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Ediția de iarnă a „DACIADEI"

COMPfTITIA CU MILIOANE DL PARTICIPANT!

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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LA ORA PRIMELOR FINALE PE JARĂ
Succes tuturor concurenților!Cea mai cuprinzătoare și mai populară competiție sportului românesc, “ ........................tiva tovarășului NIC

Astă-seară, in „Cupa cupelor" la baschet

CEL MAI ATRACTIV MECI AL SEZONULUI,
STEAUA — B. C. BARCELONACaracterul decisiv al rezultatului face ca meciul de baschet de astăzi (la ora 17,45, in sala Floreasca). dintre Steaua și B. C. Barcelona, programat în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei cupelor", să fie cel mai interesant dintre cele desfășurate la București în acest sezon în competițiile europene
1. B.C. Barcelona
2. Sinudyne
3. STEAUA
1. S.B.B.K.

I 3 1 388-33* 7 
*22 368-366 6 
*22 373-392 6 
* 1 3 330-367 5intercluburi. Intr-adevăr, pentru a se califica formației Steaua îi este absolut necesară victoria, a cărei realizare (conjugată cu succesul formației S.B.B.K., la Sbdertalje, asupra echipei Sinudyne Bologna) ar amîna „scadența" pentru săptămîna viitoare, ctnd vor avea loc partidele Sinudyne — Steaua și S.B.B.K. — B. C. Barcelona. In plus, ste- liștii vor să se revanșeze pen

tru înfrângerea suferită în tur la un scor sever (86—124). Dacă acest insucces a fost doar un accident ne vom convinge astă- seară, cînd așteptăm ca reprezentanta tării noastre in „Cupa cupelor" să lupte cu întreaga sa capacitate, să aibă o evoluție la cel mai înalt nivel, pentru a obține victoria necesară menținerii șanselor ei de promovare în semifinale. Formații : STEAUA : Tarău (număr pe tricou 4 — talia 1,98), Zdrenghea (6—1,92), Scar- lat (7 — 1,98), Pirșu (8 — 1,85), Cernat (9 — 1,94), Căpușan (10 — 1,96), Cîmpeanu (11 —2,00), Netolitzchi (12 — 1,83), Oczelak (13 — 2,00), Neaga (14 — 2,02). B. C, BARCELONA : Epifano (4 — 2,00). Estrada (4 — 1,99), Sibillio(6 — 1,99), Solozabal (7 — 1,85). Flores (8 — 1,90), Ansa (9 — 1,93), Abril (10 — 1,86), De la Cruz (11 — 2,04), Escorial(12 — 1,83), Guyetle (13 — 2,05). Arbitri : D. Jaksici (Iugoslavia) — N. Duran (Turcia).
Titlul de campioni n-a fost clștigat de alții, ci pierdut de ai noștri!

FEDERAȚIA DE HANDBAL
TREBUIE SA SI ASUME RESPONSABILITATEA 

NEREUȘITEI BE LA C. M.
Fluctuațiile de jucători, lipsa unei linii directoare ți 

neinspirata alcătuire a lotului au avut repercusiuni de
cisive asupra omogenității și coeziunii formației £ De 
ce au lipsit Gațu ți Licu ? Q Cornel Penu ți Ștefan 
Birtalan — oamenii care au dat totul pentru echipăCampionatul mondial s-a Încheiat, dar — ca de obicei — comentariile continuă. Ele vor să scoată în evidență ceea ce a înclinat balanța spre victorie sau înfringere, ceea ce a fost determinant in comportarea unei echipe sau a unor jucători. începîndu-ne retrospectiva ediției daneze a C.M. de handbal masculin, ne simțim obligați să subliniem, din nou, echilibrul de forțe existent, chiar dacă — sau tocmai pentru că — nivelul întrecerii a fost mai coborît decît la ediția a VIII-a, disputată în 1974 în R. D. Germană. Ce exemple mal edificatoare — dintr-o multitudine care poate stîrni mirare — pot fi date decît că egala echipei noastre din semifinale (egală numai prin efortul deloc onorabil al arbitrului danez Ohlsen), R.F. Germania, a devenit campioană mondială, iar învinsa Ungariei din preliminarii, R.D. Germană, a cucerit medalia de bronz ?... Pe acest fond, al unui echilibru fără precedent, ierarhia valorilor s-a schimbat in mod substanțial dar valabilitatea ei poate fi contestată de învinșii la limită ai unor echipe de pe podium sau — deseori — de arbitrii care interesat sau dezinteresat au comis un șir nes- flrșit de regretabile erori. Interesant de remarcat că, în acest context, cuplul român Vasile Sidea — Pândele Cîrli- geanu, autoritar, corect, insensibil la apropouri n-a mai fost programat în faza finală...Dar, înainte de alte comentarii, să revenim la problemele noastre. Să revenim, pentru că, în ciuda unor greșeli de arbitraj, vina principală pentru ratarea unei noi victorii o poartă înșiși jucătorii noștri. Nu adversarii au cîștigat, ci handbaliștii noștri au pierdut, uneori lăsînd impresia că-și refuză victori a. „ în toate meciurile pe care

le-au jucat, absolut in toate, ei puteau cîștiga, uneori la scoruri mart Și, totuși... Așa cum am mai spus in comentariile transmise de la fața locului, deși a avut valori reale, selecționata noastră n-a alcătuit o echipă, lipsindu-i omogenitatea, coeziunea (inclusiv cea sufletească), obișnuința de a acționa in comun pentru crearea situației favorabile. Este, desigur, urmarea faptului că forul de resort a vînturat lotul pînă
Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Oczelak (înscriind spectacu
los), unul din artizanii victo
riei (la București) in fața echi
pei Sinudyne, jucător de la ca
re se așteaptă și azi o compor
tare cit mai bună.

Foto : Ion MIHAICA

( sportului românesc, „Daciada", organizată din iniția- tiva tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, intră intr-o nouă etapă, aceea a primelor finale pe țară. întrecerile celor mai buni dintre cei buni vor fi adevărate sărbători ale tinereții călite prin muncă și exercițiu fizic, minunate prilejuri de afirmare a celor mai viguroase talente crescute în rodnica pepinieră a sportului românesc. Faza de masă a amplei competiții a atras în întreceri milioane de participanți, de la copii de vîrsta cutezătorilor șoimi ai patriei la oameni cu tîmple cărunte și brațe călite în focul muncii, flăcăi și fete de la sate, ca și tineri îmbrăcați în mîndra haină militară. Fazele pe localități și pe județe s-au bucurat, de asemenea, de un succes remarcabil, constituin- du-se ca festivaluri în care spectacolul sportiv a fost întregit cu manifestări cultural-artistice tot atît de atractive, genericului „Daciadei" alăturîndu-i-se un altul, de mare prestigiu și popularitate — „Cîntarea României".Finalele pe țară încep cu întrecerile la ramurile de sport din cadrul ediției de iarnă a „Daciadei" în sportul de masă— sanie, schi fond, șah, tenis de masă —, precum și în sportul de performanță : biatlon, bob, hochei, patinaj artistic, patinaj viteză, popice, sanie, schi alpin, schi fond, sărituri schi, combinata nordică, șah. Ca locuri de desfășurare au fost alese, îndeosebi pentru sporturile albe, cele mai pitorești regiuni ale țârii, zone montane îmbrăcate in strălucitorul decor al zăpezii, centre de tradiție, cu cele mai bune condiții, astfel incit întrecerile micilor și marilor campioni să cunoască o reușită deplină.Organizarea finalelor pe țară trebuie să se ridice, sub toate aspectele, la înaltul prestigiu pe care „Daciada" și l-a cîș- tigat încă de la start, să prilejuiască momente memorabile, atît pentru tinerii veniți din toate colțurile țării să se întreacă — cinstit, deschis, bărbătește —, cit și pentru spectatori. Vorbind despre buna organizare ne gîndim, desigur, în primul rind la cadrul sărbătoresc ce trebuie asigurat locurilor de concurs, la popularizarea competițiilor, apoi la primirea participanților, la cazarea lor corespunzătoare și îndrumarea cu grijă și ospitalitate pe tot parcursul competiției.O atenție deosebită trebuie acordată programului întrecerilor, începînd cu festivitățile de deschidere și terminînd cu premierea cîștigâtorilor — momente sărbătorești, cu înalte semnificații — ca și asistenței tehnice, asigurată de cele mai competente cadre, care să aplice riguros regulamentul și să conducă desfășurarea disputelor In spiritul celei mai depline sportivități. La finalele pe țară ale „Daciadei" vor învinge, astfel, cu adevărat cei mai buni. Ca o cerință pentru participanți se impune comportarea lor ireproșabilă —■ ținută sportivă, disciplină, respect față de adversari și spectatori— In așa fel incit colectivele de muncă și sport din care a- ceștia fac parte să se poată mîndri cu ei.g tn aceste zile s-a dat startul in primele finale. Suita aces- Ș tora va continua pînă în luna aprilie. Din partea noastră, g: calde urări de succes tuturor participanților ! gj
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Șl PROFESORII DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
AU MENIREA SĂ DESCOPERE TALENTE !

MARIA ZAMFiRESCU, directoarea Clubului școiar de 
atletism din București.Tovarășe directoare, unitatea pe care o conduceți are. prin specificul ei, tocmai menirea de a contribui la asigurarea „schimbului de miine" al atletismului românesc. Cum se manifestă la Clubul școlar de atletism București această cerință fundamentală pentru continua ascensiune a sportului nostru : o calitate nouă, superioară, în selecția și pregătirea viitorilor performeri î“In urmă cu doi ani școala a fost organizată pe catedre, pe grupe de probe. Conștienți că rezultatul final al muncii noastre — valoarea performe-

rului la absolvirea școlii — depinde in mare măsură de calitatea .materiei prime", am

acordat o atenție deosebită acțiunii de selecție întreprinsa in toamnă la deschiderea anului școlar. Profesorii școlii au testat peste 25 000 de copil bucureșteni. Aproape 500 dintre ei au rămas în cele 37 de grupe de începători constituite. Exigența manifestată de marea
(Continuare In pag. 2—3)

Cum slut valorificate condițiile pentru practicarea sporturilor de iarnă?

