
ÎNCHEIEREA CONSFĂTUIRII 
DE LUCRU

DE LA C.C.
In prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, joi dimineața au 
continuat în Capitală lucrările 
Consfătuirii de lucru cu primii- 
secrelari și secretarii cu proble
me agricole ai comitetelor ju
dețene de partid, convocată din 
inițiativa secretarului general al 
Partidului Comunist Român.

La lucrările din ziua de 2 
februarie au luat parte, de ase
menea, membrii Consiliului Na
țional al Agriculturii, ai orga
nelor ce intră in componența 
acestuia, alte cadre din agricul
tură, membri ai organelor de 
conducere din producția și cer
cetarea agricolă.

Sosirea in sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost salu
tată cu vii și puternice aplauze 
de întreaga asistență.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiul Consfă
tuirii au luat loc tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu. Ion Dincă. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutn, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Constan
tin Dăscălescu.

în sală se aflau membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, activiști de 
partid și de stat.

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-

In cadrul pitoresc al 
Masivului Paring, schio
rii juniori specialiști ai 
probelor alpine debutea
ză astăzi in întrecerile 
campionatelor naționale 
care se desfășoară sub e- 
gida „Daciadei“. Proba 
de început, coborirea, este 
o premieră a sezonului, 
pini acum schiorii seni
ori și juniori efectuind 
doar antrenamente pen
tru această ramură a 
schiului alpin, deosebit 
de dinamică și spectacu
loasă

Foto : Dragoș NEAGU

La întreprinderea bucurețteană de articole din sticiâ

MUNCITORII — ANIMATORI SPORTIVI
LA LOCUL DE PRODUCȚIE!

I Nimeni nu neagă valoarea 
I datelor statistice. Firește, e 
'concludent faptul că 50 la sută 
din personalul muncitor al în
treprinderii bucureștene de ar
ticole din sticlă susține cu co
tizații asociația sportivă „Sticla
rul". Grăitor e faptul că în ca
drul „Daciadei" s-au organizat 
întreceri de cros, popice, șah 
sau că 9 secții ale întreprinde
rii sini angrenate în campio
natul de casă, pentru „Cupasti- 
clarului", la șah, tenis de masă 
sau minifotbal. în bilanțul pe 
care ni-1 prezintă responsabilul 
energetic Gh. Stănescu, secre
tarul asociației, figurează și 92 
de nume aparținînd celor care 
au trecut normele complexului 
„Sport șî sănătate", precum și 
560 de participanți (in cursul 
anului trecut) Ia excursiile de 
sfirșit de săptămină. Dar pen
tru a afla mai de aproape, în 
intimitate, viața sportivă a în
treprinderii bucureștene de ar
ticole din sticlă este nevoie să 
stai de vorbă cu muncitorii în
șiși. Opiniile lor dau o lumină 
mai completă, mai cuprinză
toare, asupra preocupărilor, pre
ferințelor și doleanțelor lor 
sportive. Cei mai „calificați" 
sînt — de la sine înțeles — cu 
precădere animatorii sportivi.

Dacă ar fi să-1 asculți pe 
matrițerul Ilici Vasilescu, tine
rii din fabrică „ar mînca fotbal 
pe pline". N-avem ce face, și 
aici aceasta e o realitate : băie
ților le place să bată mingea 
pe tăpșan, iar dacă se poate — 
să joace și intr-un campionat 
oficial. Nu-i de mirare că ti
nerii' de la secția de confec-

AL P.C.R.
ministru al guvernului, președin
tele Consiliului Național al Agri
culturii, a exprimat secretarului 
general al partidului cele mai 
călduroase sentimente de stimă 
și respect, de recunoștință pen
tru grija deosebită acordată a- 
cestei ramuri de bază a econo
miei naționale.

în prima parte a lucrărilor a 
continuat prezentarea de către 
prim-secretari ai comitetelor 
județene de partid a modului în 
care se îndeplinesc, in județele 
lor, hotăririle Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Na
ționale a partidului privind dez
voltarea și modernizarea agri
culturii, sporirea mai rapidă a 
producției de cereale, plante 
tehnice, legume și fructe, a sep
tetului șl producției animaliere. 
Ei au prezentat atit realiză
rile obținute, cit și unele nea
junsuri existente in diferite sec
toare ale activității agricole, au 
expus măsuri și soluții pe care 
își propun să le adopte in ve
derea lichidării răminerilor în 
urmă, au făcut propuneri de îm
bunătățire a activității organe
lor agricole județene cit și cen
trale, a altor organisme de stat, 
in vederea Îndeplinirii in cele 
mai bune condițiuni a prevede
rilor Programului partidului pri
vind creșterea intr-un ritm mai 
înalt a întregii producții agri
cole.

In încheierea Consfătuirii, pri
mit cu vii ți însuflețite aplauze, 
a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu atenție și subliniată in repe
tate rinduri cu vii și puternice 
aplauze. Ea se va da publicității.

„MUNCA Șl SÎRGUINTA FAC 
MAI MULT DECÎT TALENTUL"

i(ihic<L'(T antrenorul emerit Aieiandru (siplcr

prelucrat forme și-au 
singuri echipamentul.

ționat și 
procurat 
Iar adversarii lor cei mai în- 
dirjiți — echipa sudorului Ion 
Crișmaru, de la secția cup
toare, sau cea a electricianului 
Gh. Mihalache, de la secția e- 
nergetic. Important ni se pare 
faptul că In întreprindere există 
o sănătoasă emulație sportivă 
intre secții, ceea ce a facilitat 
inițierea unui antrenant cam
pionat de casă.

Lăcătușul Ion Rusu sau elec
tronistul Romeo Para3chiv ar 
putea vorbi oricui despre pa
siunea lor pentru tenisul de 
masă, joc în ale cărui taine au 
fost introduși, iar mai apoi per
fecționați, de către un fost cam
pion român, acum instructorul 
lor : Paul Pesch (de care-și vor 
fi amintind, cu plăcere, toți iu
bitorii ping-pong-ului). Precum 
topitorul Alexandru Visileanu 
sau electronistul George Po
pescu ar putea povesti cu cită 
însuflețire se angajează, după 
orele de muncă, o mulțime de 
tineri din întreprindere in în
treceri de volei. Și aici există 
o explicație : profesorul de e- 
ducație fizică Ștefan Mitrca 
este antrenorul lor, un om ca
lificat, cu multă tragere de 
inimă, care n-a ezitat să-și pună 
cunoștințele de specialitate la 
îndemîna celor ce au adoptat 
in fabrică gimnastica in pauza 
de producție. Iat-o pe munci
toarea Mariana Nistor, din ate
lierul de pictură, spunînd : „La 
noi, cei din cadrul secției de 
articole de menaj, care lucrăm 

. in poziții imobile Ia pictură sau 
gravură, s-a simțit cel mai mult
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De la Slănic- 
Moldova urcăm pe 
un drumeag stră- 
ne poartă pe subvechi 

brazi 
ginții

ope- 
Gh. 
bă- 

sin- 
mai 
albă

care
falnici, peste podețe ar
in umbra cărora, vara, 

fulgeră păstrăvul — cel mai ra
pid sprinter al muntelui. Urcăm 
cu alai mare de tinerețe și voio
șie, cu zeci de schiori și sănii a- 
duse din Faraoani. Pir joi, Colo- 
nești, Răcăciuni. Heneiuș — din 
mai toate comunele județului Ba
cău. Urcăm împreună cu sute 
de elevi din orașele Tg. Ocna, 
Buhuși, Slănic-Moldova, cu ti
neri mineri din Comănești, cu 
petroliști din Moinești. cu 
ratori chimiști din oraștil 
Gheorghiu-Dej. Urcăm în 
trinul masiv Nemira — 
gurul din zonă care își 
păstrează imaculată haina 
de iarnă — pentru a participa 
la o mare sărbătoare a spor
tului de masă : etapa pe jude
țul Bacău a ediției de iarnă a 
„Daciadei".

La piriul Hotar se face ta
bără, concurenții iau în stăpî- 
nire pirtiile, profesorii de edu
cație fizică se grupează pe 
comisii dinainte stabilite, se in- 

nevoia unor exerciții de dez- 
morțire și înviorare la mijlocul 
zilei de muncă. îair-o vreme 
învățasem toate exercițiile pe 
dinafară. Poate ar trebui, din 
cind în cind, să le reluăm siste
matic, pentru 
urmei — sini 
tații noastre".

Nea Floriei 
rul, un fel de edec al între-

Victor BANCIULESCU

că — la urma 
in folosul sână-

Iofciu, instalato-

(Continuare in pag. 2—3)

0 FRUMOASA VICTORIE DE PALMARES
l-E.F.S.-Lic. 2 — GEAS Sesto San Giovanni 59—57 în 

sferturile de finală ale C.C.E. la baschet feminin
întrecută în deplasare la o 

diferență de 21 de puncte, e- 
chipa feminină de baschet 
I.E.F.S.-Lic 2 a dorit să se 
revanșeze ieri seară, la „Fio- lupta sub panouri, 
reasca", în fața redutabilei for
mații italiene GEAS Sesto San 
Giovanni, în partida desfășurată 
în sferturile de finală ale C.C.E. 
Și, după o întrecere captivantă 
prin evoluția scorului (dar de 
factură 
dentele 
victoria 
păcate, 
fără efect pentru calificarea tn 
semifinalele competiției. între
cerea a purtat permanent am
prenta unui sensibil echilibru 
pe tabela de scor, care a indi
cat cea mai mare diferență în

tehnică modestă), stu- 
au izbutit să obțină 
cu 59—57 (33—35). Din 

această victorie rămîne
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intrscerile fazei județene a ediției de iarnă a „DACIADEI**

LA FOCUL DIN VATRA HAIDUCILOR
dă

„10—14 ani", 
la sorți, primul care 
concurs este micuțul 

Surdu, elev la școala 
din Bogdânești. In

stalează și stația de radioam
plificare, iar la ora 9 punct star- 
terul principal dă plecarea. 
La sanie „10—14 ani", conform 
tragerii 
intră în
Cristian 
generală
Urma lui, perfect aliniați, alți 
zed de campioni pe școli, pe 
comune, pe orașe — sportivi 
unul și unul. Plecările se dau 
din minut în minut. Sorin Șer- 
bu — campion la această ca
tegorie pe orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — are numărul de 
concurs 17. Are. cu alte cuvin
te, Încă 15 minute pînă Ia start. 
Dar „Pinocchio" — cum îi spun 
colegii — și-a încleștat atît de 
puternic miînile pe sanie, că 
niti o forță din lume nu l-ar 
putea dezlipi de pe soclul lui 
cu tălpici lucioase. Emoționate, 
nemișcate, ca la fotograf, stau 
și fetițele în sănii. Intervin pro
fesorii. juriul 
mai schimbă 
care.

