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SĂPTĂMÎNÂ SCHIULUI, 

SUB SEMNUL „DACIADEI" 
• De mâine pînă duminică, zi de zi probe in cadrul, campiona
tele» naționale de juniori • Locurile de întrecere : Cîmpulung 
Moldovenesc, Paring ți Semenic • „Cupa C.S.O. Sinara" la bob 

a fost aminată

Pc Dealul sasului, la laza Județeană a ediției de Iarnă a „Daciadcl*

DÎMBOVIȚA, IALOMIȚA Șl ARGEȘUL
în vechea cetate de scaun 

Tîrgoviște s-au adunat, sîm
bătă la amiază, cete de voinici 
de pe Valea lalomiței, șoimi și 
pionieri în echipamentul adec
vat „Daciadei albe" : schiuri, 
bețe, săniuțe și rucsacuri. Ca
ravana a pornit veselă de lin
gă Chindia, în sus, pe firul 
Dîmboviței, spre Dealul Sasu
lui, loc ales pentru marea în
fruntare a celor mici, pentru 
■trofeele județene la „fond" și 
„coborîre". Autocarele fac po
pasuri în puncte unde așteap
tă îmbarcarea alte cete dîm- 
bovițene, pregătite de drum_ și 
de concurs. Cîntece vesele răz
bat pe valea îngustă de la Ru- 
căr în susL pe serpentine, pînă 
la Dealul .
virnișuri privind spre frunțile 
imaculate 
și Piatra 
privirea soarelui, sub brîuri sil
vestre, troiene pufoase și pîrtii 
îmbietoare.

Abia ajunși, competitorii — 
fetițe și băieți între 6 și 14 
ani — încep echiparea de con
curs. Cit ai bate din palme,

S-AU ÎNTÎLNIT• •• PE PIRTII
Marea confruntare a..,, celor mici e Șoimii nu se tem de inăl-

ți mi • Mezinul întrecerilor, Sorin Marina, aplaudat la coborirea de 
„rămas bun" © La podium, țtrudel cu mere

Sasului, ale cărui po-

ale masivelor Iezer 
Craiului ascund de

pirtia de lingă motelul gazdă 
se umple de larmă. Peste o 
sută de perechi de schiuri o 
brăzdează de zor. Profesori și 
arbitri, îndemnați la prudență 
de prof. Suzana Marinescu, de 
la Consiliul județean al Orga
nizației pionierilor, slalomează 
cu grijă, dirijînd acomodarea 
schiorilor dinaintea primei man
șe de coborîre, Sint vegheați 
mai ales „șoimii", care se a- 
vîntă cu prea mult curaj în 
curse. în centrul atenției se 
află cel mai mic dintre con- 
curenți, Sorin, fiul inginerului 
tîrgoviștean și arbitru Viorcl 
Marina, un băiețel rotofei, cu 
ochi de cărbune și figură prea 
serioasă pentru cei șase ani și 
jumătate ai săi și nici un me
tru înălțime. Zburdă cu ușu-

a-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Pionieri dimbovițeni participanți la faza județeană a edifici de 
iarnă a „Da?iadei“ in urcuș pe traseul probei de schi-fond 

Foto : Petru CRĂCIUN — Casa pionierilor Tîrgoviște

rință de maestru al slalomu
lui sub privirile tatălui. Timpul 
realizat îl clasează pe Sorin al 
patrulea în manșă. Este, to
tuși, o performantă in între
cerea sa „hors concurs" cu cei 
mai mari. Spre deosebire de 
el, șoimul Marius Cojocaru, de 
șapte ani și ceva, din Runcu, 
coboară fără prea multe acola
de, dar spre sosire privește in 
urmă și....... buf !“. „Cine a ciș-
tigat la băieți 2 Dar la fete ?“ 
Pentru nimeni, in afară de ar- 

_ bitri, nu are prea mare im
portanță. Mîine este manșa a 
doua...

A doua zi de dimineață. Dea
lul Sasului este luat cu asalt. 
Sosesc și școlarii de pe Argeș, 
cu săniuțe și schiuri. Merg di
rect la locurile de concurs, pe 
care și le aleg mai la distan
ță, unde sint pîrtii convenabi
le. „Avem etapa județeană la 
sanie și schi fond", ne pune in 
temă Gh. Vătășescu. președin
tele CJ.O.P. Argeș. După un 
ceas, dealul se umple. Au sosit 
alți excursioniști școlari din 
împrejurimi. De la Bughca de

Foto : Dragoș NEAGU

Trei dintre cele mai pitorești 
zone montane ale țării — Cîm
pulung Moldovenesc, Paring și 
Semenic — găzduiesc, de inli
ne pînă duminică, Întrecerile 
cele mai importante ale schio
rilor și biatloniștilor juniori : 
finalele campionatelor naționale, 
din cadrul „Daciadei". Subliniind 
lăudabila inițiativă a F.R.S.B. 
de a organiza aceste competiții 
în centre mai puțin .bătute" 
(dar în care schiul și biatlonul 
se bucură de popularitate și 
prețuire), ne manifestăm încre
derea că localnicii (prin aceștia 
ințelegind îndeosebi antrenorii, 
instructorii și începătorii în schi) 
vor folosi prilejul pentru a în
văța cit mai mult din cele ce 
vor vedea la juniorii fruntași 
ai țârii.

Inaugurarea întrecerilor va 
avea loc mîine la Cîmpulung 
Moldovenesc, unde se vor dis
puta cursele de biatlon ale ju
niorilor I (15 km) și II (12 km). 
In continuare, biatloniștii vor 
concura sîmbătă (10 km juniori 
I, 7,5 km juniori II) și dumini
că (ștafetele 3 x 7,5 km juniori 
I, 3 x 6 km juniori II).

„Alpinii" vor concura în Pa
ring, după următorul program : 
vineri : coborîre juniori și ju
nioare I ; sîmbătă : slalom uriaș 
juniori și junioare, cat. I și a 
Il-a ; duminică : slalom special 
juniori și- junioare, cat. I și a 
n-a.

Fondiștii se vor deplasa la 
Semenic și își vor disputa titlu
rile astfel : sîmbătă : 5 km ju
nioare I, 15 km juniori I, 3x3 
km junioare II, 3x7 km juniori 
II ; duminică : 3 x 5 km junioa
re I, 3 x 10 km juniori I, 3 km 
junioare II, 10 km juniori IL

★
De duminică seara, la Sinaia 

a plouat aproape fără conteni
re pînă luni după-amiază. Din 
această cauză, pirtia de bob a 
fost deteriorată pe alocuri. în 
aceste condiții, „Cupa C.S.O. 
Sinaia", care urma să se desfă
șoare miercuri și joi, a fost a- 
mînată. De ieri au început lu
crările de reparare a pistei și, 
dacă condițiile vor fi favorabi
le, amintita competiție va avea 
loc sîmbătă și duminică.

Opinii despre sportul din județul Satu Mare și resursele lui nevalorificate

MAI IMPORTANTE RECIT CONDIȚIILE 
MATERIALE SÎNT MUNCA $1 PERSEVERENTA!

ȘEDINȚA biroului
EXECUTIV AL C.N.E.F.S.

Ieri a avut loc ședința Birou
lui Executiv al C.N.E.F.S., care 
a dezbătut probleme importante 
ale activității sportive de masă 
și de performanță. Biroul Exe
cutiv al C.N.E.F.S. a luat în 
discuție raportul privind con
trolul efectuat în luna ianuarie 
la cluburile și. secțiile de fot- 

» bal, asupra modului în care s-a 
desfășurat pregătirea de iarnă a 
echipelor de fotbal din Divizia 
A și a analizat măsurile preco
nizate în vederea reluării cam
pionatului, stabilind ca propu
nerile referitoare la sistemul 
competițional să fie date publi
cității.

S-au purtat, de asemenea, 
discuții fructuoase pe marginea 
informării privind desfășurarea 
și hotărîrîle adoptate în cadrul 
plenarelor comitetelor federați
ilor sportive, precum și a pro
punerilor comune ale C.N.E.F.S., 
M.E.I. și U.A.S.C.R. în legătură 
cu reașezarea rețelei cluburilor 
sportive universitare. Pe agen
da lucrărilor au mai figurat in
formări, urmate de dezbateri, 
referitoare la constituirea Co
misiei centrale pentru copii și 
juniori, la stadiul de pregătire 
a loturilor naționale în sportu
rile de iarnă, precum și la îm
bunătățirea criteriilor de selec
ție a studenților din învățămîn- 
tul superior de educație fizică 
pentru anul IV de specializare, 

în continuare, Biroul Execu
tiv al C.N.E.F.S, a dezbătut mă
surile propuse pentru organiza
rea în cele mai bune condiții a 
întrecerilor finale de masă și 
de performanță, precum și a al
tor activități cultural-educative, 
care se vor desfășura sub în-

competiție

C.N.E.F.S. 
privire la

semnul „Daciadei", 
cu caracter național.

Biroul Executiv al 
a adoptat hotăriri cu
temele dezbătute la toate punc
tele de pe ordinea de zi și a re
zolvat alte probleme ale activi
tății curente.

în ideea de a analiza 
temeinic activitatea ce se 
fășoară — în domeniul sportu
lui — in unele sectoare, locali
tăți sau județe, redacția noas
tră a inițiat dezbateri la fața 
locului, punind in discuția oa
menilor muncii rezultatele rea
lizate de-a lungul anului tre
cut, modul cum au fost fruc
tificate posibilități 
le de valorificare a re

O astfel de analii 
a fost organizată la 
Au participat patru 
(Zoltan Kovacs — 
întreprinderea „23 
Marcela Săvianu — 
ner la „Mondiala", Lazăr Mos
covici — lăcătuș la „Solidarita-

mai 
des- O Locul de muncă, locul cel mai eficient pentru edu

cație ® Performanțele — rod al sîrguinței, abnegației și 
conștiinciozității sportivilor și antrenorilor

,u.

m'.j’oa ce
il rselor. 

ă-dezbatere 
Satu Mare, 

i muncitori 
lăcătuș la 

August", 
confecțio-

tea" și Gheorghe Ra.cz — lăcă
tuș la „Unio"), oameni avizați, 

activi sau instructori 
înainte de a începe 
prim-vicepreședintele

sportivi 
obștești, 
discuția, 
C.J.E.F.S. Satu Mare, Ion Iri- 
mie, a prezentat două docu
mentare care să-i ajute pe par
ticipanții Ia dezbatere.

Primul documentar — dez
voltarea actuală a activității 
sportive din județul Satu Mare: 
2 cluburi sportive, 2 cluburi 
sportive școlare ; 7 echipe de

Azi, meci internațional de bcschsf in sala Floreasca

STEAUA ÎNTiLHEȘTE PE S.B.B.K
ECHIPA SURPRIZELOR

Seria partidelor de baschet 
de mare atracție continuă as
tăzi în sala Floreasca (ora 17,45), 
unde Steaua va întîlni formația 
suedeză S.B.B.K. 
cadrul sferturilor 
„Cupei cupelor".

