cum — în jocul 
liderului seriei a in-a din e- 
șalonul secund — toate aces
te îndepliniri ale sarcinilor 
duble se efectuează gîndit, 
potrivit unor scheme însușite 
în timp. Așa a fost posibil 
ca trei din cele patru goluri 
Înscrise de oaspeți să poarte 
semnătura fundașului libero 
(Condruc), a stoperului de 
marcaj (Sabău) și a unui 
mijlocaș (Sepii, intrat în te
ren în locul lui Radu Pamfil; 
așa a fost, de asemenea, po
sibil ca acoperirea zonelor 
(temporar părăsite) de co
echipieri aparținînd tuturor li
niilor să funcționeze ca In
tr-im schimb de ștafetă.

De un gazon excelent pre
gătit de organizatori (al te
renului II) a beneficiat, fireș
te, și steaua, dar ca n-a reu
șit să traducă In fapt Inten
țiile astfel mărturisite la ves
tiar de antrenorul Jenei : 
„Vom încerca să aplicăm un

trenorilor ; nu s-a reușit o sin
cronizare a relației conducători- 
antrenori-medie. toleranța lor 
și unele slăbiciuni geuerind 
lipsa unei discipline ferme !“ 
(lordănescu). Cu un dezvoltat 
simț ai criticii și autocriticii, 
majoritatea jucătorilor Stelei — 
și mai ales lordănescu — au 
dat de înțeles, prin răspunsu
rile lor, că in retur echipa tre
buie să arate cu totul altfel 
dacă vrea să reciștige titlul. 
Și dacă atuurile echipei au 
fost sintetizate in laitmotivul 
„valoarea superioară a lotului" 
și „condițiile de pregătire a- 
sigurate", atunci ce ar putea 
împiedica Steaua să ciștige ti
tlul ? „Nealinierea celui mai 
în formă ,41", lipsa omogenită
ții !" au răspuns cei mai mulți.

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
• FORMAȚII ROMANEȘTI 

PESTE HOTARE. Pe parcursul 
lunii februarie alte divizionare 
A și B — în afara celor anun
țate pină acum — vor efectua 
turnee peste hotare. Petrolul Plo
iești va participa, între 10 și 12 
februarie, la turneul internațio
nal de la Pleven, la care mai 
iau parte Spartak din localitate 
și o echipă din Ungaria. „v- 
CIuj-Napoca se va deplasa în 
Cehoslovacia, la invitația echipei 
V.S.S. Kosice (2—14 februarie), 
iar F.C.M. Galați va pleca în 
Siria (4—14 februarie). Un turneu 
de mai multe jocuri va efectua, 
în Algeria, Sportul studențesc 
(2—16 februarie). A.S.A. Tg. Mu
reș a plecat în Siria, țară în 
care va efectua un turneu și 
F. C. Bihor (1—7 februarie).

• DAN COE — ANTRENOR 
LA C.l.L. SIGHET. De la 15 ia
nuarie, noul antrenor al divizio
narei B C.l.L. Sighet este fostul 
jucător al Rapidului, Dan Coe. 
în prezent echipa se află în 
pregătire la Ocna Șugatag. lingă 
Sighet. (S. Pralea, coresp.).

• TURNEU DE MTNIFOTBAL. 
Clubul F. C. Baia Mare a orga
nizat, în Sala sporturilor, un

...

turneu de minifotbal la care au 
luat parte șase echipe de ju
niori. In finala competiției s-au 
întâlnit cele două formații ale 
clubului băim&rean. A clștigat 
F. C. Baia Mare I eu 5—4, după 
executarea loviturilor de la 7 m. 
Clasamentul final a fost următo
rul : F.C. Baia Mare I. F.C. Baia 
Mare n, Șc. gen. 1 Sighet, Șc. 
gen. 1 Baia Mare, Șc. gen. Baia 
Sprie șl Șc. gen. 12 Baia Mare. 
(V. Săsăranu, coresp.).

MECIURI AMICAUE
Celuloza Călărași — Rapid Fe

tești 3—o (2—0). Au marcat Bă- 
răitaru, Martin șl Cotarcă (N. 
Constantinescu, coresp.).