SCHIUL PBEDELEAN?
A FOST ODATĂ CA-N POVESTI...
• 5 ani de activitate nclructuoasă a Liceului (de schi)
• Condiții remarcabile irosite = peri9rmanțc s’.iDmc 

diocre • Pepiniera proprie total negiijaiaDe la început sintem nevoițl să afirmăm, că, după 5 ani de activitate, producția de schiori de performanță a Liceului din Predeal (fost Liceul experimental) este nesatisfăcătoare, deși cursanții și profesorii lor au beneficiat de condiții• bune, evident superioare oricăror altorunități din țară. Condițiile au constat (și constau în continuare) dintr-o bază materială adecvată necesităților (cîteva pîrtil cu variație de altitudine și grad de dificultate, și pentru probele alpine și pentru cele nordice,

mijloace mecanice de urcat) și aflată la „doi pași" de școală. Mai există, de asemenea, un internat, echipament și material corespunzător, precum și o structură a programei de învățământ care facilitează mult practicarea schiului. Să nu uităm nici încadrarea acestei u-nități cu specialiști, foști performeri (Elena Neagoe, Dorin Munteanu, Ion Bogdan, Liviu Predeleanu, Ion Dudu), cit și cu profesori cu experiență îndelungată în domeniul instruirii în schi (Elena Matei, Titus

NU NE ESTE PERMIS SĂ DĂM
PRODUCȚIE DE SLABĂ CALITATE!
CONSTANTIN MIHĂIȚA, directorul Clubului sportiv

școlarSelecția și pregătirea schimbului de miine" este o problemă de mare actualitate și am apreciat inițiativa ziarului „Sportul" de a o pune in dezbaterea opiniei publice, odată
Steauacu „masa rotundă" recent organizată. Noi sintem direct interesați de această temă, fiind

(Continuare in pag. 2—3)

Predealul, , oază a schiului, dar... fără schioriFoto : Dragoș NEAGUToma). Pe Clăbucet (probe alpine), pe Cioplea (sărituri de la trambulină) și în Valea Poliș- toacă (fond) se pot efectua antrenamente multe luni dintr-un an, iar în caz că zăpada se lasă așteptată, pîrtiile din jurul cabanei Gârbova (aflată la alti-
tudine mai mare) pot fi utilizate cu succes. Referitor la numărul orelor de antrenament, acesta crește — perioadă înde-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2—3)



LIPSESC GALELE DE BOX. DIN VINA CUI?
Q Organizatorii se codesc @ Antrenori care se opun

• Inițiativele trebuie stimulate
@ Fără meci-vedetă?

CAMPIONATE • COMPETIȚII
ASTĂZI, ETAPA A 17-A IN DIVIZIA A LA VOLEI

Iama nu e propice doar schiu
lui șl bobului, ci și 
măsură 
desfășoară 
Boxul 
și nu 
plicații 
cificul. 
patru „ . .
său masa de înfocați suporteri, 
iubitori ai sportului cu mănuși.

A fost nevoie, ia sfirșitul anu
lui trecut, de frumoasa gală de 
Selecție din București pentru a 
ne da seama că spectacolul pu
gilistic cu capete de afiș este 
capabil să aducă, intr-o singură 
seară, aproape 7000 de plătitori 
la casele de bilete. De fapt, nu 
știm prea bine pentru cine a 
mai fost nevoie de această con
cludentă probă...

în cursul întregului an 1977, 
to marile săli ale Capitalei nu 
am avut ocazia să urmărim decît 
două turnee importante („Cen
tura de aur- și finalele cam
pionatului național) și o singură 
gală de anvergură (cea mențio
nată mai sus). Este adevărat 
că în micile săli de cartier 
bucureștene, adesea cu spații 
neadecvate, neîncăpătoare și cu 
instalații uneori improvizate, 
«-au ținut anul trecut vreo 70 
de reuniuni la nivel municipal, 
dar acestea nu puteau potoli „se
tea- de BOX BUN a numeroși
lor spectatori potențiali.

Priza La public este dovedită. 
Nu mai vorbim de excelentul 
efect propagandistic pentru un 
sport care are neîncetat nevoie 
de stimulul public. Atunci de 
ee nu avem mai multe gale 
bune ? Iată o întrebare la care 
există mai multe răspunsuri.

în egală 
sporturilor care-și 

activitatea în săli, 
se află printre acestea 
e nevoie de savante ex- 
pentru a-i desluși spe- 

Ringului îi stă bine între 
pereți, adunînd în jurul

2. OPOZIȚIA UNOR ANTRE
NORI. Timidele tentative ale 
unor comisii sau secții de s or
ganiza reuniuni de răsunet s-au 
Lovit adesea de veto-ul antreno
rilor (mai ales al ceior de la 
cluburile importante), care re
fuză să-și înscrie elevii în pro
gram din motive ce țin, în ma
joritatea cazurilor, de o așa-nu- -------- - pen- 

for- 
sau 
po- 

în 
, ur- 
(Este

mită „strategie de club", 
tru a nu dezvălui, chipurile, 
țele reale ale boxerilor lor 
pentru a nu-1 expune unei 
sibile înfringeri premature 
raport cu o altă competiție, 
mătoare, mal importantă. ( 
oare sportiv un asemenea punct 
de vedere ?).

întrunește condițiile propagandis
tice, dacă nu are pe afiș în- 
tilniri deosebite, atractive, solu- 
ționînd concurențe locale sau 
emulații pe plan național. Dar 
nici nu e neapărat necesar ca 
programul să cuprindă, să zicem, 
de 11 ori meciul Calistrat Cuțov 

— Paul Dobrescu. Este suficient 
să oferi publicului una sau două 
partide de 
fel puțind 
gale, toți

mare calibru, in acest 
fi rulați, la 

bunii boxeri
diverse 

ai țării.

CAUZE ȘI SOLUȚII

SUPRA- 
Potrivit 
este a- 

nu poate 
‘ U-

3. TEAMA DE A NU 
SOLICITA PE BOXERI, 
preceptelor medicale — 
devărat — orice pugilist 
evolua decît într-un număr 
mitat de meciuri pe an, pentru 
a se menține în formă fizică 
optimală. Acest principiu este 
invocat în special de responsa

bilii lotului național, neglijîn- 
du-se faptul că solicitarea bo
xerilor fruntași nu se face con
comitent, o dată pentru toți ! 
în schimb, în meciuri de an
trenament ei apar destul de des.

★
de a fi 

de ga]e 
i de a fi 

o___  ____ ___ ,___posibile
pentru ca iubitorii de box să 
se poată bucura de numărul de 
reuniuni pe care-1 merită extra
ordinara lor pasiune pentru acest 
sport de mare spectacol. Vom 
supune deci atenției următoa
rele puncte de vedere.

Nu avem pretenția i 
epuizat cauzele lipsei 
pugilistice și nici aceea 
găsit toate soluțiile

tă- 
în 
de

@ Cei mai buni boxeri ai 
rii sînt prea adesea ținuți 
mediul claustrat al stagiilor 
pregătire, cu monotona întîlnire 
a acelorași parteneri (pe care-i 
cunosc prea bine și care nu mai 
oferă posibilități de sporire a 
experienței), în loc să fie rulați, 
cu rîndul, la gale al căror „cap 
de afiș" să devină.

L LIPSESC ORGANIZATORII. 
Federația de box își declină ca
pacitatea organizatorică dincolo 
de marile competiții naționale 
aau internaționale, invitînd co
misiile județene sau locale, clu
burile sau asociațiile sportive cu 
secții de box să preia această 
sarcină. Dar acestea, la rîndul 
lor, sînt adesea handicapate de 
lipsa unor boxeri localnici va
loroși sau de Impasibilitatea pu
blicului față de reuniuni fără 
Interes. Nu în ultimul rînd ar 
trebui să menționăm absența 
onor organizatori specializați de 
spectacole sportive.

4. ABSENȚA STIMULENTULUI. 
In palmaresul anual al oricărui 
boxer 
servă 
ci urile 
acasă, 
tuația 
mărul _ _  _______ _
interne cu importanță. In acest 
domeniu mai e loc destul pen
tru exersarea ingeniozității, prin 
instituirea de premii, de titluri, 
de trofee care să stimuleze In 
flux continuu ambiția oricărui 
pugilist, să-1 facă conștient de 
mulțumirea care-1 așteaptă la 
sfirșitul oricărui concurs.