în manșa a 
pată experiență, „lumea mică' 

se orientează — 
ordinea de ple-

doua, insă, se ca-

înirebindu-1 pe antrenorul e- 
merit Alexandru Csipler care 
este secretul succeselor sale in 
lumea scrimei, septuagenarul 
sătmărean s-a uitat la mine de 
parcă aș fi coborit tocmai a-
tunci din Marte. „Cum vine as
ta, secret ? Doar îs cunoscute 
toate, că în septembrie, odată 
cu începerea școlilor, și la mine 
la sală începea trialul. Și an de 
an, în cei aproape 50 de cind 
sînt pe planșă ca antrenor, s-au 
perindat aproape 5000 de candi
dați la gloria mușchetarilor. Vă 
mirați ? N-aveți de ce, pentru 
că cifra de 100 pe an îmi era 
norma anuală de selecție, im
pusă de mine însumi. Să vă 
dau două amănunte pentru a 
vă convinge : la campionatele 
mondiale de tineret din Luxem
burg, din anul 1956, în repre
zentativa României erau 11 scri- 
meri din Satu Mare, iar la edi
ția din 1965 a C.M. de tineret, 
pe primele două locuri s-au 
clasat elevele mele Ecaterina 
Iencic și Ileana Gyulai. Că pri
mai dintre ele a dobindit — e- 
xact după un deceniu ! — și 
titlul de cea mai bună flocetistă 
din lume, sau că Ileana a cîștl- 
gat de cele mai multe ori pres
tigioasele trofee internaționale 

min. 11 : 23—14 pentru campi
oanele României. Apoi, bas
chetbalistele italiene, benefici
ind de o netă superioritate în 

au refăcut 
handicapul : In ultimul minut, 
Liliana Duțu a înscris de la 
semidistanță coșul victoriei, dar 
GEAS Sesto a mai beneficiat 
de un atac și chiar de 3 arun
cări libere, pe care, însă, Vanda 
Sandon le-a ratat.

Au Înscris : Roșianu 14, Duțu
12, Mihalik 12, Giurea 11, Asza- 
los 6, Bradu 4, respectiv Bocchi
13, Sandon 12, Battistella 10, 
Bozzolo 6, Fogliani 4, Ciaccia 6, 
Tonelli 2, Baldini 2, Re 2. Au 
arbitrat K. Brumen (Iugoslavia) 
și G. Horvath (Ungaria). (D. 
ASMARANDEI).

I Vineri 3 februarie 1978 
nmsumrassaassBisna I

e mal relaxată, se apropie chiar 
de focul ademenitor făcut a- 
proape de start. Calrinuța Ma
tei. pionieră din Moinești, îșl 
face intrarea în „cercul de foc", 
aruneînd cîteva găteje. „Eu 
cred că vatra asta — și Ca- 
trinuța arată spre pojarul do
goritor — a fost făcută de hai
duci". „S-ar putea" — își dă 
cu părerea Ion Rotaru, un foar
te tinăr membru al cercului de 
istorie din comuna Cireșoaia. 
„Piriul se cheamă Hotar și as
tăzi desparte județele Harghita, 
Covasna și Bacău. Dar îna
inte ?...“

Din timp în timp, schiori a- 
nume desemnați aduc „man
șele" de la „alpine", de la schi- 
fond, de la pîrtia de 1500 m 
(sanie — cat. 14—19 ani), se 
opresc o clipă la „vatra haidu
cilor", după care își continuă 
neobosita alergare spre punc
tele de concurs Șandru șl Do- 
bru. La schi -fond, categoria

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

Jeanty și Martini, nu mai e ca
zul să vă spun.„ Deci, dacă din 
fiecare secție am avea cel pu
țin un tinăr scrimer de valoare, 
n-am mai avea probleme la e- 
chipa reprezentativă".

Selecția, după dv„ este baza. 
Dar un anunț pus la intrarea 
sălii — așa cum mi-ați spus că 
făceați — era suficient ?

„Ei, asta-i, cum o să te ba
zezi pe o hîrtie ? D-ta crezi că 
asta am învățat eu acum 40 de 
ani la „Academie des armes" 
din Paris și în întreaga mea ac
tivitate ? Dacă nu cutreieri 
locurile unde se joacă copiii, 
dacă nu te frâmînți noaptea de 
ce n-a mers ziua unul din ele
vii tăi, dacă nu ești prezent în 
sală, dind lecții nu cu ceasul, 
ci după programul elevilor tăi, 
atunci nu te poți numi antre
nor, chiar dacă pe ștatul de sa
larii scrie așa și-ți iei bănișorii 
după scripte. Dar asta-i teoria 
și mie nu prea-mi plac vorbele 
goale. Acum cițiva ani m-am 
dus într-o zi la cumpărături, la 
„Alimentara". Alături, o gră
madă de copii se jucau. Ca de

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Aruncă la coș Maria Roșianu. 
jenată vădit de Mabel Bocchi.

Foto : Vasile BAGEAC



Pc marginea ultimei evoluții a echipei steaua
<

in slcrturilc de iinală ale „Cupei cupelor" la baschet

DOAR 434 DIN 150000 DE TINERI TESTAȚI! (arnet Ce reporter MARAMU

HU-I SUFICIENT DOAR SA OBȚII AVANTAJUL,
TREBUIE SĂ LUPȚI

După patru etape (trei ale 
turului, una din retur), parti
cipantele la grupa B a sfertu
rilor de finală ale „Cupei cu
pelor" la baschet masculin se 
află in situații aproximativ 
egale : fiecare dintre ele a câști
gat acasă și a pierdut în depla
sare, singura departajare actua
lă fiind cea a coșaverajului. In 
aceste condiții, este clar că 
partidele ultimelor două etape 
(Steaua — B. C. Barcelona, 
S-B.B.K. Sodertalje — Sinudyne 
Bologna la 8 februarie, Sinudyne 
— Steaua și S.B.B.K. — B.C. 
Barcelona la 15 februarie) de-

Duel la înălțime intre doi 
ai detentei : Costel Cernat fi

Glenn Berry 
Foto : Ion MIHAICĂ

SA-L ȘI MENȚII I
cută la Sodertalje ne-am con
vins miercuri seară, cînd ste- 
liștii au luat un start impetuos, 
distanțindu-se pînă la 24 de 
puncte. Dar, așa cum s-a întîm- 
plat de mai multe ori cu echi
pa Steaua (nu mai departe 
decît la meciul recent susținut 
cu Dinamo, în Divizia A), ea a 
irosit brusc avantajul, rezulta
tul fiind la un moment dat pe 
„muchie de cuțit". Ce s-a pe
trecut miercuri știm (înlocuito
rii jucătorilor de bază nu au 
corespuns, întreaga echipă nu a 
făcut față zonei-presing etc.), 
se cunosc și motivele căderilor 
din alte meciuri, se mai cunosc 
— teoretic — și antidoturile 
pentru evitarea situațiilor ne
favorabile. Practic, insă, con
statăm că ele apar în conti
nuare, diminuind (uneori chiar 
anulindu-le) șansele steliștilor 
de a obține performanțe mai 
bune. Prin aceste rinduri nu 
dorim să scădem din meritele 
echipei Steaua pentru victo
ria obținută asupra formației 
S.B.B.K. Sodertalje. Dorim doar 
să atragem atenția că unele din 
vechile defecțiuni persistă și că 
doar prin eliminarea (sau mă
car prin atenuarea) lor steliștii 
pot obține promovarea in se
mifinale, obiectiv la care ei rîv- 
nesc de mulți ani.

Dumitru STĂNCULESCU
RADIOGRAFIA MECIULUI

STEAUA : Cernat : 26 aruncări 
din acțiune — 14 realizate, 5 a- 
runcări libere — 4 realizate ; Oc- 
zelak : 13—9, 0—0 ; Cimpeanu : 
7—5, S—5 ; Tarău : 1—1, 5—2 ;
Zdrenghea 7—4, 0—0 ; Scarlat 2—1, * ‘ — - . - -

echi- 
(65%).
7—5 ; 
Cray 
4—1 1 

Karlsson 
11—4, 7—7 ; Eriksson 3—1, 2—0 ; 
Hansson 1—0, 0—0 ; Kullberg 3—1, 
2—2. Total pe echipă : 66—30
(«,1%) ; 38—24 (63,10%).

0—0 ; Căpușan : 3—1, 0—0 ; 
litzehi 7—2, 0—0. Total pe 
pâ : 79—41 (51,9%) ; 20—13

S.B.B.K. : Berry 12—9,
Andresson 12—6, 8—5 ; Mc. 
20—9, 5—1 Nystrom 3—0, 
Peersaar 3—0, 3—0 ; O. “ 
11—4, 7—7 ; Eriksson 3—1,

CIȚI DINTRE ACEȘTIA
VOR RAMINE IN ATLETISM?

vin decisive și că, de fapt, toate 
cele patru echipe au șanse de 
promovare. S.B.B.K. are avan
tajul că susține partidele 
teren propriu, în 
nudyne Bologna și 
lona dețin atuul 
experiență, ciștigat 
tivitate competițională interna
țională mai bogată decît cea a 
adversarelor lor directe.

Cit privește pe Steaua, sîn- 
tem convinși că jucătorii acestei 
formații regretă acum și mai 
mult faptul că au pierdut 
(82—83) întîlnirea cu S.B.B.K. 
susținută la Sodertalje, deși 
după desfășurarea întrecerii a- 
vuseseră posibilitatea de a ob
ține — în deplasare — un re
zultat favorabil, cu pondere 
poate chiar hotărîtoare pentru 
calificarea în semifinale. Că 
echipa suedeză putea fi intre- -

ALTE REZULTATE

A :
pe 

schimb Si- 
B.C. Barce- 
plusului de 
printr-o ac-

CUPA CUPELOR : grupa
B.C. Caen — Gabetti Cantu 101—91 
(50—40). Kvarner 
Bosch (Olanda)
Clasament :
1. Gabetti
2. B.C. Caen
3. Den Bosch .
4. Kvarner

Grupa B :
Sinudyne Bologna 
Steaua — S.B.B.K.
95—84 (55—32). Clasament :

4 3 1 333—334 
4 2 2 368—366 
4 2 2 373—392 
4 1 3 330—367

Rijeka — Den
i65—78

B.C.

