
CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA C.C. AL P.C.R.

Sub președinția secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, miercuri, 1 februa
rie, la C.C. al P.C.R. a avut loc 
o consfătuire de lucru cu primii 
secretari și secretarii cu proble
mele agricole ai comitetelor ju
dețene de partid, precum și alte 
cadre din agricultură, membri ai 
organelor de conducere din pro
ducție și cercetare.

La lucrări au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Cornel 
Burtică, Dumitru Popescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Nicolae 
Giosan, Constantin Dăscălescu.

în cadrul consfătuirii primii 
secretari ai comitetelor județe
ne de partid au luat cuvintul, 
prezentind modul in care se în
deplinesc hotăririle Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului in dome
niul dezvoltării și modernizării 
agriculturii, precum și progra
mele speciale — in profil teri
torial — de creștere a produc
ției de cereale, plante tehnice, 
legume și fructe, a șeptelului și 
producției zootehnice.

Vorbitorii au evidențiat rezul
tatele pozitive obținute în pri
mii doi ani ai actualului cinci
nal in sporirea producției de ce
reale, stadiul aplicării măsuri
lor de creștere a șeptelului și 
a producției animaliere.

Totodată, au fost scoase in re
lief rezervele mari de care dis
pune agricultura noastră pentru 
sporirea mai accentuată a pro
ducției, pentru îndeplinirea ho- 

Cum sini valorificate conflițiilc pentru practicarea sporturilor de iarnă ?
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DE PE PARING COBOARĂ... TALENTE!
• Clubul sportiv școlar din Petroșani — principala sursă a schiorilor de perfor
manță # Iarna, întreg procesul de instruire ar putea fi „mutat1* pe munte ! • Veci
nătatea centrului de schi al I.E.F.S. — insuficient folosită pentru schiul petroșenean

tăririlor partidului și statului. 
S-au evidențiat cauzele care fac 
ca într-o serie de unități agri
cole, de stat și cooperatiste, re
zultatele să nu fie pe măsura 
posibilităților tehnico-materiale 
asigurate agriculturii socialiste, 
a potențialului uman și experi
enței acumulate. Vorbitorii au 
subliniat și lipsurile organelor și 
organizațiilor de partid, organis
melor agricole teritoriale, ale 
specialiștilor din agricultură, de
ficiențele în respectarea tehno
logiilor stabilite, în organizarea 
muncii și în unele unități agri
cole. A fost relevată, de aseme
nea, necesitatea îmbunătățirii 
activității de cercetare în dome
niul agriculturii, aplicării mai 
operative în practică a rezulta
telor științifice, extinderii celor 
mai moderne și eficiente pro
cedee agrozootehnice, a celor 
mai productive soiuri de plante 
și rase de animale.

în cuvintul lor, primii secre
tari au prezentat propuneri de 
înlăturare operativă a deficien
telor constatate, angajindu-se în 
fața partidului, a secretarului 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să facă totul, îm
preună cu organele și organiza
țiile de partid, de la județe și 
pină la comune, pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate oame
nilor muncii din agricultură, a 
programului ce revine acestei 
importante ramuri economice, 
pentru a aduce o contribuție 
sporită la progresul rapid al în
tregii economii naționale, la ri
dicarea nivelului de trai al po
porului, la înflorirea patriei so
cialiste.
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in sferturile de finală ale lupei cupelor la Baschet

STEAUA A FĂCUT ÎNCĂ UN PAS SPRE SEMIFINALE
95-84 cu 5. B. B. K.

Evoluind ieri seară, în sala 
Floreasca, in cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei cupelor, la 
baschet, echipa Steaua ne-a o- 
ferit satisfacția unei victorii a- 
supra echipei suedeze S.B.B.K. 
Sodertalje. cu scorul de 95—84 
(55—32), și urmează ca săptă- 
mina viitoare să susțină un nou 
meci la București, în compania 
formației B. C. Barcelona.

în întrecerea de ieri, desfă
șurarea primei reprize dădea 
de înțeles că steliștii vor re
purta un succes net. Vioi și a- 
tenți în apărare, prompți în e- 
xecutarea contraatacurilor și 
preciși în aruncările de la dis
tanță, baschetbaliștii de la Stea
ua s-au distanțat cu repeziciu
ne, ajungind in min. 15 să aibă 
un avans de 24 de puncte — 
41—17 — datorat în mare măsu
ră comportării excelente a lui 
Cernat (care avea să confirme 
și în repriza secundă) și Ocze- 
lak (șters în partea a doua a 
partidei). De aici, antrenorul

Sodertalje

succes, 
sur

de a- 
de a- 

(care 
mai este de 

vreme o 
în bas- 

steliștii au 
mingi după 
fructificate 
mai multe 
de oaspeți 

au ajuns să

suedez Tom Quinn 
a indicat echipei sa
le aplicarea presin
gului, ceea ce ele
vii lui au și făcut, 
cu deosebit 
într-adevăr, 
prinși (!?) 
cest sistem 
părare-atac 
nu 
multă 
noutate 
chet), 
pierdut 
mingi, 
în cele 
cazuri 
care 
recupereze pînă la 
4 puncte : 62—66,
66—70 (min. 30) !. 
Citeva schimbări 
efectuate de antre
norii M. Nedef și 
Al. Fodor au re
pus echipa Steaua 
pe picioare (rein
trarea lui Pîrșu 
s-a făcut simțită), 
care a început din 
nou să domine, 
mai cu seamă că 
în min. 31 Berry, cel mai bun 
jucător al oaspeților, a părăsit 
terenul pentru comiterea a 5 
faulturi.

Scorul a fost realizat de: 
Cernat 32, Oezelak 18 (16 în re
priza I), Cîmpeanu 15, Pirșu 10, 
Zdrenghea 8, Tarău 4, Netolitz- 
chl 4, Căpușan 2, Scarlat 2, 
respectiv, Berry 23, Mc. Cray

înscrie Cîmpeanu, „asistat" de Berry, care 
nu-l mai poate împiedica.

Foto : Ion MIHAlCA

19, Andersson 17, O. Karlsson 
15, Nystrom 4, Kullberg 4, Erik
sson 2. Au arbitrat G. Horvath 
(Ungaria) și C. Negulescu 
(România), ultimul înlocuindu-l 
pe K. Brnmen (Iugoslavia) ca
re a ajuns în sală în pauza me
ciului.

Dumitru STANCULESCU

La coborirea de pe pirtie, după un concurs, un instantaneu pentru album.

/n C. C. E. la fete.

AZI, I. E. f. S.-LIC. 2 —GEAS SESTO SAN GIOVAHM

In Masivul Paring schiul cu
noaște o veche tradiție, conti
nuată azi de Clubul sportiv 
școlar din Petroșani (probe al
pine și fond). Aici activează 
cadre didactice nu numai cu o 
bună pregătire teoretică de spe
cialitate, dar și cu multă expe
riență practică, profesoara Vir
ginia Peterffy și profesorul Al
fred Inling numărindu-se, cu 
ani in urmă, printre schiorii de 
performanță ai țării.

Pentru ca activitatea să se 
poată desfășura in bune condi
ții, s-a avut în vedere dezvol
tarea unei baze materiale mi
nime, cel mai important lucru 
fiind amenajarea de mijloace 
mecanice de urcare. Darea în 
folosință a telescaunului (cu 
punct terminus la cabana 
LE.FS.), ca și confecționarea 
unui baby-lift de cadrele di
dactice și e’evii Clubului spor
tiv școlar au facilitat organi
zarea superioară a procesului 
de invățămînt. Desigur, și pînă 
atunci numărul concursurilor 
organizate pe pîrtiile Parîngu- 
lui era destul de mare, dar dez
voltarea bazei materiale (in
completă, totuși) a permis găz
duirea, aici, a unor competiții 
chiar la nivel republican.

O scurtă trecere în revistă a 
performanțelor obținute de ele
vii Clubului sportiv școlar din 
Petroșani ne arată că aici se 
desfășoară o muncă susținută. 

La probele alpine reprezentan
ții acestei unități și.-au adju
decat, în mai multe rînduri, 
titluri de campioni naționali pe 
echipe la copii. în întrecerile 
individuale Iosif Krachtus a 
fost, în 1969, dublu campion al 
țării.

O discuție cu directorul Clu
bului sportiv școlar din Petro
șani, prof. Eugen Peterffy, ne-a 
relevat dorința întregului co
lectiv de a aprofunda procesul 
de pregătire, precum și de a 
depista, în fiecare an, elemen
te noi, talentate : „După opinia 
noastră — ne spunea interlocu
torul — selecția constituie baza 
viitoarelor succese. De aceea, la 

„Începutul acestui an școlar am 
testat peste 600 de elevi. Cei 
care au rămas in secțiile de al
pine și fond sint supuși, chiar 
in aceste zile, unor verificări 
complexe, pe profil*. Rămînînd 
în domeniul „alpinelor", notăm 
numele cîtorva copii deosebit 
de înzestrați, caracterizați ca a- 
tare de însuși șeful catedrei de 
schi de la I.E.F.S., prof. Virgil 
Teodorescu. Aceștia sînt , Si
mona Costinaș, Alina Doroban- 
țu. Călin Tipțer și Florian Filip, 
In ceea ce privește probele de 
fond (procesul de instruire este 
condus de prof. Alfred Inling), 
acestea își desfășoară activita
tea de invățămînt în orașul 
Vulcan, în cadrul Clubului spor
tiv școlar de aici. Melania Țim- 

balmoș, frații Dorel și loan 
Crișu, Amelia Ristea, Lucia 
Scurtu, Violeta Mibăeasa și 
alții — iată doar citeva nume 
care s-au afirmat cu prilejul 
unor concursuri și în care ca-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Seria intrecerilor pentru cucerirea titlurilor de campioni naționali de 
juniori ai României la scrii ți la biotlon se maușureazâ azi, prm 
cursele individuale de 15 km (juniori cot. I) ți 12 km (juniori cot. a 
ll-o) ale competiției de biotlon. Desfășurarea disputelor sub gene
ricul „Daciadei* constituie pentru organizatori ți concurent! un motiv 
in plus pentru a face totul oa aceste campionate să se bucure de un 
succes deplin. După cum sintem informați, la Ctmpuluog Moldovenesc, 
gazda, campionatelor biotlonițtilor juniori, pregătirile nu au contenit 
pînă in preziua curselor care se desfășoară de astăzi, pe pista ame
najată pe Muntele Bodea.
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Evoluind în grupa B a sfer
turilor de finală ale C.C.E. la 
baschet feminin, echipa I.LF5.- 
Lic. 2 susține astă seară (ora 
18, îa sala Floreasca), partida 
retur cu campioana Italiei, 
GEAS Sesto San Giovanni. Dtn

Sportul ți educafia tineretului

FĂURAR DE CARACTERE
Investite de partid cu atribu

tul de activități de interes na
țional, educația fizică și sportul 
— parte integrantă a educației 
comuniste — sint chemate să 
contribuie la dezvoltarea mul
tilaterală, armonioasă, a tinerei 
generații, la intârirea sănătății 
și capacității de muncă a popu
lației, la cultivarea și consoli
darea unor calități morale ca
racteristice omului nou, con
structor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu

formația italiană (care la Sa* 
Giovanni a cîștigat cu 74—53) 
fae parte jucătoare reputate ia 
baschetul european ca, de pil
dă. Mabel Bocciu. Cristiana 
Tonelll. Dora Ciaccia, Vând* 
Sandon, Rossetta BozzoUo.

nismului in patria noastră. 
Practicate organizat și sistema
tic, exercițiile fizice și sportul 
lai aduc o contribuție prețioasă 
— intr-un ansamblu de factori 
educaționali — la creșterea unui 
tineret viguros și frumos, bine 
pregătit pentru muncă și viață, 
cu o comportare vrednică de 
prețuire la locul de producție, 
in familie și societate.