Baschetbaliștii 
rîndul cărora se 
americanii Berry 
vin pentru prima dată în țara 
noastră, aureolați de cîteva sur
prize, printre care eliminarea 
echipei Wisla Cracovia în opti
mile „Cupei campionilor" și pier
derea la numai un coș (90—92) 
a partidei susținute cu Sinudy-, 
ne, la Bologna. în' meciul tur 
cu Steaua, desfășurat la Soder- 
talje, S.B.B.K. a cîștigat la li
mită : 83—82.

Sportivii de. la Steaua vor 
aborda jocul de astăzi cu do
rința de a-1 cîștiga și de a-și

Sodertalje 
de finală

în 
ale

(insuedezi 
află și nord- 
și Mc Cray)

consolida astfel posibilitățile de 
clasare pe una dintre primele 
două poziții ale clasamentului. 
Antrenamentele de luni și marți 
au reliefat seriozitatea cu care 
este privită întrecerea, consi
derată de către steliști (prin 
prisma rezultatelor precedenta 
ale suedezilor) ca foarte difi
cilă.

Arbitrii partidei de azi : K. 
Brumen (Iugoslavia) — G. Hor
vath (Ungaria) ; comisar 
F.I.B.A.: B. Lejade (Franța).

CLASAMENTUL GRUPEI B

SODERTALJE,
STEAUA

Tarău 
Zdrenghea 
Scarlat 
Pirșu 
Cernat 
Căpușan 
Cimpeanu 
Netolitzchi 
Oczelak 
Neagu

4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
Medie de talie :

Antrenori : M. Nedef 
Fodor

1,98
1.92
1.93
1,85

2,00
1,83
2,00
2,02 

1,948 
și Al.

1.
2.
3.
4.

Sinudyne
BC Barcelona
S.B.B.K.
Steaua

3
3
3
3

2
2
1
1

1
1
2
2

282-272 
294-248 
246-272 
273-308

5
5
4
4

S.B.B.K.
Berry 
Andersson 
Nystrom 
Peensaar 
O. Karlsson 
Eriksson 
Carlsson 
Kullberg 
Me Cray 
J. Karlsson

4
5
6
8
9

10
12
13
14
15
Medie de talie :
_ Antrenor; Tom

1,93
1,84
1.84
1.85
2,01
1,84
1,96
1,99
2,12
2,03

1,941 
Quinn

Divizia A, G divizionare B, 3 
divizionare C, G formații par
ticipante la divizia de juniori ;
I sală de sport, 5 săli de gim
nastică, 235 terenuri de fotbal, 
191 terenuri de volei, handbal, 
baschet ș.a. ; 5 952 sportivi legi
timați, dintre care 15 de clasă 
internațională și 120 de cate
goria I.

Cel de al doilea documentar 
— realizări în anul 1977 : 1200 
de copii au învățat să înoate 
în cadrul cursurilor speciale ; 
111200 participant la întrece
rile „Daciadei", 86 000 de parti
cipant la complexul „Sport și 
sănătate"; 12 locuiri I, 17 locuri
II și 29 locuri III la campio
natele naționale, 2 locuri IÎ șl 
un loc V în Balcaniade, 2 locuri 
VI la campionatele europene 
de juniori ; 3 sportivi selecțio
nați în loturile olimpice, 19 
sportivi candidați la selecția in 
loturile olimpice, 8 sportivi se
lecționați in loturile naționale 
de seniori, 9 în cele de tine
ret și 13 in cele de juniori.

în cadrul discuției a fost a- 
preciată munca unei bune part 
a tehnicienilor, sîrguința spor
tivilor, dorința unanimă de a 
se amplifica rezultatele, astfel 
incit ponderea județului Satu 
Mare în mișcarea sportivă ro
mânească să crească neconte
nit. Toți participants la dez
batere au subliniat necesitatea 
de a se pregăti un număr dt 
mai mare de sportivi de va
loare care să fie selecționați 
în loturile olimpice pentru J.O. 
din 1980. Am reținut îndeosebi 
referirile critice, pe care le 
vom reda în esență :

ZOLTAN KOVACS : „Sîni 
cîteva neajunsuri care grevea-» 
ză direct potențialul sportului

(Continuare in pag. 2—3)



Pe pista de viteza ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE DE TENIS r După prima clapă a Diviziei fie lupte greeo romane

(ic la Iușnad

PR MA EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR

INTERNAȚIONALE 
ALE ROMÂNIEI

La sfirsitul acestei săptămini, 
simbătă și duminică, pe pista 
lacului Ciucaș din stațiunea 
Tușnad-Băi vor avea loc două 
mari competiții la patinaj vite
ză : campionatele internaționale 
ale României, organizate pentru 
prima oară Ia „viteză", și cam
pionatele naționale la multiatlon 
pentru seniori și senioare. Cele 
două întreceri se vor desfășura 
concomitent.

La ediția inaugurală a cam
pionatelor internaționale vor fi 
prezenți patinatori din România, 
R.D. Germană, Polonia și Un
garia.

în cadrul pregătirilor pentru 
activitatea competițională pe 
teren acoperit, cit și pentru re
luarea celei în aer liber, echipe 
din prima divizie de tenis au 
susținut citeva intHniri interna
ționale.

DINAMO BRAȘOV — M.T.K. 
BUDAPESTA 3—2. Disputa a 
avut loc în Sala sporturilor din 
Brașov. S-au desfășurat meciuri 
de bun nivel tehnic, evidențiin- 
du-se Camelia Chiriac și Octa
vian Vilcioiu (de la gazde) și 
Arvai Katalin și Lukacs Gabor 
(de la oaspeți). Rezultate teh
nice : Roxana Cocișiu — Arvai 
Katalin 3—6, 3—6 ;
Chiriac — Kliment

Camelia 
Gyongyi

Andrei Țăranu —6—2, 6—2 ;
Boroez Arpad 5—7, 6—3, 6—3 ; 
Florin Borzea — Lakacs Gabor 
3—6, 2—6 ; Octavian Vilcioiu — 
Szocsik Andras 7—5, 6—4.

Carol GRUIA — coresp.

M.G.U. MOSCOVA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 6—7. 
Citeva rezultate : Zaițev—Gean
tă 4—6, 6—2, 6—2 ; Kalevod — 
Niță 7—6, 2—6, 6—7 ; Cesalov — 
R. Bădin 6—0, 4—6, 6—3 ; Jurba 
— Pavel 4—6, 3—6 ; Valentev — 
Curcă 2—6, 6—7 ; Olga Mikla- 
șevskaia — Mihaela Floreș 6—3, 
6—3. întîlnirea s-a desfășurat 
în sala de sport a Universității 
din Moscova.

s-

ARȚAGUL CĂPITANULUI DE ECHIPAI
competițio- 
de hochei 

un nou că-

* H DIMM8 - PtSURIt Di JUM8RI.
IA Sit ADA - SCAOIRZA pohshuijlui mofiic

★
Tinerii patinatori români, care 

se pregătesc pentru tradiționa
la intilnire internațională „Cupa 
Prietenia", ce va avea loc in zi
lele de S—12 februarie în capi
tala R.D. Germane, participă Ia 
turnee peste hotare. Astfel, un 
lot de viteziști compus din T. 
Faraoneanu (I.E.F.S.), T. Kopacz 
(S.C. M. Ciuc), Z. Adorjan (Trac
torul Brașov) și Ibolya Szatmari 
(Mureșul Tg. Mureș) — antre
nor Maria Tașnadi — concurea
ză azi și mîine la Budapesta. O 
altă grupă de juniori — formată 
din Maria Pardi. D. Jenei. S. 
Anghel (CS.Șc. Viitorul Cluj- 
Napoca) și St. Erdos (C.S.M. 
Cluj-Napoca) și condusă de an
trenorul Miha: Timiș — va evo
lua in zilele de 4 și 5 februarie 
la un important concurs interna
țional la Zakopane (Polonia).

în actualul sezon 
nai, reprezentativa 
a țării noastre are 
pitan, în persoana lui Doru Tu
reanu. Cinstea care i s-a fă
cut acestuia, prin acordarea 
funcției de căpitan al echipei 
naționale, reprezintă, totodată, 
o recunoaștere a calităților teh- 
nico-tactice care l-au ajutat pe 
Tureanu să devină unul dintre 
cei mai valoroși jucători ai ge
nerației sale. în același timp, 
această funcție îi impune lui 
Tureanu și un plus de respon
sabilitate, de exigență, față de 
activitatea proprie, față de ac
tivitatea coechipierilor săi. Iată 
de ce n-am înțeles „arțagul" 
manifestat de Tureanu în parti
da susținută duminică. Bineîn
țeles, atitudinea sa n-a trecut 
neobservată arbitrului, care, pe 
bună dreptate, l-a eliminat de 
trei ori din joc, o dată pentru 
5 minute.

Asemenea gesturi nechibzuite 
pot avea insă consecințe neplă
cute pentru întreaga echipă !

Ele sînt de neadmis, în special, 
pentru căpitanul formației re
prezentative, 
să reflecteze 
te atitudinea
(R. V.).

Tureanu trebuie 
serios și să adop- 
cea mai potrivită!

• LA SUCEAVA s-au înche
iat întrecerile turului al treilea, 
grupa I, în divizia juniorilor, în 
cadrul cărora hocheiștii de la 
C. S. Școlar din București au 
obținut numai victorii : 10—3
cu Metalul Rădăuți, 4—2 cu 
C.S. Șc. Galați și 9—2 cu Stea
ua. Celelalte rezultate : Steaua 
cu C. S. Șc. Galați 6—5 și cu 
Metalul 9—4, C. S. Șc. Galați 
cu Metalul 3—1. Pe primul loc 
al clasamentului se află, în con
tinuare, C. S. Șc. București.

PE DEALUL SASULUI

« LOTUL REPREZENTATIV 
B s-a aflat pentru un scurt 
stagiu de pregătire la Suceava, 
sub îndrumarea antrenorilor C. 
Dumitraș și V. Crihan. Lotul 
a susținut două partide de ve
rificare cu Metalul Rădăuți 
(7—3) și cu selecționata jude
țului Suceava (12—5). Cele mai 
multe goluri au fost înscrise 
de Herghelegiu — 4, Dumitru 
și Peter — cite 3. (I. MlN- 
DRESCU — coresp.).

Noua ediție a Diviziei de 
lupte greco-romane a -debutat 
simbătă in patru localități : 
Bacău (seria I), București (se
ria a Il-a), Pitești (seria a 
IlI-a) și Cluj-Napoca (seria a 
rv-a). Formula organizatorică 
adoptată în acest an (seriile au 
fost alcătuite 'pe criteriul geo
grafic) s-a dovedit deosebit de 
eficientă încă de la prima eta
pă. Seria a Il-a, în care sînt 
incluse toate echipele bucu- 
reștene (Dinamo, Steaua, Pro
gresul, Rapid, Metalul) și pro
vincialele Farul Constanța și 
Delta Tulcea este — prin va
loarea acestor 
mai puternică, 
ții, la turneele 
se organizează 
cărei etape se 
mulți dintre componenții lotu
lui național. Chiar dacă, pentru 
nevoile echipelor, unii dintre 
luptătorii fruntași concurează la 
categorii superioare de greuta
te, nivelul întrecerilor este mult 
superior " edițiilor 
etapele Diviziei 
pentru toți sportivii 
de verificare serioasă 
lui lor de pregătire.

