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Cu prilejul împlinirii a 60 
ani de viață șl a peste 45 
ani de activitate revoluționară, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, i-au fost adre
sate de către oamenii muncii 
din întreaga țară peste 25 000 
de telegrame și mesaje. Im
presionante 
căldura 
mcntelor,

de 
de

prin amploarea, 
și sinceritatea senti- 

eie au constituit o 
nouă și puternică expresie a 
dragostei și profundei stime 
cu care întregul popor român, 
bărbați și femei, tineri și virst- 
nici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, ii în
conjoară pe cel mai iubit fiu 
al națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au fost, toate a- 
ceste manifestări, simboluri vii 
și perene ale modului în care 
toți cetățenii patriei au înțeles 
să-I omagieze pe conducătorul 
noii Românii, pe revoluționarul 
neînfricat și dinamic care și-a 
consacrat întreaga viață cauzei 
libertății și suveranității patriei, 
fericirii și bunăstării poporului 
român, triumfului socialismului 
și comunismului pe pămintul 
României.

Investită cu însemnele unei 
autentice sărbători naționale, 
care s-a înscris cu litere de aur 
în hronicul țării, aniversarea 
secretarului general nc-a dat, 
mai mult ca oricind, măsura u- 
nității dc monolit dintre popor 
și partid, a adeziunii tuturor 
oamenilor muncii la principiile 
politicii noastre interne și ex
terne, constituind o nouă și vi
guroasă afirmare a voinței celor 
ce muncesc și trăiesc în Româ
nia socialistă, de a ridica țara 
pe culmi tot mai inalte de ci
vilizație materială și spirituală.

Punindu-și semnătura pe a- 
ceste emoționante dovezi de 
iubire și stimă, oamenii muncii 
au dat, totodată, glas hotăririi 
lor de a ridica pe o treaptă 
calitativ superioară întreaga 
lor activitate consacrată 
făptuirii istoricelor 
te ale Congresului al XI-lea 
și ale recentei 
Naționale ale partidului, trans
punerii in viață a Progra-

în-
documen-

Conferințe

mului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Au fost, 
toate aceste scrisori și telegra
me adresate secretarului gene
ral al partidului, noi do
vezi ale hotăririi ferme a
tuturor cetățenilor municipiului 
București și ai celor 39 de ju
dețe ale țării de a face totul 
pentru îndeplinirea mărețelor 
obiective care ne stau in față, 
pentru creșterea continuă a 
prestigiului României socialiste 
in marea familie a umanității. 
Un loc de seamă in suita aces
tora l-au ocupat scrisorile și 
mesajele trimise de harnicii fii 
ai clasei muncitoare, de acei 
oameni minunați ai construcției 
socialiste, de numeroși oameni 
al muncii de la sate, de inte
lectuali, militari, membri ai găr
zilor 
femei 
rele 
vechi 
voluționare, veterani de război, 
pensionari, slujitori ai cultelor, 
oameni de diferite profesii.

Un loc aparte intre mesajele 
sosite pe adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ii ocupă cele 
provenind de la numeroși re
prezentanți ai tineretului țării 
— muncitori, țărani, intelectuali, 
studenți, elevi, pionieri și șoimi 
ai patriei, sportivi —, care au 
adresat, cu căldura inimii lor 
tinere și a romantismului re
voluționar care ii animă, urări 
de viață lungă și fericire ma
relui lor prieten, mulțumindu-i 
pentru 
viață, 
create.

Suita 
vezi de dragoste 
care și-au găsit o reflectare in 
presă, toate aceste mesaje și 
telegrame vor rămine ca docu
mente vii ale inaltei stime și res
pectului cu care toți cei ce mun
cesc din patria 
deosebire 
înconjoară 
Ceaușescu, 
poporului 
conducătorul încercat 
gii națiuni pe calea 
societății socialiste și 
pe pămîntul patriei.

patriotice, de mii de 
activînd in toate sectoa- 

de activitate ca și de 
militanți ai mișcării re-

condițiile minunate de 
muncă și învățătură

impresionantă de do- 
și prețuire

noastră, fără 
de naționalitate, îl 
pe tovarășul Nicolae 
cel mai iubit fiu al 

și partidului nostru, 
al între- 
edifieării 

comuniste
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In sferturile de finala ale Cupei cupelor la baschet.