Cum acționează concret la
tura formativă, educativă a 
activității sportive in rindul 
tinerilor muncitori 7 Iată ce 
ne-am propus să aflăm cu pri
lejul unei vizite la Craiova. La 
recomandarea tovarășei Victoria 
Bistriceanu, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C. 
Dolj, am ales Întreprinderea 
Electroputere, al cărei personal 
muncitor are media de virstă 
de circa 23 de ani. Din discuția 
cu Florin Voinea, controlor la 
„produse electrice*, secretar ad
junct al comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, am aflat nume
roase mărturii despre influența 
pozitivă a practicării exerciții- 
Ior fizice și sportului asupra 
educării tinerilor muncitori.

La sculărie — ne povestește 
Florin Voinea — maistrul Du
mitra Țăpulin avea în subordi
ne și tineri de prin comunele 
vecine. Simbăta, la ieșirea din 
schimb, plecau cu toții acasă, 
petreceau la nunți și se întor-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)
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tre- 
Res- 
avea 
ring.

Văzînd cit sînt de 
am socotit că 
ultima repriză.
dar meciul

;,.ln sală era și un gong. 
L-am auzit chiar cînd intratp 
pe ușă. Doi băieți tocmai re- 
luau lupta, 
transpirați, 
buie să fie 
pirau greu, 
ritm. Nu boxau într-un 
Spațiul de luptă era înconjurat 
de elevi. Unii dintre ei aveau 
mănuși de box în mîini, iar 
alții, obișnuitele corzi de antre
nament. Priveau cu interes 
„lecția la mănuși" a colegilor 
lor. Directe, croșee, upercuturi, 
eschive... Din cînd în cînd se 
auzea vocea antrenorului : „U- 
șor, băieți... Nu loviți tare... 
Atenție la apărare... Hai, ulti
mul minut..." Partida devenise 
ceva mai aspră. „Break !“ —
comandă antrenorul la un mo
ment dat. Cam în același mo
ment, unul dintre băieți reușise 
Un croșeu în plin :

— Ce ai mă, Vasile 1 Ai sur
zit ? Lovești după „break" ? — 
ripostă cel care primise lovi
tura.

Vasile a fost luat în primire 
și de antrenor :

— Ce trebuie să facă un 
boxer la comanda „break" ?

—• Să se retragă cu minimum 
un pas, fără să-și lovească sau 
să-și împingă adversarul — răs
punse „vinovatul".

— Atunci de ce faci altfel ? 
Să nu se mai întâmple. Hai, 
gata... Meciul vostru s-a termi
nat. Perechea următoare... Și 
voi, ăștia mici, mai lăsați mă-

nușile, ca acum va luați la bă
taie de-a binelea...

Temerile antrenorului erau cît 
se poate de îndreptățite, deoa
rece „ăia mici", vreo zece la 
număr, trăgeau niște croșee de 
mai mare dragul...

Toate acestea nu se petreceau 
în sala de box a unui club, ci 
în modesta sală de sport (o fos
tă clasă din clădirea veche) a 
Școlii generale nr. 1 din comu
na Vărăști, județul Ilfov. Acolo 
l-am cunoscut pe tinărul profe
sor de educație fizică Nicolae 
Petre, care își iniția elevii în 
tainele scrimei pugilistice.

— Cum de ați ales boxul 
pentru elevii dumneavoastră ? 
— am întrebat, fără a încerca 
să-mi ascund surpriza plăcută 
pe care am avut-o, văzindu-i 
băieții la lucru.

— De vină, ca să spun așa. e 
pasiunea. Ca student la „Insti
tut" am făcut și eu ceva box. 
Am in palmares eiteva zeci de 
meciuri. Printre ele și două... 
infringeri in fața multiplului 
nostru campion Ion Gydrfi, cu 
care am luptat, cu ani in urmă, 
pentru „Centura ziarului Spor
tul" și in finalele campionatelor 
naționale. Cind am primit di
ploma de profesor de educație 
fizică, m-am întors acasă, aici, 
la Vărăști. Avind două specia
lizări — box și atletism — 
mi-arn zis că și la țară trebuie 
să fie copii talentați pentru a- 
ceste două sporturi, nu numai 
pentru fotbal. Și nu m-am in-

Boxerii din comuna Vărăști, la antrenament. Foto : Ion MIHAlCÂ

ACTIVITATEA SPORTIVA
LIPSEȘTE, DIN
Stațiunea balneo-climaterică 

Borsec (jud. Harghita) este 
solicitată, după cum se știe, 
în toate anotimpurile anului. 
Dar nu despre efectele bine
făcătoare ale aerului și ape
lor de aici ne-am propus să 
scriem în rîndurile de față, 
ci despre posibilitățile pe care 
le au oamenii muncii veniți 
la odihnă sau turiștii ocazi
onali de a se re
conforta prin prac
ticarea exercițiilor 
fizice și sportului și 

care, eventual, nu și-au adus 
trebuie

?v\\\\\\\\\\\\\\V

ACȚI

Etapa a Il-a a competiției 
organizate de Clubul sportiv 
școlar a evidențiat, din nou, 
buna pregătire a tinerilor elevi 
ai clubului organizator, care au 
obținut victoria la toate cate
goriile. Menționăm 
lupta strânsă care s-a 
copii I — fete. Dana 
cu a întrecut-o cu 
minimă de puncte 
Glăvan (21,6 p 
locul trei, Elena Fometescu.

Iată ceilalți învingători : cat. 
speranțe — Alice Nicolau 13,9 p 
și Cătălin Neagu 12,8 p ; cat. 
copii II — Carmen Ionescu 
21,7 p și Gabriel Popa 20,1 p; 
cat. I băieți — Gabriel Popa 
20,1 p ; juniori — Viorica Nicu 
22,6 p și Daniel Cnliță 16,2 p.

Următorul concurs se va des
fășura în zilele de 14 și 15 
februarie, la întreceri urmînd 
să participe și seniorii.

îndeosebi 
dat la cat. 
Elefteres- 
diîerență 

pe Laura 
21,1 p). Pe exper.*

șelat De ce ar fi boxul numai 
un sport al tinerilor de la oraș, 
tind și la sate sint voinici cu
rajoși ?

— A fost greu să vă alcă- 
tuiți o grupă de boxeri ?

— Am avut destui candidați. 
Televizorul le-a făcut 
tință 
rile. Deci și cu boxul. Avem 
elevi 
resul 
xemplu, deși nu l-au văzut de- 
cit pe micul ecran...

— Aveți și performeri ?
— Oarecum. Anghel Voicu a 

fost campion județean și de zo
nă, participind la finalele cam
pionatelor naționale de juniori. 
Stelian Petcu, Petre Necula, 
Mihai Cristian și Vasile Voicu, 
toți dmtr-a X-a, sint boxeri le
gitimați și se pregătesc pentru 
campionatele de juniori din a- 
nul acesta. O altă grupă, in 
frunte cu „hirtiile" Constantin 
Haralambie și Nicolae Stan, din- 
tr-a Vl-a, așteaptă cu nerăb
dare... virsta legitimării.

— Ați amintit mai sus de pa
siune. Spuneți-mi, aparatele de 
aici din sală sînt tot rodul ei ?

— Da. Dacă vreți, rodul pa
siunii și al inițiativei. Aparatul 
acesta, pentru dezvoltarea muș
chilor brațelor, noi l-am meș
terit. Eu, impreună cu elevii, in 
atelierul școlii. Și acesta, pen
tru mușchii picioarelor... $i pe 
acesta care, tind e nichelat și se

cunoș- 
copiilor cu toate sportu-

care cunosc bine palmu
lui Simion Cufov, de e-

numai de box ? 
Credeți că ar 

cu directorul 
Artemon La- 

activitate 
băieți.

rii. In al 
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în cadrul „Daciadei“

află intr-o sală de culturism, se 
numește „cadru francez", tot 
noi l-am făcut... Doar sacul de 
box și spalierele nu sint „fa
bricate" de noi...

— Vă ocupați
— Cum așa ? 

mai fi de trăit 
școlii, tovarășul
vrie ? Boxul este o 
pentru o parte dintre 
Dar asociația noastră sportivă, 
„Rapid Vărăști", are și o secție 
de atletism destul de bună. Ma
riana Andrei, Petruța Tănase, 
Elena Gheorghe sint atlete frun
tașe pe județ, iar Ion Vlad, vi- 
tezist, este chiar în atenția fe
derației de specialitate. Organi
zăm întreceri in cadrul „Dacia
dei", la mai multe sporturi...

— Cînd aveți antrenamente ?
— Eu, în fiecare zi. De dimi

neața pină seara, tind au copiii 
timp...

— Și timpul dumneavoastră 
liber ?

— Treceți-l și pe el la capi
tolul sport...