• Două gale pe lună în mod 
regulat la București (răspunzînd 
perfect cererii publicului) sînt 
de preferat numeroaselor antre
namente cu sparring-partner la 
Snagov.

român de clasă se ob- 
un decalaj net între me- 
Internaționale și cele de 

în favoarea primelor. Si
este determinată de nu- 
insuticient de competiții

5. NEGLIJAREA „CAPETELOR 
DE AFIȘ", o gală nu poate fi 
interesantă și nici nu poate ob
ține succes de pubde, deci nu

SCHIUL PREDELEAN ?
A FOST ODATA CAN POVESTI
(Urmare din pag. 1)

lunga tă din anul școlar — pînă 
la cote corespunzătoare nivelu
lui internațional.Și, totuși, reprezentarea Liceului din Predeal la nivel internațional și intern este nesatisfăcătoare, mai ales dacă ținem seama de faptul că. în a- cești 5 ani, la unitatea respectivă au venit mulți dintre cei mai talentați tineri schiori de 
pe cuprinsul țării. Să amintim doar că la ultima Balcaniadă de juniori (1976, Mavrovo — Iugoslavia) reprezentanții României proveniți de la Liceul din Predea] s-au clasat pe locuri mai mult decît modeste : Moise Gârbacea locul 7, Vladimir To- dașcâ locul 10 la 10 km. Marce
la Țeposu locul 9 la 5 km, singura poziție ceva mai bună (totuși nesatisfăcâtoare) fiind realizată de Csaba Portik la slalom (locul 3). Dar și Csaba Por
tik ca și aproape toți cei care 
au obținut poziții notabile în concursurile internaționale și interne sînt proveniți din alte centre (Portik din Cluj-Napoca), veniți la Predeal pentru „perfecționare “ în domeniul schiului. Cum s-a făcut „șlefuirea*  
se vede în nivelul actual al juniorilor de la Liceul din Predeal™ Cit privește preocuparea pentru ridicarea de elemente provenite din localitate, aceasta 
a fost ca și inexistentă. Printre puținii predeleni ajunși la un nivel mai ridicat se află Doina, Cecilia și Ionuț Frățilă, dar nu datorită faptului că profesorii de educație fizică din Predeal s-ar fi ocupat de instruirea lor, ci pentru că părinții lor — Dumitru și Margareta Frățilă, dndva campioni naționali, — au manifestat o firească preocupare pentru inițierea și pregătirea copiilor lor pentru practicarea schiului de performanță.Fără a omite unele condiții obiective (zăpada puțină din anumite perioade ale iernilor, imposibilitatea de a muta la alte clase decît cele de schi pe e- levii scutiți medical pe perioade îndelungate etc.), apreciem că lipsa de rodnicie a Liceului de schi de la Predeal s-a datorat în principal faptului că pro- fesorii-antrenori nu au folosit condițiile favorabile pe care le-au avut la dispoziție. Antrenamentele nu au avut consistență nici cantitativ și nici calitativ (rezultatele slabe obținute sînt grăitoare în acest sens),

_______ _ _ ______ ____>■■■a fost neglijată propria pepinieră, deși tradiția performerilor (Mihai Bară, Dumitru Frățilă, Horea Lepădata, Mihaela Ghioareă și, în ultima vreme, loan Cavasi, ca să amintim doar de câțiva dintre reprezentanții valoroși ai "Predealului) ar fi trebuit să stimuleze o asemenea tendință, n-an fost valorificate condițiile naturale și cele create prin existența Liceului de schi.ESTE POSIBILA REDRESAREA SITUAȚIEI, POATE DEVENI PREDEALUL UN IZVOR DE SCHIORI DE VALOARE COMPETITIVA INTERNAȚIONALA ? Acestor întrebări ne-a răspuns actualul director al Liceului, prof. Dragoș Burghelea :„Chiar din anul școlar 1977— 1978 au fost luate o serie de măsuri pentru revitalizarea activității, pentru ridicarea calitativă a muncii de instruire în domeniul schiuluL Așa, de e- xemplu. toate clasele 1—4 (chiar și cele care nu au schi), folosesc orele tie fizică pentru schiului, fapt care crearea pepinierei proprii, extinsă, de fapt, și in alte centre— Vama Buzăului, Săcele, Riș- nov, Casa pionierilor Brașov, Bran, Peștera Moeciu, Dăișoara, pe care le-am dotat eu schiuri ; pentru stimularea sportive sau școlare de unde provin elevii, aceștia vor concura sub legitimația unității de o- rigină ; vom solicita împrospătarea cadrelor didactice cu profesori pasionați ai schiului, ea- pabili să se dăruiască meseriei, să stea multe ore pe schiuri a- lături de elevi și nu să se limiteze strict la lecțiile incluse in programa de invățămint. Afirm cu toată convingerea eă Liceul din Predeal are condiții mai bune ca oricind, dar acestea trebuie folosite ca atare. Numai in acest fel Liceul din Predeal își va îndeplini menirea, iar profesorii-antrenori vor putea să cunoască satisfacția de a-și vedea elevii promovați pini in lotul național".Mai adăugăm acestei declarații faptul că la aducerea ceului din Predeal pe linia plutire în domeniul schiului aport hotăritor trebuie să-1 bă și Federația română de schi și biatlon. Consiliul județean pentru educație fizică și sport Brașov și — in mod deosebit— forul diriguitor al sportului școlar din Ministerul Educației și învățămîntului.

profil de de educa- practicarea va facilita
unităților

Li- de un ai-

apreciați pe 
ale globu- 

i nu este 
iubitori de

a Avem boxeri 
multe meridiane i 
iul a căror figură 
cunoscută multor 1 
pugilism din țară decît din fo
tografiile de presă. Să ne ima
ginăm ce succes ar avea, peri
odic, cîte un turneu prin țară al 
celor mai buni pugniști ! Am a- 
vut, recent, o primă dovadă, cu 
prilejul galelor de verificare de 
la Sibiu și Brașov cu participa
rea unor boxeri consacrat! din 
lotul național.

da mai multă 
gale locale, eon- 
ar fi deloc lip- 

invitarea cite 
ttin 

cheltuieli)

• Pentru a 
„greutate- unor 
siderăm că nu 
sită de interes 
nnui boxer străin, din vecini 
(deci fără mari cheltuieli), a 
cărui prezență poate spori atrac- 
tivitatea programului.

• Instituirea unui sistem (ex
perimental) de „provocare*  a de
ținătorului de titlu (orășenesc, 
județean, poate chiar național), 
cu o suită de challengeri care 
să stimuleze emulația. Conco
mitent, pot fi luate în consi
derație noi forme competiționale, 
cum ar fi : turneul celor 4,
turneul celor mai buni intr-o 
singură categorie (bine dotată), 
meciuri intre cluburi la 
două categorii (cu cîte 
xeri) etc.

Iată, după opinia
cîteva teme de reflecție pentru 
obținerea unui necesar salt cali
tativ în importanta problemă a 
galelor pugilistice.

nna sau
3—4 bo-

noastră,

Victor BĂNCIULESCU

La meciul de baschet de 
astăzi, dintre echipele Steaua 
și B.C. Barcelona, sînt vala
bile numai următoarele 
categorii de permise eliberate 
de C.N.E.F.S. : roșii în piele, 
legitimații de serviciu, albas- j 
tre la tribuna 0 (care poartă 
ștampila „valabilă și în săli*),  j 
legitimațiile pentru baschet și 
cele de maestru emerit și 
maestru al sportului la bas
chet.

• Meciul se transmite 
întregime la T.V.

In

Astăzi după-amiază, In campio
natele Diviziei A la volei sînt 
programate partidele etapei a 
17-a. La feminin, „capul de afiș” 
îl deține meciul de la Iași, din
tre ocupantele locurilor 2 și 3 
(Penicilina șl, respectiv, Chimpex 
Constanța). Interesante se anun
ță și partidele Universitatea Cra
iova — Universitatea Timișoara și 
Bapid — Știința Bacău (sala Giu- 
leștl, ora 16), cele trei reprezen
tante ale provinciei fiind anga
jate in disputa calificării in tur
neul final pentru locurile 1—4. 
Tot la feminin mal sînt progra
mate jocurile Maratex Bala Ma
re — Dinamo, C.S.U. Galați — 
I.E.F.S. și Voința — Farul (Sala 
Construcția, ora 17).

In competiția masculină, cea 
mal echilibrată întîlnire se des
fășoară la Suceava, unde echipa 
locală C.S.M. (revelația ultime
lor etape) primește replica for
mației Tractorul Brașov (ocupan
tă a locului patru, dar in oare
care scădere de formă). Progra
mul mal cuprinde partidele Vilto-

AL
DEBUT SLAB 
HALTEROFILILOR 

JUNIORI
etapă a campionatului 

pe echipe pentru juniori
Prima 

național 
s-a încheiat zilele trecute la Bra
șov, cu rezultate mediocre. Cu 
excepția unui singur record al 
țării la juniori mici (Pavel Ne- 
delea — G1 >ria Bistrița — 90 kg 
la „smuls", cat. muscă), toate 
celelalte rezultate sînt sub posi
bilitățile învingătorilor pe cate
gorii. Se pune astfel, to mod fi
resc, întrebarea cum a fost fo
losită perioada de pregătire din 
timpul iernii dacă la acest prim 
concurs al anului majoritatea 
participanților au obținut rezul
tate slabe ?

Pe echipe, clasamentul după 
această primă etapă (Divizia A) 
se prezintă astfel : 1. C.S.AL Cluj- 
Napoca 92 p ; 2. Chimpex Con
stanța 72 p ; 3. Gloria Bistrița 
64 p ; 4. Clujana 54 p ; 5. <3. 
Sp. școlar Constanța 35 p ; 6.
CL Sp. școlar Reșița 32 p. în Di
vizia B, pe primele locuri : Uni
rea Iași 63 p șl Gloria Arad 60 p. 
Iată și eiștigătorii, ta ordinea 
categoriilor : Șeik Mobin (Chim
pex) 185 kg ; Zsolt Andrâs 
(C.S.M. auj-Napoca) 200 kg ; 
Vasile Rusu (Chimpex) 222,5 kg ; 
Eugen Chivu (Gloria Bistrița) 
252,5 kg ; Ion Turc (C.SJd. Cluj- 
Napoca) 255 kg ; Tiberiu Kiskalo 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 260 kg ; 
St. Cserei (C.S.M. Cuj-Napoca) ; 
Dumitru Cristea (Steaua) 260 kg; 
Stefan Csata (Clujana) 250 kg.

„DACIADA- LA
Ieri s-a consumat penultima e- 

tapă a „Daciadei- la hochei pen
tru juniori, competiție la care 
iau parte cinci reprezentative 
de județe și selecționata Munici
piului București.