Minerul Comănești — Viitorul 
Vaslui 1—2 (0—1).

Constructorul Alba Iulia — „U" 
Cluj-Napoca 1—8 (0—1). Nichimaș 
a înscris pentru echipa gazdă, 
Mureșan (3), Vătaf u (2), Răduț, 
Berindei și Vidican, pentru „șep- 
cile roții". (I. Filipescu, coresp.).

Mureșul Bba Seini — Olimpia 
Satu Mare 1—1 (1—1). Golurile au 
fost marcate de Botoș (min. 15), 
respectiv Mathe (min. 15). (V.
Săsăranu, coresp.).

Muscelul Cimpulung — Dacia 
Pitești 1—2 (0—1).

lordănescu
„Numai ingîmfarea și invidia 
unora dintre membrii lotului, su
praaprecierea valorii reale", a 
scris lordănescu ; „Plutonul de 
jucători tineri trebuie să joace 
mai mult fotbal, să lase deo
parte treburile exterioare fot
balului, să stimeze pentru a fi 
stimați, iar cei mai în virstă să 
fie mai apropiați, să joace și 
ei fotbal și să lase nazurile la 
• parte ! Altfel, titlul ne va 
scăpa iarăși", a fost opinia lui 
Dumitru, lată, deci, că există 
o serie de CAUZE INTERNE 
care au ținut Steaua in medio
critate în campionatul trecut, în 
prima parte a ultimului tur și 
care pot fringe din nou drumul

FUNCTIONAL" ?
1—4— 4—2, ca grijă pentru 
păstrarea blocului funcțional 
in ambele faze". Care „bloc 
funcțional", care grijă, care 
faze "...

„Formula" preconizată de 
E. jenei n-a dat roade din 
următoarele cauze evidente: 
în situația de ATAC, cei pa
tru de la mijloc au abuzat de 
rezolvări individuale, necon- 
lucrind lucid, oportun, cu vir- 
furîle Năstase și Răducanu 
nici în acțiuni cu tentă de 
contraatac, nici In combinații 
menite să dizloee sistemul 
defensiv advers. Aceleași 
principale carențe au grevat 
asupra comportării echipei și 
după pauză, cînd în linia în- 
tii au reapărut aripile clasice 
Troi și Zamfir. în faza de 
AP ARARE, echipa bucure,?- 
teană n-a efectuat pressdngul 
și marcajul, permițînd parte
nerei să se desfășoare in vo
ie. Cu alte cuvinte, cînd a 
avut balonul in posesia ei, 
Steaua l-a pierdut extrem de 
ușor, iar cînd a trebuit să-I 
recupereze n-a apelat ia sin
gurele „arme** utile.

Au fost atît de evidente la
cunele în jocul formației Stea
ua, MANIFESTATE PE AB
SOLUT TOATE PLANURILE, 
îneît devin firești întrebările: 
1) Ce indici reali de calitate 
au avut pregătirile efectuate 
In perioada montană ? 2)
Chiar atît de inutil s-a do
vedit pentru Jenei . (și jucă
torii lui) cursul de perfec
ționare de Ia Snagov 7 Parcă 
exemplul oferit de Matcianu 
și ai lui fotbaliști — proas
peți, vioi, întreprinzători — 
ar demonstra că unii au câști
gat ceva la Snagov...

G. NiCOLAESCU

spre titlu dacă toți factorii și, 
în primul rînd, jucătorii nu vor 
rezolva tacitul conflict al ge
nerațiilor sugerat de Dumitru 
și nu vor reda echipei armonia 
care să-i concretizeze valoarea 
potențială indiscutabilă.