1. B.C. Barcelona
2. Sinudyne
3. Steaua
4. S.B.B.K.

(33—39)

350— 344 
374—367
351— 337 
324—351

7
6
6
5

4 3 1
4 2 2
4 2 2
4 1 3
Barcelona —

94—86 (49—38),
Sodertalje

7 
6 
6 
5

CUPA „LILIANA RONCHETTI*: 
grupa B : C.S. Torino — Levski- 
Spartak Sofia 77—73 (34—31) ;
grupa C : Mari ța Plovdiv — Bds- 
na Sarajevo 74—65 (34—26) ; gru
pa D î Kralovopolska Brno — 
B.S.E. Budapesta 61—67 (29—37).

Este, desigur, cunoscut faptul 
că, în toamna anului trecut, 
Federația de atletism, sprijinită 
de C.N.E.F.S. și de M.E.I., a 
inițiat o amplă acțiune de se
lecție, in toate județele țării, 
pentru 
mente cu aptitudini pentru ac
tivitatea atletică de performanță.

în urma centralizării datelor ‘ 
acestei acțiuni a reieșit că, în 
prima etapă, locală, au fost 
testați circa 150 000 de elevi și 
eleve. La prima vedere, aceas
tă cifră pare satisfăcătoare, ca 
și cea de 8000 de selecționați 
pentru etapa a Il-a, cu carac
ter județean, dar nu ne poate 
mulțumi faptul că, dintre a- 
ceștia din urmă, doar 434 de 
elevi, dintre care 308 fete, au 
renșit să îndeplinească normele 
stabilite de forul nostru atletic 
și că — cel puțin 
— nici unul dintre 
demonstrat calități 
excepție !

Acțiunea aceasta, 
care a inițiat-o 
atletism in ultimii doi ani, deși 
a marcat unele plusuri față de 
cea din 1976, apreciem că nu 
s-a bucurat totuși de succesul 
scontat, deoarece : 1. s-a desfă
șurat la sfirșit de toamnă, in- 
tr-o perioadă neconvenabilă din 
punct de vedere ai condițiilor 
meteorologice, fapt care n-a 
putut asigura cadrul optim În
trecerilor de selecție ; 2. la pri
ma etapă a acțiunii, in mai 
multe județe, au fost totuși tes
tați puțini elevi ai școlilor din 
mediul rural.

Considerând că finalizarea tes
tării se poate face prin măsuri 
centrale, inițiate de F.R.A., clu
burile sportive, de fapt princi
palele beneficiare ale acestei 
acțiuni, nu au luat măsurile or
ganizatorice pentru promovarea 
in secțiile de bază a elemente
lor tinere. (In acest context să 
amintim că nici măcar 10 
sută dintre tinerii depistați 
1776 nu practică atletismul 
mod organizat). în această pri
vință sint, totuși, de subliniat 
strădaniile manifestate în jude
țele Constanța, Tulcea, Cluj, 
Galați.

Pomindu-se de Ja ideea că 
asemenea acțiuni de selecție nu 
trebuie să reprezinte un scop in 
sine, ei doar etape ale unei ac
tivități continue, care să însem
ne, realmente, un ciștig pentru 
atletismul nostru, F.R.A. și-a 
propus repetarea acțiunii de se
lecție, de data aceasta în pri
măvară, in luna mai. Acțiunea 
va trebui să însemne deci un 
serios pas înainte și de aceea, 
de pe acum, se cer a fi luate, 
la nivelul fiecărui județ, mă
surile organizatorice 
gandistice necesare.

O atenție deosebită 
se acorde elevilor cu 
din clasa a VIII-a, 
trebui îndrumați să se prezinte 
la admitere în clasa a IX-a, cu 
program de atletism, la liceele

depistarea de noi ele-

pină acum 
aceștia n-a 
fizice de

a doua 
federația

pe 
de

la 
în 
în

și propa-

trebuie să 
aptitudini 
care vor

TRIBUNA EXPERIENȚEI
— căci despre ea e vorba — a 
fost la Montreal ’76 și a devenit 
titulară în echipa națională".

Se spune că Satu Mare este o 
pepinieră a scrimei românești, 
pentru că aci este tin teren 
prielnic...

„Terenul prielnic este oriunde 
se muncește cu pasiune ! După 
Olimpiada de la Tokio din 1964, 
am făcut o experiență la Bucu
rești, adunînd 80 de juniori din 
școli. I-am „lansat" pe planșă 
și mulți dintre ei au devenit 
scrimeri de performanță pe care, 
la reîntoarcerea acasă, la Satu 
Mare, i-am lăsat în grija mai 
tinerilor antrenori (și ei foști 
elevi ai mei...) Chelaru și Mure- 
șan. Scrima trebuie deprinsă, 
puțin cite puțin, ca orice fel 
nou de mîncare, pentru că altfel 
te saturi repede... Ce înseamnă 
pasiune ? Să nu te dai in lături 
de la nimic pentru a-ți

POZITIVE
(Urmare din pag. 1)

obicei, mi-am aruncat ochii și 
privirea mi-a fost atrasă de o 
fetiță Înăltuță și slabă care a- 
runca o minge în perete și o 
prindea cu dexteritate, cu mina 
stingă. In timp ce o priveam, 
a venit maică-sa și i-a dat o în
ghețată. Am intrat în vorbă cu 
dînsa, spunîndu-i cine sint și că 
vreau ca fata ei să învețe scri
ma, că are o îndemînare ieșită 
din comun pentru o stingace. A 
acceptat, fetița a început antre
namentele, îi dădeam lecții zil
nic și după un an de scrimă, 
la primul ei asalt oficial, i-am 
arătat-o tovarășului Ghibu, se
cretar al C.N.E.F.S., spunîndu-i 
că această puștoaică (avea a- 
tunci 13 ani) va reprezenta 
cîndva România la Jocurile O- 
limpice. Și Marcela Moldovan

bine meseria. îmi amintesc 
în urmă cu ani, în timp ce 
reticam prin vechea sală, a 
nit în vizită președintele 
C.N.E.F.S. și nu m-a recunos
cut în această postură de... gos
podar. în scrimă, după părerea 
mea, esențialul este lecția indi
viduală. Iată de ce antrenorul 
de scrimă care își face munca 
în dorul lelii transmite direct 
elevului său superficialitatea. 
Or, munca și sîrguința fac mai 
mult decît talentul".

Cu o asemenea concluzie, am 
înțeles lesne de ce antrenorul 
emerit Alexandru Csipler, a că
rui amprentă se află pe toate 
marile performanțe ale scrimei 
românești, iși rezumă astfel, cu 
modestie, activitatea de aproape 
o jumătate de secol : „Am pre
gătit direct 5 Olimpiade : Hel
sinki, Melbourne, Roma, Tokio 
și Ciudad de Mexico...

că, 
de- 
ve-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Prin amabilitatea Serviciului 
vederi de scurtă durată din cedrul 
Institutului Meteorologic am aflat, 
pentru iubitorii sporturilor de Jcrnă. 
grosimea (în c—*’------ - * *
de zăpadă 
tone.

in

■ uț/viiunivi ue IGIIKJ. 
centimetri) o stratului 
principatele zone moft-

Semeni c 
Paring 
Paltini, 
Cuntu

71
47
18
49
14
7

Predeal 
Sinaia (1500) 
Fundata 
Virful Omu 
Rarâu 
Băi,oara

22
30
28
23
30
24

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 27 IANUARIE 1978. Catego
ria 1 1 variantă 100% (autotu-

- - variante 
2 : 7,25 a 

a 3.024

rism Dacia 1300) și 8 
25% a 17.500 lei ; cat.
14,392 Iți ; cat. 3 : 34,50 _ ____
lei ■ cat. 4 : 51,75 a 2.016 lei : cat. 
5 : 152,50 a 684 lei ; cat. 6 : 303 a 
344 lei ; cat. X : 1.933,25 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 78.053 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a re
venit participantului GHEORGHE 
FARAGO din Reșița, județul Ca- 
raș-Severin.

Vă prezentăm pronosticul apre
ciatului actor ALEXANDRU LU-

LESCU de la Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" pentru con
cursul Pronosport din 5 februarie.

I. Atalanta — Bologna 1
11. Fiorentina — Foggia 1

III. Genoa — Milan X
IV. Inter. — Lanerossl 1,X
V. Juventus — Napoli 1

VI. Pescara -- Torino X,2
Vn. Roma — Perugia i,x

VIII. Verona — Lazio 1
IX. Avelllno — Bari 1
X. Lecce — Ascoli 1,X,2

XI. Modena -- Brescia X,2
Xn. Ternana — Catanzaro 1

xm. Varese — sampdoria X

din cadrul fiecărui județ. De 
asemenea, vor trebui 
te acțiuni de testare, 
mai—iunie, a copiilor 
dinițe ■ și din școlile 
pentru a se putea constitui a- 
poi clasele I și, respectiv, a 
V-a, cu program de atletism, 
din cadrul școlilor generale. Am 
insistat asupra acestor lucruri 
deoarece ele trebuie să conducă 
la o modificare radicală a opti
cii după care sint constituite 
clasele de atletism, contribuin- 
du-se astfel la o sensibilă îm
bunătățire a aportului pe care 
rețeaua acestor clase este che
mată să-1 aducă nemijlocit la 
dezvoltarea atletismului de per
formanță din fiecare județ, 
implicit pe plan național.

Selecția — activitate continuă, 
de interes general — nu poate 
fi doar o preocupare pornită de 
la „centru". Succesul ei depin
de, in primul rind, de modul in 
care este „tratată" la nivel lo
cal și județean. In această idee, 
credem că va trebui ca și în 
munca Inspectoratelor școlare 
județene să intervină o cotitu
ră. adică să se aplice cu fer
mitate criteriile de apreciere 
stabilite de M.E.I. pentru acti
vitatea fiecărei categorii de 
profesori. Poate că, in acest fel, 
cei aproape 10 000 de specialiști 
din invățămint vor fi mai a- 
proape de nevoile atletismului 
nostru, sport căruia programa 
școlară îi stabilește un loc de 
frunte !

organiza- 
în lunile 
din gră- 
primare,

Romeo VILARA

CAMPIONATELE MUNICIPALE
ALE SENIORILOR DESCHID

INDOOhliL AILEIIC
s Simbătă și duminică, in sala 

„23 August" din București se va 
desfășura primul concurs impor
tant al sezonului atletic pe teren 
acoperit : campionatele munici
pale ale seniorilor. Concursul 
atlețiloc bucureșteni deschide un 
sezon ale cărui principale date 
sint : U—12 februarie — campio
natele republicane ale seniorilor, 
24—25 februarie — concursul in
ternațional „Cupa de Cristal" și 
11—12 martie — campionatele eu
ropene de 
sezon care 
tru atleții 
mini și in 
este foarte 
așadar, că____ _________
superioară din Capitală vor ono
ra cum se cuvine acest prim test 
al pregătirii efectuate in timpul 
iernii. întrecerile vor începe sim- 
bătă, la ora 16, șl vor continua 
duminică de la ora 9.

sală, la Milano. Un 
durează, practic, pen- 
fruntași cinci săptâ- 
care fiecare apariție 
importantă. Sperăm, 

atleții de categorie

• tn calendarul hivernal al 
semifondistelor noastre a apărut 
un nou concurs : Campionatele 
mondiale de cros (Glasgow, 35 
martie). Valoarea echipei noastre 
(nu vor lipsi, probabil, Mără- 
șescu, Puică, SHai) ne Îndreptă
țește să sperăm la o medalie...