întrecerile de la 
ne-au oferit prilejul unor con
statări pe care le considerăm 
demne de semnalat. Fără în
doială, echipa Dinamo dispune 
de cel mai valoros lot de se
niori. Dar, cum regulamentul 
campionatului pe echipe îi obli
gă pe antrenori să introducă în 
formații și sportivi tineri (ju
niori), această clauză regu-

formații — cea 
In aceste condi- 
individuale care 
cu prilejul fie- 
întîlnesc cei mai

precedente, 
constituind 

un prilej 
a gradu-

București

in secția respectivă nu există 
juniori crescuți in dub care 
să-și poată măsura forțele, de 
la egal, cu colegii lor din alte 
eluburi. De pildă. Farul. Raptă 
și celelalte componente ale se
riei a Il-a au prezentat multi 
juniori foarte bine pregătiți 
(unii, de o valoare remarcabi
lă chiar ți pe plan internațio
nal) care au reușit să-i întreacă 
ți pe seniori.

Etapa inaugurală a scos in 
evidență ți o diminuare vizi
bilă a potențialului secției du
hului Steaua, piuă nu de mult 
una dintre principalele preten
dente 13 titlul de echipă cam
pioană. Dealtfel, așa se ți ex
plică faptul că formația milita
ră a fost depășită și de Farul, 
și de Rapid, ocupind locul 4.

Am apreciat măsura federa
ției de a reuni într-o serie e- 
chipele cele mai puternice, fo
losind astfel Divizia ca un im
portant mijloc de pregătire 
pentru luptătorii fruntași. Su
gerăm, insă, ca la această gru
pă să se asigure și un arbitraj 
corespunzător. Am remarcat 
competenta și corectitudinea 
unor arbitri ca M. Strulovici 
(Galați), A. Toth (Brașov), I. 
Teodorescu (București), dar, in 
același timp, am semnalat ți 
prezențe nedorite la o întrece
re de acest nivel. Sperăm ca la 
etapele viitoare F.R. Lupte să 
programeze pentru această se
rie arbitri capabili să se com
porte la nivelul competiției.

Mihai TRANCA

ACTUALITĂȚI DIN VOLEI

(Unr.are din pag. 1) de
Jos, de la Podul Dîmbovița, 
de la Rucăr... Profesorii arge
șeni și dimbovițeni nu pierd 
prilejul de a aranja pentru du
minicile următoare întreceri 
între școlile lor. „Cînd facem 
un concurs de schi T“ „Ori- 
eind Și profesorii Ion Tri- 
fan, de la Școala generală din 
comuna Dîmbovicioara, Gh. 
Sfetcu. de la Școala generală 
din Malu cu Flori, pun la 
punct o confruntare in care la 
mijloc va fi și prestigiul jude
țelor lor...

Pe cele două pîrtii au început 
marile emoții. Pe cea argeșea- 
nă domină concurenții din Elim- 
bovicioara, care ocupă toate 
locurile podiumului la fond 
prin R. Căciulă, A. Dobrin, E. 
Sumedrea — la fete, I. Po- 
poneci, I. Stoian și I. Ochi — la 
băieți. „Este și firesc, ne spune 
unul dintre profesori. La Dim- 
bovicioara copiii învață să schi
eze de la trei ani, iar elevii vin 
zilnic Ia școală pe schiori". La 
sanie, tot fetele din Dimbovi- 
cioara se dovedesc mai pri
cepute, Rodica Tiocă și A- 
driar.a Dobrin cucerind primele 
două locuri. Doar la sanie-bă- 
ieți reprezentanții acestei co
mune au pierdut primul loc 
(ocupat de Gh. Dulman, 
Valea Iașuru), mulțumindu-se cu 
poziția a doua, a lui N. Ochi...

Pe pirtiile școlarilor din ju
dețul Dîmbovița. repurtează 
cele mai multe victorii repre
zentanții școlilor de pe Valea... 
Ialomiței. Cea mai bună con
curentă este, se vede clar, e- 
leva dintr-a șaptea Maria Be- 
nea, de la Școala generală din 
comuna Vîrfuri. Ea cîștigă și

din

proba de coborire (urmată 
Aurora Chițulcscu din Pucheni) 
și pe cea de fond (urmată de 
colega sa de școală Elena Tu
dor, dintr-a cincea). întrecerea 
de coborire-băieți este domi
nată de elevii profesorului Ion 
Bănaru de la Școala generală 
nr. 1 din Pucioasa : T. Pătraș- 
eu, M. Amalfi și A. Tomescu. 
în schimb, la fond ciștigă I. 
Purghel (Micloșanii Mici), ur
mat de V. Tudor (Vîrfuri) și 
V. Stanciu (Riul Alb).

.„Pe nesimțite, ziua a trecut 
de jumătate. Dimbovițenii, oas
peți ai motelului, organizează 
o frumoasă festivitate de pre
miere 
lumea, 
plauze 
mii in 
moașe 
etapei 
școlar 
Dîmbovița). Dar 
plauze -pentru șoimii care s-au 
alăturat in concurs pionierilor, 
pentru premiatul lor, Sorin, 
care a și făcut cursa de „rămas 
bun", urmărită cu aceeași plă
cere de toată lumea. Pe pla
tou, lingă podiumul de premie
re, a venit și șeful motelului, 
Virgil Brătășanu, care a oferit 
micilor săi oaspeți, înainte de 
plecare, cite un ștrudel cu 
mere... Apoi caravana a por
nit la drum, pe Valea Dîmbo
viței in jos. Pe serpentinele de 
sub Dealul Sasului, în auto
care, micii drumeți trăiau, în 
liniște încordată, ultimele e- 
moții ale zilei, împreună cu Dan 
Voicilă — finalul meciului de 
handbal România — Ungaria. 
Golul înscris de Durău avea 
să provoace o adevărată explo
zie de bucurie...

• PRIMA REPREZENTATI
VA a României va susține, joi 
și vineri, două meciuri amicale, 
la Oslo, cu echipa Norvegiei, 
una dintre viitoarele ei adver
sare din cadrul grupei B a C.M. 
de la Belgrad 
cipante sînt : 
via, Japonia, 
și Ungaria).

(celelalte parti- 
Eiveția, Iugosla- 
Olanda, Polonia

• ANTRENORII LOTULUI 
NAȚIONAL FEMININ. A fost 
stabilit colectivul de tehnicieni 
care se va ocupa de pregătirea 
lotului reprezentativ de senioa
re : Sandy Chiriță și Gyula 
Bartha. Coordonatorii activității 
lotului sînt antrenorul emerit 
Gh. Constantinescu și dr. Ga
briel Cherebețiu.

• N. GANI, NOUL ANTRE
NOR AL ECHIPEI VOINȚA. 
Pregătirea divizionarei A femi
nine Voința București a fost 
încredințată fostului jucător Ni- 
colae Gani, care-1 înlocuiește 
pe C. Wesselly.
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UN NOU CLUB DE RUGBY: SPORTUL STUDENȚESC
la care ia parte toată 
Podiumul — o sanie. A- 
pentru ciștigători, pre- 

hanorace și diplome fru- 
oferite de 
(C.J.O.P., 

județean

organizatorii 
Inspectoratul 
și C.J.E.F.S. 
mai ales a-

Rugbyul românesc a împlinit 
șase decenii și jumătate. Cam 
tot atîția ani numără și prima 
echipă de rugby universitară 
din țara noastră, Sportul stu
dențesc. O existență lungă, care 
se confundă, așadar, cu însăși 
istoria sportului cu balonul oval 
de la noi, o perioadă în care 
rugbyștii universitari și-au în- 

palmares 8 titluri de 
naționali ; de 7 ori ei 
ciștigători ai „Cupei 

“ și de 2 ori ai „Cupei

• RESTANȚELE LA NOR
MELE DE CONTROL. Astăzi și 
mîine, în Capitală, sportivilor 
care nu au trecut pină în pre
zent normele de control (și, prin 
urmare, nu au avut drept de 
joc) li se oferă o nouă posibili
tate de a le susține.

• „CUPA C.S.U.". La Pitești 
s-au desfășurat întrecerile din 
cadrul „Cupei C.S.U.", competi
ție la care au participat divi
zionarele B masculine Petrolul 
Ploiești, C.F.R. București, SARO 
Tîrgoviște și C.S.U. Pitești. Cupa 
a revenit echipei tîrgoviștene 
(2—3 cu Petrolul, 3—2 cu C.F.R. 
și 3—0 cu C.S.U.), urmată de 
cea bucureșteană. (M. Avanu. 
coresp.).

• MECI INTERNAȚIONAL 
AMICAL. C.S.U. Baia Mare — 
Spartak Ivano Frankov (U.R.S.S.) 
0—3 (—14, —5, —6).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

din Tg. Jiu, jude- 
autoturism ,, Dacia

Andrei Marcel din 
autoturism „Dacia

din Miercurea Ciuc, 
— autoturism „Da-

Și la loz IN plic, anul 1973 
a debutat cu numeroase și valo
roase cîștiguri în autoturisme și 
bani.

Iată cîțiva dintre cel mai re
cent i ciștigători din ultima peri
oadă :

Stanciu Ion 
țul Gorj — 
1300“

Homorodean 
București — 
1300“

Huluță Ana 
Jud. Harghita 
cia 1300“

Grigoraș Gheorghe din Bacău 
— autoturism „Dacia 1300“

Marcu Gh. Gheorghe din com. 
Hotarele, jud. Ilfov — 20.000 Iei

Man Ana din com. Fericei, jud. 
Sălaj — 20.000 lei

Iugea Steriu din com. M. Ko- 
gălniceanu, jud. Tulcea — 20.000 
lei

Păun Florin Vasile din corn. 
Smîrdioasa, jud. Teleorman — 
20.000 lei

Gheorghe Lucian din Timișoa
ra — 20.000 lei

Lozul in plic se găsește in vîn- 
zare la toate agențiile Loto-Pro- 
nosport, la vinzătorii voianți și 
la unitățile cooperației de consum, ....