...Perioada pur fizică s-a în
cheiat. „Urmează etapa cea mai 
complexă ! — spunea E. Jenei. 
Jocurile de verificare, cam 10 
Ia număr, în care, împreună, 
vom căuta să creăm acea omo
genitate necesară, pe plan teh
nic, printr-un joc compact și 
constructiv, și pe plan psihic". 
Cele 10 jocuri pină la meciul 
de Cupă cu Sportul studen
țesc în care Steaua, cu cel mai 
productiv atac (38 goluri mar
cate), va încerca să pună mare 
accent pe... ofensivă. Steaua a 
jucat deja cu C.S.U. Brașov, 
și a pierdut cu 1—3, pe un te
ren desfundat, „datorită men
talității unor jucători", cum a 
remarcat Al. Floreseu ; a jucat 
cu F. C. Baia Mare și a pier
dut cu 0—4. La 4 februarie va 
pleca în R. D. Germană pentru 
un turneu de trei meciuri, cu 
Carl Zeiss Jena, Chemie Halle 
și Dynamo Dresda. „Am pre
ferat adversari mai tari, cum 
sint echipele din R. D. Germa
nă. care practică un fotbal at
letic, de angajament, modern. 
Cine vrea să joace cu mai 
mult succes în Cupa campio
nilor europeni, trebuie să se 
pregătească în compania unor 
echipe puternice !", concluziona 
E. Jenei. Numai că pină acolo, 
sus, mai sint destule „buturugi 
mici" care te răstoarnă aici, 
jos...

...Steaua se gindește iarăși Ia 
titlu și Ia Cupă ! Tentativa sa 
poate fi reușită numai dacă ju
cătorii vor înțelege că cel mai 
greu obstacol se numește men
talitatea lor, care trebuie ne
apărat schimbată !

Mircea M. IONESCU
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colae Constantin N. Lazăr — 
medic al lotului de lupte li
bere.

Inmînînd înaltele distincții, 
tovarășul Emil Bobu, în nu
mele conducerii de partid și de 
stat, al tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a felicitat călduros 
pe cei decorați pentru rezul
tatele deosebite obținute în 
confruntările sportive studen
țești internaționale. Subliniind 
că acestea sînt rodul preocu
pării partidului și statului nos
tru pentru asigurarea unor con
diții din cele mai bune dez
voltării sportului în țara noas
tră, al educării sportivilor în 
spiritul unui fierbinte patrio
tism, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat a urat celor pre- 
zenți noi succese în perfecțio
narea măiestriei sportive, în 
activitatea universitară.

Din partea celor decorați au 
luat cuvîntul atleta Natalia Mă- 
rășescu și antrenorul lotului uni
versitar de lupte greco-romane, 
Ion Corneanu, care au exprimat 
mulțumiri călduroase conduce
rii de partid și de stat, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru marea cinste ce li s-a 
făcut, relevind că distincțiile 
conferite reprezintă o expresie 
a grijii deosebite față de dez
voltarea mișcării sportive din 
țara noastră, a aprecierii acor
date tuturor sportivilor frun
tași. Vorbitorii au reafirmat 
hotărîrea celor ce alcătuiesc 
loturile sportive universitare de 
a munci cu dăruire, abnegație 
și dîrzenie, de a nu precupeți 
nici un efort pentru a ridica 
pe catargul cel mai înalt cu
lorile tricolorului românesc în 
confruntările internaționale, a- 
dueîndu-și în acest fel contri
buția la creșterea prestigiului 
României socialiste in lume.

da, Japonia și Bulgaria. Cursa 
pentru titlul suprem continuă 
în grupele semifinale, deschi- 
zînd drum spre podium celor 
8 reprezentative calificate. Iu
goslavia, cu care echipa noas
tră va susține marți, la Odense, 
prima confruntare din această

ROMANIA SI OLANDA-LA EGALITATE
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DE PUNCTE IN C.E DE TENIS „INDOOR"

NOȘTRI CONTINUA LUPTA
UN LOC PE

Arnulf Meffle (20 de ani, 1.84 m, 
83 kg, stîngaci) reușind să în
scrie experimentatei formații a 
lui Horvath nu mai puțin de 
7 goluri ! „Plavii" sînt aci cu 
formația de bază (Horvat, Bo- 
joviel, Pavicevici, Krivokapici, 
Radj'enovici, Miljak), dar se 
pare că în meciul cu echipa 
noastră

PROGRAMUL JOCURILOR

A. La 
- R.D.

SEMIFINALA
R.F. Germania 
la Odense : Iugoslavia 
ni a.
1. R.F.G.
2. R.D.G
3. România
4. Iugoslavia

Brondby : 
Germană; 
— Româ

vor rămîne fără Radje-

DE AZI

jocurile sînt programate 
20,30 (ora Bucureștiulul). 
Iugoslavia — România va

Toate 
ia ora 
Partida 
fi transmisă în direct de postu
rile noastre de radio. înregistra

ți 
la

1
1
1
1

1
1 
0
O

O O 
o o
O 1
O 1

18—13
18—18
16—18
13—18

2
2
0
O

rea acestei partide va putea 
urmărită pe micul ecran de 
ora 22.