• Semnalăm o frumoasă ini
țiativă a comisiei municipale de 
atletism : organizarea, săptăml- 
nal, a două concursuri deschise 
tuturor' doritorilor. Miercurea (la 
ora 12,30) șl joia (ora 16) sălile 
„23 August", și, respectiv, Dina
mo vă stau la dispoziție I

„DACIADA** PENTRU
Patinoarul bucureștean din par

cul sportiv „23 August* găzduieș
te — începînd de astăzi pînă la 
8 februarie — întrecerile compe
tiției de hochei pe gheață pentru 
juniori II din cadrul „Daciadei*. 
Vor lua parte reprezentativele a 
cinci județe (Cluj, Covasna, Ga-

3

O NOUA VOCAȚI
Ionul crr; 
ehis T“—.
frame cu 
ier xîyb 
al CeSȚra 
rară cont 
bă series

„Fenomenul să rw vă sur
prindă, ținea să ne... avertizeze 
prof. dr. ing. Vasile Popa, rec
torul Institutului <!•_' invățămint 
superior din Baia Mare, pre
ședintele noii secții a asociației 
sportive de pe lingă Centrala 
minelor. Rugbyui nu era chiar 
o «necunoscută» aici. O parte 
dintre tinerii care au îmbrățișat 
meseria mineritului l-au practi
cat in anii in care au urmat 
școli sau au efectuat practica in 
producție in exploatările minie
re din Valea Jiului. Reintorși 
acasă, au fost tentați să-și or
ganizeze o echipă. Ceva a lip
sit insă Întotdeauna, întirziind 
momentul startului".

Momentul de start a coincis 
cu stabilirea în Baia Mare a 
antrenorului Mitică Antonescu, 
cel care a reușit să aducă în 
postura de campioană a țării — 
pentru prima oară — o echipă 
din provincie, pe „U" Timișoa
ra. La îndemnul unor foști rug- 
byști (ing. Vasile Trif și prof. 
Ovidiu Todor) antrenorul a făcut 
primele investigații. S-a fixat 
in cele din urmă la Centrala 
minelor, acolo unde a și găsit 
porți deschise sportului cu ba-

MUICîTORII
(Urmare din pag. 1)
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ANIMATO

prinderii, un „matur" (56 de 
ani) în mijlocul atîtor tineri 
(media de virstă : 23 de ani), 
are un „of" pe care-1 împărtă
șim : „Mă văd toți venind zil
nic cil bicicleta la fabrică, pe 
vînt, ploaie sau zloată. Tare aș 
vrea să-i conving pe tinerii 
noștri tovarăși de muncă ce plă
cere este să încaleci bicicleta și 
pe urmă să le dovedesc cit de 
sănătos e pedalatul. Dacă i-aș 
putea convinge să-și ia biciclete 
(că sint ieftine), mă prind să 
înjghebăm o secție de ciclotu
rism și să plecăm, la sfirșit de 
săptămină — poate chiar îm
preună cu familiile, poate chiar 
pe... tandemuri ! — spre fru
moasele împrejurimi ale ora
șului".

Președintele asociației spor
tive, lăcătușul Ilie Dinu — el 
însuși un înfocat fotbalist — 
pare receptiv la toate bunele 
inițiative. Sigur că s-ar bucura 
mai mult dacă — împreună cu 
C.E.F.S. al Sectorului 4 — ar pu
tea rezolva problema unei baze

materiale 
lui la o . 
iernii. Eo 
siliul oar

ajutor !
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In prima etapă a Diviziei

LA BRAȘOV, CEA MAI IMPORTAN
La sfîrșitul acestei săptămâni 

(sîmbătă și duminică), In patru 
localități din țară se vor desfă
șura întrecerile primei etape a 
Diviziei de lupte libere. Ca și la 
greeo-romane, etapele 
disputa după sistemul turneelor 
individuale (fiecare cu fiecare), 
astfel că fiecare concurent va 
susține cite șase meciuri în două 
zile.

Textila L 
struc torul 
la și C.S.:

se vor reunesc 
Cluj-Na. 
A.S.A. 
merțul 
Mureș, 
cu iese.

La Timișoara se întâlnesc for
mațiile din seria I : C.F.R. Timi
șoara, U. M. Timișoara, Vulturii

o

JUNIORI LA HOCHEI
lați, Harghita și Suceava) și cea 
a municipiului București.

In programul de astăzi figurea
ză următoarele partide : ora 16 : 
București — Cluj ; o-ra 17 : Covas- 
na — Harghita ; ora 18 : Galați — 
Suceava.

dactljct festivalul MINIBAS- 
DAOUntl CHETULUI CRA1OVEAN, 
desfășurat în ' ’ - --
cu 6 panouri) _ _r____ T_
Iar din localitate, a întrunit 400 de 
elevi. Au avut loc meciuri (pe cate
gorii de vîrstâ), întreceri pentru „Co
șul de aur", a fost organizată o 
expoziție de desene și s-au prezentat 
filme avind drept subiect „Baschetul 
la cel mai înalt nivel-. S-au eviden
țiat în cursul competiției : Arida și 
Camelia Ticu (Șc. gen. 23), Viorica 
Bitulescu, Mîhaela Milu (Șc. gen. 7), 
lo«n Andrei, Florin Dumitru, Marius 
Udricâ (Șc. gen. 2), Ciprian Soirie- 
du (Șc. gen. 21). Au fost oferite 
premii speciale celor mai înalțî ju-

^\\\\\\\\\\\\\\^^^
Luni la ora 12,30, in sala Daliei : EXPUNEREA „SELECȚIA IN SPORT" g? 

ă Universitatea culturalștitnțificS București, în colaborare cu Consiliul Jî 
municipal pentru educație fizică ți spori ți Centrul de cercetări pen- $ 

rg tru educație fizică șl sport al C.N.E.F.S., anunță ținerea cursului de g 
g reciclare cu tema : „SELECȚIA IN SPORT*. Expunerea, care va fi fâ- 

cută de prof. Maria Sim ion (Școala sportiva experimentală „Viitorul") 
și prof. Florin Grecu (Clubul sportiv școlar „Energia"), va avea loc 
în sala Dolles, luni 6 februarie 1978, la ora 12,30. Va urma un film ? 

Ș artistic.
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a Clubului sportiv șco-

vorobil reș 
interesa nte 
b.p. I. Coi 
xenburger.

DIN TOATE
ryni

câtor! : Roxana Cristea (Șc. ge>n. 23) 
și Cristian Nedelcu (Șc. gen. 30), 
ambii născuți în 1966 și mâsurînd 
1,70 m. x
ROY ,N CADRUL PREGĂTIRILOR 
DWA pentru participarea la „Tur
neul Primăverii", pugilițti>i de la 
C.S.M. Reșița s-au întîlnit, îr>tr-u<i 
meci amical, ‘cu colegii lor de la 
Motorul Arad. Rezultatul a fost fa-
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ECHIPE DE FOTBAL
turul campionatului le-au cîști- 
gat
46—0 cu Minerul Lupeni. 48—0 
cu Unirea Săcele, 42—0 cu E- 
Iectrotimiș Timișoara etc. Gola
verajul realizat este aproape 
incredibil : 349—4 !

A doua dovadă : toți jucătorii 
sint încadrați in școli sau in 
producție. Centrala minelor, 
conducerea secției de rugby au 
condiționat prezența în echipă 
de existența unei simbioze reale 
muncă-sport. în aceeași măsură 
mai apare o realitate : cu una 
sau două excepții, toți jucătorii 
sint cetățeni stabili in orașul 
Baia Mare, cu locuință, cu fa
milie.

Paralel, antrenorul s-a îngri
jit și de perspectivă. A creat 
un centru de mini-rugby (20 de 
copii, deocamdată, majoritatea 
de la Școala generală nr. 4 din 
Săsar) și alte două centre în ca
drul Liceului nr. 4 de teleco
municații din Baia Mare și Li
ceului de mecanică auto din 
Baia Sprie. în acest fel „schim
bul de mîine” este de pe acum 
asigurat : încă o echipă de „B“ 
se află în pregătire (ea va lua 
locul actualei formații, care 
păstrează bune șanse de a pro
mova in prima divizie), două 
de juniori și una de copii. 
Rugby, deci, la toate eșaloanele 
de vîrstă și de valoare.

Noua vocație sportivă a tine
retului maramureșean promite 
multe. O dorim cit mai împli
nită !

ia scoruri concludente :
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UNTARE

o clipă mai devreme, vroiau să 
se unească * cu Țara mama". 
„Daciadă" — mijloc de edu
cație ; „Daciada" — neîntinată 
sportivitate („dacă vrei, ia star
tul cu sania mea") ; „Daciada"
— spirit de prietenie („Tu nu 
vrei" ? și mînuța — plină cu 
pătrățele de ciocolată — stă în
tinsă pînâ dnd „adversarul" se 
hotărăște). în sfîrșit, „Daciadă"
— dragoste pentru copii (me
dicul nu mai stă pironit lingă 
geanta-i cu hapuri, ci prime
nește continuu focul, pentru ca 
mănușile înfipte în proțapuri 
să fie uscate la întoarcere) ; 
„Daciadă" — răspundere (cu 
prezenta pe pîrtii a tuturor fac
torilor cu atribuții în sport din 
județul Bacău) ; „Daciadă" — 
pași spre viitor — poate prin 
Zîna Savu din Heneiuș, prin 
Adriana Dodeanca, elevă în 
Solonț, prin alți campioni de
semnați aici, la această fru
moasă întrecere sportivă.

Balș, Con- 
Jiul Petri-

a n-a se 
ca ; c.S.M. 
atu Mare,

Arad, Co- 
lure^ul Tg. 
zrhenil Se-

jrâmaXe In- 
» teria a 
K9ov, Rapid 

București, 
teaua, C.S. 
«ș-d Brașov, 
rby îl va 
dintre Di

na.

! turneele 
inaugurale 

Z.H. Hidro- 
S.M. Iași, 
îa Galați, 
:.S. Onești,

In cele mai 
Sola (Reșița) 
i m.n. F. Lu-

— coresp.).