Partida centrală a etapei 
ieri, disputată la patinoarul 
August- din Capitală, a opus 
chipele București și Harghita, 
capătul unui meci interesant,
care echipele și-au împărțit pe

de 
„23 
e- 

La 
hi

.v

ax. e

nil Bacău — „U“ Cluj-Napoca, 
Rapid — C.S.M. Delta Tuicea 
(sala G iu Iești, ora 17), Expiortn 
Bala Mare — Politehnica Timi
șoara, Steaua — Universitatea 
Craiova (sala Floreasca, ora 15

Constructorul Brăila — Dinamo.Și
FEMININ S

1. Dinamo 16 16 • 63 : 8 32 3
2. Penicilina 16 14 2 43116 » 5

3—4. Chimpex 16 10 6 34 12S
Știința 16 16 6 34^6 26 J

5. Farul 16 9 7 35125 25 3
6. Univ. Timiș. 16 9 7 52126 25
7. Univ. Craiova 16 9 7 34:31 25 5
3. C.S.U. Galați 16 7 9 34133 23 J
9. Rapid 16 7 9 29:33 S3 <2

10. Maratex 16 2 14 20:43 11
11. Voința *) 16 2 14 11:44 17 i
12. I.E.F.S. 16 1 15 9:47 17 5
•) A pierdut un joc prin nepre-

zentare

MASCULIN

1. Dinamo 16 15 1 47: 9 31 <
2. Steaua 15 15 0 45: 7 30 S
3. Explorări 16 13 3 42:13 29 J
4. Tractorul 16 10 6 34:23 26 2
5. Univ. Craiova 16 6 10 27^8 22
6. C.S.M. Suceava 16 6 10 22:35 22 1
7. C.S.M. Delta 16 5 11 22126 21 J
8. Viitorul 15 6 9 24:30 21 2
9. Rapid 16 5 11 23:39 21 110. „U“ Cluj-Nap. 16 5 11 19:36 21 S

11. Polit. Timiș. •16 5 11 20:39 21 5
12. Constructorul 16 4 12 19:39 20 j

xr-â, c

re; MM 
Ilie Ti

„CUPA BUCOVINS

Au luat sfîrșit întrecerile celei 
de-a doua ediții a „Cupei Bu
covinei**,  competiție de volei or
ganizată de C.S.U. Suceava. Tro
feul a revenit formației mascu
line Petrolul Ploiești (3—1 cu 
C.S.U. Suceava, 3—1 cu C.FJL 
Buc. șl 3—2 cu Farul Constanța), 
urmată de C.F.R. Buc. și FaruL 

MÎND RESCU-coresp.).a.

PRIMUL RECORD 
DE ÎNOT AL ANULUI

Luînd startul într-un concurs 
desfășurat la bazinul „23 Au
gust" din Capitală (50 m), mul
tipla campioană și recordmană a 
țării, Irinel Pănulescu, a înotat 
distanța de 1500 
performanță ce 
tor vechiul 
(20:10,1) deținut 
roiu, din 1969.
• Intr-un concurs 

desfășurat la 
haela 
naciu 
4:49,5 
naciu 
melia 
bras.

rn liber in 18:28,1 
corectează simțl- 
record 

de
național 
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extrem 
Iile T 
Iași și 
„Schirn 
trenoru 
este ra 
unăzl, ! 
Constat 
Clubuli 
calitate 
să își 1 
în sele] 
struire, 
în com 
pionaW 
mici li 
apară 
tivi în 

sa 
de car 

pei

de verificare 
(25m) ; Ml- 

Carmen Bu- 
Anca Miclăuș 

liber ; C. Bu- 
î Ca

la 100 m

Sinaia
4:39,3,

Șl 
m
100 m spate ; Ca-

Hoțescu 1:17,3

Costea
4:43,6 

la 400 
65,3 la

HOCHEI JUNIORI
rioadele de dominare, 
fost egal : 4—4 (2—0,
Au marcat : Jumătate, iacob, 
Sprinceană și Cjstinescu — Bucu
rești, ' ‘ ~ ‘ ‘
Buzaș

Alte 
vasna 
lăți — 
Competiția se încheie _____ ,
cînd este programat meciul der
by Harghita — Galați.

S3

tru
scorul a

0—4, 2—0).

respectiv Csata, Bejan, 
și Ba.lla — Harghita, 
rezultate : Suceava — Co- 
12—1 (5—1, 6—0, 1—0), Ga- 
Cluj 11—1 (5—0, 4—0, 2—1). 

se încheie astăzi,

de _ 
Scrimii 
tian G 
ca...*

Șl PROFESORII DE EDUCAȚIE FIZICĂ
AU MENIREA SA DESCOPERE TALENTE !

(Urmare din pag. 1)majoritate a cadrelor școlii mă îndreptățește să afirm că, la ora actuală, avem cea mai valoroasă masă de elevi porniți pe drumul performanței. Desigur, nu toți vor deveni at- leți 1 Trierea continuă. Orga-
PENTRU CONCEDIUL Dv, f 

CÎTEVA SUGESTII:$ STAȚIUNEA MONEASA (jud. Arad) : se recomandă pen- $ tru odihnă, vacanțe, turism. Băile sînt cunoscute din timpul romanilor. Pot fi tratate afecțiuni ginecologice, ale aparatului locomotor și nevroză astenică. gSe pot vizita : Fintîna de la Gropile Urșilor, peștera Ti- noasa, cariera de marmură, Casa memorials „Gh. Groza*,  mormintul lui loan Buteanu (luptător în revoluția din 1848). Căi de acces : calea ferată — gara Sebiș.GOVORA (jud. V îl ce a) : întîmplarea a transformat pre- supuse terenuri petrolifere într-o stațiune balneoclimaterică de interes general. Indicații terapeutice : afecțiuni respira- torii și ale aparatului locomotor.Plimbări în parc, în pădure și la piscul Baba Floarea. Ex- curșii la Hurez, Bistrița, Amota sau Brezoi, Olănești, Ocnele Mari și Ocnița. gCăi de acces : calea ferată — gara Govora.BUȘTENI (jud. Prahova) : la poalele Caraimanului, Jepl- lor Mari și Jepilor Mici, cu o altitudine de 882 metri, stațiu- 5 nea are un cadru natural deosebit de pitoresc, climat subal- g pin fortifiant, aer ozonat, ape minerale, hipotone. Muzeul memorial „Cezar Petrescu", ca și colțul zoologic cu exem- plare din fauna Bucegilor sînt motive suplimentare de atrac- ție. Din Bușteni se pot organiza numeroase excursii ; de la cele ușoare (Căminul Alpin, cascada Urlătoarea, cabana Gura Ș Dihamului) la excursiile dificile spre cabanele Caraiman, Piatra Arsă, Babele sau Omul.In aceste stațiuni se pot reține locuri prin filialele I.T.H.R. din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 4 și 68 și Cal. Griviței nr. 140, al căror program zilnic este ^8-20.^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^20.

I

nizăm trimestrial concursuri, pe catedre. La cei care nu țin pasul, care nu se încadrează în limitele etapelor succesive, în- tr-un cuvînt la cei care nu justifică investiția de muncă, renunțăm imediat.Problema calității selecției și pregătirii celor care vor prelua mîine ștafeta, problemă care ne frămîntă pe toți cei angrenați în munca cu copiii și juniorii, și-ar găsi o rezolvare optimă dacă și profesorii de educație fizică din școlile de bază și-ar asuma direct o parte a responsabilității de a
NU NE ESTE PERMIS

(Urmare din pag. 1)o unitate profilată tocmai pe organizarea activității sportive a tinerilor cu aptitudini deosebite. Faptul că funcționăm pe lingă un mare club sportiv bucureștean indică in mod clar sarcina noastră de a constitui rezervorul permanent de elemente talentate pentru secțiile de-' performanță ale clubului. Sub îndrumarea a 47 profesori de educație fizică și antrenori, cei 1900 de elevi ai unității noastre se pregătesc în 17 ramuri de sport. Aceste cifre redau limpede dimensiunea importantului efort ce se depune pentru selecția, creșterea și promovarea copiilor și juniorilor, pentru propulsarea lor spre înalte performanțe. In condițiile unui efectiv adesea fluctuant, în condițiile muncii uneori rutiniere nu am putut, firește, succese raporta întotdeauna imediate in munca

contribi telor ș Calitate zică es tele de atletism tem —j constata număr la ore J catie M nu figi] temă, i sub dif lizarea încălziri atletism 2—3 lec control cîteva J cări. D forma aAm f
SAnoastră cu rezu baschet! sau Vid luăm ii ce ni s sărăcia] secții-Uffl lui. 'Știd nerații mare, n nu ne J tie ducție dealtfelj noastre Acțiunii a treprind gă, adeJ mare di să fie 4 propierâ care dis să găsii nu pro's liber la tri. Dafl selecție 1
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DE ETICA SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTEparte, combaterea teoriilor neștiințifice, mistice, a concepțiilor retrograde, pe de altă parte, trebuie să se afle in atenția factorilor cu răspunderi, a a- celora care au menirea să se ocupe de educarea sportivilor. Mulți fotbaliști, din păcate unii chiar fruntași, sint Încă robii unor concepții retrograde. Unii nu se... bărbieresc înainte de joc ca să nu piardă !?, alții se închină la intrarea pe teren.„ înaintea meciului cu Iugoslavia, in văzul unui stadion întreg, ba și a milioanelor de telespectatori, âțiva jucători s-au Închinat, dar meciul n-au izbutit să-1 âștige, de unde se vede treaba că atunci cînd jucătorii au lipsuri serioase nici „cel de sus" nu mai poate să le elimine.- „Măi băieți, le spunea Ștefâ- nescu de la Universitatea Craiova colegilor de echipă, doar noi și Ayala am rămas cu părul mare. Mereu sintem in urmă".Mersul înainte al societății noastre cere in mod imperios formarea și educarea unui OM NOU, cu o conștiință înaintată, eu o morală superioară. Pentru fotbaliști, dăruirea, pasiunea în pregătire și joc, trebuie să constituie principalele obiective care să determine progresul așteptat In același timp, se cere să fie criticate manifestările înapoiate, retrograde, cum este aceea de a pretinde cit mai mult de Ia societate și de a-i da, în schimb, cit mai puțin ! Sint destui jucători tineri care, abia intrați în primele lor e- chipe de club, încep cu nazurile, cu pretențiile, alergînd după avantaje materiale. Nu mai departe decît în această iarnă, e- chipele de fotbal au fost duse in stațiuni montane, să se pregătească, asigurîndu-li-se toate condițiile necesare. Și, totuși, unii jucători se plîng...Normele eticii și echității socialiste ne învață și ne cer să luăm poziție fermă față de cazurile de necinste și incorectitudine. în turul campionatului ne-am Intilnit cu asemenea situații, cu jucători care nu și-au apărat șansele așa cum au dovedit că pot să o facă in alte