DIN NOU UN MECI DE MARE SPECTACOL
STEAUA-B.C. BARCELONA 101-100

Ieri seară, în sala Floreasca, 
baschetul și-a demonstrat Încă 
o dată frumusețea, spectaculo
zitatea. Intr-adevăr, meciul 
dintre Steaua și B.C. Barcelo
na, desfășurat în cadnd gru
pei B a sferturilor de finală 
ale Cupei cupelor, a fost deo
sebit de bogat in acțiuni rapi
de, care de care mai atrăgă-

Azi, In C C E. la baschet feminin

I.E.F.S.-LIC. 2
CELTA VIGO

Campioanele 
baschet feminin, 
la I.E.F.S.-Lic.

României 
sportivele 
2, evoluează 

astă-seară pentru ultima oară 
în Capitală (sala Floreasca, ora 
17,45) în cadrul ediției actuale 
a C.C.E., urmind ca săptămina 
viitoare, în etapa de încheiere 
a sferturilor de finală, să joace 
la Praga. Azi, echipa antrenată 
de prof. Lucian Vasilescu joacă 
cu campioana Spaniei, Celta 
Vigo, pe care în tur a întrecut-o 
cu 73—63. întrecerea nu prezin
tă interes pentru calificare, a- 
ceasta nemaiputînd fi ratată de 
celelalte componente ale gru
pei B, Sparta Praga și GEAS 
Sesto San Giovanni, 
partidei de azi : D. 
(Iugoslavia) — N. 
(Turcia).

la 
de

Arbitrii 
Jaksici 
Duran

ANIMAȚIE DEOSEBITA PE PANTELE DE SCHI

Dan Cristea (stingă) și Alexandru Manta 
doi dintre protagoniștii probelor alpine 

Foto : D. NEAGU

De azi pină duminică, atractive competiții

pentru iubitorii sporturilor de iarnă

mană, Iugoslavia 
și România. An
trenorii lotului 
nostru, Marcel Stu- 
paru și Ștefan 
Stăiculescu, au un 
bun prilej de ve
rificare a biatlo- 
niștilor ce se pre
gătesc în vederea 
apropiatelor Cam
pionate mondiale 
din Austria. Vor 
lua startul, printre 
alții, Gheorghe 
Gârniță. Gheorghe 
Voicu, Cornel Po- 
troanchenu. Victor 
Fontana, Iosif Ta- 
maș, Gheorghe
Duca, Francisc
Foriko etc.

Concursul va a- 
vea loc în Poiana 
mică a Brașovului, 
după următorul 
program: joi, cursa 
de 20 km. sîmbătă, 
proba de 10 km, 
iar duminică șta
feta.

Pentru schiorii 
alpini se anunță 
un sfîrșit de săp- 
tămînă foarte in

teresant. Ei își vor dis
puta, la Poiana Brașov, 
„Cupa Dinamo”. concomitent 
cu faza județeană a cammona- 
tului național de schi. Progra
mul va debuta joi dimineața cu 
o cursă de slalom uriaș (două 
manșe) ce va avea loc pe

Sulinar. Vineri, pe Pîrtia Lupu
lui, se va disputa spectaculoa
sa probă de coborîre, iar sîm
bătă, pe pîrtia de sub Teleferic, 
sialomnî special, in două man
șe. întrecerea reprezintă un 
important test pentru schiorii 
noștri fruntași ce se pregătesc 
in vederea Balcaniadei. Antre
norul lotului reprezentativ, Ni

colae Iovici, va urmări la lu
cru pe Dan Cristea, loan Ca- 
vași, Alexandru Manta, Gheor
ghe Vulpe, Aurel Albert, Virgil 
Brenci, Nicolae Barbu, Nicolae 
Stinghe. Ion Gheorghe, Gheor
ghe Bucur, Dan Frățilă ș.a.

La Predeal, după mulți ani, 
cei mai buni juniori ai țării 
își vor disputa titlul de cam
pion național la combinată nor
dică și sărituri speciale. Sîm
bătă ei se vor întrece în cursa 
de fond, iar duminică la sări
turi.

Fondiștii își vor măsura for
țele în competiția dotată cu 
„Cupa Predeal”, la care vor fi 
prezenți sportivi de toate ca
tegoriile, de la copii, la se
niori.