B. La
1.

Birta-

vejle : 
U.R.S.S. — Suedia ; la Randers : 
Danemarca — Polonia.

Clasamentul golgeterilor : 
Klempel (Polonia) 29 ; 2.

SEMIFINALA

1. Polonia 110 0 22—17 2 lan (România) 25 ; 3. Kovacs
2—3. Danemarca 10 1 0 16—16 1 (Ungaria) 22 ; 4. Gamo (Japonia)

U.R.S.S. 10 1 0 16—16 1 20 ; 5. Berg (Danemarca) și Boh-
4. Suedia 10 0 1 17—22 0 mc (R.D.G.) 18.

nouă și decisivă fază a C.M., novici, eliminat definitiv iu mc-
a suferit o infrîngere catego- ciul cu R. F, Germania.

PODIUM
vor mobiliza pentru obținerea 
unei victorii prețioase in lupta 
pentru un loc pe podium.
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După ctim se știe, se află în 
plină desfășurare întrecerile 
contînd pentru turneul de pro
moție al Campionatului euro
pean de tenis pe teren acoperit 
—, „Cupa Saab“. în grupa B, 
din care face parte și țara noas
tră, după victoria de duminică 
cu 2—1 asupra Olandei, cele 
două reprezentative au fiecare 
cite 3 victorii. Tot în Grupa B, 
intr-un meci disputat la Viana 
do Castelo, echipa Monaco a 
învins, în deplasare, cu 3—0 for
mația Portugaliei. In Grupa A, 
la Varșovia : Polonia — Finlan
da 2—1, iar la Stavanger, Nor-

vegia — Danemarca 0—3. în 
Grupa C : la Miinsigen, Elve
ția — Bulgaria 1—2.

ncă în ultima zi a preliminari
ilor (13—18) în fața R. F. Ger
mania, cealaltă formație din 
semifinala noastră. Vest-ger- 
manii au condus cu 7—4. 9—5, 
11—6, 14—9 și 16—11, tînarui

La această oră, gîndurile și 
speranțele handbaliștilor români 
se îndreaptă spre meciul cu 
echipa Iugoslaviei, programat 
marți seară, la Odense, meci în 
care sîntem convinși că ei se

A FOST STABILII
PROGRAMUL TURNEULUI
F.I.R.A. AL JUNIORILOR
In prima etapă, tinerii rugbyști

români vor juca cu echipa U.R.S.S.
După cum se știe, în fiecare 

an, în luna care marchează în
ceputul primăverii, se dispută 
tradiționalul Turneu F.I.R.A. al 
juniorilor, echivalent cu un cam
pionat european. Anul acesta, 
începînd de la 22 martie, rug- 
byștii din tînăra generație și-au 
dat întîlnire în Italia, la Parma. 
Recent, la Paris, s-a efectuat 
tragerea la sorți a partidelor 
din prima etapă. Astfel, echipa 
României va juca cu formația 
Uniunii Sovietice, celelalte în- 
tîlniri urmînd a se desfășura 
după următorul program : Italia
— Spania ; Franța — R.F. Ger
mania ; Portugalia — Polonia, 
în caz de victorie, echipa țării 
noastre va juca în continuare 
cu cîștigătoarea meciului Italia
— Spania, învingătoarele din 
celelalte două partide urmînd 
a-și disputa, la rîndu-le, întîie- 
tatea într-o altă semifinală. Fi
nala se va disputa între forma
țiile învingătoare în semifinale.