I-am urat mult succes profe
sorului de educație fizică Nico
lae Petre și am plecat din sala 
de sport a Școlii generale nr. 1 
din comuna Vărăști gindindu-ne 
la tinerii boxeri ai comunei și 
la... aparatul acela care 
nichelat și se află într-o 
culturism" se numește 
francez"...

A
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„CUPEI ALFA
LA SCHI

11

Activitatea sportivă de masă 
în cadrul „Daciadei" se desfă
șoară, în asociația sportivă 
ALFA din Capitală, cu precă
dere la sporturile pe gheață și 
pe zăpadă. După încheierea e- 
tapei pe ateliere și secții, re
cent s-a organizat la Predeal 
finala celei de-a V-a ediții a 
„Cupei ALFA" la schi, compe
tiție organizată în colaborare cu 
Consiliul municipal București 
al sindicatelor, la startul ei au 
fost prezenți peste 389 de con- 
curenți. La actuala ediție s-a 
pus un accent deosebit pe an
trenarea în întreceri și a unui 
număr mare de începători.

Cîștigătorii : feminin, Slalom 
special — Daniela Grigore (A.S. 
Proiectantul) ; slalom uriaș : 
Daniela Grigore ; combinată : 
Daniela Grigore ; fond : Iulia- 
na Nemeș (I.C.P.T.C.M.) băr
bați, slalom special: A. Flores- 
cu (Alfa) ; slalom uriaș T. Ves- 
pereanu (A. S. Carpați) ; com
binată : A. Florescu ; fond : E. 
Fezi (Alfa) ; începătoare: Ioana 
Cartianu (I.C.P.T.C.M.).

Aneta BUNGHEZ, coresp.

BORSEC ?

există lingă canti- 
popicărie acoperi- 
însă într-o stare 
și care, evident, 

fi folosită („intră 
reparații", ne-a 

stațiunii) ;

LIPSA DE PREOCUPARE

de acasă tot ce le 
pentru aceasta.

Ei bine, deziluzie 
Întrebîndu-l mai intii pe 
Creangă, directorul Casei 
cultură, am fost trimiși la... 
directorul stațiunii, M. Na tea, 
care, la rîndul său, ne-a... 
retrimis la Casa de cultură. 
Șl uite așa, pasați de colo- 
colo, după multe insistențe am 
reușit să tragem cîteva con
cluzii : la recepția stațiunii 
se pot închiria, contra cost, 
cele 30 de bobschiuri (număr 
insuficient față de solicitări) ;

totală !
N. 
de

schiuri pentru închiriat nu se 
prea găsesc ; săniuțele (de la 
Casa de cultură) nu sînt prea 
arătoase ;
na 2 o 
tă, aflată 
deplorabilă 
nu poate 
curînd în 

directorul .
de cultură exis

tă posibilitatea prac
ticării șahului șl 
tenisului de masă, 
dar concursuri nu se 

Doar membrii taberelor 
studențești și școlare organi
zează „in regie proprie" între
ceri de săniuș și schi la Po
iana Zinelor.

Incercind să aflăm cauza 
acestei totale lipse de preo
cupare, ni s-a răspuns fără 
înconjor că, odată cu trece
rea 
nu 
de 
lor

la Ministerul Turismului, 
mai are cine să se ocupe 
activitatea sportivă a re
veniți la odihnă.

Chiar așa să fie ?

T. SIRIOPOL, coresp.
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Petre

în currnd, la Galați și Brăila

„cînd e 
sală de 
„cadru NOU

HENȚ

TURNEUL PRIMĂVERII ' LA BOX
Programarea campionatelor 

mondiale de box încă la în
ceputul lunii mai, face ca pre
gătirile pentru acest important 
eveniment sportiv să înceapă 
pretutindeni mai devreme. Ast
fel, turneul internațional „Cen
tura de aur" se va organiza în 
perioada 13—19 martie. Ca în 
fiecare an, criteriul de selecție

la compe- 
a României 
primăverii".

SPORTUL ȘI EDUCAȚIA TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

ceau luni dimineața obosiți. 
Mulți întîrziau și unii chiar ab
sentau. Au fost sfătuiți, criti
cați, dar tentația de a merge 
sîmbătă Și duminică la petrece
re, la nuntă, obișnuință veche, 
era mai puternică, mai ales că 
în aceste zile nu se ocupa ni
meni de ei în Craiova. Maistrul, 
tînăr și el, a avut ideea să-i 
antreneze la activități colective, 
cu precădere la sport, la fotbal, 
pentru care pasiunea era una
nimă. A pus problema în co
mitetul U.T.C., al cărui mem
bru este, s-a cerut sprijin comi
tetului de partid, consiliului oa
menilor muncii și sindicatului 
și curînd a fost amenajată o 
bază sportivă pe lingă între
prindere. La ieșirea din schimb, 
în orele libere și mai ales sim- 
băta și duminica, maistrul a or
ganizat cu băieții săi meciuri 
și, încet-încet, avind mai mult 
timp să discute și să se împrie
tenească cu ei, a reușit să su
deze un colectiv, să-i convingă 
pe tineri că nu e rea nici pe
trecerea, cu măsură, dar că 
există și alte feluri, mai inte
resante și folositoare, de a se 
distra. Absențele s-au redus 
treptat, ca și întîrzierile, în a- 
telierul maistrului Țăpulin hăr
nicia e prezentă de luni din 
primul minut al

Interesantă ni 
relatarea privind 
echipa de volei 
în prezent în campionatul Divi
ziei B. Cu o alcătuire fluctuan
tă, formația se pregătea sumar 
și juca pur și simplu din plă
cere, în campionatul pe între
prindere. Cu timpul, a început 
să devină o echipă, fruntașă în 
întrecerile de masă interne și 
apoi pe municipiul Craiova, cu

schimbului.
s-a părut și 
pe tinerii din 
care activează

aspirații- la voleiul de calitate. 
Majoritatea componenților echi
pei erau și sînt tineri fruntași 
în producție, ca Viorel Cean și 
Radu Marin — de la „aparataj", 
Marian Dragu, de la C.T.C., 
Gheorghe Năpirstoc, de la 
„transformatori". Antrenamente
le sistematice le-au pus proble
ma mai bunei organizări a 
timpului liber și astfel tinerii 
au deprins să-și întocmească 
mai riguros programul de viață, 
să prețuiască fiecare minut, ast
fel ca și producția, și învăță
tura, și sportul să se desfășoare 
la nivelul exigențelor. Relațiile 
cu colectivul de muncă au do- 
bîndit noi aspecte. Li s-a spus 
răspicat că evoluția într-un 
campionat oficial și pregătirea 
necesară nu le reduc cu nimic 
obligațiile, față de planul de 
producție, că purtînd pe tricouri 
denumirea întreprinderii, „mar
ca fabricii", vestită în țară și 
peste hotare, trebuie să se com
porte ca atare. Colectivul de 
muncă se interesează de viața 
echipei, controlează activitatea 
muncitorilor sportivi, iar aceștia 
simt răspunderea pe care o au 
față de colectiv și se străduiesc 
ca atare. Interlocutorul nostru 
menționa că s-au observat evi
dente mutații calitative în ati
tudinea la locul de muncă a 
unor tineri voleibaliști. Viorel 
Cean, de pildă, băiat harnic dar 
cam zburdalnic, trebuia contro
lat îndeaproape în munca lui. 
Azi a devenit un om de bază, 
tot cu surîsul pe față, dar 
extrem de atent cu aparatele 
pe care le lucrează și la care 
un singur fir pus 
deruta total pe cei 
folosi.

Cam la fel stau 
eu handbalistele, 
eleve la Grupul școlar, 
unele nu pridideau înainte nici

greșit poate 
care le vor

lucrurile și 
majoritatea 

Dacă

cu învățatul, că le fugea timpul 
printre degete, acum fac și 
sport dar și învață bine, fiindcă 
antrenorul Ion Bolcu — teh
nician la „aparataj" — om din- 
tr-o bucată, le-a prevenit că 
cine nu are media peste 7 n-are 
ce căuta în echipă. Mariana 
Dinuț, Nina Nenciulescu — „ma
șini rotative" — și celelalte fac 
azi eforturi în plus, pe care le 
acceptă de bună voie, cu îm
pliniri în însușirea meseriei și 
a măiestriei sportive, în viața 
de toate zilele.

L-am întrebat pe Florin Voi- 
nea dacă nu cunoaște cumva un 
caz mai aparte, cînd un sportiv 
a făcut o ispravă mai ieșită 
din comun. Ne-a vorbit de 
Sandu Vintilă, fost luptător și 
rugbyst, care a observat, spre 
sfîrșitul schimbului de noapte, 
cînd reflexele sînt ceva mai 
încete, un licăr slab de foc. De 
observat au observat și alții, 
dar primul care s-a repezit la 
un extinctor a fost „Fanțu", 
cum îi spun colegii, și a stins 
un început de foc care putea 
duce la un necaz mare. Era clar 
că sportul luptelor, ca și rug- 
byul, caracterizate prin situații 
cînd trebuie să te orientezi și 
să iei decizii rapide, fără a te 
putea consulta cu cineva, i-au 
creat reflexe, agerime.

Desigur, șirul exemplelor ar 
putea continua, după cum am 
putea adăuga cele aflate din 
discuția cu tinărul inginer Tu
dor Păroiu, din comitetul U.T.C. 
al Combinatului chimic Craio
va, și care a urmat, firesc, cam 
aceleași coordonate, atestlnd că 
o susținută activitate sportivă 
de masă și de performanță 
contribuie, alături de alți fac
tori educaționali, la formarea și 
dezvoltarea unor prețioase ca
lități morale, la afirmarea per
sonalității tânărului muncitor.

pentru participarea 
tiția internațională 
este „Turneul 
în acest an, turneul pe cate
gorii se va disputa intre 13 și 
18 februarie, la Galați și Brăi
la. La Galați sînt programate 
întrecerile boxerilor de la cate
goriile semimuscă, cocoș, semi- 
ușoară, semimijlocie, mijlocie 
și grea. La Brăila se vor în
tâlni pugiliști de la categoriile 
muscă, pană, ușoară, mijlo
cie mică și semigrea. Numărul 
maxim al participanților la fie
care categorie este de 16 bo
xeri. în cazul în care numărul 
sportivilor înscriși va fi mai 
mare, Colegiul central de an
trenori își rezervă dreptul de a 
face o selecție prealabilă, la 
baza acestei trieri stînd per
formanțele din anul precedent.