Nu 
rență 
măra 
gători !

scris în 
campioni 
au fost 
României' 
Federației",

Ca o recunoaștere a meritelor 
lor la dezvoltarea acestei disci
pline in rîndul tineretului stu
dios, cit și la creșterea rugbyu- 
lui în general, s-a aprobat, re
cent, ca Sportul studențesc să 
devină club de rugby, a doua a- 
semenea Unitate de performan
ță înființată după R.C. Grivița 
Roșie. O încredere onorantă, 
reliefată și de faptul că Spor
tului studențesc i-au fost înmî- 
nate de către Ion Nae, secretar 
al C.M.E.F.S. București, Diplo
ma de onoare și Cupa C.M.E.F.S. 
București, ca prețuire pentru în
treaga activitate desfășurată. 
Momentul de constituire a clu
bului a prilejuit o întîlnire emo
ționantă între generațiile de 
rugbyști. Au venit la întîlnire 
foști internaționali : R. Eckert, 
A. Mărășescu, Gh. Fântâneanu, 
I. Popa, Gh. Wirth, G. Aman, 
unii dintre ei activînd cu de-

cenii în urmă sub culorile stu
dențești. N-a lipsit nici genera
ția celor care abia acum învață 
tainele acestui bărbătesc joc și 
care, prin elevii Călin Nistor și 
Viorel Ivașcu, a asigurat că va 
fi demnă purtătoare a ștafetei. 
Au fost însă mult mai mulți 
cei" prezenți la acest eveniment 
deosebit de important. în sală 
s-au aflat reprezentanți ai Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului, ai Centrului universi
tar, ai federației, ai tuturor 
echipelor din Capitală, ai stu
denților, ai părinților lor. S-au 
spus multe lucruri frumoase, 
emoționante. Dar nu a fost nu
mai o întîlnire omagială, ci și 
una de lucru, cu acest prilej 
fiind formulate interesante pro
puneri privind îmbunătățirea 
activității în cadrul clubului. 
Am reținut, printre altele, cele 
afirmate de conf. dr. ing. Florea 
Chiriac, prorector al Institutului 
de construcții, președintele clu
bului : „Rugbyștii de Ia Sportul 
studențesc își propun, în primul 
rind, să contribuie prin toate 
mijloacele Ia propășirea acestui 
sport in rindurile tineretului 
studios, fiind un model din toate 
punctele de vedere. De aseme
nea, ei se vor strădui să-și adu
că un cit mai substanțial aport 
la dezvoltarea generală a rug- 
byului românesc".

comerțului șl 
uitați ! ~ '
la Loz 
șl dv.

Jucind 
In plic, 
printre

poștei.
cu perseve- 
vă veți mi
mării cîștl-

Tragerea 
tizi va C 
Rezultatele 
radio in cursul

★
Pronoexpces de as- 

televizată la ora 17,15. 
VOT Ii transmise și la 

serii.

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

Categoria 1 : (13 rezultate) 
variantă 25% = Dada 1300 ; 
tegoria 2 : (12 rezultate) 9,50 
riante a 13.380 lei ; categoria 
(11 rezultate) 90,00 variante 
2.119 lei. ------------- -------------
1 :

1 
ca- 
va-
3 : 

a 
REPORT CATEGORIA 

_ . 35.929 lei. Autoturismul Dacia 
1300 de la catigoria 1 jucat 25% 
a revenit participantului CON
STANTIN ONEA din BUCUREȘTI.

in

de cunoștințe mul- 
pot oferi un spri-

turism bine pregătiți, 
și de o documentație

dispunînd 
bogată* vă

Organizatori de
lilaterale, precum .... 
ji-n calificat în alegerea traseelor. In stabilirea tematicii excursiilor.

Oficiul județean de turism vă poate asigura, în același timp, mij
loace de transport confortabile, servicii de ghid, cazare și masă 
unități de categorie preferată etc.

IMPORTANT
In această perioadă se beneficiază de reduceri la transportul 

autocare ți microbuze, diferențiate pentru excursiile organizate

Emanuel FANTANEANU
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ORGANIZAREA EXCURSIILOR

OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM
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de radi 
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mitere vite 
le, cel mal 
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nil. Ca nou 
cest an a 
17-a — not 
tru prima 
miorilor mi 
ani 
tot pentru 
bele de 
ror catego 
ceste m 
lamentul 
petiției au 
mărului de 
față de an 
pute deose

Ca de 
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tesc că nu

MA/ IMPORTANTE SÎNT
(Urmare din pag. 1)

sătmărean. Astfel, baza mate
rială este insuficientă pentru des
fășurarea unei activități la 
nivelul* exigențelor internațio
nale. O sală de sport poliva
lentă — de exemplu — ar da 
posibilitate ca în Satu Mare 85 
la sută din sportivi să-și con
tinue activitatea de pregătire 
și competițională pe timpul 
iernii. Este și vina noastră. Nu 
folosim suficient căile pe care 
democrația socialistă ni le pu
ne la îndemînă. Dacă, de pildă, 
am pune problema bazei ma
teriale in discuția Consiliilor 
oamenilor muncii, a deputați- 
lor, cu siguranță că am reuși 
să rezolvăm multe dintre pro
bleme. O altă lacună este și 
aceea că nu ne bucurăm de 
suficientă îndrumare tehnică. 
Activiștii C.J.E.F.S. pot ajunge 
— în cel mai bun caz — o 
dată pe an într-o asociație 
sportivă. Existența unui consi
liu orășenesc pentru educație 
fizică și sport ar schimba în 
bine situația. Poate că și un 
sprijin organizat al profesori
lor de educație fizică ne-ar fi 
de folosi.."

MARCELA SAVIANU: „Deși 
femeile iubesc sportul, procen
tul celor care-1 practică este 
încă mult prea mic. Și, in mod 
sigur, se pierd multe talente, 
multe locuri fruntașe în marile 
întreceri. Cauzele sînt. după 
opinia mea, multiple : comodi
tatea multora dintre fetele ti
nere. inexistența unor baze 
sportive in apropierea locului 
de muncă, clemența profesori
lor de educație fizică față de 
absențele elevelor la orele de 
sport — ceea ce le creează ste
reotipul... ignorării efortului 
fizic — și o propagandă inun
dată de mult prea multe ge
neralități. Nu este 
să spui sau șă scrii „Practicați 
sportul !“, ci este

Nu

arăți „de 
„unde". „ 
mezi — , 
cădem de 
țile femeilo
sport — n 
In valoare 
tulul că se 
res 
care 
conduc s

LAZAR 
mulțumirea 
realizările î 
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motivele 
valabile, 
rii pe care 
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ent, nu do 
inimă, ei 
ise oferă li 
ce li se cer 
trebui 
trebui 
cit și 
modul _ 
liber și — 
modul cum 
țiile care 
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Vorbim de 
sportiv, dar 
mai locul 
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Oare nu sin 
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mai bine 
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eamo tarea 
muncă le f 
lor și unul 
mai mic —

GHE 
depinde de 
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veni mai bu 
eforturile 
și perform 
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rilor. Iată, 
fără condiții 
nîndu-se pe 
în poligoane
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tiv școlar, al cătui sediu sc 
aiiâ chiar in incinta frumoa
sei baze sportive de la șosea ’ 
Clubul sportiv școlar are sec
ție de patinai, încadrată cu 
trei antrenori, pe care ii poți 
Întâlni zilnic desfășurindu-și 
activitatea la... patinoarul Flo- 
r casca. in condițiile arătate 
mai sus.

Accesul Ia patinoarul Stadio
nului tineretului este gratuit ; 
In imediata apropiere a ghe- 
ții se găsesc v '*

r âte.
SMBQ trația

_ ortcind
pună

—— — O--- *
vestiare incăl- 

iar adminis- 
bazei 
dispusă 
la 

ziția solicitanților 
sa de amplificare, 
care să se poată transmite 
melodiile necesitate de pregă
tirea sportivilor. Aici, la pa
tinoarul stadionului, secția de 
patinaj a C.S.Ș. ar putea or
ganiza și cursuri de inițiere 
in patinaj, precum și con
cursuri de selecție, iar șco
lile generale și liceele din zo
na respectivă ar putea folosi 
patinoarul pentru organizarea 
concursurilor de viteză din 
cadrul „Daciadei". Este pă
cat ca un asemenea patinoar, 
pentru întreținerea căruia se 
consumă multă energie și 
bani, să rămînă nefolosit, să 
nu-și poată îndeplini rrieni-

este 
si 

dispo- 
s tații 
prin

rca..
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F.C.M. REȘIJA CREDE, 
TOTUȘI, ÎN ȘANSA SALVĂRII

DE LA RETROGRADARE
Argumentul principal : o instruite superioară cantitativ și, mai ales, 

calitativ celei din sezonul trecut

iă, ta pro
ză, a tutu- 
fportivl. A- 
be în regu- 
are a eom- 
porirea nu- 
ți — dublu 
- șl ta dls- 
ractfve.
i a-a dus, 
l ta Juniori 
edițiilor tre- 

mlci a-au
Hera din 

ioni — Con- 
e — iași șl 
tate preves- 
t tinj^ tipa-

rele vor fi sparte și în această 
disciplină tehnico-aplicativă, tot 
mai mulțt tineri numârindu-se 
printre protagoniștii Întrecerilor.

Clasamente. Regularitate. Juni
ori mici : 1. S. Limona. 2. A. He
ra, 3. Georgeta Coman - 
hova. Juniori mari : 1. 
Budișteanu — Prahovo, 2. 
ta Manea — București, 3. Mihai 
Costache — Iași. Seniori : '
Gbeorghe Cîmpeanu — Prahova,
2. Radu Bratu — Constanța, 3. 
Corneliu Merlușcă — Bacău. Pe 
echipe : 1. Radicclubul munici
piului București, 2. Radiodubul 
Prahova, 3. Radioclubul Constan
ța. Recepție viteză. Juniori mici:
1. A. Hera, 2. S. Limona, 3. Karl
Lux — Timiș. Juniori mari : 
Janeta --------- " ” — '
3. M. 
Bratu, 
va, 3. 
viteză.
2. S. Limona, 
— București. 
M. Budișteanu, 2. M.
3. Floarea Gemănaru - ______
Seniori : 1. Gh. Cîmpeanu, 2. 
Bratu, 3. C. Merlușcă.

I. HOABÂN

Pra- 
Mihai 
Jane-

1.

. _______________1.
Manea, 2. M. Budișteanu, 
Costache. Seniori : 1. R. 
2. Pavlic Coca — Sucea- 
C. Merlușcă. Transmitere 
Juniori mici : 1. A. Hera, 

3. Adrian Udreseu 
Juniori mari : 1.

Costache, 
Suceava.

R.

CA PERSEVERENȚA!
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H să infor- 
i trebui să
I posibili‘.ă- 
fcente și în 
■ici era puse 

tare a fap- 
â un inte- 
artea celor 
adnnră fi

ÎCJ : _Ne- 
i fațâ de 
liul perfor
ată. Sigur, 
it gi ele 
xi că ține- 
nrr.ărr. spre 
SC «utcî- 
■agere de 
ă tot ce li 
ie, iar ceea 
xagerat. Ar 
xindere. a_- 
aală pentru 
c, 
rec

pentru 
timpul 
pentru 

că investi- 
>er.tru pre- 

este ceva, 
tineretului 

ocolim toc- 
ropice per.- 
u eficient : 
kt nu este 
l educator ? 
șii de mun- 
-1 ajute cel 
Uf sportiv ? 
Endu-le es-
Firilor de
1 mare rău 
ai ta teorie

: ți con-d. - 
are pot de- 
bogate prin 

ale tuturor, 
rod al sir- 
și conștiin- 
și antreno- 

îr exemplu: 
:iâle, antre- 

Someșului, 
jate ad-hoc,

frații Birzu, lăcătuși la Unio, 
au devenit campioni ți record
mani ai țării la tir cu arcul. 
Alții au și țăli, ți aparate, ți 
antrenori, și psihologi, ți me
dici. de toate, ți nu reușesc. 
Fără a considera neimportante 
condițiile, decisive sînt — după 
părerea mea — munca, perse
verența. Dacă există acestea, 
vin ți condițiile. In ceea ce 
privește propaganda sportivă, 
cred că performerii sint cel 
mai eficient mijloc de popu
larizare. Nadia Comăneci a •- 
tras spre sălile de gimnastică 
seci de mii de copii, iar Ilie 
Năstase a deschis apetitul tu
turor spre tenis".