începînd de astăzi și pină 
duminică pantele de schi vor 
C la dispoziția concurenților, 
care se vor întrece în mai mul
te competiții. Biatloniștii își 
vor disputa întîietatea pentru 
„Cupa Carpați”, la care vor fi 
prezenți sportivi din R.D. Ger-

BOXERI DIN 12 ȚĂRI IA „CENTURA DE AUR"
La Federația română de box au 

fost Înregistrate pină acum con
firmări de participare din 12 țări 
la turneul Internațional „Centura 
de aur" care se va disputa la 
București tn perioada 13—19 mar
tie. Vor ti deci prezenți la startul

competiției pugiliști din: U.R.S.S., 
Cuba, Venezuela, Bulgaria, Un
garia, R. P. Mongolă, Tunisia, 
R. A. Egipt, R. D. Germană, Ce
hoslovacia, Olanda șl Grecia. Se 
așteaptă, zilele acestea, confir
mări și din alte țări.

toare, iar evoluția scorului îa 
final a întregit reușita întrece
rii, care, spre bucuria numero
sului public, a fost 
de Steaua : 101—100 
Prin acest rezultat 
Steaua a îndeplinit o 
din „norma” necesară califică
rii in semifinale, cealaltă de- 
pinzînd de rezultatul partidei 
S.B.B.K. — Sinudyne Bologna 
care s-a disputat la o 
inaizitată la Sodertalje.

Revenind la intîlnirea 
priu-zisă, vom menționa 
stelișta au condus din minutul 
3 pină in final, acumulind u- 
neori avantaj de 11 
(63—52 in min. 23, 81—70 
mia. 33) datorită jocului 
dem practicat, cu apărare 
gresivă, intercepții, contra- 
atacuri și aruncări dese de la 
distanță, cărora oaspeții le-au 
făcut cu greu față. In ultimele 
minute, însă, Steaua a încercat 
să „țină” rezultatul printr-un 
joc prudent, pozițional, măsu
ră dovedită nefericită, deoa
rece baschetbaliștii spaniolj au 
contracarat tocmai prin „arme
le” bucureștenilor : acțiuni în 
viteză. Ca urmare, diferența 
s-a micșorat, ba chiar s-a ajuns 
la egalitate : 97—97 și 99—99. 
In ultimele 90 de secunde, des
fășurate intr-o tensiune ner
voasă explicabilă. Steaua a iz
butit totuși să-și adjudece vic
toria, meritată, ținînd seama 
de evoluția generală a Între
cerii. Cei mai buni jucători ; 
Cernat (excelent în repriza se
cundă), Pîrșu, Oczclak, Zdrcn- 
ghea (deși la „20 de secunde” 
a pierdut mingea), respectiv, 
Guyette, Ansa, Sibillio, Flores.

Realizatorii celor 201 puncte : 
Cernat 34, Oczelak 21, Zdren- 
ghea 14, Pîrșu 14, Tarău 8,

câștigată 
(54—48). 

favorabil, 
parte

oră

pro
ci

puncte 
în 

mo- 
a-

Irezistibil, Cernat inscrie din 
nou Foto : Dragoș NEAGU

Cîmpeanu 8, Căpușan 2 pentru 
Steaua, Guyette 26, Sibillio 25, 
Ansa 18, Lopez-Avril 8, Flores 
10, Estrada 7, Epifanio 6 pentru 
B.C. Barcelona. Au arbitrat D. 
Jaksici (Iugoslavia) și N. Du
ran (Turcia).

Dumitru STANCULESCU

Printre muncitorii de la „Timpuri noi“

„CA ȘI VIAȚA DIN UZINĂ, 
TERENUL DE SPORE NE APROPIE"

In imensa hală a secției tur-, 
nătorie neferoase de la „Tim
puri noi” este cald. O căldură 
dogoritoare. Metalul clocotește în 
cazanele de topire ridicînd snopi 
de flăcări albăstrui. „Lichidul” 
vîscos, incandescent, abia turnat 
în cochile înfierbîntă și el 
aerul, răspîndind miros de 
aluminiu încins. Dar băr
bații care lucrează în sec
ție se simt în elementul 
lor. „Cine a intrat în colectivul 
nostru de muncă n-a mai ple
cat” — se spune la turnătorie, 
ca și în toate celelalte ateliere 
ale întreprinderii.