• Campionatul național al 
juniorilor din acest an se va 
disputa sub genericul „Dacia- 
dei", învingătorilor acordîndu- 
li-se titlul de campion național 
și al „Daciadei". Programul a- 
cestei competiții este următo
rul : etapa I (oraș sau muni
cipiu) — pînă Ia 19 februarie; 
etapa a Il-a (județ și munici
piu București) — pînă la 26 
martie ; etapa a IlI-a (zonă) — 
între 3 și 9 aprilie la Craiova, 
Zalău, Brăila, Sibiu și muni
cipiul București ; finala va avea 
loc la Galați, între 22 și 28 mai.

g

DE PE PARING.
(Urmare din pag. 1)

drele didactice își pun mari 
speranțe. Nu de mult, în cadrul 
Clubului sportiv școlar din Pe
troșani a luat ființă și o secție 
de sanie. Tehnicienii federației 
de specialitate care i-au văzut 
pe cițiva dintre viitorii perfor
meri ai acestei probe au avut 
cuvinte de apreciere la adresa 
secției conduse 
Grigore Peter.

Firește, Clubul 
din Petroșani are 
făcut pentru a deveni o uni
tate care să „aprovizioneze", 
cum este firesc, cu elemente de 
perspectivă loturile naționale. 
Se impune, în primul rînd, ca 
procesul de învățămînt să fie 
astfel dirijat, încît nici schiul 
și nici pregătirea generală a 
elevilor să nu sufere. în aceas
tă privință ni se pare că in
tenția conducerii școlii de a 
„muta" pe Paring, pe timp de 
iarnă, întregul proces de in
struire, este o inițiativă ce tre
buie sprijinită. Pentru aceasta 
ar fi nevoie ca atît Ministerul 
Educației și învățământului, cit 
și Inspectoratul școlar și

de profesorul

sportiv școlar 
încă multe de

La sfîrșitul primei săptămini a lunii februarie 

ODIHNĂ ȘI RELAXARE 
în excursiile organizate fle I. T. II R. București 

Ia cabanele :
PIATRA ARSA, VÎRFUL CU DOR, PISCUL CÎINELUI, 
PEȘTERA, BOLBOCI, BUNLOC, DIHAM, POIANA SECUI, 
GURA RÎULUI, SUSAI, MALAEȘTI, PIATRA MARE, 

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

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

din fața hotelului „Intercontinental"

NOU

g

g

g
J; Spre pîrtiile din Predeal, schiorii pot călători cu trenul J; 

și autocarele, duminică dimineața. Pentru a fi cit mai mult
timp pe schiuri, dejunul este pregătit la pachet. |ș
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• Calenda 
tomobilistic 
mal bogat o 
cut. Toatei 
pionate re 
multe eta 
apărlnd : r; 
cu", „Apusr 
color" ; J 
(Hunedoara), 
cice" (Deva) 
cult ; etape 
viteză în cc 
cău) și Stil

a In acesl

C.J.E.FS7": 
Clubul spor 
najeze, in 
o cabană. 1 
iarnă elevii 
să doarmă, 
ca apoi, do 
să ajungă ]

Ni se pa 
mare act 
de reamena 
a pîrtiilor 
Cînd ne i 
mentare la 
se transmit 
diul televîz 
coborire și, 
„Cupei mor 
Paring — i 
școlii — pr 
lași mare g 
acelea unde 
„Cupei mom 
ceasta a 
fruntaș Dan 
a concurat 
Iată, deci, : 
atît feder 
cit și orga 
județene să

fi un

în același 
nevoie de 
măr mai mi 
canice de u 
menea, se i 
tezei celo 
C.J.E.F.S. J 
informați zei 
se preconiz 
încă 5 bab 
teleschi rap

Un fapt c 
cut cu vede 
tribuit în n 
ganizarea ir 
a procesului 
vilor de 4a* 
Iar din Peti 
tot in Masiv 
centrul de i 
drele dldaci 
nostru supe 
zică și spor 
cu cele ale 
municipiul : 
această... ve 
mai mult și 
tată de loca



ompara mereu cu line însuti
Pregătirile pentru retur .— m spiritul 

exigenței și responsabilității
%

SI PERSPECTIVA
1975 a

- echipa

erele scri- 
[stahl, Su- 
Wga Szabo, 
falcna Bar- 
L Ștefania 
k in care 

trăgătoare 
I iatemațio- 

npiona- 
Foțurile O- 

ffericit cu 
sa in creș- 

floretiste, 
t și “Draga

fără perspectivă, o echipă ne
omogenă. Și astfel, la prima 
sa apariție, noua echipă Stea
ua capotează în fața Farului, 
prima înfrîngere după ani și 
ani ! Olga Szabo — care de
buta la conducerea tehnică a 
echipei — n-a avut altă so
luție pentru înlocuirea Doinei 
Priscorniță, care evolua foar
te slab, decît s-o introducă 
pe Ileana Jenei, care avea o 
întindere...

„Să vedeți ce echipă o să 
aibă Steaua peste 5 ani !" 
ne-a spus Olga Szabo, oare
cum ca o explicație, gîndin- 
du-se, desigur, la fetițele pe 
care le

■
■»

Lanu se tran- 
tanța, în lo- 
hriana Mo- 
abia rein-

Anul 1977 
kgerea din 
kițională a 
ale sportu- 
Ana Pascu 

pe creșterii 
k-i), promo- 
oa Cochir- 
ce Ștefania 
► area în e- 

evident,

inițiază acum in tai
nele “ ‘ ‘ “
pînă 
face echipa 
oană ?
prezenta

Ia

I
! ÎN FATA UNUI MOMENT DE RĂSCRUCE,
I DINAMO VREA SĂ RĂMÎNĂ... DINAMO

MECIURI.
AMICALE

• ••

| @ Dudu Georgescu : problema nr. 1 este să facem o echipă,

I nu să ne gindim doar la meciul de duminică

pcampiona- 
rată o ciu- 
| a forma- 
| lipsa pri- 
kare, Ecate- 
na Ardelea- 
kdisponibilă, 
kă Ia C. S. 
ac două a- 
Eva Lukacs 
echipă ce-și 
trirea !) și 
(de“Tă Fa- 

tra candidată 
k restrins,

floretei. Dar 
atunci ce va 

campi- 
Cum se va 

ea în 
luna mai, Ia „Cupa Euro
pei" 7 Dar înaintea acestor 
întrebări se ridică alta, de 
fond : care a fost preocupa
rea secției de scrimă a clu
bului Steaua pentru asigura
rea fluxului firesc al valori
lor ? Pentru că responsabili
tatea care-i revine, în calita
te de secție fruntașă 
cele patru echipe ale clubu
lui dețin titlurile de campi
oană), se onorează, în primul 
rînd, prin competitivitatea 
scrimerilor militari pe plan
șele internaționale. A te com
para numai cu tine însăți —- 
așa cum face echipa femini
nă de floretă în ultimii ani 
— este o dovadă de miopie. 
Mulțumindu-te mereu cu ce 
ai azi, crezînd că performan
ța vine de la sine, arătîndu-Ie 
adversarilor firma de campi
oană, dînd, deci, uitării per
spectiva — singura capabilă 
să dea perenitate performan
ței — ajungi ca în spatele 
firmei să nu mai ai decit o 
valoare erodată de scurgerea 
timpului.

(toate

Paul SLĂVESCU
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INEDITE PE AGENDA
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După ce mulți ani de zile a 
fost, impreună cu Steaua, un 
respectat eonducător de pluton 
în fotbalul românesc, Dinamo 
București s-a prezentat in tu
rul actualului campionat la o 
cotă valorică îngrijorător de 
scăzută. „La Dinamo, doar tri
courile au fost aceleași, jocul 
a fost altul, și jucătorii (ace
iași) parcă au fost alții 1“ — 
iată o exprimare metaforică 
dar realistă auzită de la mulți 
iubitori ai acestei echipe, o 
exprimare care reflectă cu fi
delitate o situație greu de con
testat : IN TOAMNA. DINA
MO A FOST DE NERECU
NOSCUT !

Cu excepția partidelor cu 
Steaua, F. C. Constanța, Uni
versitatea Craiova, U.T.A., Di
namo s-a chinuit vizibil pen
tru a rămîne la suprafață, 
chiar și în fața unor echipe pe 
care înainte le surclasa, chiar 
și pe teren propriu, unde nu o 
dată a fost învinsă și dominată 
în joc.

Ce se va intimpla în viitor 
cu actuala — să nu uităm — 
campioană a României ?

Iși va continua ea, oare, că
derea pe tobogan ?

Va redeveni oare Dinamo 
ceea ce a fost Dinamo, sau e 
cazul ca animatorii și simpati- 
zanții acestei echipe să se mul
țumească cu „frumusețea tre
cutului" ?

din întilniri cu reprezentante ale 
unor soccere de frunte in lume.
• Dinamo trăiește o evidentă 

metamorfoză. Prin plecarea unor 
valori — Dumitrache, Luces cu, 
Nunweiller VI — tehnicitatea jo
cului nostru a scăzut. In conse
cință, ar trebui să ne stabilim 
cit mai realist planul de joc al 
echipei, pentru a fi pe viitor 
eficienți.
• Consider că de mare impor

tanță intr-o echipă este legătura 
sufletească. Am văzut și auzit cu 
toții emoționantul apel al lui Pel£ 
la despărțirea sa de fotbal. Un 
apel la dragoste. Nu există fot
bal adevărat fără dragoste, nu 
există echipă adevărată fără iu
bire între jucători.
Ștefan
• Degeaba ne pregătim dacă 

sin.cm impărțiți in „bisericuțe". 
Trebuie să ne unim forțele, să 
fim o adevărată echipă, nu gru
puri de jucători cu interese de
osebite.
Vrincecnu

jucători nu suplinește munca, si
tuată cu mult sub acest renume.
• Locul 5 la sfîrșitul turului și 

cele numai 18 puncte nu expri
mă posibilitățile echipei, dar re
flectă fidel valoarea — scăzută — 
a jocului nostru.
• Seriozitatea, dăruirea au fost 

în suferință Ia mulți dintre com- 
ponenții lotului nostru.
• La ora actuală nimeni nu 

mai fumează la echipa Dinamo.
• Apărarea, zona forte a e- 

chipei in trecut (ea asigurind 
scheletul acestui compartiment la 
națională), a fost foarte vulne
rabilă, primind numeroase goluri 
ușoare.
• Pentru încălcări repetate ale 

normelor de conduită morală și 
pentru nerespectarea programului 
de pregătire, Al. Moldovan a fost 
scos temporar din lot. De ase
menea, Sandu Gabriel a fost 
sancționat pentru întîrzieri ]a 
pregătire.
• La Sinaia s-a lucrat foarte 

bine, făcîndu-se, zilnic, nu două 
antrenamente, cite ne-am plani
ficat la început, ci trei antrena
mente.