Dezbaterea sportului sătmă- 
rean. realizată de muncitori pa
sionați ai exercițiu?» ii fizic, din 
care am redat citeva dintre e- 
piniile ce ni i-au părut a fi 
esențiale, a scos in evidență o 
seamă de resurse nevalorificate 
care ar putea contribui decisiv 
la o și mai amplă dezvoltare 
a mișcării sportive din acest 
județ. Am reținut, deci :
• Se impune o mai susținu

tă activitate de îmbogățire a 
bazei materiale, îndeosebi a- 
menajarea de terenuri in ime
diata apropiere a întreprinde
rilor și școlilor.

o Realizarea unei propagan
de eficiente, cu scop de popu
larizare ți îndrumare.
• Educarea sportivilor tre

buie să se facă la locul de 
muncă, direct de către colec
tivul de muncitori. Legarea lor 
de locul de producție va con
tribui la 
lității și 
pregătire, 
biției de 
prestigiu.

• Cadrele 
de educație 
li aibă un 
eu asociațiile sportive din în
treprinderi, să urmărească des
fășurarea competițiilor de ma
se pentru a putea selecționa 
elemente talentate.

creșterea responsabi- 
conștiinciozității în 
la amplificarea am- 

a dobindi succese de

tehnice, profesorii 
fizică, antrenorii 
contact organizat
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„Numai printr-o minune 
F.C.M. Reșița mai poate scăpa 
de la retrogradare" — înclină 
să creadă cei mai mulți dintre 
iubitorii fotbalului. „Fiecare cu 
părerea lui", pare să spună an
trenorul Ion Motroc și fotba
liștii de la F.C.M. Reșița, pe 
care îi pregătește de la începu
tul actualei perioade de iarnă 
împreună cu colegul său Dănilă 
Otiman. „Credem în șansa noas
tră de a supraviețui în prima 
divizie, afirmă președintele clu
bului din Valea Domanului, 
prof. Valentin Munteanu, adică 
într-o minune nu numai teo
retic, ci și practic realizabilă".

Sperînd într-o asemenea fe
ricită eventualitate, conducăto
rii și jucătorii reșițenl îți a- 
mintesc, desigur, și aduc în 
sprijinul optimistelor lor de
clarații exemplul formației 
C.F.R. Cluj-Napoca, aceea care, 
cu ani în urmă, aflată după 
prima parte a campionatului 
tot pe ultimul loc in clasament 
și doar cu 8 puncte, a reușit 
ceea ce părea, practic, de do
meniul imposibilului, să se 
mențină in prima divizie. Dar, 
ca istoria să se repete, de astă 
dată în favoarea echipei F.C.M. 
Reșița, nu este de ajuns sim
plul argument pe care-1 oferă 
experiență altora. Mai este ne
voie și de altceva mult mai 
important, cu o pondere deci
sivă la termenul scadent al 
campionatului. Și acest altceva 
ține de capacitatea fotbaliștilor 
reșițeni de a depăși marile di
ficultăți ale competiției cu mij
loacele pe care Ie pune la dis
poziție, înainte de orice, o pre
gătire exemplară, fără fisuri. 
Antrenorul Ion Motroc a știut 
bine acest lucru cînd și-a a- 
sumat responsabilitatea preluă
rii conducerii tehnice, din mers, 
a unei echipe aflată foarte a- 
proape de granița Diviziei B. 
De aceea, nu și-a făcut sim
ple iluzii, plecînd de la ideea 
că „încercarea moarte nu are". 
Analizînd sub toate aspectele 
situația reală a echipei,* el a 
ajuns la concluzia că există Ia 
indemîna elevilor săi posibili
tatea reală a creșterii randa
mentului colectiv pe seama ■- 
nui proces de pregătire supe
rior — ea volum și mai ales 
calitativ — instruirii desfășu
rate pină acum. Acesta a fost, 
dealtfel, ți punctul de plecare 
— ți principalul punct de spri
jin — în temerara tentativă a 
salvării de la retrogradare.

Și intr-adevăr, am avut, re
cent, prilejul să ne convingem 
că la F.C.M. Reșița există în 
prezent un climat de muncă 
favorabil obținerii unor rezul
tate care în ansamblul lor să 
permită redresarea echipei și 
chiar plasarea în finalul În
trecerii dincolo de limita care 
separă absolventele de repe
tente, fără ca acest lucru să 
treacă neapărat drept o minu
ne. Pe pantele din jurul Pre
dealului, în această etapă a 
pregătirii, Windt, Ilieș, Bochiș, 
Hergane, Filipescu, Boțonea,

Porațehi, Chivu, Irimie, Uțiu, 
Gabel, Portic, Bora, Iovăn, Doja 
(transferat de la Gloria Reșița), 
Atodiresei, Bojin, Oancea, Fie
rea, Mioc și Telescu au dovedit 
zi de zi adeziunea lor la ideea 
instruirii conștiente, fără me
najamente, care să le dea for
ța și rezistența necesară depă
șirii obstacolelor competiționale. 
Au mai fost, ce-i drept, pe jci 
și colo, și unele încercări, unele 
mai timide, altele mai îndrăz
nețe, de a scăpa cit de puțin 
din chingile efortului. Dar nici 
antrenorii și mai ales medicul 
echipei, dr. Ion Șerbescu, nu 
s-au lăsat „fentați" în astfel 
de împrejurări, acesta din urmă 
spunîndu-le celor care sperau 
poate o ușurare fără temei o- 
biectiv : „nu aveți nici o șansă 
la mine. La treabă, dacă vrem 
să facem ceva".

Dar grijile actuale ale con
ducerii F.C.M. Reșița și ale an
trenorului echipei nu s-au re
zumat, cum s-ar crede, doar la 
ceea ce rezultă din datele ci
clului de pregătire. Complexi
tatea acțiunii in perspectivă, 
de a se desprinde din „zona de 
foc" a clasamentului, presupune 
încă multe alte probleme, unele 
mai dificile decît altele. Așa de 
pildă, președintele clubului, V. 
Munteanu, ne-a vorbit de ne
cesitatea unei reechilibrări trep
tate pe plan psihic a formației, 
care resimte încă efectele u- 
nui traumatism moral creat de 
nereușitele din toamna anului 
trecut. Antrenorul I. Motroc, 
convins că în cadrul lotului e- 
xistă multe valori individuale 
capabile să dea și conținut și 
culoare jocului echipei, se ară
ta preocupat de a găsi mijloa
cele de mobilizare a tuturor re
surselor acesteia ; de a-i învă
ța foarte bine pe elevii săi o 
serie de lucruri, legate de joc, 
pe care să le aplice cu maxi
mum de randament ; de a pre
găti cu cea mai mare atenție 
meciul pe teren propriu, ple
cînd de la ideea că situația ac
tuală a echipei se datorează în 
principal pierderii unui mare 
număr de puncte în partidele 
susținute acasă. De asemenea, 
conducerea tehnică și-a propus 
să facă totul pentru creșterea 
responsabilității morale a ju
cătorilor față de colectiv, față 
de club, față de fotbal in ge
neral și de orașul pe care îl re
prezintă. Pentru că nu trebuie 
trecut cu vederea faptul că 
adevărații suporteri ai echipei 
F.C.M. Reșița sînt încă alături 
de ea, cred în redresarea ei și 
că cei mai mulți nici nu vor 
să se gîndească la alternativa 
retrogradării în „B“, optimis
mul lor fiind exprimat cum 
nu se poate mai plastic în cu
vintele șoferului Ilie Doroftei, 
de pe autobuzul cu care echi
pa s-a deplasat la Predeal : 
„Dacă n-aș fi sigur că băieții 
noștri scapă, plecam de mult 
eu mașina și ii lăsam să vină, 
la Reșița, pe jos".

Mihai IONESCU

Din viata cluburilor
în două rînduri, Șoimii Sibiu 

au pierdut din... înălțime, ratînd 
mult rîvnita promovare în Divi
zia A. Dintr-o mie și unul de 
motive. Epuizată, parcă, de a- 
cest efort, acum un an echipa 
din orașul de pe malul Cibinului 
se afla aproape în postura de 
retrogradată. Refluxul neașteptat 
a fost discutat pe larg de con
ducerea clubului și de factorii 
locali, hotărîndu-se o serie de 
măsuri, printre care și aceea ca 
soarta echipai să fie încredin
țată antrenorului Bratu Panteli- 
mon, revenit în orașul natal care 
l-a lansat ca jucător. Prin mun
că, disciplină și ambiție din 
partea tuturor, „obiectivul-sal- 
vării“ a fost îndeplinit.

Acum, la jumătatea unei noi 
ediții a diviziei secunde, F.C. 
Șoimii are o zestre de 17 puncte 
în cla-samentul seriei a II-a. Pu
tea să aibă 19 (bilanțul ar fi fost 
in acest caz și mai mulțumi
tor) dacă în etapele 7—8, dispu
tate acasă, nu interveneau două 
meciuri egale surprinzătoare 
(0—0 cu Carpați Sinaia și 2—2 cu 
Progresul București). Biroul clu
bului a tras un nou semnal de

In vara anului trecut, du
pă un duel lung cu C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, Pan
durii Tg. Jiu a reușit să 
promoveze in eșalonul se
cund al fotbalului nostru. O 
promovare mult dorită ți 
așteptată de... 30 de ani de 
toți cei ce îndrăgesc fotba
lul de pe meleagurile Gor- 
jului. Euforia succesului a 
durat, însă, mult prea mult 
și „ciocnirea" echipei 
gorile Diviziei B a 
fost dură. în turul 
campionatului, for
mația t a obținut
rezultate slabe, iar 
înfrîngerea la scor, 
pe teren propriu, 
în partida cu Di
namo Slatina, a 
o mare decepție 
cuții aprinse în rîndul ju
cătorilor. Antrenorul Con
stantin Oțet, energic — cum 
îi e firea —, bine pregătit 
și intransigent, a căutat să 
redreseze din mers situația 
precară a formației, dar e- 
forturile sa!e n-au avut un 
sprijin i 
forurilor 
de ce...

Echipa 
durii — 
ducerea 
asociații —, dar in acte con
tinuă să fie a... Cimentului, 
deși toată lumea știe că ca 
este, de fapt, a orașului ! ? 
Așa stînd lucrurile, sarcinile 
sint pasate de Ia unii la al-

cu ri-

;! sir

ții, intr-un triunghi... vicios, 
din care fiecare caută să sc 
sustragă. Și văzind că ni
meni nu se străduiește să 
pună putină ordine în a- 
ceastă „încurcătură" in care 
se află Pandurii, după în
cheierea turului antrenorul 
C. Oțet a plecat de la 
echipă, afirmind că nu va 
mai reveni la Tg. Jiu. Pină 
la urmă, s-a întors. „Mi s-a 
promis

produs 
și dis-

eficient din partea 
locale. Iată Și

Pan-
con-

se numește 
jumătate din 

ei aparține acestei

ajutor — ne spunea 
el cu puțin timp 
in urmă. La Her- 
culanc, împreună 

colaboratorul 
A. Stănescu, 
desfășurat o 

pregătire foarte bu
nă și sperăm să 

un retur care să
zo- 

reirogradante.

reușim 
îndepărteze echipa de 
na locurilor
In Iot se află cîțiva jucători 
tineri de certă perspectivă 
(Papadopol, Mihuț, Băluță, 
Croitoru), pe care ne ba
zăm pentru a putea mări 
forța de joc a echipei. Dar, 
repet, menținerea in Divi
zia B va depinde inainte de 
toate de felul cum vom fi 
sprijiniți pe pian local în 
tentativa noastră".