Urmărim cîteva clipe munca 
încordată, brațele puternice ri
dicînd din cazane cupe pline cu 
metal topit, pe care îl toarnă, 
cu o precizie impresionantă, în 
ochiurile matrițelor. Multe chi
puri ne sînt cunoscute. Le-am

ILEANA SILAI IN SERIE: 2:03z2 LA 800 m,
NOU RECORD DE SALĂ!

La 24 de ore după ce sta
bilise, la Budapesta, un nou 
record național pe teren aco
perit la 1 500 m (4:09,5), mul
tipla campioană și recordmană 
a României Ileana Silai a co
rectat și recordul de sală al 
probei de 800 m : 2:03,2.
Această performanță — cea 
mai bună obținută în lume în

acest sezon indoor — întrece 
cu două secunde vechiul re
cord românesc stabilit tot de 
ileana Silai în 1972, la cam
pionatele europene de sală de 
la Grenoble! Recordul mon
dial pe teren acoperit al dis
tanței este de 2:01,1 și a fost 
stabilit în 1977 de atleta en
gleză Catherine Colebrook.

mai văzut, dar nu aici, ci Ia 
complexele sportive din Dudești, 
pe terenul de fotbal, la popică- 
rie, în sala de tenis, pe estrada 
ce găzduiește meciuri de box. 
I-am urmărit pe mulți dintre 
acești tineri, cu puține zile în 
urmă, în întrecerile „Daciadei”. 
Pentru că — se cuvine să spu
nem — sportul la „Timpuri noi” 
se află la el acasă. Asociația are 
o puternică secție de box (cu 
cîțiva campioni pe Capitală), o 
echipă de volei care ocupă lo
cul I în categoria „Onoare”, 
două echipe de tenis de masă, 
o echipă de popice.

Iată ce ne-a îndemnat să ve
nim aici pentru a afla noi răs
punsuri la întrebarea : ce în
seamnă sportul pentru tinerii 
muncitori ?

La turnătorie neferoase, lu
crează băieții lui nea Savin 
Bușcă, maistrul secției și... pre
ședintele asociației sportive. 
Toți fac sport, în frunte cu 
șeful de brigadă, Vasile Voicu. 
Stăm de vorbă cu acesta, un 
flăcău înalt, cu chipul scăldat 
de lumina aurie a cuptorului, 
„îmi place tenisul de masă, te
nisul de cîmn, voleiul, ne spune 
el. Terenul de sport ne apropie, 
ne leagă, Ia fel ca și viața din 
uzină. Eu am călătorit mult, că 
fac parte din brigada artistică 
a întreprinderii. De curînd 
ne-am intors din Kuweit. E fru
mos să călătorești. Dar vă spun 
drept, oriunde m-aro aflat, mi-a 
fost dor de băieții din secție, de

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)



PLENARELE C J E F S ȘI ALE FEDERAȚIILOR
în această perioadă continuă- 

în diferite județe ale țării șe
dințele plenare ale consiliilor 
județene pentru educație fizică 
și sport, precum și cele ale fe
derațiilor pe ramură de sport. 
Un bun prilej de analiză a mo
dulul cum au fost îndeplinite 
— anul trecut — obiectivele și 
sarcinile reieșite din hotărîrile 
Congresului al XI-lea al parti
dului și ale Conferinței Națio
nale, obiectivele și sarcinile în
scrise în Programul dezvoltării 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români 
pentru J.O. din 1980. Participan- 
ții la plenare dezbat, în spi
rit critic și autocritic, activita
tea sportivă de masă, punînd 
accent pe modul în care se des
fășoară întrecerile marii com
petiții sportive naționale „Da- 
ciada“, pe perfecționarea mun
cii la toate nivelele mișcării 
sportive, cu precădere la ramu
rile prevăzute în programul 
J.O., pe întărirea muncii de e-

n

ECHIPA JUDEȚULUI GALAȚI 
A CÎȘTIGAT „DACIADA* 

LA HOCHEI JUNIORI
Ieri seara, patinoarul „23 Au

gust* din Capitală a cunoscut 
din nou atmosfera festivă, spe
cifică deschiderii sau încheierii 
unei mari competiții. Reprezen
tativele de juniori a 5 Județe și 
cea a municipiului București, a- 
liniate pe gheața lucie, au parti
cipat la momentul final al unei 
interesante și foarte frumoase 
competiții : „DACIADA-, la ho
chei pe gheață.