EZON AUTOMOBILISTIC
btițional au- 
li 1978 este 
[in anul tre- 
[rei cam- 

au mai 
| premieră 
k\-ram lan- 
[unirea Tri- 
[iderurgistul" 
Cetăților Da- 
jteză pe dr- 
pionatul de 
lîăgura (Ba
be.
nou campio-

țNTE!
la' sy ajute 
L să-și ame- 
lea pîrtiilor, 
kimestrul de 
b să învețe, 
Lașa, pentru 
leva minute, 

temenea, de 
I operațiunea 
îmbunătățire 
Ivul Paring, 
bntru docu- 
Rusu, tocmai 
In interme- 
probeie de 
kdin cadrul 
LPirtiile din 
la directorul 
proape ace- 
pficultate ca 
concursurile 

pnstatarea a- 
și schiorul

1 atunci cind 
tie noastre", 
le pentru ca 
specialitate, 

tale și cele 
kot interesul 
r pirtii. Ar 
a schiul de 
treaga țară, 
fte neapărat 
ia unui nu- 
nijloace me- 
um, de ase- 
mărirea vi- 
stente. La 

am fost 
i= acest an, 
oenajarea a 

și a unui

Boate fi tre- 
care a con- 
Lsură la or- 
une condiții 
mire a ele- 
•■mv șco- 
ste acela că 
ig se află și 
LE.F.S. Ca- 
Institutului 

educație fi- 
rează strins 
școlare din 

i. Poate că 
ar trebui 

dent exploa-

hat — de autocros — la care vor 
lua parte automobilele românești 
de teren ARO. Dou ă din cele trei 
etape se vor desfășura la Cîmpu- 
lung Muscel, iar una la Cluj-Na- 
poca.
• Automobiliștn români vor a- 

vea în acest an o intensă acti
vitate internațională. Si vor li 
prezenți la starturile Cupei Păcii 
și Prieteniei de raliuri (Wartburg- 
Rallye, Volan-Rallye, Nisipurile 
de Aur, Tatra-Rallye, Raliul Iar
na Rusă ș.a.j, la Campionatul 
Balcanic de raliuri (Hebros, Bos
for ș.a.) șl, in plus față de tre
cut, la Cupa Păcii și Prieteniei — 
Viteză pe circuit (cu etape în 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia și Uniunea So
vietică) .
• Un alt eveniment : s-a des

chis primul curs de antrenori 
pentru automobilism, organizat de 
către Federația Română de Au
tomobilism și Karting. Iau parte, 
ca elevi, o serie de automobiliști 
cunoscuți, cum sint Ștefan Ian- 
covici, Eugen Ionescu-Cristea, .Du
mitru Telcscu, Ilic Olteanu, Ma
rin Dumitrescu, Corneliu Tiț ș.a., 
de fapt reprezentanți din toate 
centrele în care se practică au
tomobilismul.
• In acest an vor avea loc am

ple acțiuni în toate județele ță
rii pentru antrenarea maselor 
largi de tineri și oameni al mun
cii la competițiile de karting șl 
automobilism in cadrul primei 
ediții a marii competiții poli
sportive „Daciada".
• Ba recenta ediție a Raliului 

Monte-Carlo au fost invitați ea 
oaspeți, pentru a urmări cursa, 
președintele F.R.A.K., ing. Victor 
Mateevici, și ing. Petre Vezea- 
nu. Ei au revenit ieri în țară.
• Federația Română de Auto

mobilism și Karting are de cîteva 
zile un nou secretar, în persoa
na inginerului Teodor Oprișan.

De la C.N.E.F.S.
Legitimațiile de intrare 

la competițiile sportive 
eliberate de C.N.E.F.S., cu 
viza pe anul 1977, își în
cetează valabilitatea la 
data de 15 martie 1978.

Eliberarea legitimațiilor 
pentru anul 1978 va începe 
la 1 februarie 1978 și se 
va face la sediul C.N.E.F.S., 
de la Complexul sportiv 
„23 August".

I 
I 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
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Iată cîteva din întrebările — 
esențiale — care au născut o 
excelentă ședință de analiză a 
secției de fotbal dinamoviste, 
o ședință dominată de idei și 
de atitudini pline de răspun
dere, de un ton bărbătesc, sin
cer, de accente critice și auto
critice răspicate, de proiecte 
îndrăznețe.

Iată și răspunsurile celor în 
cauză.
Dudu Georgescu
• De slut la Dinamo n-am

văzut echipa jucînd așa slab ca 
în toamna care a trecut.

@ Dacă nu ne spunem lucrurile 
pe față, adevărat, nu o să fa
cem nimic nici pe viitor.
• Eu personal am resimțit pu

ternic șocul înfrîngerii de la 13 
noiembrie, din partida cu Iugo
slavia. In continuare, am jucat 
slab, nu m-am regăsit.

• Seriozitatea muncii noastre 
trebuie să se vadă de pe acum, 
de la orice meci amical. Acum 
se leagă și începe să se con
solideze jocul echipei.
• Cred că problema noastră 

nr. 1 este ca la Dinamo să fa
cem o echipă, nu să ne gîndim 
doar Ia meciul de etapă de du
minică.
Sotmoreanu
• Evoluția din tur a echipei 

noastre a fost cea mai slabă 
din cite știu eu. Este o realitate 
care pe mine m-a> durut mult. 
Cauzele acestei evoluții ? Jucă
torii au neglijat pregătirea, viața 
sportivă...
• Nu mă îngrijorează atît fap

tul că am obținut doar 18 punc
te in toamnă, cit mă îngrijorează 
nivelul slab al jocului nostru.
• Am sacrificat adeseori pînă 

și disciplina pentru a obține — 
oricum — victoria în meciul de 
duminică. Și n-am obținut-o, a- 
deseori, tocmai pentru că am tre
cut pește disciplină.
• La noi se vorbește foarte

mult și se face puțin. Azi putem 
promite că vom face totul, că 
vom lua campionatul, iar la va
ră, adunați din în această
încăpere, putem găsi scuze și 
motivații pentru ce anume nu 
l-am luat. Eu cred că e cazul 
să vorbim puțin și să muncim 
mult mai serios.
Dinu

Qi E ușor să mințim, dar ne 
îndepărtăm de realități și nu 
refacem nimic.
• Ne lipsește nouă, la Dinamo, 

și îi lipsește, în general, fotba
lului nostru un contact cu fot
balul internațional de valoare. 
Pînă în 1972—73 mulți jucători 
am învățat și am cîștigat mult

Rețineți ’ Numai pînă sîmbătă 
< februarie a.c. vă mai puteți 
procura bilete pentru tragerea 
excepțională Pronoexpres de DU
MINICA 5 FEBRUARIE 1978 J

ASTAZ1 — ultima zi cind mai 
puteți juca la tragerea obișnuită 
Loto din 3 februarie 1978.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 

1 FEBRUARIE 1978
Extragerea I : 26 24 17 11 30 42
Extragerea a II-; 6 4 2 33 10 

40
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.231.282 lei din oare 321.042 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1

Plata câștigurilor de la această 
tragere se va face astfel ; în

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Municipiul București de la 9 fe
bruarie pînă la 1 aprilie 1978, în 
țară de la 13 februarie pînă la 
1 aprilie 1978, prin mandate poș
tale începînd cu data de 13 fe
bruarie 1978.
C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 24

IANUARIE 1978
Categoria 1 : 1 variantă 25% a 

17.500 lei ; Categ. 2 : 2,50 variante 
a 25.000 Iei sau la alegere, o 
excursie de două locuri în 
U.R.S.S.—Finlanda sau R.P. Bul
garia—Turcia sau R.P. Ungară— 
Austria și diferența în numerar ; 
Categ. 8 : 14,25 variante a 13.248 
led, sau la alegere, o excursie

• După un turneu foarte bun

O fază din jocul de ieri, Dinamo — F.C. Baia Mare (1—1) cu 
Dudu Georgescu (8) atacind poarta oaspeților.

în Olanda, la reîntoarcerea în 
țară ne-am cam dat peste cap. 
De aceea am ratat începutul cam
pionatului și n-am putut recu
pera pînă la sfîrșitul turului. 
Cheran
• Eram debutant la Dinamo, 

dar îl ajutam pe nea Nicu Vă- 
caru la făcutul ghetelor cu cre
mă și la umflatul mingilor. Ti
nerii noștri de astăzi sint altfel, 
trebuie să-i servești, să-i rogi 
să muncească.
Sandu Gabriel
• ...Eu n-am cerut cuvîntul !
— Uite, ți-1 dăm, fără să-l ceri. 

Ce părere ai de viața sportivă 
pe care ai dus-o ?

— N-am prea dus-o. Cind o să 
capăt însă o cameră în plus, și 
o să pot dormi cum trebuie, o 
să duc și viață sportivă...

— Ce legătură are, Sandule, 
camera in plus cu bețiile tale ?

— Sandule, îți dăm ultimul a- 
vertisment. La următoarea aba
tere vei fi exclus din fotbal.
Mateescu
• Mie îmi place fotbalul și 

vreau să-1 joc cum trebuie !
— Dar cu viața sportivă cum 

Stai, Mateescule ?
— De la ultimul meu angaja

ment, n-am mai făcut nimic...
— Ba ai făcut, Mateescule J A- 

celași avertisment și pentru tine 
ca și pentru Sandu. La prima 
abatere, ai terminat cu .ftbalul. 
antrenorul Ion Nunweiller
• Obiectivele noastre sint câști

garea titlului de campioană, cali
ficarea în finala Cupei României 
și o comportare superioară, la 
toamnă, în Cupa campionilor eu
ropeni.
• Am jucat doar patru meciuri 

bune — cu Steaua, F. C. Con
stanța, Universitatea Craiova și 
U.T.A. în cele două partide cu 
Atletico s-a dovedit că ehipa are 
posibilități mai mari decît cele 
arătate în campionatul nostru.
• După un turneu, bun, de 

pregătire în Olanda, regimul de 
viață necorespunzător dus de 
mulți dintre jucători a compro
mis începutul nostru de campio
nat.