Adoptate la Conferința Națională a partidului din 1972, NORMELE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE constituie pentru fiecare membru al societății noastre un inestimabil îndreptar al concepției și comportamentului său. Sint norme de educare socialistă, nouă și înaintată atitudine manifestată in muncă pentru interesele generale ale societății, in eroismul și spiritul de abnegație cu care oamenii muncii acționează pentru edificarea noii orîn- duiri socialiste. „Partidul, se spune in documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., va acorda și în viitor o însemnătate deosebită muncii politieo- ideologice, ridicării conștiinței socialiste a maselor. Mersul înainte al societății noastre cere in mod imperios formarea și educarea unui om nou, cu • conștiință Înaintată, eu o morală superioară, cu o atitudine a- vansată față de muncă, față de interesele generale ale societății”.De la toate aceste cerințe, sportul, în general, și fotbalul, in special, nu pot face excepție.Peste puțină vreme începe un nou sezon competițional la fotbal. Un sezon încărcat de obligații. După amărăciunile produse in toamnă, îh cupele europene și în preliminariile C.M., se așteaptă o revitalizare generală a soccerului nostru, pe planul instruirii și al pregătirii moral-volitive, al disciplinei, al educației jucătorilor, cinstei și corectitudinii, al dăruirii exemplare.A venit momentul ca normele eticii și echității să se manifeste puternic și în această disciplină sportivă. Aplicarea în TOATE DOMENIILE a principiilor eticii și echității socialiste constituie o sarcină permanentă și de mare răspundere. Cînd spunem aceasta, avem in vedere în primul rînd, rolul organizațiilor de partid și U.T.C. din cluburi și asociații, al membrilor acestora, care trebuie să se afle permanent in frunte. Lărgirea orizontului științific și cultural al sportivilor, antrenorilor, conducătorilor de echipe, pe de o

împrejurări, cu rezultate prea „surprinzătoare", cu încercări de cumpărare a unor jocuri. Returul va fi și mai aspru cu cei slabi și, de aceea, orice tendință de măsluire a unul rezultat, de neapărare a șanselor în mod corect, sportiv, cinstit, trebuie sancționate cu asprime.Fotbalul, fenomen social in zilele noastre, angrenează in sfera sa milioane de oameni. Iată de ce, aprcciindu-I ca mijloc de educare a unei importante mase de tineri (fie ei jucători sau spectatori), trebuie ferit de orice manifestare retrogradă, inclusiv de fluierăturile, de huiduielile de pe stadioane sau de atitudinile huliganice ale unor spectatori răzleți, certați cu disciplina, cu e- tica. O cer in primul rind NORMELE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE de la care nimeni nu trebuie — și nu are dreptul ! — s« se abată.Constantin ALEXE
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„GENTO DIN GHENCEA'ARE DE ALES
FOTBALUL SAU ȘPRIȚUL> Jvom spune că acest jucător a cules, pină la urmă, pe drept, ce a semănat. Sancțiunea este aspră, dar este meritată. Ne vom opri insă ceva mai Zamfir, fotbalul

S-a schimbat ceva in fotbalul nostru.Mustrarea pe toate tonurile, amenințarea cu degetul, punerea la colț... pină la meciul de duminică au intrat — se pare — în arhivele a două din cluburile-fanion ale soccerului românesc, Dinamo și EzcnzzacDu Steaua. La clubul din Șos. Ștefan cel Mare, AL Moldovan a fost suspendat temporar (acest .temporar" să fie el sîmbure de viitor compromis ?), iar Gabriel Sandu a primit un ultim a- vertisment, in timp ce la Steaua Năstase a fost scos din fotbal (măsură fără echivoc), iar Zamfir a primit și el un ultim avertisment.Deși ne Încearcă in a- ceste clipe un sentiment de regret pentru cel care a fost Năstase — copilul debutant in echipa intîi a Progresului,

mult asupra lui cel care a speriat nostru prin cursele lui irezistibile pe extremă, dar și prin șarjele sale fa- prin restaurante, pe lăsat urme ca taifu-buloase unde a nul Flora. Cel pe care iubitorii fotbalului il alintau cu apelativul măgulitor „Gento din Ghencea" a ajuns, hotă- rit, vrind-nevrind, la o răs- pîntie. Ori fotbal, ori șprițuri.Ce va alege talentatul Zamfir ?Dacă iubește cu adevărat fotbalul și omenia, va alege desigur fotbalul. Dacă nu, vorba românului, ducă-se...
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Un „veteran" exemplar

FLORIAN DUMITRESCU

Florian Dumi-
„TAUNTUL TREBUIE

lecții-
fAMA

• INTILNIRI AMICALE PRO
GRAMATE ÎN TARA. Corvinul 
Hunedoara va efectua un turneu 
pe traseul Tg. Jiu — Drobeta 
Tr. Severin. Azi, hunedorenii 
vor tntîlnl pe divizionara B Pan
durii Tg. Jiu, iar mline vor juca

I $77R/ • J77R/ • jr/R/ • ?r/R/ • 5T/R/

jerirea talen- eampionilor. educație fide exigen- •rbind despre să recunoaș- e bazează pe intr-un mare i și asistențe £ția de edu- 4 sporturilor*  : arareori ca It ca mijloc , pentru rea- gâtitoare, a area pentru ■ontinuă. Cu normelor de eva sărituri, nteva arun- nu se pot
mult Inspec-

RODUCȚIE

toratului școlar propunerea ca in București toate clasele I—IV 
să fie considerate clase cu profil de atletism, să efectueze erele de educație fizică după programa claselor speciale de atletism existente, in prezent, la eiteva școli. Foloasele ar fi considerabile, nu numai pentru atletism ! Bineînțeles, pentru a avea eficiență, orele vor trebui ținute de profesori de educație fizică, nu de Învățători.O masă mare de elevi de 7—10 ani cu un nivel ridicat de dezvoltare a calităților, cu deprinderi multiple și corecte ar ridica pragul selecției, ar asigura o bază sănătoasă începutului activității celor care vin să-i selecționeze pentru sportul de performanță.
DE SLABĂ CALITATE

la Drobeta Tr. Severin cu C.S.M. 
liderul seriei a vn-a '
C. Tot astăzi F.C.M. Reșița tn- 
ttlnește pe teren propriu echipa 
Minerul Moldova Nouă. La Iași, 
Politehnica va primi vizita altei 
formații de Divizia A, S. C. 
Bacău. Politehnica Timișoara. In 
așteptarea unei confirmări pen
tru un turneu In Iugoslavia, va 
juca joi a partidă amicală cu 
UJH.T. Toate aceste tnttlnlrl stnt 
programate la ora 15.

a Diviziei

Fotbalistul trescu a trecut și el pragul celor trei decenii, pilul teribil care loc în înaintarea echipei Dinamo, tumultuoasă de sub U.T.A-ei, după un timp de gîndire în cabina care cunoaște cea mai dură concurență, a Stelei, el este astăzi mijlocașul ofensiv cel înțelept al unei echipe cu care a promovat : Petrolul.L-am surprins, de curind, la Snagov, în mijlocul unui pluton care „înghițea", șfichiuit de vocea de tunet a lui Valentin Stănescu, kilometri după kilometri. într-o pauză, s-a plîns din... ochi, doar spre noi, că il „ține" un picior. Dar nu 
s-a lăsat. Am priceput atunci că avem de a face cu un Florian Dumitrescu care a pierdut, poate, de-a lungul anilor, o zecime pe „suta" de metri, dar a cîștigat, cu siguranță,

De la co- pindea un (de aur) a la extrema culorile timp
multe „zecimi" la capitolul maturitate.Și ce ne poate spune acest căpitan de echipă înaintea unui retur încărcat de responsabilități ?— Cum s-ar prezenta o „radiografie" a formației în care joci ?, l-am întrebat— Petrolul este un ansam- co- la din nublu omogenizat de dorința mună de a munci serios antrenamente și de a lupta răsputeri la meci. Nimeni se sustrage. Cu excepția fundașului stingă Butufei, pe care, personal, îl văd, în curind, In lotul național, sîntem o echipă fără valori proeminente. Poate că tocmai acest lucru explică o atare stare de spirit, pozitivă.— S-a afirmat cu argumentul obiectiv al cifrelor că F.C. Petrolul a înregistrat cel mai mare număr de ratări, la nalizare, în prima parte campionatului. Care ar cauza?

Marius POPESCU

fi- a fl
SPORTUL STUDENȚESC ÎNVINGĂTOARE IN ALGERIA

a whine IN GIULEȘTI. Înapo
iată de la Predeal, unde a efec
tuat pregătirile, echipa Rapid îșl 
începe mline, în Ciulești, seria 
jocurilor de verificare, întllnlnd, 
de la ora 15,30, pe divizionara C 
Electronica.

ALGER 7 (Agerpres). — 
prilejul inaugurării noului 
dion din orașul algerian Blida, 
In prezența a circa 20 000 de 
spectatori, s-a disputat întîlnirea 
amicală de fotbal dintre forma
ția Sportul Studențesc din Bucu
rești și -----
Alger*,  
Africii.
tehnic, 
de 7—6 
rilor de la 11 m) 
sportivilor români.