ATLETISM • în concursul de 
la New York, englezul Nick Rose 
a cîștigat proba de 2 mile in 
8:31,2. La prăjină, americanul 
Mike Tully a sărit 5,51 m. In 
concursul feminin : Înălțime — 
Joni Huntley (S.U.A.) 1,90 m 1
1 500 m — Jan Merrill (S.U.A.) 
4:19.7.

HALTERE * în cadrul unui 
concurs desfășurat la Baku, A- 
dam Sadulaiev a stabilit un nou 
record al lumii la stilul „arun
cat" categoria grea-ușoară (100 
kg). Sadulaiev a realizat 222 kg, 
corectînd vechiul record al lumii 
cu 1.500 kg.

HANDBAL • La Bratislava, în 
meci retur pentru optimile de 
finală ale C.C.E. (feminin) : In
ter — Mora Swift (Olanda) 18—10 
(în tur 8—11) ; Eintracht Minden 
— Zeleznicear Novi Sad 15—14 
(în tur 13—15). • In turneul
masculin de la Budapesta : 
Elektro-mos — Jalghiris Kaunas 
26—25 (15—11), Vasas — Sparta- 
kus Budapesta 26—20 (13—13).

SCRIMA a Competiția de sabie 
pe echipe de la Moscova s-a

DUPĂ JOCUL SORȚILOR A APARUT Șl ACELA AL CRITERIILOR
Tragerea la sorți a Campiona

tului mondial nr. 11, cea mal... 
suspectă tragere la sorți a grupe
lor finale din istoria Întrecerii 
mondiale a fotbalului, nu l-a a- 
deverit, pină la urmă, pe acel 
corespondent de la France Presse 
care anunța o alcătuire apriori
că (emanație a • . • '
zatoare) a celor 
schimb, ea ne-a 
neplăcută, de a 
afara criteriilor 
ale desemnării capilor de serii — 
a incă unuia. Deci, pe lingă jo
cul sorților a apărut acum șl 
jocul criteriilor... Dar să ne ex
plicăm.

Foarte mulțl iubitori ai spor
tului, al fotbalului cu precădere, 
știu că — pină acum — prin
cipiul desemnării celor patru fa- 
voriți acorda această poziție a- 
vantajoasă în mecanismul com
punerii seriilor in primul rind e- 
chipei deținătoare a titlului, a- 
poi echipei-gazdă și, în fine, ca 
o completare a ideii onorării per
formerelor mondiale, echipelor 
care au obținut victoria cea mare 
în vreuna dintre edițiile prece-

comisiei organi- 
patru grupe. In 
oferit surpriza, 

fi validat — în 
de pină acum

dente. Operau, in fond, doar două 
criterii : acela de a acorda o fa
voare selecționatei țării organi
zatoare, pentru motive bine jus
tificate de atracție a publicului, 
si, apoi, acela vizincl pe fostele 
sau pe campioana mondială „In 
funcție”. Aplicarea acestor criterii 
a ridicat foarte puține obiecțiunl. 
Acum Insă, lăsindu-se influența
tă de unele presiuni, F.I.F.A. a 
admis ca favorită și o fostă 
finalistă, echipa Olandei (ediția 
1974). Iar una dintre fostele cam
pioane mondiale, echipa Italiei, 
a devenit favorită... secundă in 
prima grupă. S-a obiectat că ti
tlurile cucerite de echipa Italiei 
sint foarte vechi ; dar și ultimul 
titlu al Braziliei 
invoca - 
N-ar fi 
concesia — --------,
Ungariei, care a ajuns in două 
finale (1938 șl 1954), nu poate 
foarte bine să se considere ne
dreptățită 7 Nu fac oare două 
locuri de finalistă mai mult de- 
cit unul singur, și acela com
plet izolat In tabloul performan
țelor echipei Olandei 7 Iată

s-ar putea 
a împlinit opt ani ! 

numai atît. Făcîndu-se 
in cauză, oare echipa

cum,

• ••

CLASAMENTE INEDITE...