înaintea acestei festivități, a 
avut loc Jocul final, decisiv, al 
întrecerii, în care s-au întâlnit re
prezentativele județelor Galați și 
Harghita. Primei echipe îi era 
suficient și un rezultat de egali
tate, celeilalte formații îi era, în 
schimb, necesară victoria, pentru 
a cîștiga. în cele din urmă, Jo
cul s-a terminat egal: 2—2 (0—0, 
2—1, 0—1), prin punctele marca
te de Dinu (2) pentru Galați, 
Csiszler și Gercsuly pentru Har
ghita. Acest scor reflectă în bu
nă măsură raportul de forțe de 
pe gheață. După o primă repriză 
în care au dominat dar n-au în
scris, tinerii hocheiști din Har
ghita au deschis scorul (min. 18). 
Ei s-au bucurat însă scurt timp, 
deoarece gălățenii, mai omogeni 
și mai înclinați spre un Joc co
lectiv, au egalat (min. 25) și au 
luat conducerea (min. 29). Ega- 
larea a survenit în ultimul minut 
de Joc (min. 50), cînd Dumitra- 
che (Galați) a prelungit inutil o 
fază în apropierea propriei porți, 
facilitînd lui Gercsuly golul, care 
a adus județului Harghita locul 
secund. Alte rezultate : Cluj — 
Suceava 5—1 (2—0, 1—1, 2—0), 
București — Covasna 64—C (12—0, 
22—0, 30—0).

Clasamentul final:'!. GALATI;
2. Harghita ; 3. București ; 4. 
Cluj ; 5. Suceava ; S. Covasna.

• NOUL PATINOAR artifi
cial din municipiul Buzău a 
găzduit primul concurs (de 
îndemînare) al tinerilor pati
natori din municipiu. Printre 
cei remarcați s-au aflat Co
rina Dona și D. Molocea, am
bii de la Liceul ,,BJP. Haș- 
deu“. « A. S. POLIGRAFIA 
TG. MUREȘ organizează și 
anul acesta tradiționala com
petiție șahistă pe echipe 
„Cupa Poligrafia-, la care, 
pe parcursul a șapte etape, 
se întrec peste 230 de șahiști, 
în trei grupe valorice. In pri
ma etapă. în gr. I valorică, 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Metal otehnica — 
Poligrafia 6—2, Azomureș — 
Comerțul 4—4, Progresul — 
Lemnarul 5—2, imatex — 
Electr o mureș I 5—3. • LA 
ASOCIAȚIA SPORTIVA a în
treprinderii „Flamura roșie* 
din Sibiu a luat ființă o sec
ție de performanță Ia tenis 
de masă — prima din acest 
județ. Noua unitate cuprinde 
40 de sportivi, dintre care 10 
sînt muncitori din în tr prin
dere. Antrenamentele se des
fășoară la Casa sindicatelor.
• PE TRAMBULINA DE SĂ
RITURI CU SC HI URILE de 
lingă Odorheiu Secuiesc s-a 
disputat campionatul Județu
lui Harghita, competiție în 
care cei mai buni au fost : 
N. Fodor — la seniori 190 p 
(42+47 m). L. Toth — juniori 
136.1 o (33+38 m) și Z. Be- 
neciek - copii 126,1 p 30+31
m) toți de la Voința Odor- 
hei. A PESTE 200 DE ELEVI 
din Buftea (jud. Ilfov) și-au 
disputat întîietatea In cadrul 
„Dac.adei“ la șah — concurs 
pe ani de studii —, la care 
au term nat învingători V. 
Puia (anul III) și Maria Da- 
niliuc (anul IV C). Tot la 
Liceul din Buftea se dispută 
o întrecere de baschet inter- 
clase ș. s-a organizat un curs 
de ini*'e-e la tenis de masă.
• NUMEROȘI TINERI din 
comuna Lercști-Muscel au fă
cut o frumoasă excursie la 
Valea Largă, lingă punctul 
turistic Voinea, unde s-au în

ducație cu sportivii și antreno
rii ș.a.