Cu 
sta-

echipa „Mouloudia Petrol 
campioana Algeriei șl a 
Partida, de un bun nivel 
s-a terminat cu scorul 
(după executarea lovitu- 

In favoarea 
La sfirșitul

timpului regulamentar de joc 
scorul era de 3—3, după ce oaspeții 
au condus cu 3—1, prin golurile 
înscrise de Chihaia (2) 

năsescu. Presa 
ger a publicat 
asupra acestei 
elogii meritate 
două formații, 
cut intr-un spirit de

Si Tă- 
centrală din Al- 

ample reportaje 
tntnnirl, adudnd 
jucătorilor celor 
care s-au Intre- 

sportlvltate.r c bihor

ne mindrim r sportivi ca tălin Scarlat - trebuie să ire reproșul privitor la ie furnizate Kale club’J- re» unei ge- eheltuială aterială, dar / la investi- [ dăm pro- itate ! Iată, in gindurile >rul imediat ie depistare Bl.-s- se in- foarte lar- număr prea i ea acestea imediata a- sportive de Vom încerca :ie pentru a ipă de timp portivii noș- jcțiunilor de :t proporțio-

nală cu buna relație dintre antrenorul nostru și profesorii de educație fizică din școli ; din păcate între acești factori importanți adesea colaborarea nu se realizează in mod corespunzător. Cu elevii selecționați este necesar să efectuăm un volum sporit de antrenamente și intr-un ciclu ritmic pe care din păcate il întrerup alte activități școlare. De mare folos ne poate fi cabinetul care teme speciale matica copiilor De asemenea, sportivii fruntași marii campioni, modele, ca elemente stimulatoare pentru orice candidat la gloria sportivă. De curind, la sugestia conducerii clubului Steaua, ne-am Dropus să ne concentrăm atenția pe selecția și pregătirea unor elemente in funcție directă de necesitățile echipelor de seniori.

extracred că metodic, rezerve proble-ar trebui să-și pentru și juniorilor, credem că ai clubului, pot sluji ea

— O, acesta este tributul plătit lipsei de experiență 1 Avîntul, bunăvoința, dîrzenia av fost exprimate de numărul șuturilor la poartă, pare-se cei mai mare dintre toate divizionarele A. Zăpăceala novicelui, graba, pripeala, convertit într-o golurilor înscrise, fra modestă de simptom ; noi ne timul loc într-un „beneficiarilor" .11 m“. 1 .ajunși în careul advers, jucătorilor Petrolului li se înmoaie genunchii. Dealtfel, făcînd haz de necaz, la noi s-a împămîn- tenit o glumă : cum că s-ar adăposti in 11-le ploieștean un jucător de nivel european. E vorba de State, „cel mai fricos jucător din Europa". Sint sigur că înaintașul de rafinament tehnic care este State va aprecia cum se cuvine. în sens autocritic, această șarjă amicală.

tracul s-au altă cifră, 1 oprite la ci- 22. Un aii aflăm pe ul- clasament al loviturilor de încă o dovadă, că
ÎncheiatȘI A 

1N SIRIATURNEUL

SPRE „C"?

res-

G NICO' APSCU

Mare, cu Dinamo 
am așteptat, la 

repetiție generală a 
o ascensiune spre.„ 
„A", gîndul tuturor 
echipelor fruntașe 
din eșalonul se
cund care se 

adevărat, 
departe ne situăm de

și pentru rostirea unor re
plici elementare, ca MARCA
JUL și DEMARCAJUL — are 
nevoie în permanență de spri
jinul... suflerului de pe mar
gine 7

Așadar o coborire — tn joc 1 
— spre... ,C“ a liderului se
riei a U-a, cînd (stimulați de 
ceea ce ne oferise recent F.C. 
Baia Mare, cu Dinamo și 
Steaua) 
coastă 
Chimiei,

IN LOCUL ASCENSIUNII SPRE „A",
O COBORIRE

Neaderind, firește, nici un 
moment, ta atitudinea de non- 
combat a băimărenilor tn 
competiția organizată, sîm- 
bătă și duminică, de asociația 
sportivă Sirena (deși găsim 
pe undeva o postură de în
țeles In condițiile suprasolici
tărilor din cursul săptămlnii), 
trebuie spus că de la cealaltă 
divizionară B In întrecere, 
Chimia Rm. Vilcea, așteptam 
mult mai mult. Nu atît in 
direcția evoluției pur tehnice 
— dificil de reali
zat pe terenul 
Impropriu, cit pe 
planul angajării la
efort, al disponibilităților fi- 

. zico-tactice.
La prima lui apariție In Ca

pitală pe ’78. liderul seriei a 
n-a din eșalonul secund ni 
s-a părut debusolat In spațiul 
de joc, dezarticulat tn ambele 
faze, de apărare șl de atac 
„Ia-ți omul, Savu .Jeșlți 
din careu, că-1 asfixiați pe 
portar"... „Lepădatu, după pa
să demarcă-te", striga mal 
tot timpul, de pe margine, la 
al săi antrenorul vîlcenilor. 
Marcel Pigulea.

Ce făcuseră pină atunci — 
In toamna trecută, în anii 
destul de mulți de clnd joacă 
fotbal — Cincă. SI anca. Ior
dan, Cornel Nicolae și co
echipierii lor 7 Ce să aștepte 
suporterii Chimiei, in sezonul 
care, iată, bate la usă. de la 
formația favorită dacă ea —

pectă cu 
Cit de

realitățile altor soccere, unde 
o victorie a vreuneia dintre 
divizionarele B repurtată In 
competiții oficiale, In Cupă 
să zicem, asupra „suratei mai 
mari" nu mai Intră demult in 
categoria acelor rezultate sur
priză. Poate și pentru aceea 
că, tn Cupa Angliei de pildă, 
un West Bromwich, recenta 
Învingătoare a lui Manches
ter United (deținătoarea tro
feului) sau un Sunderland 
(care a disous Intr-o finală de 
Leeds United, cînd aceasta se 
afla în culmea gloriei) nu 
sint ..teleghidate" de antre
nori. de ne margine, tn pro
bleme tinînd de a.b.c.-ul fot
balului...

Bihor 
după

s-a înapoiat 
trei jocuri 
încheiate cu 

la 1 fe- 
(0-0) 

Palestinei (a 
la 3 februarie,

Echipa F.C. 
ieri In țară, 
susținute In Siria șl 
următoarele rezultate : 
bruarie, la Damasc. 1—4 
cu Selecționata 
marcat Fildan) ; 
la Alep, 3—1 (2—4) cu Union (au 
Înscris Fiorescu, Fildan, Lupău); 
la 5 februarie, la Damasc, 2—1 
(1—1) cu o selecționată locală (a 
marcat Kun II).

Tn programul lui F. C. Bihor 
figurează două noi jocuri inter
naționale, ambele programate la 
Oradea : mline, cu V.S.S. Kosice 
și duminică cu Stal Mlelec.

— Adresindu-te de la tribuna „veteranilor", ce ai putea să le spui foarte tinerilor fotbaliști ?— Să fie conștiincioși, să nu supraliciteze talentul, căci el te lasă, dacă nu este susținut de multă muncă.
Ion CUPEN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La agențiile Loto-Pronosport se 

găsesc în vînzare bilete pentru 
tragerea

de DUMINICA 12 FEBRUARIE
Tragerile LOTO-2 — organizate 

bilunar — la care se pot eîștiga 
autoturisme „Dacia 1340“ și pre
mii în bani — de valoare fixă și 
variabilă — se bucură tn rîndul 
participanților de un permanent

interes datorită numeroaselor 
cîștiguri acordate la fiecare tra
gere.

Iată, de pildă, cîțiva dintre cel 
care au cîștigat mari premii în 
bani la tragerile LOTO-2 din 
luna ianuarie a.c. :

Carp Elena din Galați — 37.293 
lei.

Ionică Gheorghe din București 
— 37.293 lei

Jucînd mai multe bilete, și dv. 
vă veți înscrie numele pe lista 
marilor cîștig&tori !

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
se va transmite la televiziune la 
ora 17,35. Rezultatele vor fi 
transmise și la radio în cursul 
serii.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 5 FEBRUA

RIE 1478

Categoria 1 : (12 rezultate) 8,44 
variante a 16.933 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate)
144,04 variante a 853 ;

Categoria 3 :
1.271,25 a 141 lei.

(10 rezultate)



IN LUME
ILEANA SILAI IN MARE FORMA: 4:09,5 
LA 1500 M, NOU RECORD DE SALA!

..8 1.2UC: „VICTORIA NU POATE FIION TIRIAC:
A

VICTORIA NU POATE FI ÎNLOCUITA
CU SCRISORI DE RECOMANDAȚIE“

In cadrul unui concurs atletic pe teren acoperit desfășurat luni la Budapesta, Ileana Silai a cîștigat proba de 1 500 m cu un rezultat excelent : 4:09,5. Performanța constituie un nou record de sală al României (vechiul record era de 4:10,2 și fusese stabilit în februarie 1977 de Natalia Mârășescu tot la Budapesta) și, totodată, cel

mai bun rezultat mondial al sezonului. Cu cîteva zile în urmă, Silai alergase 4:10.7. Recordul mondial de sală al probei este de 4:08,1 și aparține atletei engleze Mary Stewartîn cursa de la Budapesta, în urma Ilenei Silai s-a clasat Klara Lipcsei (Ungaria), cronometrată în 4:13,3 (record).
SCHIORI ROMANI LA „CONCURSUL PRIETENIA”începînd de joi, in R.D. Germană, se va disputa o nouă ediție a „Concursului Prietenia" la schi fond. La întrecere vor fi prezenți cei mai valoroși tineri schiori din țările socialiste. în vederea acestei competiții, ieri a părăsit țara un lot de schiori ■ români condus de antrenorii

Nicolae Dudu și Iosif Olteanu. Au făcut deplasarea Mimi On- cioiu, Piroșka Abosz, Elena Lagusis, Iuliana Popoiu, Gabriela Mihalcea, loan Cimpoia, Ion Lungoci, Gheorghe Stroe, Ion Stoian și Adrian Potingă.Vor avea loc curse individuale și de ștafetă.
G M. de patinaj viteză (juniori)

ERIC SI BfTH HEIDE.N AUMONTREAL, 7 (Agerpres).— S-au încheiat campionatele mondiale de patinaj viteză rezervate juniorilor.La masculin, titlul de campion al lumii a fost cucerit de americanul Eric Heiden, care a totalizat 166,584 p la multia- tlon. Pe locurile următoare s-au clasat Vitali Zazerski (U.R.S.S.)— 173,536 p și Tom Oxholm (Suedia) — 173,971 p. învingătorul a fost cronometrat cu 2:00,15 pe 1500 m, 7:23,54 pe 5000 m și 39,48 pe 500 m.