HRT1A ZA- 
a in folosin- 

-re, 70 m 
«est prilej, 

-s ee slalom 
>O.ȘC CU fost 

U(V.’?A$ot 
Fredeal, pe
* POUȘTOA- 

de zona c 
color din co-
â»rii probe- 
Jk_- -
’Crstoloveanu

C. Brezeanu 
Sibiu — șta- 

: Monica Ne
special, Mi- 

sl-a lom uriaș, 
biu) — fond 
3 X 5 km. 
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isputâ azi și 
f, program* nd 
lalom special
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SAU ECHIPE

JIUL ȘTIE CA ARE

Marius POPESCU

pregăti, pentru o 
a-și spori valoarea.

vor aduc, din nou 
motivări care de

Pregătirile pentru retur — Iu spiritul exigenței și responsabilității

NUMAI 8 JOCURI ACASĂ

DE DANSURI ?
Urmărim

tarea r__  ___
pe lor noastre de fotbal în alte 
țări.
scapă 
care judecă și 
arc acest drept 
de lucru au în 
foarte importantă echipele 
tre. La întrebări de genul 
ce s-o fi dus echipa cutare 
Liban »au echipa cutare în Si
ria V 
se opresc de 
la următoarele 
ve : pentru
re. pentru
pentru terenuri mai bune de joc.

Au de cîștigat aceste echipe 
ta capitolul fotbal proptiu-zis? De 
obicei, mult prea puțin. De ee ? 
Pentru câ fotbalul cu care se 
întîlnesc ele este evident inferior 
fotbalului de la noi. Au de în
vățat. deprind ceva jucătorii noș
tri din aceste turnee de ramă ? 
Nimic — ne spunea zHele trecute 
Cornel Drnu, cunoscutul nostru 
internațional, care a participat 
In viața lui La zeci de turnee, șl 
rele și bune. Care sint turneele 
bune, eficiente, realmente folosi
toare ? In R.D. Germană, de pil
dă, unde va pleca Steaua și 
unde pregătirea și meciurile a- 
micale în compania unor echipe 
bune, puternice, vor avea cu si
guranță efecte bune, în Iugosla
via (unde a plecat Politehnice 
Timișoara), în Bulgaria (unde va

în ultimele zile mu- 
mosivâ a pregătirilor echi-

Este *un 
atenției

fenomen ce nu 
opiniei publice, 

ea — pentru câ 
— c« perspectiv, 
această perioadă

noas- 
„de 

în

răspunsurile 
obicei 

moti-
soa- 

cărdurâ.
în pofida

merge Petrolul). țâri în care fot
balul are o valoare certă. Aces
tea sint adevărate turnee de pre
gătire, turnee pe care se mizea
ză câ vor aduce incontestabile 
beneficii fotbalistice, ele repre
sented adevărata vocație, adevă
rata menire a lor. Celelalte tur
nee râmin Intr-un mare procent 
dominate de plezirism. de agre
ment, or fotbalul românesc nu
mai de ele nu duce lipsă in a- 

cest moment în oare 
— se spune — Iți cou- 
tâ un drum nou prin 
muncă responsabilă.
E ciudat să comtațl câ. 

unor critici anuale, mul
te din echipele noastre de fotbol 
pun in această perioadâ fotbalul 
pe pla-nul doi, găsind, de fieca
re dată, motivații care nu stau 
la picioare. Orice s-ar spune, e- 
chlpele de fotbal nu se duc lâ 
dea spectacole într-o țară sau 
alta, cum fac, de pildă, echipele 
de dansuri, ele se duc — mal 
bine zis ar trebui sâ se ducă — 
pentru o se 
munci, pentru 
calitatea.

Știm câ se 
explicații ți ___ ___
care mal bme cusute, dar ade
vărul este unul singur. Problema 
este dacâ ținem seama de el 
sau ti întoarcem mal departe 
spatele.

UN CENTRU DE
F.C. Al GALAJI,

Faptul că multă vreme nu
mărul jucătorilor localnici de 
certă valoare din formațiile gă- 
lățene era extrem de redus, 
că aproape în fiecare an s-a 
apelat la serviciile unor fotba
liști de pe alte meleaguri, „în
drăgostiți” subit de orașul dună
rean, dar nu din cauza frumu
seții sale, a fost consecința u- 
nei politici greșite a clubului 
gălătean privind creșterea și 
formarea juniorilor proprii. A- 
ceastă stare de lucruri a dăi
nuit pină acum doi ani cind, 
în sfîrșit, s-a trecut la reorga
nizarea muncii din acest sector. 
Așa se explică apariția și pro
movarea, în 1977, a unor ju
niori ca Orac, Vlad, Magearu, 
Moțoc, elemente de perspecti
vă. De curind, consilier tehnic 
al centrului a devenit un meri
tuos tehnician in materie, an
trenorii Nieolae Gorgorin. O 
măsură mai mult decît Înțe
leaptă. Antrenorul coordonator, 
A. Neagu, se ocupă de pregă
tirea echipei de juniori din 
campionatul republican, ocu
panta locului trei în serie, care 
dispune de cîțiva fotbaliști ta- 
lentați (Ichim, Mi cu, Slate, 
Grapă). Din grupele de copii

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• TESTAREA (TEORETICA ȘI 

FIZICA) A ARBITRILOR DIN 
LOTURILE DIVIZIONARE. A- 
ceastă acțiune se va desfășura 
In trei etape, după cum urmea
ză : la 11 și 12 februarie, pentru 
arbitrii din lotul divizionar A și 
absolvenții cursului de la Bra
șov, din toamna anului trecut ; 
la 18 și ÎS februarie, pentru ar
bitrii din lotul B din Capitală 
și din județele Argeș, Brăila, 
Buzău, Constanța, Dîmbovița, 
Dolj, Ialomița, Ilfov, Prahova, 
Teleorman și Vile ea ; la 25 șl 26 
februarie, pentru arbitrii ddn lo
tul B din județele Alba, Arad, 
Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, 
Cluj, Galați, Gorj, Hunedoara, 
Iași, Maramureș, Mehedinți, Mu
reș, Neamț, Olt, Satu Mare, Si
biu, Suceava, Timiș, Vaslui și 
Vrancea. Prezența se va face la 
sediul F.R.F., la datele mai sus 
menționate, iar testările vor a- 
vea loc in sala „23 August”.
• MECIUL F.CJW. REȘIȚA — 

U.T.A., din cadrul „16“-imilor 
„Cupei României”, (etapă pro
gramată la 19 februarie), se va 
disputa la Timișoara (ora 14), 
iar partida Industria sirmei C. 
Turzii — A.S.A. Tg. Mureș se va 
desfășura la Cîmpia Turzii, cu 
începere de la ora 11.

a PRIMELE MECIURI DIN 
CADRUL „CUPEI SILVIU PLO- 
EȘTEANU”. La Brașov, în con-

diții dificile de joc, s-au disputat 
partidele etapei inaugurale din 
cadrul competiției „Cupa Silviu 
Ploeștean>u“, ajunsă la a 8-a sa 
ediție, iată rezultatele înregistra
te : Nitramonia Făgăraș — Car- 
pați Brașov 2—0 (1—0), LCJJW. 
Brașov — Metrom Brașov 4—0 
(4—0), Tractorul Brașov — I.T. 
Brașov 8—4 (7—2) și Utilajul Fă
găraș — Torpedo Zărnești 3—2 
(2—1). Meciul C.S.U. Brașov — 
Chimia Victoria a fost amina t. 
Steagul roșu Brașov, aflată a- 
cum într-un turneu in Bulgaria, 
va susține partidele sale din ca
drul acestei competiții încep în d 
de săptămîna viitoare. Etapa a 
doua a întrecerii este programa
tă mîine, 4 februarie.
• SPORTUL STUDENȚESC tN 

TURNEU ÎN ALGERIA. Ieri a 
părăsit țara, plecînd în Algeria, 
formația studenților bucureșteni, 
care urmează să susțină, în pe
rioada 4—16 februarie, un număr 
de patru jocuri — după un pro
gram care va fi stabilit la fața 
locului — cu echipele de club 
Metil Oran, Alger, Metil Setif, 
precum și cu prima reprezentati
vă a țării. Au făcut deplasarea 
următorii jucători : Lazăr, popa, 
Tănăsescu, Ciugarin, Grigore, Ma
nea, Cazan, Cățoi, O. lonescu, 
Rădulescu, Chihaia, M. Sandu, 
Grosu, Șerbănică, Torgulescu, 
Munteanu, Stroe, Predeanu, Mar- 
gelatu.

PE MICUL ECRAN
VINERI 3 FEBRUARIE, ora 22 (pe programul II) : Teierama sport — 

o selecție a celor mai interesante reportaje sportive filmate pe toate 
meridianele (emisiune realizată de Viorel Raba).

S:MBATA 4 FEBRUARIE, ora 16,20 : Rugby, Anglia — Țara Galilor, 
in „Turneul celor 5 națiuni" (transmisiune directă de la Londra ; co
mentator — Dumitru Tănăsescu).

DUMINICA 5 FEBRUARIE, ora 8 : „Sportul pențru toți" — gimnasti
ca la domiciliu ; ora 15,45 : Șah mat în 15 minute ; ora 16,30 : Fi
nala C.M. de handbal masculin (transmisiune directă din Danemarca ; 
comentator — Cristian Țopescu).

LUNI 6 FEBRUARIE, ora 16,30 (pe programul H) : ,,Daciada — spor
tul la sate", film documentar.

MIERCURI 8 FEBRUARIE, ora 17,45 : Baschet masculin, Steaua — B.C. 
Barcelona, meci retur în „Cupa Cupelor'* (transmisiune directă de la 
Sala Floreasca).

JO| 9 FEBRUARIE, ora 18,30 : Baschet feminin, I.E.F.S. București — 
Real Ceha Vigo, repriza a ll-o (transmisiune directă de la Sala Flo
reasca).

La poalele .Cetății” din Deva, 
pe stadionul care poartă ace
lași nume, Jiul a efectuat an
trenamente asidue In perioada 
16—29 ianuarie. In prima săptă- 
mînă, ședințele de instruire de 
după-amiază s-au desfășurat in 
sala de gimnastică a Clubului 
sportiv școlar din Deva. Apoi... 
„am preferat să lucrăm și pen
tru forță tot în aer liber — ne 
spunea antrenorul Traian Io- 
nescu. N-am auzit pină acum 
ea fotbalul să se joace in sală. 
Tocmai de aceea ultima parte 
a „perioadei Deva” am preferat 
să o folosim Iucrind și pentru 
forță tot pe stadion. Diminea
ța antrenamentele s-au axat pe 
atit de necesarele acumulări fi
zice, fără a neglija însă facto-

că se va număra și el printre— 
promovați” — remarca antreno
rul secund Gheorghe Ene.