Va depinde, in primul 
rind, de cele citeva... moașe 
actuale ale Pandurilor, da
torită cărora echipa ar pu
tea rămîne (sau nu) acolo 
unde a promovat după o 
așteptare de trei decenii.

Laurențiu DUMITRESCU

riNAUZARE SLABA, VttlIEA POVESTE
In ansamblu, turneul orga

nizat sîmbâtă și duminică la 
Ploiești a fost destul de reușit. 
Pe lingă cele două divizionare A 
(Petrolul și Universitatea Craio
va), au contribuit La aceasta șl 
două bune formații din Divizia 
C — Poiana Cimpina (antrenor 
Tudor Dima) și Chimia Brazi 
(pregătită de Petre Dragomir). 
Cîmpinenii au făcut o partidă 
excelentă sîmbătă, cînd au în
vins pe Universitatea Craiova 
cu 1—0, și au confirmat părerile 
bune in finala cu Petrolul. 
Mulți se așteptau ca trofeul să 
și-l dispute cele două diviziona
re A. Dar n-a fost așa. Craio- 
venii s-au comportat slab în pri
mul joc și au fost învinși, pen
tru ca duminică să tie conduși 
cu 1—0 de către echipa din Brazi 
aproape o oră, perioadă în care 
au arătat din nou unele carențe, 
îndeosebi la finalizare. Știm, te
renul a fost greu (înghețat, alu
necos), dar mările ratări ale lui 
Bălăci (5 la număr) sînt neper- 
mise pentru un asemenea jucător.

Ritmul de joc în partidele vi
zionate duminică a fost bun, a-

rătînd că în privința pregătirii 
fizice s-au dobindit acumulări 
importante în perioada aceasta. 
La Universitatea rămîne, însă, de 
lucrat în privința construcției 
j-ocului. pc compartimente (în
deosebi la linia de mijlocași) și 
în ansamblul echipei. Au ieșit la 
iveală lipsuri mai vechi, cum ar 
fi căratul inutil al balonului 
(Donose, Marcu, Beldeanu, Bă
lăci), întîrzieri în transmiterea 
acestuia (Negrilă, Bemeanu, Do- 
nose. Ungureanu), complicări 
inutile și riscante în dauna jocu
lui simplu (Ștefănescu, în 
special).

Cît privește Petrolul, ea ne-a 
arătat din nou aceeași disciplină 
de joc și seriozitate. Rămîne și 
aici, ca principal obiectiv pentru 
perioada ce urmează, îmbunătă
țirea eficacității, șutul la poartă 
(State, Toporan, FI. Nicolae, An- 
gelescu). In acest sens ni se pare 
că Dobrescu (adus de la Metalul 
Plopeni) vă fi o rezolvare. Pe 
lingă capacitatea de efort, el a 
arătat și calități bune de șuier.

Constantin ALEXE

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PE STADIONUL DINAMO 

are loc astăzi, cu Începere de la 
ora 15,15, o partidă ce se anunță 
interesantă și în care echipa 
gazdă primește replica formației
F. C. Baia Mare.
• „CUPA SILVIU PLOIESTEA- 

NU“. La Erașov se vor disputa 
astăzi primele meciuri din ca
drul ediției a 8-a a competiției 
dotată cu ,.Cupa Silviu Ploieștea- 
bu". Participă 12 echipe, împăr
țite în două serii. Iată progra
mul primei etape : Steagul roșu
— Precizia Săcele, Nitramonâa 
Făgăraș — Carpați Brașov și 
C.S.U. Brașov — Chimia Oraș 
Victoria (seria I), I.CJJkî. Brașov
— Metrom, Tractorul — I.T. Bra
șov și Utilajul Făgăraș — Tor
pedo Zărnești (seria a n-a). (C. 
GRUIA, corcsp.).
• CHIMIA BM. VtLCEA — U- 

NIREA ALEXANDRIA 3—1 (1—1). 
Golurile liderului seriei a n-a a 
Diviziei B au fost marcate de
G. Stan, Savu (din penalty) și 
Stanca. Pentru Unirea a Înscris 
Radu. (P. GIORNOIU, coresp.).
a U.T.A. SUSȚINE TREI PAR

TIDE ÎN CEHOSLOVACIA. în 
cadrul turneului pe care îl între
prinde în Cehoslovacia, U.T.A. 
va întîlni la 3 și 5 februarie (la 
Praga și Rakovnik) selecționata 
de tineret a țârii gazdă, iar la 
7 februarie (la Bmo) ^liderul 
campionatului cehoslovac, forma
ția Zbrojovka.

A ASTĂZI, LA BACAU, se va 
disputa un atractiv meci de ve
rificare in care se vor întâlni di
vizionarele A S.C. Bacău și Po
litehnica Iași.

a ISAIA A HA5L4S ACASA. 
Am fost informați că forul de 
specialitate nu a aprobat ca ju
cătorul Lsaia să plece în turneul 
pe care echipa lui, C.S. Tirgo- 
viște, îl efectuează în prezent în 
Liban. Aceeași măsură va fi lua
tă în cazul acestui fotbalist și cu 
prilejul primei deplasări pe care 
lotul național de juniori o va 
face în perioada următoare. O 
măsură binevenită. Poate că, ră
mas acasă, tinărui isaia va me
dita asupra comportării sale și 
va redeveni, intr-adevăr, o spe
ranță a fotbalului nostru.

ȘOIMII SIBIENI ÎSI PREGĂTESC ZBORUL...
alarmă și împreună cu conduce
rea tehnică s-au analizat cauzele 
semieșecurilor, luîndu-se măsuri 
în consecință. Rezultatul : pierde
rile de pe teren propriu au fost... 
recuperate la Alexandria și la 
Plopeni. Iată doar două din as
pectele muncii operative desfă
șurate de conducerea clubului, în 
care activează un mănunchi de 
oameni inimoși ca Vasile Lupea
— președinte, Remus Medrea și 
Mircea Rodeanu — vicepreședinți, 
Nicolae Roman, Ion Botezau, 
Nicolae Băcilă — membri.

Aplicarea riguroasă a regula
mentului de ordine interioară (a- 
fișat și în vestiarul jucătorilor), 
discutarea fiecărei abateri — 
oricît de neînsemnată ar părea ea
— în ședințele de analiză organiza
te după fiecare joc în parte au dus 
la instaurarea In cadrul colecti
vului a unei atmosfere de disci
plină și responsabilitate. Așa se 
explică și faptul că în tot se
zonul de toamnă echipa sibiană a 
avut doar doi jucători suspen
dați : o etapă pentru Oprea (a- 
cumularea a 3 cartonașe galbe
ne) și una pentru Rotam (elimi-

nare pentru atac neregulamentar 
asupra rapidistului Manea).

In mod firesc, in centrul aten
ției s-a situat și problema schim
bului de mîine, adică a copiilor 
și juniorilor, capitol vital pentru 
o echipă care dorește să-și pre
gătească, în timp și cu multă 
temeinicie, „rampa de relansare- 
a aspirațiilor sale la promovare. 
Prima acțiune a fost „aruncarea 

# balastului- din centrul de pregă
tire, oprindu-se doar copii și ju
niori de reală perspectivă. Așa 
se face că Sibiul are acum în 
campionat o foarte tânără și ta
lentată echipă de juniori (14 ani 
media), în care evoluează doi 
jucători reținuți pentru lotul re
publican : mijlocașul Bogdan
Kerekeș și portarul Liviu Co man 
— fiul fostului portar divizionar 
A cu același nume. „Vor mai 
veni și alte selecții și îmbună
tățiri la centrul de copii și ju
niori, pentru a recupera niște 
ani pierduți care au păgubit 
prima echipă de elemente valo- 
roase-, spune președintele clubu
lui, Vasile Lupea. Este un semn 
de remediere a acelei insufici
ente productivități a centrului

respectiv. Pregătirea viitorului 
zbor la altitudine ai Șoimilor 
Sibiu este însă indisolubil legată 
și de rezolvarea altor probleme. 
De pildă: « Clubul nu are un 
teren gazonat pentru pregătirea 
copiilor și juniorilor, a fru
mosul cartier Hipodrom, unde 
trăiesc aproape 50 000 de locuitori, 
edilii n-au lăsat nici cel mai 
■îic spațiu pentru amenajarea de 
microterenuri pentru joaca copii
lor și, atunci, cum să apară ur
mașii lui Oană. Apolzan, Drago
man, Greavu, Văcaru ?“ (Nicolae 
Romar.) a ..Puțini, foarte puțini 
sibiem mai răspund la apelurile 
ciubului, pentru a deveni supor
teri activi ai echipei, în scopul 
de a-1 sprijini in acțiunea de 
autofinanțare- (medic stomatolog 
Ionel-Ovidiu Perde). E drepl că 
și conducerea clubului a dezarmat 
repede la replica primită : „Mai 
Intii intrați în Divizia A și după 
aceea vom vedea noi...- Deși mai 
normal ar fi ca fotbalul sibian 
SA FIE AJUTAT ACUM, CU 
nădejde, de toți iubitorii acestui 
sport, de toți factorii locali.

Stelian TRANDAFIRESCU



SPORTUL S IN LUME
C. M. de handbal masculin

La sfirșitul 
sezonului 1978

IȘi VA AVEA TENISUL 
„ADEVĂRAȚII“ CAMPIONI MONDIALI?

EVOLUIND DIN NOU SLAB SPRE FINAL,
ECHIPA NOASTRA A LOST ÎNVINSA IN ULTIMA

SECUNDA: 1617 CU IUGOSLAVIA!
^oi, la Helsingor, România —R. F. Germania

ODENSE, 31 (prin telefon). 
Primele partide din semifinalele 
acestei atît de agitate ediții a 
C.M. de handbal masculin au 
confirmat pronosticurile, ofe
rind spectatorilor meciuri echi
librate, cu rezultate foarte 
strînse. Selecționata țării noas
tre a debutat ijemulțumitor, 
pierzind la limită și în ultima 
secundă (!) un meci în care a 
avut victoria aproape asigurată 
și pe care ar fi meritat să-1 cîș- 
tige. Dar, o suită de incredibile 
ratări în atac (4 aruncări 
7 m din cele 7 de care a 
ficiat ! ; 8 șuturi în bară, 
tre care unul cu poarta 
în față...), ca și lipsa de orien
tare în privința 
marcarea om la 
vokapici, a cărui 
luri consecutive 
soarta meciului, 
handbaliștilor iugoslavi un suc
ces în care probabil — nici 
ei și nici aprigii lor susținători 
nu mai credeau. Scor 
România — Iugoslavia 
(10—9).