In ultima vreme au avut loc 
plenare ale C.J.E.F.S. din ju
dețele Hunedoara, Botoșani, 
Mureș, Vîlcea și Ilfov, precum 
și ale federațiilor de automo
bilism, bob-sanie, ciclism, gim
nastică, haltere, judo, lupte, na- 
tație, scrimă, tir, volei, mode- 
lism, motociclism, oină, popice, 
radio, rugby, șah, tenis de timp, 
turism-alpinism.

FINALELE DE SANIE
ALE „DACIADEI"

Pe vechiul drum al Cotei 
1 400, transformat in pistă pen
tru întreceri de sanie, peste o 
sută de elevi și eleve din ju
dețul Dîmbovița s-au prezentat, 
cu cîteva zile în urmă, la star
tul etapei județene a concursu
lui de sanie (categ. 10—14 ani) 
din cadrul competiției naționale 
„Daciada". O frumoasă com
portare au avut-o reprezentan
ții Școlii generale nr. 1 din co
muna Runcu, care au obținut 
primul loc, atît la băieți, cit 
și la fete, prin Ion Lobodan și 
Daniela Preoteasa. Ei vor re
prezenta județul Dîmbovița la 
finalele pe țară ale „Daciadei". 
(I. COJOCARU — coresp.).

Divizia sătească de tenis de masă

UN MEC! IN DEPLASARE, 0 LECȚIE DE ISTORIE
Șl UN EXEMPLU VREDNIC DE URMAT

Vă mai amintiți 7 12 comune 
ți țațe cu nume de baladă in 
căutarea unor campioni... Da. 
prima Divizie sătească la tenis 
de masă pe echipe, organizată 
în județul Buzău, una din nu
meroasele inițiative care au 
rodit sub soarele „Daciadei*. 
Așadar, echipe de copii școlari 
și altele de tineri, cu echipa
ment, cu antrenamente, cu 
jocuri acasă și in deplasare, cu 
clasamente, un campionat in 
bună regulă, cum este cel ofi
cial, dar fără cheltuieli „de la 
buget". Turul s-a încheiat in 
preajma vacanței de iarnă. In 
vacanță s-a disputat un turneu 
individual și iată că duminică, 
5 februarie a început returul.

Dornici să vedem cum se des
fășoară un meci din aceasta 
interesantă competiție, am so
sit sîmbătă spre seară la Săhă
teni, unde se află una din cele 
două reprezentative clasate pe

•

trecut la sch! și săniuș, pri
lej cu care s-au stabilit și 
campionii pe comună în ca
drul ediției de iarnă a JDa- 
ciadei*. In postură de învin
gători s-au aflat, pe categorii 
de virstă. Aurica Mirescu, 
Fii of tea Pană, Nela Bughea- 
nu, M. Nica, I. Negul eseu și 
R. Dascălu — la sanie, C. 
Vâlimăreanu, L. Pahonțu și 
L. Herișanu — la schi, a ÎN 
COMUNA O IN ACU și în satul 
Braniște (jud. Ilfov) activează 
două echipe de fotbal, frun
tașe, ale campionatului Jude
țean — zonal (locul 1 și. res
pectiv, x). în primăvară, 
însă, evoluția lor în competi
ție devine problematică, de
oarece terenul de Joc nu este 
împrejmuit și, deci, nu poate 
fi omologat! a SCHIORII BIS- 
TRIȚENI au o intensă acti
vitate în această perioadă. 
Recent, ei au participat, pe 
pîrtiile de la Măgura Calului, 
la concursul de fond și pro
be alpine, dotat cu »,Cupa 
speranțelor*. Dintre cei 130 
de «chiori, printre animatori 
s-au aflat Maria Moișean, Io- 
nuța Popandron (Bistrița), 
Rodica Dumitru și Radu Mar
țian (Năsăud). • CU PRILE
JUL împlinirii a 150 de ani 
de ia înființarea Liceului Na
țional din Iași s-a disputat 
un turneu de baschet cu par
ticiparea a opt echipe ie
șene. La fete a cîștigat for
mația Liceului Național, iar 
la băieți Liceul industrial nr.
1. a UN CONCURS INEDIT 
la Miercurea Ciuc — îndemi- 
nare la automobilism. Pe 
străzile din centrul orașului, 
în condiții dificile (zăpadă și 
gheață), cei 40 de concurența 
au dat dovadă de o bună 
pregătire și un excelent simț 
al volanului. Pe primele trei 
locuri au terminat V. Pîrlea 
(M. Ciuc), Șt. Ciotă (Topli- 
ța) și A. Orban (Odorhei) — 
toți pilotînd mașini Dacia 1300.