In competiția feminină, victoria a revenit lui Beth Hciden (sora lui Eric) , cu 135,128 p (500 m — 45,18 ; 3000 m — 4:47,27), urmată de (Norvegia) Bautzmann 189^777 p.
Eva Bjoerg Jensen — 187,114 p și Ines (R D. Germană) —

TURNEE DE TENIS

tinăr 
39 de 
poate 
reve- 
covor

BOUERIi DIN NOU LA STARTPe pîrtia olimpică de la Lake Placid se vor desfășura la sfîr- șitul acestei săptămini întrecerile campionatelor mondiale de bob rezervate echipajelor de 4 persoane La primul antrenament oficial, disputat pe pîrtia de concurs în lungime de 1 560 m, cel mai bun timp a fost realizat de echipajul elvețian condus de pilotul Hans Hilte- brand, ' cronometrat in 1:04,37.

• în prima zi a turneului internațional de la St. Louis (Missouri), tenismanul român Ilie Năstase l-a învins cu 7—6, 6—2 pe australianul Colin Di- bley. într-o altă partidă : Mark Cox — Terry Moor 4—6, S—3. 6—L

fon Tiriac, acasă. Mai 
ca oricind, in ciuda celor 
ani. Mai vesel ca oricind, 
și pentru că in momentul 
derii noastre se juca pe
cu micuțul său Ion-Alexandru.

Discuția a început tot cu te
nisul, deoarece Ion Țiriac con
tinuă să fie un jucător de tenis, 
și încă printre cei luați in cal
culul computerelor. Să nu uităm, 
de pildă, că Ion Țiriac are în 
1977 o victorie asupra lui Jaimâ 
Fillol, ceea ce contează, fără în
doială, dacă ținem seama de 
virsti și uzură.— Așadar, ce-ar mai fi în tenisul mondial ?

— Asistăm la o desprindere. 
Trei tenismani au reușit să sca
pe de pluton și rulează intr-un 
tempo care nu prea lasă spe
ranțe urmăritorilor. Este vorba 
despre trioul Borg — Connors 
— Vilas (in ordine alfabetică, 
pentru că nu mai știu ce tre
buie să facă un jucător, l-am 
numit pe Vilas, ca să se afle in 
fruntea tuturor, știut fiind fap
tul că anul trecut el a cîștigat 
Roland Garros-ul, Forest Hills-ul, 
a fost primul în „Marele Pre
miu" și a stabilit niște recor
duri in materie de turnee cîști- 
gate și „serii fără infringers*).— Cum a fost posibilă această desprindere ?

— Toți cei trei joacă un tenis 
mult mai tare, o „canonadă* că
reia cu greu ii poate rezista 
cineva.— Caracteristici ?

— Connors e jucătorul cel 
mai complet, Borg e cel mai 
iute, ca să nu mai adăugăm și 
faptul ci are o structuri psihi
că de gheață, imposibil 
nevrat. In sfirșit, Vilas 
mai multă forță, firi si 
faptul ei e mai puțin 
decit ceilalți. Compensează to
tul printr-o pregătire neobișnuit 
de serioasă in cazul unui iinăr care scrie proză și versuri, 
fiind, intr-un sens, un profesio
nist al scrisului, deoarece ne se 
limitează la încercări, ci sem
nează contracte.

— De ce au pierdut plutonul ceilalți ?
— Neavind calitățile de for

ță, viteză și... ură in joc ale 
primilor trei, jucători de frunte 
ca Gottfried, Tanner, Ramirez 
și nu numai ei păcătuiesc prin- 
tr-un minus de fantezie, care 
să ridice probleme, prin replici- 
surpriză, „bombardierilor* citați.— Care ar fi astăzi locul lui Năstase ?

— Tenisul lui Năstase e mult 
mai subtil, mult mai ingenios, 
mult mai frumos decit al pri
milor trei. Și astăzi, după atîția 
ani, sint convins că Năstase 
i-ar putea învinge. Cred, insă, 
că intr-un meci de zece, cu 
fiecare in parte. Năstase n-ar 
putea obține mai mult de două 
victorii.— Să tragem concluzia tenisul s-a simplificat ?

— Intr-un fel, da. Borg 
astăzi nr. 1, pentru mulți, 
dreapta și cu stingă, deci,
nimic altceva. Jocul lui este atit 
de unilateral, incit pină și 
Connors, simplistul de ieri, a 
devenit — culmea — un jucă
tor complet. Spun intr-un fel, 
deoarece sint convins că un 
Năstase de 25 de ani, plus o 
pregătire la nivelul lui Borg sau 
Vilas, ar fi o mare revanșă 
pentru tenisul subtil, ingenios 
și frumos. Din păcate, el nu mai 
are 25 de ani.— Ce spui de Segărcea- nu ?

— Ideea de a lansa un Se- 
gărceanu și un Dirzu este ex
celentă. Ar fi trebuit să fie pusă iu aplicare cu mulți ani in urmă, 
am și spus-o la momentul po
trivit. Acum rămine ca băieții 
să 
zi, 
nă 
ti

ci
e 

cu 
cu

de mo
are cea 
emitem 
talentat

se antreneze 4—5—5 ore pe 
si joace in fiecare siptimî- 
cu alți adversari, și apoi o 
vedem...— Se spune că prezența lui Hărădău ar fi o concesie.

— Nu sint de acord. Hărădău 
trebuie învins pentru a fi scos. 
Tinerețea nu este o calitate in
trinseci. Borg a intrat in echi-

pa Suediei la 15 ani in momen
tul in care l-a învins pe Lund
quist. Victoria e totul. Victoria 
nu poate fi înlocuită cu scriso
ri de recomandare.— Cum vor crește tinerii noștri ?

— Prin muncă. în vara trecu
tă, Vilas a fost la Brașov, 
timp de două săptămini. Toa
tă dimineața scria la un 
scenariu. Apoi lua masa, 
sus, pe Postăvar, dar nu urca 
eu telefericul, ci pe jos. Se în
torcea tot pe jos. Urma un an
trenament foarte dur. După nu
mai două luni, a cîștigat Forrest 
Hills-ul.— în turneul de la „Madison" am fost, într-un fel, prin linia Țiriac, suporterii lui Vilas.

— Meciul Vilas — Connors a 
stabilit recordul de spectatori : 
20 000 cu bilete vindute cu două 
luni înaintea partidei. S-a seri* 
că a fost cel mai pasionant meci 
din istoria tenisului. Mingile 
zburau cu o viteză neverosimi
lă. La un moment dat. Connors a venit la fileu. Dacă passing- 
shotul lui Vilas l-ar fi nimerit 
în plin, am fi asistat la un k.o. 
Te rog să notezi că aceste 
schimburi nu se reduceau la 
2—3 mingi, ci la 9—10.— Ce crezi rupe această forță ?

— Apariția unui 
al jocului ingenios . __________
să aibă insă și puterea de luptă 
a celor trei. Pentru că, după 
cum ai observat, tenisul are ne
voie de mai mult de 52 de săp- 
tămini pe an. „Masters“-ul 
1977 s-a jucat in... 1978. Din
criză de timp. Cine va putea 
rezista acestui tempo infernal, 
va învinge.

că va între- licitare denou maestru 
și subtil, care

loan CHIR1LĂ

TELEX

• La Seattle (W ashington) a început un nou turneu internațional feminin de tenis. In primele două partide disputate, Michele Tyler a invins-o cu 6—2, 4—6, 6—4 pe Regina Mar- sikova, iar Kathy May a întrecut-o cu 6—3, 6—4 pe Mariana Simionescu.
RUGBYȘTll FRANCEZI, VIRTUALI CAMPIONI Al EUROPEI

Juctnd duminică la Aquila, eu 
Italia (31—9). XV-le Franței șl-a 
încheiat conturile in actuala e- 
dlție a campionatului european 
de rugby, pe care-I încheie fără 
a fi cunoscut infrtngerea, deși 
a prezentat în întrecere echipa 
B, excepție făcind, se înțelege.

partida cu formația țării noas
tre. tn ceea ce privește echipa 
Italiei, învinsă pe teren pro
priu, ea va avea plnă ta finele 
competiției destule emoții, fiind 
direct Implicată '

FEDERATIA DE HANDBAL TREBUIE SĂ-ȘI ASUME RESPONSABILITATEA
(Urmare din pag. I)în ultimele clipe, n-a permis echipei să se acomodeze, să-și creeze personalitate. să-și scoată în evidență atuurile. După opinia noastră, exprimată încă înainte de începerea campionatului, trebuia aleasă o linie. Ori se mergea cu echipa de tineret care cîștigase campionatul mondial universitar (ianuarie, 1977). ori pe formula formației clasată pe locul II la J.O. (Montreal, 1976). Firește, fiecare dintre aceste formule avea nevoie de mici retușuri. Schimbarea lotului de la o lună la alta și înregistrarea unor insuccese (firești în atari condiții) au dus la scăderea potențialului psihic al jucătorilor, Ia dezmembrarea echipei. Și-apoi, cînd cu o lună de zile înaintea campionatului mondial s-a observat clar că Radu Voina va fi greu de recuperat și, deci, că nu vom avea un conducător de joc „calificat", de ce nu s-a apelat la Cristian Gațu ? De ce niște diferende fără sens și fără noimă au fost preponderente ? Tot în acea perioadă s-a constatat că defensiva este punctul nevralgic al jocului. Atunci de ce s-a renunțat la Ghiță I.icu — în ultimul moment ! — deși era cunoscută nu numai valoarea tehnică a acestui mare handbalist, ci și dîrzenia, abnegația lui ?Am subliniat de la început că acestea sint probleme care au aparținut forului de resort, pentru că după opinia noastră cei doi sau trei antrenori (alături de Nicolae Nedef și Cornel Oțelea s-a aflat și Eugen Trofin, a cărui situație privind poziția sa la lot nu ne-a fost clară nici înainte, nici după C.M.) n-au decit vina de a fi fost lipsiți de opinie, chiar de personalitate, ac- eeptînd cu prea multă ușurință schimbările, deși în fața opi-

niei publice ei ton.Lotul jucători, tisfacție și Ștefan Birtalan.reprezentativei
nostru Dintre deplină