Sigur că sarcina Jiului nu va 
fi deloc ușoară in retur. Cu nu
mai opt meciuri pe teren pro
priu, la Petroșani, toți compo
nenței din lot vor să-și măreas
că zestrea de puncte și prin 
unele succese pe care să le do- 
blndească in întîlnirile din de
plasare. Dar, pentru a-și atin
ge acest scop, multe din defi
ciențele manifestate în meciu
rile din toamnă trebuie (încă de 
pe acum) eliminate, în așa fel 
ca la deschiderea sezonului ofi
cial „alb-negrii” să intre în 
campionat în plină formă. Care 
ar fi cele mai importante din
tre acestea ? îmbunătățirea jo

COPII . Șl JUNIORI,
SE REVITALIZEAZA

(antrenor D. Cernega) se re
marcă Pop, Bogheanu, Stama- 
te, Sandu, Abrașa, Burghelea, 
Sterian, Partenie, Ungureanu.

Pentru a face loc numai ele
mentelor ce prezintă o cit de 
mică garanție, s-au făcut efor
turi, in ultima vreme, in vede
rea efectuării unei selecții ri
guroase ; selecție ce are loc cu 
regularitate în toate școlile gă- 
lățene, precum ți in cele din 
comunele învecinate ca Pechea, 
Tulucești, Vinători, Sivița. Iată 
și alte acțiuni demne de luat 
in seamă : 1) un lot de 16 
copii șl juniori este supus, te- 
psrst, unui amplu program de 
individualizare (pregătire spe
cială) ; 2) antrenorii echipei de 
seniori, Constantin și Nedelcu, 
participă frecvent la procesul 
de instruire a grupelor de co
pii, precum și la ședințele de 
testare a posibilităților lor ; 3) 
s-a realizat o colaborare fruc
tuoasă cu conducerea școlilor, 
cu părinții copiilor, precum și 
cu celelalte grupări sportive din 
oraș ; 4) centrul de copii și 
juniori se bucură de un spri
jin mult mai eficient din par
tea conducerii clubului și orga
nelor locale și a federației. Nu 
se poate spune, totuși, că lu
crurile se desfășoară, pe toate 
planurile, corespunzător cerin
țelor actuale. Astfel, dezafec- 
tindu-se terenurile de zgură de 
la Complexul sportiv Dunărea, 
pregătirile se desfășoară doar 
pe un singur teren (pe același 
pe care se antrenează și fotba
liștii de la Clubul sportiv șco
lar). La Galați este necesară 
organizarea unui puternic cam
pionat de copii și juniori la 
nivelul municipiului. Cel actual, 
cu doar... patru echipe, este 
o parodie ! Se știe că nu
mai intr-o competiție bine or
ganizată, echilibrată, copiii pot 
căpăta ‘ 5
experiența necesară formării lor 
ea viitori - — - - 
manță, de care echipele gălă- 
țene au nevoie mai mult ea 
oricind. Pentru a se renunța 
odată pentru totdeauna la ra
colările din „grădinile” altora.

Telemac SIRIOPOL

în regim de joc —

jucători de perfor-

lată-i pe jucătorii de la Jiul in timpul unui antrenament eu carac
ter fiiic-tehnic. In prim-plan, de 
Homan, Ciupitu fi Bucurescu.

nil tehnic, iar după-amiază pon
derea 
forței, 
rație, 
»i pe .
rea unor scheme tactice pe care 
sperăm să le 
în meciurile 
pionatului”.

După cite 
seama, văzind modul cum lu
crează la antrenamente jucătorii 
Jiului, aceștia sint hotăriți ca 
in sezonul de primăvară să se 
autodepășească, astfel ea pre
gătirea de iarnă să se conver
tească în jocuri de calitate și 
rezultate favorabile. Dar, la 
Deva, toți jucătorii din lotul 
Jiului (portarii Cavai și Homan; 
fundașii Rusa, P. Nieolae, Bă
din, Ciupitu, P. Grigore și Co
vaci ; mijlocașii Stoica, Stoichi
ță. Mulțescu, Dosan, Boca și 
Toma și atacanții Bnraresra, 
Dumitrache, Sălăjan și Topor 
— transferat de la Aurul Brad) 
au acordat o mare atenție și 
pregătirii testelor fizice de con
trol. în consecință, fiecare, cu- 
noscindu-și posibilitățile, a cău
tat să acumuleze un plus de 
energie pentru ca să fie scutit 
de surprize neplăcute. „Am dat 
intr-una din zile • nomă de 
control orientativă și toți jucă
torii s-au comportat bine, ceea 
ce ne dă speranța că nu vom 
avea 
cind 
dese 
Pină 
antrenează suplimentar și cred

a căzut pe dezvoltarea 
vitezei de reacție și exe- 
mohililății și detentei, ca 
retușarea sau aprofunda-

aplicăm cu succes 
din returul cam-

ne-am putut da

nici un... restanțier. Și 
spun acest lucru mă gin
ți la Ciupitu. care întim- 
unele dificultăți, dar se

la stingă la dreapta, Stoichiță, 
Foto : Virgil ONOIU — Deva

cului mijlocașilor, printr-o par
ticipare mult mai mare și la 
finalizare, chiar și în jocurile 
din deplasare. „Această teamă 
de a ieși din defensivă cred 
că este o problemă de ordin 
psihologic asupra căreia trebuie 
să insistăm foarte mult” (Stoi- 
ehiță). Mărirea capacității de 
efort, în dorința de a se men
ține același tempo pe întreaga 
durată a partidelor. „Am insis
tat, la Deva, asupra lucrului cu 
mingea, în condiții de joc, exe- 
ratind repetări de sprinturi 
prelungite, schimbări de direc
ție, „un-doi“-uri eu adversar, 
uneori pină la epuizare. Acest 
efort impresionant, acest mare 
travaliu este imposibil să nu 
se reflecte pozitiv in jocuri
le din retur” (Traian lonescu). 
Ridicarea rezervelor cit mai a- 
proape de nivelul valorii ti-, 
hilarilor. Aici se cuvine să ară
tăm însă că Jiul a cam men
ținut același „11“ de bază (C*- 
vai sau Homan — Basu, Ciu
pitu, Bidin, P. Nieolae — Stoi
ca, Stoichiță, Mulțescu — Bucu
rescu, Dumitrache, Sălăjan) și 
această permanentă folosire a 
unul număr restrâns de jucători 
a dus la o anume doză de uzu
ră fizică și psihică. Iată de ce 
acest ultim obiectiv devine de 
majoră importanță. Așteptînd 
titularizarea citorva rezerve, să 
sperăm în același timp că la 
Jiul va exista o mai mare pre
ocupare pentru ridicarea ele
mentelor tinere locale.

Gheorghe NERTEA

PRIMELE MECIURI, DAR Șl PRIMII ELIMINAȚI
Au fost reluate pregătirile. 

S-a făcut controlul medical 
„cu multă exigență”, așa cum 
s-a spus. Apoi, cele mai mul
te dintre echipe, mari ți 
mici, s-au deplasat prin lo
calități montane „să-ți încar
ce bateriile”. A trecut și a- 
ceastă perioadă și. Lată, s-au 
disputat primele meciuri de 
verificare. Tinlnd seama de 
perioada In care ne aflăm, 
au apărut In evoluția unor 
formații numeroase carențe 
de ordin tactic și, mai ales, 
tehnic, unele influențate și 
de starea terenurilor. Au a- 
părut însă și actele nesporti
ve. Tar aici nu mai poate fi 
vorba de scuze sau explicații ! 
Mai alarmant este faptul că 
unele dintre ele s-au soldat 
chiar cu eliminări de pe te
ren.

Duminică, la Ploiești, In 
turneul organizat de F.C. Pe
trolul. din patru formații par
ticipante, trei au avut jucă-

»
tori eliminați !T Negrită (Uni
versitatea) l-a atacat violent 
pe Istrătescu (Chimia Brazi) 
și acesta mai-mai să-1 apuce 
de gît pe craiovean. Au tre
buit să intervină alți colegi 
pentru a liniști spiritele. Ori
cum, scenă regretabilă I Am-

bii au fost eliminați. In al 
doilea meci, supărat de o de
cizie a arbitrului (pe care 
noi am considerat-o justifica
tă) Andrei de la Poiana dm- 
pina l-a înjurat pe conducă
torul de joc, fapt pentru care, 
normal, a fost trimis la ca
bină. Atitudinea lui a ombrif 
comportarea echipei, eare lă
sase o frumoasă impresie. La 
Oradea, în ,,amicalul" cu F.C. 
Bihor. Leșeanu și Telegraf de 
Ia F.C. Brăila l-au bruscat 
pe arbitru.

Fe bună dreptate, se pune 
întrebarea: ce au Încercat sa 
verifice fotbaliștii In cauză : 
nivelul lor de pregătire sau 
(tarea de nervozitate ? Ges
turile lor sint cu atit mai 
condamnabile fiind vorba de 
meciuri amicale, in care nu 
mai există nici măcar scuza 
pierderii celor două puncte, 
argumentul cu care se în
cearcă de atltea ori să se jus
tifice (?!?) unele acte nespor
tive.

Cazurile de care am amin
tit trebuie să constituie un 
semnal de alarmă, acum, la 
Începutul unui nou drum, 
eare ne place să credem că 
va însemna un reviriment in 
fotbalul nostru. Cu asemenea 
exemple, Insă, nu va fi toc
mai ușor. De aceea se impun 
măsurile de rigoare Încă din 
start.

Constantin ALEXE



C.M. de handbal masculin

REZULTAT EGAL IN ULTIMUL MECI ,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

DIN GRUPA SEMIFINALA: 
ROMÂNIA R. F. GERMANIA 17 -17

PE GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ
• Titlul mondial și-l vor disputa duminică selecționatele U.R.S.S. 
și R.F.G. • Echipa noastră va intîlni formația

locurile 7—8
Suediei pentru

INGEMAR STENMARK PE PRI 
MUL LOC LA GARMISCH- 

PARTENK1RCHEN

HELSINGOR. 2 (prin telefon). 
Ultima etapă, decisivă, a grupe
lor semifinale din cea de a IX-a 
ediție a C.M. de handbal mascu
lin a fost din plin presărată cu 
rezultate surpriză, două partide 
din cele patru programate termi- 
nlndu-se la egalitate. In prima 
grupă, reprezentativa României, 
jucînd ceva mai bine, a ținut în

a determinat ca 
să se califice pen-

REZULTATE TEHNiCE

SEMIFINALA A : România - 
Germania 17—17 (6—8) ; R. D. 
mana — Iugoslavia

Germania
Germană

B :

16—16
3 1
3 1
3 1
3 0

U.R.S.S.
Danemarca

R. F. 
Ger. 

(11-13)
2
2
1
1

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

SEMIFINALA
nia 18—16 (7—9) : 
dia 18-14 (10-9).
1. U.R.S.S.
2. Danemarca
3. Polonia
4. Suedia

Partidele finale 
vor desfășura după 
gram : sîmbâtă, 
București) Iugoslavia 
tru locurile 5—6 și de la ora 

Danemarca 
duminică.