Partida 
stare de i 
formații 
a obține 
minute 
iugoslavi 
au fost repede egalați (3—3 min. 
11), după care inițiativa a tre-

de la 
bene- 
prin- 
goală

anihilării prin 
om a lui Kri- 
serie de 4 go- 

a schimbat 
au facilitat

final :
16—17

într-o 
ambele 
pentru

s-a disputat 
mare tensiune, 
încereînd totul . 
victoria. în primele 
au condus jucătorii 
(3—1 min. 8), dar ei

>
REZULTATE TEHNICE

Semifinala A : R. F. Germania — 
R. D. Germana 14-14 (7-9) ; Româ
nia — Iugoslavia 16-17 (10-9)

• Mai multe cununi de lauri î. 1.____ ________  „ “_ ‘
Nâstase și ceilalți 9 întoarcere în trecut* © Forest Hills în lupta 
cu F.I.L.T.... • Un român pe podiumul „mondialelor" o Tenis la 

Olimpiada • Cine va acorda deciziile ?

intr-un singur an e Rod Laver, iiie

1. R.F.O.
2. R.D.O.
3. Iugoslavia
4. România

Programul 
Helsingor : 
mânia ; la 
R. D. Germană.

2 1 1
2 1 1
2 1 O
2 0 0

O 32—27
O 32-30
1 30-34
2 32-35

3 
3
2 
0

meciurilor de joi : la
R. F. Germania — Ro- 
Kalundborg : Iugoslavia —

Semifinala B : 
24-18 (10-5) ; 
23-25 (12-14).

U.R.S.S. 
Polonia —

— Suedia 
Danemarca

2 1
2 1
2 1
2 O

1. U.R.S.S.
2. Danemarca
3. Polonia
4. Suedia

Programul meciurilor de joi : 
Arhus : U.R.S.S. — Polonia ; la 
ning : Danemarca — Suedia.

★
în turneul pentru 

Cehoslovacia — 
(11—12) ; Spania — 
(14-10),

1 0 40—34 3
1 0 41-39 3
0 1 45-42 2
0 2 35—46 0

la
Her-

locurile 
Ungaria
Japonia

9-12 :
18-18
26-15

cut de partea selecționatei noas
tre, foarte bună în apărare (Pe
nu în deosebită vervă, mai ales 
în această primă repriză), dar 
ezitantă în atac. Scorul s-a 
menținut strîns, in majoritatea 
timpului egal (4—4, 5—5, 6—6, 

- 7—7, 8—8 și 9—9 în min. 30), 
reprezentanții noștri obținînd 
un ușor avantaj (10—9) în ul
timele secunde ale primei re
prize. începutul părții a doua a 
meciului a găsit echipa noastră 
ceva mai activă în atac, mai 
preocupată de valorificarea tu
turor acțiunilor ofensive. Scorul 
devine favorabil jucătorilor 
români : 13—10 (min. 37) și
14—11 (min. 43). Din min. 45 ur
mează însă „seria" lui Krivo
kapici, pe care handbaliștii

PANTOFUL
PENTRU CEI

DE AUR"
MAI BUNI

ALERGĂTORI EUROPENI
Ziarul „Ceskoslovensky Sport* 

din Praga a organizat pentru a 
10-a oară ancheta în vederea de
cernării trofeului „Pantoful de 
aur" celor mai ' _
europeni. Pe primele locuri 
clasamentelor anului 1977 
clasat Steve Ovett (Anglia) 
masculin .......
3:34,5 pe 1500 
winska (Polonia) — la feminin 
— pentru performanțele pe 200 m 
și 400 m (22,72, respectiv 49,80). 
Sportiva româncă Ileana Silai a 
ocupat locul 9 pentru rezultatele 
pe 800 m (1:57,39) și 1 500 m 
(4 *4,17). Ca anchetă au partici
pat 200 de specialiști din 26 de 
Uri de pe continent.

„Pantoful 
buni alergători 

ale 
s-au 

____ 13 
pentru rezultatul de 

m și Irena Sze-

români îl priveau, parcă uluiți 
și neputincioși, cum înscrie gol 
după gol. în min. 50 scorul a 
ajuns egal : 15—15, după care 
avantajul a trecut de partea 
jucătorilor iugoslavi. Din min. 
54 ei au condus cu 16—15 și ju
cătorii români nu s-au mai re
găsit, greșind grav în final. Bir- 
talan egalează cu 7 secunde 
înainte de sfîrșit (16—16), dar 
în ultima secundă a mi
nutului 60 Vidakovici, benefi
ciind de o condamnabilă nea
tenție a apărării noastre, în
scrie : 17—16 pentru Iugoslavia.

Arbitrii Kurt Nilsson și Leif 
Olsson (Suedia) au condus for
mațiile : ROMANIA : Penu
(Munteanu) — Voina X Birta- 
lan 8,' Durau 2, Drăgăniță 2, 
Stingă 1, Stockl, Folker, Gra- 
bovschi, Mironiuc, Kicsid ; 
IUGOSLAVIA : Zorko (Dizdar) 
— Pavicevici 6, Bojovici, Jovo- 
vicî 1, Makarici. Delahmetovici 
1, Horvat, Krivokapici 7, Gro
biei, Miljiak 1, Vidakovici 1.

Faptul că in tenis s-au con
sacrat mai multe competiții 
majore (în dependență de su
prafața de joc, de formula de 
disputare etc.) și nu una singu
ră, s-a dovedit — ar trebui s-o 
recunoască oricine — o calitate 
și nu un defect. „Cupa Davis" 
este unanim considerată ca în
trecerea supremă a echipelor, 
disputată în țări din toate con
tinentele, pe distanța unui în
treg sezon. La fel, pentru laurii 
întrecerilor individuale este de 
apreciat că în tenis există cîte- 
va mari turnee, aproape tot atît 
de prestigioase fiecare dintre 
ele, sinonime unui campionat 
mondial. Așa sînt turneele de la 
Wimbledon și- Roland Garros 
sau „Turneul campionilor". Hie 
Năstase a fost considerat, pe 
drept, campionul mondial al te
nisului pe zgură în 1973, cînd a 
triumfat la Roland Garros, după 
ce obținea’ o victorie concluden
tă și la „Fora Italico" din Roma. 
După cum 
campionul 
anilor 1962

multe competiții

Rod Laver fusese 
mondial absolut al 
și 1969.

★
proliferarea extremă

Hristache NAUM

E drept, 
a sezonului internațional a în
ceput să semene confuzii, in 
ultima vreme. Pe lingă cele 4 
turnee „clasice", au apărut o 
serie de alte competiții de mare 
atracție și chiar specialiștii s-au 
arătat derutați, la un moment 
dat, în desemnarea laureatului

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
Echipajele prezente la Lake 

Placid (S.U.A.), pentru a parti
cipa la C.M. de bob 2 persoane, 
au luat parte la primele antre
namente oficiale. Cel mai bun 
timp a fost realizat de echipajul 
P. Hell—D. Gebhard (R.D. Ger
mană) — 1:07,57, urmat de H. 
Saishek—F. Kofel (Austria) — 
1:07,79 si H. Hiltebrandt—A. 
Piaget (Elveția) — 1:07,98. Cam
pionatul mondial va avea loc la 
5 și 6 februarie.

Slalomul special masculin de 
la Haos (Austria) a fost ciști- 
gat de M. Brunner (Austria), 
urmat de A. Morgerstern (Aus
tria) și Franco Bieler (Italia). 
Pe primul loc in „Cupa Euro
pei" se află Silvano Meii (El
veția) cu 110 p.

Competiția de sărituri desfă
șurată in Elveția s-a încheiat la 
Engelberg cu un concurs ciști- 
gat de-Axel Zitzmann (R.D.G.) 
care a totalizat 26T,5 p (sărituri

de 118 m și 1153 m). El a fost 
urmat de cehoslovacii J. Samek 
— 259 p și L. Skoda 257,2 p. 
După trei concursuri pe primul 
loc se află A. Zitzmann cu 746,7 p.

Marți, la orașul francez 
Strasbourg, au început campio
natele europene de patinaj ar
tistic. După desfășurarea exer- 
ățiilor impuse la masculin pe 
primul loe se află Vladimir 
Kovalev (U.R.S.S.) cu 42,76 
puncte urmat de Jan Hoffman 
(R. D. Germană) — 42,00 punc
te și Igor Bobrin (U.R.S.S.) — 
33,60 puncte.

In cadrul campionatelor 
mondiale de schi alpin de la 
Garmisch Partenkirchen marți 
urma să se desfășoare proba 
feminină de cobori re. Din cau
za timpului nefavorabil (nin
soare abundentă, vizibilitate 
redusă) proba a fost amînată 
pentru o dată care urmează să 
fie stabilită.

CONCURSURI DE ATLETISM
ÎN SALĂ SI ÎN AER LIBER...9

IN CONCURSUL in aer liber, 
la Auckland (Noua Zeelandă) : 
10 000 m — Henry Rono (Kenya) 
27:48,6 ; prăjină — Buciarski 
(Polonia) 5,20 m ; 100 m —
Quarrie (Jamaica) 10.76 ; 800 m
— Grippo (Italia) 1:48,7 ; 400 m
— Smith (Noua Zeelandă) 47,61;
feminin : 100 m — Annegret
Richter (R.F.G.) 11,79 ; 800 m
— Mary Decker (S.U.A.) — 
2:01,8.

proba de 5 000 m, în 13:47,9, iar 
kenyanul David Omwanza s-a 
clasat pe primul loc in cursa de 
1000 m cu 2:24,5. Alte rezulta
te : înălțime — Tom Woods 2,18 
m ; greutate — AL Feuerbach 
20,19 m ; triplusalt — Jan Camp
bell 16,68 m.

S-A ÎNCHEIAT ,TOP“-UL —12
CROSUL de la San Sebastian 

a fost cîștigat de englezul John 
Wild (10 000 m în 32:42,0), urmat 
de spaniolul Jose Luis Gonzales 
— 32:54,4 și de francezul Jean 
Delavy — 33:08,6.

ÎNTRECEREA de maraton, 
disputată la Hamilton (Bermu- 
de) a revenit atletului englez 
Ron Hill, cronometrat pe 42,195 
km cu 2h 26:13. Pe locul doi, 
la 24 secunde, s-a clasat sporti
vul grec Kerikos Lazarides.

ÎN MEETINGUL atletic des
fășurat în sală la Portland (O- 
regon) mexicanul Rudolfo Go
mez a terminat învingător în

LA TENIS DE MASĂ
La Praga au luat sfîrșit între

cerile concursului de tenis de 
masă „Top-12“. La masculin, 
victoria a revenit lui Gabor 
Gergely (Ungaria), care a tota
lizat 8 v, urmat in clasament 
de Milan Orlovski (Cehoslova
cia) și Stellan Bengtsson (Sue
dia) — cîte 7 v. Competiția fe
minină a fost cîștigată de spor
tiva engleză Jill Hammersley — 
7 v (17—8), urmată de olande
za Bettine Vriesekoop — 7 v 
(15—8) și jucătoarea sovietică 
Valentina Popova — 7 v <15—12).