Ierau răspunză-a cuprins 15 ei au dat sa- Cornel Penu Goal-kee- per-ul reprezentativei României. veteran al atîtor mari bătălii handbalistice, a fost îngerul păzitor al buturilor noastre. EI a suplinit slăbiciunile jocului echipei în apărare, l-a dat încredere. a contribuit realmente la succesele — puține nu din vina lui — repurtate in această ediție a‘ C.M. Alături de Penu s-a aflat Ștefan Birtalan. Jucător mare valoare (tocmai de atît de bine cunoscut de lumea handbalului și. în secință, contracarat prin scheme pregătite din timp), om de o rară dîrzenie, puținii care au simțit responsabilitate care-i in reprezentarea românesc. Ștefan Birtalan muncit enorm ratat aruncări scris nu mai goluri ! Păcat fost susținută . echipă... Werner și el satisfacție, forturi mari, dar tuații multe. Radu Voina, restabilit, nu și-a putut îndeplini rolul de coordonator, iar Gabriel Kicsid t— întrebuințat rar — a încercat să se facă util. Nicolae introdus în ori, pentru lui Penu ______ _______șansă. îi reproșăm doar neinspirata respingere a mingii dincolo de semicerc în ultimele secunde ale meciului cu Iugoslavia. Mironiuc a fost completamente șters, ieșit din formă, și antrenorii ar fi trebuit să-1 scoată din echipă mult mai devreme, iar Deacu a jucat prea puțin pentru a lăsa vreo impresie. în schimb, Bedivan — întrebuințat numai în ultimele meciuri — s-a a-

de aceea toată con-unul dintre marea revine handbalului a și, chiar dacă a de la 7 m, a în- puțin de 45 de munca sa n-a de colegii Stockl a depunind și irosind
că Si de dat e- si- ne-

Munteanu n-a fost teren decit rare- că forma bună a îi răpea această

ratat deosebit de curajos și util echipei, un om de viitor, ca și Durău dealtfel, căruia întreaga echipă trebuie să-i mulțumească pentru inspirația din finalul meciului cu Ungaria. Fără golul lui, echipa ar a jucat în turneul pentru locurile 9—12... - - - - ■remarcabil, zorientat și puțin din Folker — în echipă — a realizat multe lucruri bune, dar a și gafat, iar Grabovschi nu și-a revenit la realul său potențial decit In meciul cu chidan, al jucat, iar constituie problemă a handbalului nostru. Talent remarcabil, handbalist dotat cu forță și viteză, acest jucător este în stare să facă faze extraordinare, după care să dea pas la... adversar, să tragă la poartă din poziție complet nefavorabilă sau — neatent în apărare — să faciliteze adversarului posibilitatea de a înscrie nestingherit...Din succintele caracterizări ale jucătorilor noștri, la care se adaugă indisciplina tactică și lipsa de spirit de intr-ajutorare în momente grele, se poate vedea că majoritatea componenților echipei nu s-au aflat in virf de formă sportivă, ceea ce trebuie să le dea de gîndit antrenorilor. Prea multele luni de.pregătire și programul competițional aglomerat (dar nu întotdeauna cu adversari de valoare) din zilele premergătoare campionatului mondial pot fi elemente care să fi dus la scăderea potențialului unor sportivi sau chiar la ieșirea lor din formă. Desigur, aceste probleme vor fi analizate de tehnicieni (au fost de față la C.M. 9 antrenori români). Important este ca linsurile manifestate în a- ceastă întrecere să nu sc mai producă. Și nici altele...

tn cursa pentru
^supra viețuire-. Lată c lașa men-
tul la 2d :
1. Franța 5 5 0 0 149—27 15
X Italia 5 11 3 38—67 3
3. România 3 11 1 54—40 0
4. Polonia 3 10 2 42—70 5
5. Spanda 2 10 1 13—23 4
6. Cehoslovacia 2 0 0 2 4—73 2

Mai sint de jucat următoarele
partLde : România — Cehoslova-
-ia (» aprilie). România — Spa
nia (16 aprilie). Spania — Ce
hoslovacia (7 mai). Polonia — 
Spania (fii mal). Cehoslovacia — 
Polonia (28 mal).

ATLETISM A La Albuquerqu® 
(S.UA.), atletul kenyan Wilson 
Walgwa * câștigat cursa de 
© milă, cu 4:01,43, inireeîndu-1 
pe tanzanianul Filbert Bayl — 
4:03,5L Alte rezultate : Înălțime
— Stones (S.U.A.) 2,23 m ; 2 mile
— Nyambul 8:41,15 ; prăjină — 
Balrd (Australia) 5,18 m : greu
tate — Feuerbach (S.U-AJ 
26.34 m : M y (O — Lynch (An
glia) 5,54 ; înălțime (fl — Brill 
(Canada) 1,8» m. • Cursa desfă
șurată ta San Bias (Porto Etico) 
a fost ciștigată de alergătorul 
kenyan Henri Rono, cronometrat 
pe 21,695 km cu lh04:W,0. Pe 
locurile următoare : W. Rogers —

S. Kimombwa — 
D. Tlbacuidza — 
Campionul olimpic

Stingă, un talent a fost complet den-a dat decit foarte ceea ce trebuia, neintegrat complet
Suedia. Virgil Mar- treilea portar, n-a Cezar Drăgăniță se într-o adevărată

UNIVERSITARE DE IARNA
La Jocurile mondiale universi

tare de iarnă de la Spindleruv 
Mlyn proba de schi fond femi
nin (5 km) a fost ciștigată de 
Blanka Paulu (Cehoslovacia) ou 
timptll de 17:08,15. In proba 
de 15 km fond pentru combi
nata nordică locul tatii a revenit 
sportivului sovietic Serghel Mat
veev — 48:26,99, în timp ce la 
sărituri, pe primul loc s-a si
tuat japonezul Yamamoto. Me
dalia de aur la combinata nor
dică a fost cucerită de Leonid 
Șașcin (U.R.S.S.) cu 429,920 
puncte.

îh 04:55,0, 
lh 06:19,4, 
lh 06:24,4. _________ _______
Lasse Viren s-a situat pe locul*” 1 
cu lh 07:40,3.

FOTBAL * Azi, La Neapoie, se 
tntilnesc în meci amical repre
zentativele Italiei șl Franței. Din 
formația Italiei vor lipsi Zacca- 
relll șl Causta, accidentațt a Ia 
m«cl amical. la Soci : Dinam® 
Kiev — Arka Gdynia 2—1 (1—0).

HANDBAL A Disputată la Kar- 
jaa, tntîlnlrea Internațională a- 
m leală dintre selecționatele mas
culine ale Finlandei și Olandei a 
revenit formației olandeze cu 
22—20 (14—14).

NATAȚTE A 
(Olanda), proba 
a fost ciștigată 
lack (R.D.G.) 2 ___ ______
pieră sa Ulrike Tauber a finlșat 
prima la 400 m mixt, cu 4:51,74, 
Iar canadianului steyen Badger 
i-« revenit proba de 200 m liber, 
cu 1:55,12.

ȘAH m în meciul dintre macs- 
trele Mala Clburdanidze si Alia 
Kușnir, care-și dispută la Bad 
Kissingen (R.F.G.) finala turneu
lui candidatelor la titlul mondial 
feminin, partida a 6-a a fost ciș
tigată de Kușnir, care reduce sco
rul la 2—4 tn favoarea adversarei 
sale.

La Amersfoart 
de 200 m fluture 
de Andrea PO1- 

tn 2:17,43. Coedil-

I
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CU STUPEFIANTE
ÎN FATA INSTANIEIOR JUDICIARE

Comerțul cu droguri și stupefiante, infiltrat tot mal perfid 
șt cu influențe tot mal nocive In rîndul tinerilor din Occident, 
prinde în mrejele sale, din nefericire, și sportivi. „Consuma
tori” sau „negustori”, ambele Ipostaze la fel de condamnabile. 

Recent, a fost demascat, ca promotor al unui astfel de co
merț ilegal, internaționalul portughez Antonio Barros, fundașul 
echijpel de fotbal Deportivo Riopele din prima divizie, în a că
rui mașină au fost găsiți dțiva săculețl de hașiș. La contro
lul inopinat al poliției din Lisabona, făcut in automobilul Iul 
Barros, vinovatul a răspuns cu nonșalanță : „Cel doi săculeți 
pe care l-ați găsit au fost aruncați, probabil, pe geamul por
tierei, de niște răufăcători, in scopul de a mă compromite...”. 
Dar La un control mal atent, polițiștii au mal găsit șl un al 
treilea săculeț, ascuns in canapeaua automobilului, la care 
Barros nu a mai avut ce să răspundă... El va trebui să dea 
explicații In fața instanțelor judiciare, unde dosarul traficantu
lui de droguri a tist înaintat. In știrile transmise de agențiile 
de presă pe marginea „cazului Barros" se menționează faptul 
că stupefiantele urmau 'să fie comercializate în lumea' sportului 
occidental unde există destul performeri care au căzut în mre- 

.jele stupefiantelor. In acele mreje periculoase care-i atrag pe 
un drum fără întoarcere, din care dispare întil performanța, 
apoi însăși sănătatea, apoi omul...

j? Încă una din fețele negre, dramatice ale sportului occiden-

I
I

j? Încă una din fețele negre, dramatice ale sportului occiden- g 
ță tal, ros de grave maladii sociale. g
g Ion OCHSENFELD g
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