(Io

0 49-44 4
0 48-46 4
1 46-50 3
2 49-58 1

— Polo-
- Sue-

56-50 5
59-53 5
61-40 2
49-64 0

ATLEȚI ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE 

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 2 (Agerpres). 

în concursul de sală de la 
Budapesta, atletul român Adrian 
Ghioroaie a terminat învingător 
în proba de triplusalt cu rezul
tatul de 16,11 m, urmat de un 
alt sportiv român, Bedros Be- 
drosian — 16,08 m. Pe locul trei 
s-a clasat Katona (Ungaria) — 
16,03 m. La lungime (feminin) 
a cîș.tigat Ildlko Ederlyne (Un
garia) cu 6,51 m, urmată de ro
mânca Gina Panait cu 6,40 m.

Alte rezultate : feminin 800 m
— Lipcsei (Ungaria) 2:05,8 (Ele
na Tiriță a ocupat locul 3 cu 
2:07,0) ; greutate — Drosse 
(R.D.G.) 19,62 m (pe locul 3 
Valentina Groapă cu 15,71 m) ; 
înălțime — Kirst (R.D.G.) 1,88 
m ; Masculin : 3 000 m — Wasi- 
liewski (Polonia) 8:01,6 ; 800 m
— Savici (Iugoslavia) 1:49,8.

și 82,5 m). Pe locurile următoa
re s-au situat Axei Zitzmann 
(R.D. Germană) — 238,8 și Ro
bert Mosching (Austria) — 
235,6 p.

în stațiunea de sporturi de 
iarnă de la Garmisch Parten- 
kirchen au continuat joi cam
pionatele mondiale de schi al
pin. Proba masculină de sla
lom uriaș a revenit marelui 
favorit, suedezul Ingemar Sten- 
mark, care în cele două manșe 
a realizat timpul total de 
3:02,52. Stenmark, care în ul
timii doi ani a obținut victorii 
remarcabile în marile între
ceri ale schiului mondial, este 
în vîrstă de 22 de ani. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Andreas Wenzel (Liechtenstein) 
— 3:04,56 și Willi Frommelt 
(Liechtenstein) — 3:04,75. în
trecerile au fost urmărite de

R.D.G. IC—15) 
echipa R.F.G. 
tru finala competiției, iar selec
ționatei noastre să-i mai rămînă 
șansa Locului VH, care-i asigură 
caLificarea la J.O., dar pe care 
va trebui să și-1 dis-pute dumi
nică cu echipa Suediei.

Meciul cu formația R.F. Ger
mania a avut o primă repriză 
desfășurată intr-un ușor avan
taj al handbaliștilor vest-ger mani, 
după care prin marcarea ,,om 
la om“ a lui Wunderlich șl prin 
agresivitate și atenție în apăra
re, jucătorii români au ajuns să 
egaleze (9—9 min. 39, 11—11 min. 
45, 15—15 min. 55, 16—16 min. 57) 
șt să fie la un pas de a cîștiga 
meciul. Echipa noastră a evoluat 
ceva mai variat și în atac, dar 
tot numai în repriza secundă. O 
notă bună pentru portarul Penu, 
ale cărui intervenții au pus se
rioase probleme productivei for
mații vest-germane și care a 
contribuit la declanșarea unor 
contraatacuri rapide.

Arbitrii Jack Rodiii și Kurt 
Ohlsson, ambii din Danemarca, 
au condus bine plnă către fina
lul meciului, cînd au comis cl- 
teva mari erori. Formații : 
ROMANȚA : Penu (Munteana) — 
Voina 2, Birtalan 5, Stăckl 1, 
Folker 1, DrăgănlțÂ 2, Durăa, 
Stingă, Kicsid 2, Grab ovschi 3, 
Bedivan 1 ; R.F. GERMANIA : 
Hoffmann — Deckarm 3, Spen
gler 2. Kluhspiess 2, H. Brand 1, 
Wunderlich 4, Meffle 2. Ehret J, 
Borczkowski, Rosendahl, Freys- 
sler. Aruncări de la 7 m : Româ
nia 5 (2 ratate). R.F.G. 3 (toate 
ratate) ; eliminări : România 3 ; 
R.F.G. 3.

3:04,56 și

trecerile au fost urmărite 
peste 20 000 de spectatori.

ANTRENAMENTELE BOBBtILOR
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DEBl'Tl»! VICTORIOASE
ALE TINERILOR TENISMANI 

nOMÂNI LA SOFIA
SOFIA, 2 (Agerpres). La Sofia 

au început Întrecerile unul tur
neu internațional de tenis pen
tru Juniori, la care participă 
sportivi și sportive din șapte 
țări, printre care șl România. In 
primul tur, la simplu (cat. băieți 
16 ani), Bogdan Toma l-a învins 
cu 6—1, 6—2 pe bulgarul Sirakov. 
In concursul rezervat juniorilor 
mari (16 ani), Llviu Manca, a 
ciștigat cu 6—1, 6—0 partida cu 
Staikov (Bulgaria).

în cadrul antrenamentelor 
pentru campionatele mondiale 
de bob — 2 persoane —, echi
pajul elvețian Erich Schaerer 
— Iosef Benz a stabilit un nou 
record al pirtiei olimpice de la 
Lake Placid, 
1:05,93. Vechiul 
1:06,14 și fusese 
zi in urmă, de 
Hans Hiltebrand

i
sa 

pro- 
(ora 
pen- 
17,30 
pen- 

. de la 
• Suedia pentru 

la ora 16,30 
U.R.S.S. pentru

3 2 10
3 2 4 0
3 10 2 
3 0 0 3
Brondby) 

următorul 
da la ora 16

Polonia

R. D. Germana — 
tru locurile 3—4 ; i 
ora 15 : România 
locurile 7—8 și de 
R. F. Germania — 
locurile 1—2.

șah valoroasa selecționată a R.F. 
Germania, care — după ce a do
minat prima repriză — a fost 
nevoită să se mulțumească cu 
un rezultat de egalitate : 17—17
(8—6). Acest rezultat, legat de 
cealaltă remiză din prima gru
pă semifinală (iugoslavia —

DuminLcă, în deschidere la fi
nala ediției a iX-a a C.M., echipa 
României va juca cu cea a Sue
diei pentru locurile 7—8.

Hfistnche NAUM

cu timpul de 
record era de 
realizat, cu o 

coechipierii lor 
și Alain Piaget

CONCURSUL DE SALUTURI 
DE LA GSTAAD

Concursul de sărituri cu schiu- 
rile disputat pe trambulina de 
la Gstaad (Elveția) s-a înche
iat cu victoria sportivului elve
țian Hans JSrg Sumi, care a 
totalizat 240,1 (sărituri de 84 m

Noul campion mondial la cobo-, 
rire, austriacul Joseph Walcher

Foto : A.P. — AGERPRES

PATINATORII LA DAVOS

Concursul de patinaj viteză 
pentru sprinteri, desfășurat la 
Davos, a fost ciștigat de sporti
vul canadian Gaetan Bozcher, 
cu 152,220 p. în competiția fe
minină, victoria a revenit Cor
neliei Jacob (R.D.G.) — 172,925 
p. Rezultate : masculin — 500 
m — Boucher 38,19 ; 1 000 m — 
Boucher 1:15,56 ; feminin — 500 
m — Jacob 42,92 ; 1000 m — 
Jacob 1:27,77.

TURNEUL
DE LA

Explorări

DE VOLEI
SCHWERIN

»aia Marc
solia 30Slaria
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CA SĂ VEZI
MINUNI...
Trăim — evident — în epo

ca unei fantastice revoluții 
tehnico-științîfice. ZHnic mo- 
tem asaltați de vești vorbind 
de noi și noi cuceriri ale 
geniului uman și tot mai des 
s intern beneficiarii unor in
genioase idei pase în apli
care. Incepînd cu practicele 
aparate electrocasnice și ter
ni ini nd cu perspectiva — se 
pare nu prea îndepărtată — 
a unor excursii turistice 
traterestre, omul de ari 
iește. incontestabil, la 
tehnicii".

Sportul nu constituie, 
acest punct de vedere, 
„zona interzisă**. Ba. dimpo
trivă. Tot felul de mașini, o- 

utHaje sint azi la 
antrenorilor, spor- 

chiar arbitrilor. E- 
mașinâ de certfrot 
fotbal (echipa vest- 
Muncbein 1860 se 

cu Lin astfel de 
o mașină de reiâ- 

pi stele de schi
— produsă 

nenumărate

parate, 
dispoziția 
tiviior și 
xistă o 
mingi la 
germaoâ 
antrenează 
utilaj I). _ __ ,__  _ ___
cut pistele de schi (..OckeL 
bo“ — produsă în Suedia) 
sau nenumărate realizări ie 
domeniul echipamentului, ob
ținute pe fondul progresului 
uriaș în domeniul chimiei, ai 
maselor plastice. Recent, re
vista pariziană „(.’Express** a 
anunțat definitivarea unul sis
tem complex pentru arbitraj 
la tenis : liniile terenului sint 
special trase, ca o rețea prta 
oare trece 
mingile 
tizate. i 
ușoară < 
șat un ; 
exclude

Numaf 
vakmșâ 
lonează 
tehnicii 
lui, se 
ultima vreme, i 
afaceriști veroși, 
tot felul 
companie 
fuzează (în secret !) echipe
lor de baschet un aparat e- 
rnițind un fascicul de ulera- 
5 u nete care poate opri min
gea să intre în coș, iar prin 
Italia fac afaceri bune (mo
re e „credulitatea** unor oa
meni...) niște „specialiști" în 
parapsihologic care, cică, pot 
influența „magic", din tribu
nă. deciziile arbitrilor... 
sâ vezi, minuni I Alții, 
ingenioși, ,, lucrează" 
meniul produselor farmaceuti
ce. Au apărut, ca ciupercile 
după ploaie, tot felul de 
băuturi miraculoase oare 
fortifica sportivii după antre
nament, loțiuni ce
la... spectaculos oboseala, 
prafuri și unguente care 
ridica tonusul psihic și fizic. 
Numai minuni... Rezultatele 
sportive ale celor ce cred în 
astfel de „minuni1" 
în schimb, deloc minunate..

un curent Uob. 
urmrnd a fi mogne- 

Astfel. la cea mai 
atingere este Jedon- 
sistem sonor, ceea 
orice greșeală.

f câ, în această 
de noutăți care 
progresul științei 
in domeniul spo 
streoooră, insidios 

interesele unor 
,i. care propun 

de „minuni". O 
nord-americană di.