admițind intrarea in funcție și 
a altor principii în desemnarea 
favoriților seriilor, 
complicat ' ;
mult, din modul cum s-a des
fășurat, in continuare, alcătuirea 
grupelor, s-a ajuns ca — pentru 
prima oară in șirul turneelor 
finale de cind compunerea gru
pelor se face astfel — două gru
pe (I șl HI) să fie foarte echi
librate, foarte puternice, iar ce
lelalte două să prezinte un vi
zibil decalaj de valoare intre 
competitoare. Bineînțeles că e 
extrem de greu să se ajungă la 
patru serii la fel de puternice, 
la fel de echilibrate, dar, în ge
neral, raportul dintre seriile de 
pronunțată egalitate valorică și 
cele inegale era de 3—1 in fa
voarea primelor. Cum foarte ușor 
puteți constata cercetînd compu
nerea grupelor la ultimele patru 
ediții și chiar și mai înainte.

Acceptarea a încă unui crite
riu in alegerea capilor de serie, 
reprezintă, după părerea noastră, 
o eroare.
te că La 
înregistra 
clusă in 
echipa care a ajuns 
ma oară in turneul

F.I.F.A. și-a 
existența. Ceva mai

Mergîndu-se astfel, poa- 
viitoarea ediție se va 
cererea de a fi in- 
grupul favoritelor și 

pentru pri- 
final...

rîndurile de mai jos publi- 
două clasamente ale celor 

„H
In 

căm ____
16 finaliste participante la 
Mundial ’78“ din Argentina. Pri
mul este bazat pe procentajele 
realizate (raportul dintre numă
rul maxim de puncte posibile și 
cele acumulate în jocurile dis
putate) în urma meciurilor ofi
ciale și amicale susținute in 1977. 
Desigur, acest clasament este 
foarte relativ, pentru că fiecare
a avut adversari diferiți și un nu
măr inegal de meciuri.

1. Olanda 6 5 1 0 10— 1 91%
2. Austria 8 5 3 0 17— 3 81%
3. Iran 14 9 4 1 19— 6 78%
4. R.F.G. 11 7 3 1 23— 9 77,2%
5. Brazilia 13 7 6 0 26— 5 76,9%
6 Mexic 11 7 3 1 32—11 76%
7. Spania 6 4 1 1 7— 3 75%
8. Italia 7 5 0 2 16— 6 71%
9. Ungaria 15 9 3 3 33—20 70’',

10. Scoția 10 6 2 2 18— 9 70%
11. Franța 8 4 3 1 12— 4 68%
12. Peru 11 5 4 2 22—12 63%

TELEX
încheiat cu victoria formației 
Ungariei (9—4 in finală, cu se
lecționata orașului Moscova). 
Pentru locurile 3—4 : R.S.S. Bie
lorusă — România 9—5 • „Tro
feul Martini" la floretă (m) des
fășurat la Paris a revenit ita
lianului Andrea Borella, Învingă
tor in finala susținută cu vest- 
germanul Mathias Behr.

SCHI ■ La Cerreto Laghi (Ita
lia) in „Cupa Europei" proba fe
minină de slalom special a re
venit americancei Linda Coch
ran. în clasamentul „Cupei Eu
ropei" conduce Christine Loike 
(Austria) — 74 p • Tradiționala 
cursă de ‘ ~
(Italia) 
Ulrich "

ȘAH 
petiția 
pentru _______ ________ _____
Joselianl (U.R.S.S.) — 6*/z p, ur
mată de Barbara Hundt (R.F.G.) 
— 5*/z p, Eliska Klimova (Ceho
slovacia) și Susan Caldwell (An-