• Renumele echipei și al unor

de un loc în R.P. Bulgaria— 
Turcia și diferența în numerar ; 
Categ. 4 : 92 variante a 2.052 lei ; 
Categ. 5 : 216,25 a 400 lei ; Categ.
6 : 288,50 a 300 lei :; Categ. 7 :
516,75 a 200 lei ; Categ. 8 :
3.237,25 a 100 lei.

Categoria A : 2,25 variante a
50.000 lei, sau la alegere, o
excursie de două locuri în
U.R.S.S.—Finlanda sau R.P. Bul
garia—Turcia sau R.P. Ungară— 
Austria și diferența în numerar ; 
Categ. B : 12,50 variante a 10.000 
lei, sau la alegere, o excursie 
de un loc în U.R.S.S.—Finlanda 
sau R.P. Bulgaria—Turcia, sau 
R.P. Ungară—Austria și diferența 
în numerar ; Categ. C : 27 va
riante a 4.782 lei ; Categ. D : 
M3,-50 a 1.138 lei ; Categ. E ; 
1.219 a 100 lei.

Acestea au fost principalele 
idei ale jucătorilor și antreno
rilor echipei. Bucurîndu-se de 
prezența tovarășului general lt. 
Alexandru Dănescu, adjunct al 
ministrului de interne, a gene
ralului lt. Ovidiu Dîaconescu, 
președintele secției de fotbal, a 
generalului maior Valeriu Bu- 
zea, membru în consiliul de 
conducere al~ clubului și a co
lonelului Liță Cosma, președin
tele clubului Dinamo, ședința a 
primit un capital de idei de 
reală valoare și eficiență.

Tovarășul Alexandru Dă- 
nescu : în meciurile internațio
nale se vede, de fapt, ce cali
tate are pregătirea la Dinamo • 
Echipa resimte nevoia unei sus
ținute munci politice și educa
tive, care să contribuie la for
marea unor sportivi demni de 
acest club • Situa(ia de astăzi 
a echipei se datorează în bună 
măsură și antrenorului I. Nun
weiller care n-a luat o atitu
dine fermă în unele situații 
care reclamau măsuri hotărite 
din partea conducerii tehnice. 
Tovarășul Ovidiu Diaconescu : 
principala lipsă a echipei este 
inconstanta in urmărirea pro
priilor hotărîri. • Jucătorii noș
tri se cred mari, imbatabili. 
De abia după bătăile din cu
pele internaționale iși dau sea
ma cit sint de mici ! Tovarășul 
Valeriu Buzea : o mare răspun
dere pentru situația de azi a 
echipei revine antrenorului L 
Nunweiller, prea tolerant cu 
manifestări ale unor jucători 
care au subminat eebipa și au 
adus-o pe locul pe care se a- 
flă azi.

Așadar, adevăruri spuse pe 
românește, clar, fără menaja
mente. fără „înfrumusețarea 
tabloului".

Dinamo se află unde se află 
astăzi, și nu se află pe roze.

Dar echipa, jucătorii, antre
norii, conducerea ei se prezintă 
cu realism în întimpinarea vi
itorului apropiat.

MUNCĂ, DĂRUIRE. SACRI
FICIU — iată cuvintele de or
dine ale acestui colectiv, iată 
starea de spirit care-i animă 
pe majoritatea componenților 
săi care știu că numai astfel 
pot să onoreze cum se cuvine 
apropiata aniversare a 30 de 
ani de Ia înființarea clubului 
Dinamo,

Așteptăm să vedem pe te
ren ce greutate au vorbele și 
angajamentele auzite in ședin
ța de analiză de la 31 ianuarie.

Marius POPESCU

« DINAMO — F. C. BAIA 
MARE 1—1 (0—0). Joc de bună 
factură tehnică, aplaudat de cei 
aproape 5 000 de spectatori 
strînși ciorchine în jurul tere
nului III din „Parcul sportiv 
Dinamo". Ambele echipe au în
cercat și au reușit în mare mă
sură să depășească handicapul 
terenului (tare și de dimensiuni 
la limitele inferioare), practi- 
cînd un fotbal în continuă miș
care. Tehnică și mobilă, divi
zionara B a avut mai mult ini
țiativa, punîndu-și adversarul 
deseori în dificultate. Scorul a 
fost deschis de dinamoviști în 
min 69 de Dudu Georgescu, ca
re a transformat penaltyul a- 
cordat Ia faultul in careu făcut 
de Borz asupra lui Vrîncea- 
nu. Două minute mai tirziu, 
oaspeții au egalat prin junio
rul Terheș. Arbitrul Șt. Dinu 
a condus formațiile : DINAMO: 
Eftimescu (min. 30 Ștefan) — 
Cheran (min. 65 Augustin). 
Sătmăreanu II, Dinu, G. Sandu 
(min. 67 Lucuță) — I. Moldo
van (min. 81 Mateescu), Do- 
brău (min. 52 I. Marin), Custov 
(min. 70 Țălnar) — Dragnca, 
Dudu Georgescu, Vrînceanu ; 
F. C. BAIA MARE : Ariciu — 
Borz, Condruc, Sabău, Molnar— 
Sepi, Mureșan, Koller (min. 81 
Deak) — Dragomirescu /min. 
81 Roatiș), Terheș, Roznai (min. 
74 M. Moldovan).

Gh. N1COLAESCU
• SPORT CLUB BACĂU — 

POLITEHNICA IAȘI 2—1 (2-1). 
Peste 3 000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul „Libertatea" 
această atractivă partidă de 
fotbal, cu caracter de verifica
re. Terenul deosebit de greu 
i-a solicitat din plin pe jucă
tori, antrenorii fiind acum în 
posesia primelor concluzii asu
pra potențialului fizic al echi
pelor. Golurile au fost marcate 
în prima repriză. Coslea a des
chis scorul în min. 20 ; după 
patru minute a egalat Muntea- 
nu, pentru ca ultimul gol să 
fie realizat de Șoșu, cu un mi
nut înainte de pauză. Arbitrul 
Al. Ghigea a condus formațiile: 
SPORT CLUB ; Ursache — 
Pruteanu, Catargiu, Lunca, 
Margasoiu — Cărpuci, Șoșu, Va- 
manu — Băluță, Munteanu, Flo- 
rea. Au mai jucat : Agaehi, 
Andrieș, Pană, Solomon, Pana- 
ite, Chilaru, Botez și Antohi ; 
POLITEHNICA IAȘI : Naște — 
Micloș, Anton, Ciobanu, Cer- 
nescu — Romilă, Simionaș, Flo
rean — D. Ionescu, Dănilă, Cos- 
tea. Au mai jucat : Trandafilon 
și Banu. (Ilie IANCU — co- 
resp.)'.

• DINAMO SLATINA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 0—1 
(0—1). Prezența deținătoarei 
„Cupei României" în orașul a- 
luminiului a atras pe stadionul 
din localitate peste 4 000 de 
spectatori, care au asistat la 
o partidă dîrz disputată. Sin
gurul gol al meciului a fost 
marcat de Cămătaru în min. 
25. Antrenorii Ilie Oană și 
Constantin Deliu au utilizat ur
mătoarea formație ; Purcaru — 
Negrită, Constantinescu, Ștefă- 
nescu, Purima ■— Donose, 
Beideanu, Țicleanu — Cri- 
șan, Cămătaru, Marcu. Au 
mai jucat : Lung, Bălăci, 
Tilihoi, Ungureanu și Cîrțu. 
Viitorul joc de verificare- 
al craiovenilor este programat 
duminică, pe teren pro
priu, în compania divizionarei 
B A. S. Vidin (Bulgaria). (D. 
MIHAIL — coresp.).

• U.M.T. — LAMINORUL 
NĂDRAG 4—2 (2—1). Au în
scris Belanov (min. 7), Tamaș 
(min. 25), Roșu (min. 50), Ena- 
che (min. 55), respectiv Neșu 
(min. 27 și 90). (C. CREȚU — 
coresp.).

ȘTIRI © ȘTIRI
• NICOLAE O AIDA — ANTRE

NOR LA TRACTORUL BRAȘOV. 
De la 26 ianuarie divizionara B 
Tractorul Brașov și-a înceout 
pregătirile în vederea returului 
campionatului avînd la condu
cerea tehnică un nou antrenor, 
pe Nicolae Oaidă.

SELECȚIONATA DE JU
NIORI, ÎN TURCIA. în cadrul 
pregătirilor pentru preliminariile 
Turneului U.E.F.A. (dublu meci 
cu iugoslavia, la 19 martie — în 
deplasare, la 2 aprilie — pe te
ren propriu), selecționata de ju
niori va efectua un turneu de 
două jocuri în Turcia. Cele două 
meciuri, cu formația țării gazdă, 
se vor disputa la Iskenderun în 
zilele de 21 șî 23 februarie. Din 
lotul juniorilor noștri fac parte, 
printre alții, Istrate, Anzhelina, 
Gîmfăleanu, Pop, Irimîa, D. Zam
fir, Tararache, Bozeșan, Vlad.



A 9-a ediție a C. M. de handbal masculin SPORTUL In „Cupa Europei" la șah

CAMPIONI Al RATĂRILOR", 
HANDBALIȘTII NOȘTRI AU PIERDUT 

ORICE ȘANSĂ LA MEDALIE
Azi la Helsingor : România — R. F. Germania

9»

ODENSE, 1 (prin telefon). A- 
junsă în faza semifinalelor, e- 
diția daneză a C.M. de hand
bal își confirmă echilibrul de 
forțe anticipat. Această apro
piere valorică menține în dis
puta pentru medalii — înain
tea etapei a Ii-a, ultima, a se
mifinalelor — nu mai puțin 
de șase echipe : R. F. Germa
nia, R. D. Germană, Iugoslavia, 
U.R.S.S., Danemarca și Polo
nia. Din păcate, între cele două 
formații care au pierdut orice 
posibilitate de a mai lupta 
pentru o medalie se află și re
prezentativa României, cealaltă 
fiind Suedia.

Cum s-au spulberat iluziile 
handbaliștilor noștri ? Evident 
prin ratarea unei victorii pe ca
re o puteau obține ușor în fața 

mai 
vi-

unei echipe a Iugoslaviei, 
puțin puternică, mai puțin

PROGRAMUL DE AZI

A.Semifinala A. La Helsingor : 
România — R'. F. Germania ; la 
Kalundborg : Iugoslavia — R. D. 
Germană.