MARELE PREMIUL AL BRAZILIEI LA AUTOMOBILISM
RIO DE JANEIRO (Agerpres). — 

„Marele Premiu" al Braziliei la au
tomobilism, cea de-a doua probă 
a campionatului mondial rezer
vat piloților de formula 1, s-a 
desfășurat In circuit la Rlo de 
Janeiro șl a fost cîștigat de ar
gentinianul Carlos Reutemann 
(,, Ferrari"). care a parcurs

316,953 km în lh 49:59,86 (medie 
orară de 172,887 km) fiind urmat 
de brazilianul Emerson Fittipaldi 
(„Copersucar") și austriacul 
Niki Lauda (,,Brabham"). In cla
samentul general al C.M. conduce 
americanul Mario Andretti, cu 
12 p urmat de Niki Lauda - — 
10 p șl Carlos Reutemann — 9 p.

principal al unui sezon. Nici 
clasamentul computerizat — 
despre care am vorbit într-un 
comentariu recent — nu pare să 
aducă lumină deplină în această 
problemă. Iată, aci»rezidă slă
biciunea tenisului și semnele 
sale de anchiloză. Remediul a 
fost căutat (începînd de prin 
1970) prin cumularea de puncte, 
pe distanța unui întreg an ds 
competiții. Așa a apărut Marele 
Premiu F.T.L.T., cîștigat la două 
ediții ‘
și de 
Vilas 
spus, 
asimilat unui campionat mon
dial, oricît s-ar căuta amelio
rarea sistemului de punctaj, 
modificat de la o ediție la alta. 
Prea multe, prea diverse sînt 
turneele incluse în Marele Pre
miu și prestația 
cipant diferă în 
rabil.

(1972—73) de Ilie Năstase 
alte trei ori de Guillermo 
(1974 — 75 — 77). S-a 
insă, că el nu poate fi

fiecărui parti- 
mod conside-

★
Acum, printr-o 

ză, adoptată recent 
Federația internațională de tenis 
(F.I.L.T.), s-a stabilit ca în a- 
cest an să se acorde titluri ofi
ciale de campioni mondiali, 
după un criteriu aproape ine
dit Clasamentul va fi alcătuit 
tot prin adițiune de puncte, dar 
nu vor conta decît turneele cele 
mai mari, adevărate probe-cheie. 
într-un fel, acest sistem seamă
nă cu acela folosit in automobi
lism, unde așii volanului se 
întrec într-un număr fix de 
curse de formula 1, pentru de
semnarea „supercampionului". 
Este sistemul cel mai bun 7 
Practica trebuie să ne dea răs- 
punsuL

De fapt, ideea unor campio
nate mondiale in tenis nu este 
inedită. Ele au și existat în tre
cut, la începutul acestui secol. 
Imediat după fondarea sa, în 
1913, F.I.L.T. a acordat această 
titulatură unor competiții deja 
existente, cum era turneul de 
la Wimbledon, devenit C.M. pe 
gazon. S-au disputat apoi Cf.M. 
pe zgură la St Cloud (Paris) 
și chiar C.M. „indoor", începute 
la Stockholm și continuînd în 
orașe diferite, pină la ediția de 
la' Barcelona (1923). Dar, exact 
la împlinirea unui deceniu de 
existență, șirul „mondialelor" de 
tenis a fost brusc curmat Ex
plicația acestui ' fapt poartă ca
racter insolit Se pare că, prin- 
tr-un abil joc de culise, federa
ția de specialitate din S.U.A. 
(care nu luase parte la consti
tuirea forului internațional), a 
condiționat afilierea sa tocmai 
prin această clauză expresă. 
Motivul ? Americanii își vedeau 
depreciate campionatele lor in
ternaționale de la Forest Hills 
și căutau să „Je revigoreze în 
acest mod. Iai*F.I.L.T.-ul — care 
a excelat totdeauna prin ma- 
leabilitate — a trebuit să accep
te, pe loc, condiția pusă.

★
Este bine de știut însă, că la 

aceste prime campionate mon
diale s-a afirmat și un tenis- 
man român. Nicolae Mișu este 
numele său, prea repede dat 
uitării. A fost un autentic as al

decizîe-surpri-
de către

rachetei, laureat în numeroase 
turnee. în ediția din 1921 a în
trecerilor de la St Cloud, el 
uimea publicul parizian, elimi- 
nind pe faimosul Andre Gobert, 
campionul „en titre" al Franței. 
Ajuns în semifinală, Nicolae 
Mișu îl întîlnește pe și mai ce
lebrul campion american William 
T. Tilden („Big Bill"), în fața 
căruia a trebuit să încline stea
gul. Tilden avea să cîștige, a 
doua zi, finala cu belgianul J. 
Washer. în 1S22, campionul 
român țepetă performanța, la 
singura ediție a „mondialelor" 
transferată de la St. Cloud pe 
terenuri belgiene, la Bruxelles. 
Dar, aici, Nicolae Mișu urcă de 
două ori pe podiumul de onoa
re, fiind semifinalist la simplu 
(unde cedează în fața viitoru
lui campion mondial, francezul 
Henri Cochet) și finalist la 
dublu, unde făcea pereche cu 
Marcel Dupont: un alt tenisman 
galic. Această ultimă finală a 
fost cîștigată de cuplul „muș
chetarilor" J. Borotra — H. Co
chet.

Au fost încercări de a include 
tenisul în programul celei mai 
importante competiții „omnium". 
Jocurile Olimpice. Sportul cu 
racheta a șî figurat pe progra
mul a șapte ediții, între 1896 
și 1924. A fost prima probă 
olimpică avînd participare fe
minină.

★
Acum, tenisul își amintește 

de toate acestea, cind își pro
pune să investească din nou pe 
cei mai buni dintre campionii 
săi cu titlurile mondiale. încă 
de anul trecut, cînd președintele 
F.I.L.T., eminentul gazetar și 
om de sport francez Philippe 
Chatrier, acorda un interviu 
ziarului nostru, el ne declara : 
„Foarte curind, tenisul va tre
bui să reintre pe făgașul cam
pionatelor mondiale și să fie 
reprimit în rîndul sporturilor 
olimpice". Primul obiectiv pare 
să se realizeze. Au și fost fixate 
cele două jurii; care vor desem
na pe purtătorii titlurilor supre
me la sfîrșit de sezon. La mas
culin, „judecătorii" sînt Don 
Budge (primul jucător care a 
realizat „marele șlem", în 1938), 
Fred Perry și Lew Hoad (amîn- 
doi foști campioni la Wimble
don). Pentru titlul feminin,- vor 
împărți... dreptatea, de aseme
nea, celebre foste campioane — 
Margaret Osborne-Dupont, Ann 
Jones și Margaret Court.

Așadar, nu ne rămîne decît 
să așteptăm rezultatele acestei 
pasionante confruntări dintre 
așii tenisului, care adoptă acum 
o formulă nouă. Șansele sale de 
reușită rezidă, poate, tocmai în 

- faptul că nu schimbă prea mult 
din profilul său dinainte exis
tent.

Radu VOIA

TELEX
FOTBAL „ In etopa a 79-a a cam

pionatului Spaniel : Seville — Real 
Madrid 1—1 Cadiz —'Valencia 1—2; 
Atletico Madrid — Real Sociedad 
2—1 ; C.F. Barcelona — Betis 1—0 ; 
Athletic Bilbao — Espanol Barcelona 
4—0. In clasament: Real Madrid 29 p. 
C.F. Barcelona 25 p și Athletic Bil
bao 22 p a Noul stadion din Cor
doba (unul dintre cete cinci orașe 
care vor găzdui întrecerile turneului 
final al C.M.) va fi inaugurat în 
ziua de 15 aprilie cu un meci de
monstrativ intre echipa Argentinei și 
o selecționata . . . —
* Sporting Lisabona va 
un turneu de trei sâptâminî 
Chineză. “ 
susține 
Iunie, 
turneu 
glo a 
le de 
Levsld 
Dukla 
tina —

HANDBAL a 
masculin de la 
Eloktromos 29—22 
cui 3 : Jalghirls 
Budapesta 30—24

a provinciei Cordoba, 
întreprinde 

■ în R.P. 
Fotbaliștii portughezi vor 

primul meci în ziua de 20 
la Șanhai. e Tradiționalul 
pentru juniori de la Viarre- 
proqramat meciuri din optiml- 
finalâ : Belqrad — Pekin 3—2; 
Spartak Sofia — Napoli 3—1 ; 
Praga — Milan 2—0 ; Fioren- 
Sampdoria 3—0.

în finala turneului 
Budapesta : Vasas — 

(11—11). Pentru lo- 
Kaunas — Soartakus 

____ ,____ __ (13—11). « In meci 
retur pentru Cupa Cupelor (feminin) : 
A.K.S. Chorzow a învins pe teren 
propriu cu 18—11 (8—4) formatia H.K. 
Svendborg. Pentru turul următor s-cu 
calificat handbalistele suedeze.

NATAȚIE 0 în concursul de înot 
de la Los Angeles, Brian Goodell 
(S.U.A.) a terminat învingător în do-

• TELEX
uă probe : 500 yarzi liber — 4:27,10 
ți 400 yarzi - 4:02,5. Fe 100 yarzi 
spate australianul Gle-n Patching a 
realizat 52,75.

ȘAH O In runda a 9-a a turneu- 
lui de la Wijk aan Zee (Olanda) : 
Najdorf — Sterren 1-0, iar partidele 
Korcinoi — Timman, Miles — Portisch, 
Sosonko — Kavalek și Panno — Ree 
s-au încheiat remiză. |n clasament 
conduce Portisch, cu 6Vj p, urmat 
de Korcinoi 5V2 (1), Hans Ree șl
Jan Timman — cîte 5 p etc * Cea 
de-a 4-a partida din meciul dintre 
Maia Ciburdanidze și Ala Kușnî-r 
pentru turneul candidatelor a fost 
cîștigată de Ciburdanidze, care con
duce acum cu 3—1. a După 8 run
de, în campionatul masculin al Iu
goslaviei conduce Matanovîcl, cu 5Vj.

TENIS • Primele partide din tur
neul de la Richmond (Virginia) î 
Ashe — NăstGse 3—6, 7—5, 6—3 ; 
Newcombe — Fibak 7-6, 6—4 ; Cox 
— Orantes 7—6, 6—2 ; Barazzutti —
Filial 6—1, 3—6, 6-4 ; Dibbs — Fisch- 
back 6—2, 6-3 ; So'omon — Zugarellf
6— 7, 6—0, 6—4 > In primul tor de
la North Little Rock (Arkansas) : 
Moore — Zednik 6-2, 6-3 ; Cahill — 
Bengtsson 6—3, 6—2 A La Sarasota
(Florida) : în finala Smîd (Cehoslo
vacia) — Saviano (S.U.A.) 7-6, 6-0,
7— 5. a In primul tur Ia Ciudad de 
Mexico : Taylor — Hardie 3—6, 6—1, 
7—5, Docherty — Teltscher 7—6, 3—6,
6— 3, Krulew’rtz — Chjjvez 6—3, 6-7,
7- 6.