fond de la Cavalese 
a revenit italianului 

Kostner.
■ După 8 runde, în com- 
feminlnă „Cupa Europei" 
tineret, conduce Nana

13. Argentina 10 4 4 2 15—10
14. Polonia 14 7 2 5 26—21
15. Tunisia 10 5 1 4 13—11
16. Suedia 10 4

★
0 6 9—14

Cunoscutul statistician și spe- 
Me-clalist Guillermo Chao, din 

xic, publică în ziarul .„Excelsi
or" un clasament ai echipelor 
prezente in Argentina, pe crite
riul eficienței de-a lungul tutu
ror campionatelor mondiale. BRA
ZILIA este singura formație din 
lume care a participat la toate 
cele 10 ediții de pină acum șl, 
după cum se știe, a cîștigat de 
trei ori titlul suprem. Echipa 
Braziliei, cu 45 de meciuri sus
ținute, 29 cîștigate, 7 egale și 9 
pierdute, 109 goluri marcate și 
56 primite, ocupă primul loc in 
acest clasament. Pe locurile ur
mătoare : 2. R.F. GERMANIA, 3. 
ITALIA, 4. UNGARIA, 5. SUE
DIA, 6. ARGENTINA, 7. FRAN
ȚA, 8. SPANIA, 9. AUSTRIA, 10. 
POLONIA ș.a.m.d.

5.

glia) — cite 5 p. Șahista român
că Viorica Hie, fiind suferindă, 
și-a amînat partidele din run
dele a 7-a si a 8-a cu Aleksan
drova (Bulgaria) și, respectiv, 
Jackson (Anglia). • In turneul 
de la Wljk aan Zee (Olanda) 
după 8 runde în clasament con
duc Portisch și Korcinoi, cu 
cite 5 p (cite o partidă între
ruptă) .

TENIS • Campionatele pe te
ren acoperit ale S.U.A. s-au în
cheiat la Philadelphia cu suc
cesul lui Jimmy Connors, care 
l-a Învins în finală cu 6—2, 6—4, 
6—3 pe coechipierul său Roscoe 
Tanner. Reamintim că în sfer
turile de finală, Roscoe Tanner 
l-a eliminat pe suedezul Bjorn 
Borg, cotat al doilea favorit al 
turneului. In finala probei de 
dublu, perechea Frew McMilIan
— Bob Hewitt a dispus cu 6—4, 
6—4 de cuplul Vitas Gerulaitis
— Sandy Mayer. • în finala 
turneului feminin de la Los An
geles, Martina Navratilova a în
vins-o cu 6—3, 6—2 pe Rosemary 
Casals.

Eftimie IONESCU

NICOLAE NEDEF : „X. ::c 
nu putea confirma mai bine 
echilibrul valoric al acestei a 
IX-a edifii a C.M. decit des
fășurarea grupei B. Și seria 
semifinală in care am pășit se 
profilează la fel, cu bătălii de
cisive in ambele runde. Echipa 
noastră s-a mișcat din zi in zi 
mai bine. Unii tineri (Durau, 
Stingă, chiar și Folker) s-au 
angrenat in mecanismul forma
ției. iar „veteranii" Penu și 
Birtalan dau satisfacție. Mai a- 
vem insă jucători de la care 
sperăm in meciurile viitoare o 
angajare deplină, totală. Mă 
gindesc la Voina, Drăgăniță, 
Mironiuc, Grabovschi. Dacă a- 
cești patru jucători vor atinge 
forma lor competițională ridi
cată. valoarea reprezentativei 
noastre va crește simțitor".

CORNEL DURAU : „Ce am 
simțit în acele clipe ațe finalu
lui de meci ? Greu de spus. 
Știu că m-am uitat la cronome
tru și mai erau 1 secunde de 
joc cind am primit mingea de 
la Drăgăniță. Mi-am spus că 
altă șansă nu este și cu o liniște 
de care, vă rog să mă credeți, 
mă mir și acum, m-am îndrep
tat spre semicerc privindu-l a- 
tent pe portarul Bartalos. Era 
speriat ! In clipa aceea am a- 
vut certitudinea că-l înving. Abia 
după ce am marcat am simțit 
văpaia emoției".

RADU VOINA : „Știu, toată 
lumea așteaptă explicația răs
turnării scorului de la 16—10 la 
21—21. Voi incerca s-o ofer eu. 
Cind în numai 10 minute am 
marcat 7 goluri fără să primim 
vreunul, am fost convinși că ad
versarii noștri au căzut defini
tiv. Și, din echipa care eram și 
care acționa fără greș, ne-am 
transformat in șase individuali
tăți, toate stăpinite de dorința 
de a marca. Am comis citeva 
greșeli, de care echipa Ungariei 
a profitat 
aripi. Cred 
vom realiza 
așteptat. Eu, 
din ce in ce

prompt, primind 
că in semifinale 

revirimentul mult 
personal, mă simt 
mai bine".