Seniifinala B. La Aarhus : 
U.R.S.S. — Polonia ; la Herning: 
Danemarca — Suedia.

Toate meciurile sînt programa
te la ora 20,30 ora Bucureștiului. 
Partida România — R. F. Germa
nia va fi transmisă la radio (in 
direct) și televiziune (înregistra
re de la ora 22).

guroasă decit la oricare din 
ultimele mari competiții. Se 
poale afirma că nu „plavii" au 
eîștigat, ci sportivii noștri și-au 
refuzat victoria. La această 
concluzie se poate ajunge dacă 
luăm in considerare argumente 
clare : în min. 43, la 14—11, 
Birtalan ratează 7 m, in min. 
49 Stockl irosește o ocazie ra
ră. iar colegii săi il imită in 
min. 55 (Folker), 57 și 58 (Mi- 
roniuc) și in min. 59 a ratai 
și Stingă, aflat singur pe semi
cerc, cu poarta goală ! ?

Ce altceva putem gîndi cînd 
și în acest meci handbaliștii 
noștri au ratat patru aruncări 
dc_la7 m (Birtalan 2. Voina și 
Drăgăniță cite una, acesta din 
urmă asumîndu-și responsabi
litatea fără aprobarea antreno
rilor). dind posibilitate comen
tatorilor să ne numească „cam
pioni ai ratărilor !“

Solicitînd explicații antre
norului Nieolae Nedef, acesta,

evident marcat de supărare, 
ne-a spus : „Și azi am antre
nat echipa pentru aruncări de 
la 7 m. In meci este însă alt
ceva. Cred că jucătorii nu se 
concentrează suficient, se lasă 
copleșiți de emoții, deși cei care 
ratează sint 
jucători cu 
mondiale șl 
la activ"...

Ștefan Birtalan se explică și 
el : „Trăim încă 
infringerii din meciul cu R. D. 
Germană, pe care l-am con
siderat decisiv în lupta pentru 
medalia de aur. Eșecul ne-a 
copleșit. Conducem detașat și 
apoi o ratare ne inhibă, ne pa
ralizează, dind posibilitate ad
versarilor să 
timp — mai 
meci, cind 
mi-a apărat _ 
mă simt incapabil să mai în
scriu de la 7 m. Prefer arun
cările de la 9—10 m“.

Firește, toate aceste ratări 
se așează pe suportul lipsei de 
mobilizare a echipei, de am
biția ei în evidentă scădere. 
Dar și lipsa de forță și coeziu
ne s-au dovedit hotărîtoare. Am 
mai adăuga la toate acestea 
și carențele de orientare ale 
jucătorilor — în teren, și ale 
antrenorilor — pe bancă, în 
ceea ce privește stoparea lui 
Krivokapici. Oare nu era firesc 
ca după un gol sau două, a- 
cesta să fi fost marcat „om la 
om" ? Soluția aleasă, schimba
rea lui Penu, a fost poate cea 
mai neinspirată.

Și, iată, după 17 ani, echipa 
României este exclusă din lupta 
pentru o treaptă a podiumului. 
Prinsă — ca și în 1967 (Sue
dia) — în procesul schimbului 
de generații, dar subminată de 
ezitările forului de resort (prea 
multe schimbări de jucători în 
lot într-un timp scurt) și de 
unele accidente, selecționata 
noastră trebuie să lupte acum 
pentru un obiectiv care înainte 
reprezenta un galop de sănă
tate : calificarea la J.O. Nu 
va fi insă ușor. Meciul de joi 
cu R. F. Germania, formație 
angajată ferm in cucerirea ți
nui loc in finala mare, este 
greu.

Să așteptăm ultimele zile ale 
acestui campionat mondial cu 
speranța că măcar învățămin
tele lui profunde nu vor avea 
soarta aruncărilor de la 7 m...

în majoritatea lor 
două campionate 

două ediții ale J.O.

sub impresia

revină. De la un 
precis din primul 
Wieland Schmidt 
primul penalty —

Hrtrtache NAUM

TURNEUL DE TENIS PENTRU TINERET DE LA CHORZOW
La Chorzow a început un 

turneu de tenis pentru tineret 
la care participă jucători și ju
cătoare din Austria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, R.F. Ger
mania. România, U.ILS.S. ți 
Polonia. In primul tur românul 
Răzvan Vintilă l-a învins cu 
6—2, 6—3 pe polonezul Petr 
Serwinski. Alte rezultate: Ender 
(R.F. Germania) — Osolinski

(R.D.
(Po- 

Sikal 
(Po- 

fete :

(Polonia) 6—4, 7—5 ; John 
Germană) — Kilianowski 
lonia) 6—7. $—3. 6—-0 ;
(Cehoslovacia) — Mikalek 
lonia) 6—0, 6—2 ; simplu
Paulina Kaetanowicz (Polonia) 
— Luminița Sălaj an (România) 
6—2, 6—2 ; Patricia Kalat (Aus
tria) — Anita Sitko (Polonia) 
6—1, 6—1.

■\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ VIORICA ILIE,
UN MERITORIU LOC 3

CORDOVA CARDIN" Șl „STRANDJATA"
»)

Pugilițti venezuelani la „Centura de aur", la București
• în cursul lunii februarie, 

boxeri fruntași români vor par
ticipa la turnee internaționale 
în Cuba ~ 
tionala 
Cardin" 
rioada 
lua parte : Teofil Ghinea (se- 
mimuscă), Dumitru Burdihoi 
(muscă). Alexandru Dobăeș (co
coș), Valentin Simion (semi- 
mijlocie) și Fănică Ciocoiu 
(semigrea). Spre sfîrșitul lunii, 
între 25 februarie și 3 martie, 
la Sofia vor fi prezenți la star
tul întrecerilor dotate cu tro
feul memorial „Slrandjata" : 
Remus Cozma (sau Constantin 
Marcel) — semimuscă, Dumitru 
Cipere — muscă, Gheorghe O- 
țelea — pană, Nieolae Chiovea- 
nu — mijlocie mică. Dumitru 
Văleanu — semigrea și Ion 
Cernat — grea.

și Bulgaria. La tradi- 
competiție „Cordova 
de la Havana, în pe- 
15—23 februarie, vor

• După cum anunță agenția 
„Prensa Latina", în programul 
internațional al boxerilor vene-

C. E. de patina] artistic

CUPIUL RODNINA - ZAIȚEV
CONDUCE

DUPĂ PROGRAMUL SCURT
După executarea „programu

lui scurt", în proba de perechi 
din cadrul campionatelor euro
pene de patinaj artistic, care 
se desfășoară la Strasbourg, 
conduce cunoscutul cuplu so
vietic Irina Rodnina—Aleksandr 
Zaițev, cu 42,44 puncte. Pe locul 
secund se află perechea Ma
nuela Mager—Uwe Bewersdorf 
(R.D. Germană) — 39,28 puncte.

Tip
}f

zuelani — în perioada de pre
gătire a campionatelor mondia
le de la Belgrad — figurează 
la loc de frunte participarea la 
tradiționalul turneu de la Bucu
rești „Centura de aur". Ei vor 
mai fi prezenți la turneele de 
la Sofia, Havana și la „Boxam 
’78“ Ia Tenerife (Spania). In a- 
celași timp, se anunță organi
zarea, tn cursul lunii noiem
brie, la Caracas, a unui turneu 
international ce poartă tot nu
mele de....... Centura de aur" și
la care sint invitați și boxerii 
români, alături de cei din 
U.R.S.S., S.U.A., R. D. Germa
nă, Cuba, Polonia.

• Pugiliștii din Statele Uni
te sînt supuși unor repetate și 
frecvente teste, în vederea se
lecționării reprezentanților a- 
mericani la campionatele mon
diale. Astfel, după turneul bo
xerilor români în S.U.A., pu
giliștii americani au plecat la 
rîndul lor intr-un turneu în 
Uniunea Sovietică, iar la 12 
februarie vor întîlni, la Havana, 
în meci revanșă, echipa Cu
bei. Acest din urmă meci va fi 
retransmis, în direct, pe ca
nalul de televiziune ABC, via 
satelit, în America de Nord.

în orașul iugoslav Kikinda 
s-au încheiat întrecerile celei 
de-a doua ediții a competiției 
feminine de șah „Cupa Euro
pei" pentru tineret (jucătoare 
pină la 20 de ani), care s-au 
desfășurat „sistem elvețian" in 
9 runde. Reprezentanta Româ
niei Ia acest turneu, VIORICA 
ILIE, a avut o comportare me
ritorie, clasîndu-se în final pe 
locul 3 din 18 participante.

Rezultate înregistrate în ulti
ma rundă : Viorica Ilie — Bar
bara Hundt 1—0 ; Klimova — 
Caldwell 1—0 ; Stadler — Alek
sandrova 1—0 : Laitinen — Jiv- 
kovici 1—0 ; Cejici — Joseliani 
remiză.

în clasamentul final, pe pri
mul loc s-a situat Joseliani 
(U.R.S.S.) — 7 puncte, urmată 
de Klimova (Cehoslovacia) — 
6 puncte, Ilie (România), Stad
ler (Iugoslavia), Hundt (R.F. 
Germania) — cîte 5,5 puncte, 
Cejici (Iugoslavia) și Caldwell 
(Anglia) — cîte 5 puncte etc.

DORDSSIA DORTFIUND

CEHOSLOVACIA 6 2 LA FOTBAL
In meci amical de fotbal dis

putat la Dortmund, echipa locală 
Borussia a întrecut cu 6—2 (3—0) 
selecționata Cehoslovaciei ! Au 
înscris Lippens. Burgmuller (cite 
2), V6ge și Huber, respectiv Pa- 
nenka și Kroupa.

ANNEMARIE MOSER-PROLL
CAMPIOANA MONDIALA LA SCHI-COBORIRE

MÎ1NCHEN, 1 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de schi 
alpin au continuat miercuri, pe 
o vreme excelentă, la Garmisch 
Partenkirchen. In proba femi
nină de coborire victoria a re
venit austriecei Annemarie Mo
ser-Prill care a realizat timpul 
de 1:48,31 pe o pîrtie în lun
gime de 2 800 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat Irene

Epple (R.F.G.) — 1:48,55 ; Do
ris de Agostini (Elveția) — 
1:49,11 ; Marie Therese Nadig 
(Elveția) — 1:49,64 ; Cindy Nel
son (S.U.A.) 1:50,26 ; Evi Mit-, 
termaier (R.F.G.) 1:50,42.