Călin ANTONESCU .

Campionatele europene de patinaj artistic FONDÎȘTI1 SOVIETICI LA START (Agerpres), La

miM RODNINA ALEKSANDR ZAIJEV,
DIN NOII PL PRIMBl LOC LA PERENII

PARIS. 2 (Agerpres). — Pro
ba de perechi din cadrul cam
pionatelor europene de patinaj 
artistic, care se desfășoară la 
Strasbourg, s-a incheiat cu 
victoria cuplului sovietic Irina 
Rodnina — Aleksandr Zaițev.

Acesta a fost cel de-a! 10-lea 
titlu european ciștigat de Irina 
Rodnina. In al cărui impresio
nant palmares mai figurează 
nouă victorii la campionatele 
mondiale și două titluri olim
pice la Jocurile de la Sapporo 
și Innsbruck. Fericită de noul 
său succes. Irina Rodnina, in 
virstă de 28 de ani. a declarat 
că va participa la Olimpiada

■UiHllISniE toiiw
ÎN (inOSLOHCH

Ia cadru! programului stabilit 
pentru acest an. reprezentativa 
feminină de handbal a țării 
noastre întreprinde un turneu 
in Cehoslovacia, tn localitatea 
Cheb, sportivele românce vor 
fi prezente, intre 4 și 12 februa
rie, la O serie de confruntări 
atlt 'cu echipe din țara gazdă, 
cit și cu formații din alte țări 
socialiste

aibă de la Lake Placid, unde 
speră să cucerească cea de-a 
treia medalie olimpică de aur.

Iată clasamentul final al pro
bei de perechi : 1. Irina Rodni
na—Aleksandr Zaițev (U.R.S.S.)
— 148.54 p — campioni euro
peni ; 2. Marina Cerkasova — 
Serghei Sakrai (U.R.S.S.) — 
147,74 p ; 3. Manuela Mager — 
Uwe Bewresdorf (R.D. Germa
nă) — 142,08 p ; 4. Sabine Bess
— Tassilo Thierbach (R.D. Ger
mană) — 138,04 p ; 5. Ingrid și 
Alan Spigl 
135,90 p ; 6. 
Veit Kempe 
134,52 p.

în proba 
lină, după „programul 
conduce Jan Hoffmann (R. D. 
Germană), cu 83,60 p. 
patinatorii sovietici 
Kovalev — 83,28 p și 
brin — 79,56 p.

După desfășurarea 
ilor impuse in proba 
din cadrul campionatelor euro
pene de patinaj artistic de la 
Strasbourg, pe primul loc in 
clasament se află Anett Poe- 
tzch (R. D. Germană) cu 47,24 
puncte, urmată de Dagmar 
Lurx (R. F, Germania) — 44,56 
puncte și Claudia Cristofics- 
Binder (Austria) cu 43,80 puncte.

(Cehoslovacia). —
Kerstin Stolfig — 
(R.D. Germană) —

individuală mascu- 
scurt",

urmat de 
Vladimir 
Igor Bo-

exerciți- 
femininâ

Multipla campioană sovietică 
Galina Kulakova a ciștigat pro
ba de 10 km, cu timpul de 
33:12,0. în cursa masculină de 
30 km, victoria a revenit lui 
Nikolai Zimiatov — lh 30:00.

BERLIN, 2
Schwerin (R. D. Germană), în 
turneul masculin de volei, echi
pa Explorări Baia Mare a în
vins în primul meci cu 3—0 (5, 
13, 5) pe Slavia Sofia. în alt 
meci : S. C, Traktor Schwerin 
— S.C, Leipzig 3—1.

• TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM a La Ottawa, ke- 

niannl Wilson Waugwa a ctștigat 
cursa de o milă în 4:05,6, engle
zul Nick Rose proba de 3000 cu 
7:50.4. iar la feminin americanca 
Joni Huntley a sărit 1,92 m la 
Înălțime.

FOTBAL • Selecționata Ceho
slovaciei a învins pe S.V. Wup
pertal cu 2—1 (2—1). Meciul s-a 
Jucat la Wuppertal. • La Zabrze, 
Gornik a terminat La egalitate : 
1—1 (0—0) cu Chemie Halle. • 
In sferturi de finală la Viareggio: 
O.F.K. Belgrad — Levski Spartak 
Sofia 2—6 (1—0) ; Fiorentina —
Dukia Praga 2—0 (1—9) • In meci 
rejucare pentru 16-imile „Cupei 
Angliei", West Bromwich a reu
șit să elimine cu 3—2 (după pre
lungiri) pe Manchester United, 
deținătoarea trofeului.

LUPTE • Reprezentativa de 
lupte libere a S.U.A. a susținut 
La Baku o întîlnire amicală cu 
selecționata țării gazdă. Sportivii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 10—2 (la două catego
ry de greutate s-au disputat cîte 
două meciuri).

tenis • tn ziua a doua a tur
neului feminin de la Seatle s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Wendy Turnbull — Lea Antono- 
polis 6—», I—6 ; Betty Stove — 
Florența Mihai 6—3, 6—3 ; Vlr-

ginia Wade — Michele Tyler 6—<. 
6—3 ; Rosemary Casals 
Newberry
Goolagong
S—7, 6—1, 
turneul de
C.E.

Janet
6—3, 6—0 ; Evonne
— Regina Marsikova 

6—2. • La Praga, în 
promoție (grupa C) al 

pe teren acoperit : Ceho
slovacia — Bulgaria 3—0. • In 
turul II La Richmond, tânărul Pe
ter Fleming a obținut o surprin
zătoare victorie cu 6—2, 6—3 in 
fața lui Brian Gottfried. Alte re
zultate : Rosewall — Ashe 6—3, 
6—3 ; Gerulaitis — Taroczy 6—1, 
6—2. • La North Little Rock : 
Amaya — Dibley 7—6, 6—3 ; Tim 
Gullikson — Tom Gullikson. 7—6, 
6—4 ; Riessen — Pasarell 7—6, 
4-^6, fr—3 ; Pfister — Cahill 3—6, 
6—3, 6—1.

ȘAH • După zece runde, în 
campionatul masculin al Iugo
slaviei conduce marele maestru 
Matanovlcl cu 7 p, urmat de 
Nikolac — 6V» p, Rajkovid șl 
ivkov — cîte S p. în runda a 
zecea, Matanovlcl — Kovacevid 
¥1—•/•, Ostoid — Parma V»— 
Rajkovici — Hulak ‘A—V, Rai- 
ceviel — Kurajița —V» — • Cea
de-a 5-a partidă a meciului din
tre maestrele Maia CiburdanLdze 
șl Alia Kușnir, care-șl dispută la 
Bad Kissingen finala turneului I 
candidatelor, a fost cîștigată la 1 
mutarea a 51-a de Ciburdanidze, 
care conduce cu 4—1.

• Cornel Oțele*, după meciul de 
handbal ’ R. D. Germană — România : 
..Regret foarte mult absența lui Cristian 
G*țu din echipă, el fiind singurul om 
care ar fi putut să circule printre cele 
două linii de apărători ale adversarilor, 
să le dezorganizeze*. Declarație surprin
zătoare, cu atît mai mult cu cit Comei 
Oțelea, pe lingă faptul că este antrenor 
al echipei naționale, este și antrenorul 
lui Gațu la clubul Steaua. Nu putea el, 
oare, preintîmpina ceea ce regretă a- 
cum ? • Un american de 18 ani, Fran
klin Jakobs, a sărit 2,32 m la înălțime. 
Aceasta cifră, care vine după uluitorul 
2,33 m al (încă) adolescentului Iascenko, 
confirmă faptul că sportul devine tot 
mai mult un joc al copilăriei regăsite, 
vîrstă performerilor coborînd cu pași 
siguri spre clasele elementare. Să amin
tim în paranteză că tot în cursul aces
tei săptămîni înotătoarea Michelle Ford 
a doborît de două ori recordul mondial 
pe 800 m. Ford are 15 ani, adică e în 
perioada „examenului de treaptă" • La 
Auckland, în Noua Zeelandă, acum, 
cînd termometrele din virful blocurilor 
indică temperaturi în jur de 100° Fah- 
reinheit (peste 30°C la umbră), Irena

Szewinska ciștigă în serie curse de 100, 
200 și 400 m, în aplauzele compatrioților 
lui Peter Snell. în fiecare zi, Irena 
Szewinska trimite cîte o ilustrată băie
țelului ei Andrzej, în vîrstă de 6 ani. 
Irena are 32 și e decisă să alerge pînă 
eînd Andrzej va trece și el „exame
nul de treaptă". • Roscoe Tanner, după 
ce l-a învins pe Ilie Năstase, a trecut

și de Borg. Acest din urmă meci a fost 
o confruntare între cel mai puternic 
servici din lume și cel mai reactiv re
tur. Tenisul se simplifică tot mai mult. 
Nu este exclus ca, într-o bună zi, 
„sportul cîndva alb“ să se joace și prin 
corespondență. O mașină electronică ar 
putea înregistra forța și unghiul servi- 

.. ciului, iar o alta va putea răspunde 
dacă adversarul ar fi fost în stare să 
execute returul • Apropo de tenis și

meciul nostru cu Olanda. Dîrau a pier
dut la tie break. Antrenorii au decis ca 
Segărceanu (cel mai bun retur) să ce
deze locul lui Dîrzu (cel mai bun ser
vici). Măsură oarecum logică, pe par
chetul de la Brașov, chiar dacă Dirzu 
a pierdut primul set din cauza a două 
duble greșeli consecutive. • Kubala a 
programat ultimul meci amical al echi
pei Spaniei înaintea „Mundialului", în 
ziua de 30 mai, la Montevideo, cu Uru- 
guayul. (Turneul final începe la 1 iu
nie). Știrea provoacă o stare de nostal
gie bătrînilor fotbalului. în anul 1930, 
echipa României, intre jocurile Campio
natului mondial de la Montevideo, a 
trecut o dată estuarul La Plata, pentru 
a juca un „amical" la... Buenos Aires. 
• Invitația săptămînii : Carmen Bu- 
naciu va figura la sfîrșitul lunii mai 
printre participantele la un mare con
curs de natație, la Montreal. Un concurs 
în care iau startul înotătorii cu cele mai 
bune șase rezultate mondiale pe anul 
1977. Invitația este o performanță fără 
precedent în natația noastră. Ilustratele 
de la Montreal vor fi expediate, de 
astă dată, părinților...

loan CHIRILĂ
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