S. MARCIUK - CAMPI01 
EUROPEAN Di PATINAJ VITEZĂ

Desfășurat la Oslo, campio
natul european de patinaj vi
teză a fost cîștigat de sovieticul 
Serghei Marciuk care a totalizat 
171,559 p la multiatlon. Pe locu
rile următoare s-au clasat, în 
ordine, norvegienii Sten Stensen
— 172,218 p și Jan Egil Storholt
— 172,484 p.

$

UNDE SE TRANSFERĂ SI... ECHIPELE!
Deși soccerul pare să-și fi găsit, în sfirșit, locul în aria diversîfica'.â 

a sportului nord-american, perioada căutărilor nu s-a încheiat încă. 
N.A.S.L. 1978, adică North American Soccer League (Liga fotbalului 
nord-amerîcan), arată o față în continuă schimbare, începînd cu nu
mărul echipelor participante la ediția ’78 a campionatului și terminînd 
cu transferul unor... echipe.

Intrucît s-au anunțat patru noi echipe (Philadelphia, Denver, Mem
phis ți Detroit), iar alte grupări din Montreal, Boston ți Houston sînt 
pe cale să obțină afilierea la N.A.S.L., formula ediției din acest an 
— ediție care urmează să înceapă io 1 aprilie — n-a fost încă stabilită, 
urmînd să se decidă, după toate probabilitățile, între 22 ți 24 de 
echipe participante.

Peisajul cluburilor de fotbal (neamerican I) este atît de neașteptat 
îneît pentru un obișnuit al fotbalului european devine pe alocuri de 
neînțeles. Interesele financiare care stau în spatele tuturor cluburilor 
profesioniste (firme de afoceri în toată regula) creează sau fac să 
dispară peste noapte echipe. Intensa publicitate oare înconjoară soc- 
cerul anunță „mariaje" sau „divorțuri" senzaționale, forul de resort 
înregistrează adeseori transferul de echipe (sau, mai bine-zis, de 
capital). La Philadelphia, de pîldâ. balonul rotund revine după o 
absență de un an, timp în care Philadelphia Atoms fusese încredințată 
unei firme mexicane care credea că va face o bună afacere în S.UA 
Noul grup de acționari, format din superstarurile muzicii rock Mick 
Jagger, Peter Frampton, Paul Simon ți Rick Wakeman, a lonsat o 
nouă firmă de spectacole, „City of Brotherly Love* („Orașul iubirii 
frățești"). Ce iubire dezinteresată i-a aruncat deodată pe unii în bra
țele celorlalți, pe amatorii de fotbal și de rock ? La Detroit, afacerea 
a fost relansată de World Sports Academy Ltd. — după cum afirmă 
revista „World Soccer", un grup de businessmani din Michigan —, cete 
mai multe acțiuni deținîndu-Ie cunoscutul manager englez Jimmy Hill, 
sir Stanley Rous, președintele de onoare al F.I.F.A., șl John Camkin, 
fost comentator de fotbal la B.B.C. Iar cea mai veche echipă din 
N.A.S.L., St. Louis Stars (apărută în 1967), apucotă de un dor nebun 
de orașul portocalelor, s-a transferat la Orange County, California, 
bucuroasă tare că cele 43 250 de locuri ale stadionului Anheim îl vor 
aduce (poate...) venituri mai substanțiale. Speranță ce-î animă și pe 
cei din Connecticut care abia au așteptat să treacă anul bicentenaru
lui S.U.A. pentru a-și schimba denumirea (Bicentenials) și orașul, de
venind in 1978 Oakland Stampers...

Se transferă, deci, jucători - supervedete ca Pete, Beckenbauer și 
altele, aduse pe bani grei de peste Ocean, se transferă chiar și echi
pe, dar, după cum se poate vedea, se transferă mult mai greu fot- 
baiul ca atare, care, înainte de orice și mai presus de afaceri, rămîne 
un SPORT.

Paul SLĂVESCU
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