Annemarie Moser Proll, 
din cele mai proeminente figuri 
ale schiului mondial din ulti
mii 5 ani, este în virstâ de 25 
de ani.

Neb

una

*

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In concursul de 

la Auckland, neozeelandezul John 
Walker a eîștigat cursa de o mi
lă, în 3:56,4, Irena Szewinska cea 
de 409 m cu 52,63, iar Don Quar- 
rie a obținut pe 290 m 21.53. Alte 
rezultate: 5 009 m — Dixon 13 :2»,5; 
3009 m obstacole — Malinowski 
8 33,3, greutate — Komar 18.88 m; 
200 m femei — Annegret Richter 
23,8.

BASCHET • Rezultate în gru
pele sferturilor de finală (mas
culin) în „Cupa Koraci" : Beko 
Belgrad — Xerox Milano 8»—93; 
A.E.K. Atena — Partizan Bel
grad ss—99 ; A. S. Berck — Pe
saro 119—81 : Bosnia Sarajevo — 
Inter Bratislava 96—94; Le Mana— 
Reszowia 92—73 • In sferturile
de finală (grupa A) ale „Cupei 
cupelor" (masculin), Den Bosch 
(Olanda) — Kvarner Rijeka 79—95.

BOB • La Lake Placid s-a 
desfășurat un nou antrenament 
al partlcipanților la C. M. pentru 
2 persoane. Cel mal bun timp l-a 
obținut echipajul elvețian 
Hiltebrand — Alain Piaget 
cord al pistei — 1:06,14).

PATINAJ • Campionatul 
U.R.S.S. (feminin) de viteză s-a 
încheiat la Kiev. Titlul a reve
nit Nataliel Zabroski, cu 194.993 p 
la multiatlon, lntrectndu-le pe 
campioana olimpiei Galina Ste- 
panslcaia — 1*5,460 p șt pe cam
pioana mondiala Vera Brindzei — 
1*6,13* p.

șah • După 19 runde, tn tur
neul de ta Wijk aan Zee (Otan- 
da), conduce Portisch, eu 7*Zi 9. 
urmat de Korcinoi — *»/, p și 
Ulf Andersson — 9 p. In runde 
a 19-a t Portiseh — Sosonko 1—9, 
Korcinoi — Najdort 1—9 • Me
dul de baraj dintre Boris Gulko

BOX • Echipa S.U.A. a 
ținut, la Donețk o întUnire cu

Din presa străină

SPORTUL REV1TAL1ZEAZĂ INIMA
Ziarul „TIP" din Basel (Elve

ția) publică un interesant arti
col intitulat Sportul revitalizea- 
ză inima, din care publicăm ci
teva fragmente mai interesante :

„Timp de io ani, profesorul dr. 
Ralpf Papfenbarger de La Uni
versitatea din Stanford (S.U.A.) 
a făcut un test interesant în rîn- 
dul studenților Universității Har
vard. în acest interval de timp 
el a efectuat un riguros control 
medical în rîndul a nu mai puțin 
de 17 000 de studenți, eu scopul 
de a trage citeva concluzii asu
pra influenței pe care o are 
sportul asupra revitalizării ini
mii. După ce datele din fișele 
medicale ale studenților testați 
au fost prelucrate cu ajutorul 
computerelor, s^a putut stabili 
că acei studenți care practică cel 
puțin 3 ore de sport pe săptă- 
mînă au o mai mare capacitate 
fizică, o mai mare putere de 
muncă șl, îndeosebi, sînt feriți 
în bună măsură de bolile cardio
vasculare și de infarctul miocar
dic. Cele 3 ore — minimum — 

afectate activității sportive pe

săptămină trebuie, însă, făcute 
cu o anumită intensitate, în așa 
fel îneît consumul de energie să 
fie echivalent cu o pierdere de 
circa 2 000 de calorii, care, bine
înțeles, vor fi recuperate ulterior. 
Exercițiul fizic intens provoacă o 
transpirație a organismului, și cu 
acest prilej sint eliminate toxi
nele, activizează pulsațiile cor
dului, acesta devenind mai re
zistent la efort. Este de mențio
nat faptul că practicarea lejeră 
a unor discipline sportive, ca vis- 
litul, jocul de golf, ca și plimba
rea, nu duc la rezultatul dorit de
cit în proporție de 64% din cazuri.

Profesorul dr. Papfenbarger s-a 
ocupat de activitatea sportivă și 
a persoanelor mai vîrstnice, intre 
35 si 75 de ani. Unele munci 
profesionale in care individul de
pune un efort fizic (muncitorii 
care lucrează cu brațele, in dife
rite domenii) fac în fond... sport! 
Pentru aceștia, alte discipline — 
tenisul, înotul, alergările — sînt 
extrem de utile pentru Întărirea 
unor grupe musculare neglijate 
șl toniflază totodată inima. Dar,

atenție — spune același medic 
numai după ce individul a fost 
supus unui riguros examen me
dical și se dovedește a fi să
nătos el poate practica discipli
na recomandată de doctorul res
pectiv. Pentru cel suferinzi ele 
trebuie să fie specifice, ca de 
pildă sporturi recomandate îm
potriva obezității, a reumatismu
lui, a bolilor cardiovasculare ș.a. 
Pentru cetățenii sănătoși se dau 
citeva rețete interesante : într-o 
oră parcurgerea unei distanțe de 
8 km pe jos, sau a 17—18 km pe 
bicicletă, o alergare de 8—10 km. 
intr-un ritm ușor, In pădure, sau 
în zone nepoluate. Aceste mișcări 
echivalează cu un consum de 
420—600 de calorii în circa o oră.

Medicii americani afirmă că 
orice persoană care depășește 
vîrsta de 35 de ani „trebuie să 
se gîndească la «legea de aur» 
a vieții, care constă in menține
rea sănătății. «Motorul principal» 
al organismului este inima și, 
pentru revltalizarea ei, practica
rea sportului are un rol esen
țial".

Hans

ORA TOCMELII

șl Iosif Dorfman, pentru desem* 
narea campionului U.R.S.S. pa 
1977» s-a încheiat la egalitate r 
3—1. Federația de specialitate a 
hotărit să atribuie titlul de cam
pion ambilor șahiști. __

TENIS • în turneul de la Rich
mond (Virginia) : Borg — okkeg 
6—3, 5—7, 6—1 ; Laver — Kodes
6— 1, 8—3 ; Gerulaltis — Mayer :
7— S, 7—s; Gottfried — Lutz 3—S.
9—3, «—« • La North Little Rocle 
(Arkansas) : stockton —- Fillot 
9—2, 7—3 ; Granat — Corse *—AL 
9—4; Pfister — Smid t—t, 3—• V 
SastaOO — Schonfield 9—L * ds 
• In turneul de la Ciudad dai 
Mexico : Ramirez — WinttskJK 
9—3, 4—9, 9—9, A. AmrKraj —
Winninger 6—2, 6—9; Case —<
Kirmayr 6—3, 6—2 ; McNamee 
Montano 6—3. 6—4 • La Seetle 
Virginia Wade — Mima Jausovee i 
6—1. 6—3 ; Wendy Turnbull —
Greer Stevens 0—6, S—3. 9— t-tf
Martina Navratilova — Pat Me» 
drado 6—1, 6—o.

Ciclismul profesionist european a primit vestea doar cu o oarecare 
surpriza. Faptul că Eddy Merckx se afla în impas, că el și echipa Fui 
nu-și găsesc încă... patroni n-a surprins prea mult. Corn de multișor, 
marele Eddy n-a mai cunoscut plăcerea de a ridica victorios brațele 
de pe ghidon la trecerea liniei de sosire sau de a săruta elegant, 
în fața indiscreților fotoreporteri, vreo decorativă domnișoară. La în
ceput, cu o oarecare discreție, determinată de palmaresul impresio
nant al acestui prodigios rutier, apoi cu tot mai multă insistență, in 
presa occidentală de specialitate s-a subliniat că marele Merckx nu 
mai este chior așa de mare...

Numai că ultimul om di'spus să recunoască acest lucru este tocmai 
Eddy Merckx. El „ține" în continuare la preț, solicitînd, și așteptând, 
contracte avantajoase, încercînd să impună condiții. Treptat, însă, și 
cu oarecari ocolișuri, Eddy Merckx a ajuns și el la adevăr. La crudul 
adevăr, relevat — printre altele — de diplomatica tăcere a unei firme 
spaniole din Pampekina. Diriguitorii acestei firme, solicitați să patro
neze teamui Merckx, s-au arătat foarte atenți cu cheltuirea banilor 
proprii și n-au răspuns ofertelor asului pedalei, păstrînd o rezervă 
jenantă. Ceea ce l-a determinat pe Daniel Dousset, managerul lui 
Merckx, să recunoască în ziarul parizian „L’Equipe" : „Nu mai înțe- 
leg nimic... Nu știu nimic. Ne aflăm înîr-un impas total. Eddy își 
face singe râu și se tot întreabă cum se va termina toată povestea. 
Eu îl înțeleg. Dacă cel puțin am avea vreo contrapropunere. Dar, nu I 
Este un gol total. De aceea cred câ trebuie sâ luăm o decizie foarte 
repede...*

Deci o situație penibHă, în care un mare campion se vede ocolit, 
refuzat politicos sau înconjurat de o tăcere apăsătoare, atunci cînd 
cota valorii sale a început să scadă. Este consecința directă a unui 
anumit mod de viață sportivă, dominat de legea profitului. In finalul 
articolului din „L’Equipe", intitulat „Eddy Merckx în impas”, se invocă 
ajutorul unor firme cu care Merckx are contracte publicitare. Ar fi 
una din soluții. Cea fericită. Dar tot cotidianul parizian mai preci
zează : „In primul rind, Merckx trebuie sâ-și scadă prețurile...* Și 
gîndul ne duce la reflecția amara a unui mare fotbalist profesionist 
care zicea că atunci cînd în cariera unui performer începe tocmeala, 
începe și sfîrșitul. Să fi sunat „ora tocmelii" pentru Eddy Merckx ?...

Călin ANTONESCU
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