RELATĂRI DE LA : D. Soa
re, I. Păuș, I. Io nes cu, A. 
Pialoga, O. Guțu, I. Fețeanu, 
D. Moraru-Slivna, I. Toma, 
Al. Nour și V. Pașcanu.
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I in loc de cronică la gala din Giulești

CUM TRATAM REUNIUNILE

PUGILISTICE AMICALE ?g

I <ru

Marți seara, cîteva sute de Iu
bitori ai boxului ou hiat tac in 
jurul ringului instalat in sola 
Giulești, pentru a urmări cele 
16 partide programate tn reuniu
nea pe al cărei afiș figurau nu
me cunoscute. Desigur, cînd în 
program apar T. Ghinea, FI. 
Ghiță, R. Livadara, V. Croitoru, 
V. Didea sau C. Buzduceanu te 
aștepți să vezi meciuri atractive, 
de bun nivel tehnic și spectacu
lar. Unele, intr-adevăr, au con
firmat așteptările. Dar, nu este 
mai puțin adevărat, altele
deziluzionat pe cei prezenți. Fo
rul de specialitate a Impus pâr
tiei punților la „Turneul primăve
rii* să aibă la activ cel puțin 
două meciuri pînă la data aces
tei competiții. Măsura este bună 
și astfel gala de marți seara - 
organizată de Comisia municipală 
și de clubul Rapid — se justifică. 
Dar reuniunea a dezvăluit și 
mult formalism' în orgrsi'zare. tată 
cîteva lucruri petrecute în sala 
de la podul Grant :
• Arbitrajele au fost asigurate 

de oficiali pentru caTe boxul 
mai are încă multe taine, unii 
dintre ei punînd în pericol chtar 
sănătatea sport’vFtar. Oare pur
tătorii ecusoane lor A.I.B.A. sau 
A.E.B.A, din București, nu pot 
fi prezenți la asemenea gole ?

• Crainicul reuntanii nu a o- 
vut nimic cu... microfonul, anun-

talente)™ așa...

pentru

Petre 
școlari, 
pentru

primul loc înaintea returului. 
In sala căminului cultural, pe 

cele două mese, mingile de ce
luloid zburau de colo-colo, ea 
apucate. La o masă — cei mici, 
la cealaltă — cei mari. Antre
norul, profesorul de istorie Ti- 
beriu Coman, nu mai prididea 
cu indicațiile. ..Atacă acum ! Nu 
așa ! Ține paleta mai Înclinată !“ 
Și cite și mai cite... ..Să vă 
spun drept — ne mărturisește 
tn fugă — eu sînt profesor de 
istorie și n-am jucat ping-pong. 
Dar am văzut și eu la alții, au 
fost aid cițiva jucători de la 
Gloria Buzău, pentru o demon
strație, cum se duc și la cei
lalți, așa că... sportivi și antre
nor — învățăm împreună. Băie
ților le-a fost de ajuns să-i 
vadă pe cei de la Gloria, că 
au și învățat cîteva lucruri, în
tre care servidul eu mingea a- 
runcată in sus. Ce mult le-a 
plăcut lovitura aceea™ cum ii 
spune, tovarășe Bădoiu 7 (an
trenorul de la Gloria e cu noi, 
!n căutare de 
topspinul ăla...“.

Mergem apoi 
ceva mai cald
„ședința tehnică*.

— Miine joacă Li viu 
și Ștefan Drăgoi — la 
dar vii și tu, Oancea, 
orice eventualitate. Drăgoi nu 
merge, nu-i dă doctorița avizul... 
La „tineret" joacă frații Mustă- 
țea și Nicolae Mateescu. Liviu- 
le, ți-a spălat treningul 7

— Da, tovarășe profesor.
— E pe ulucă sau pe sobă 7 
— ...Pe sobă !
— Dar, ție, Ștefane 7
Da, și al lui Ștefan Drăgoi 

e... pe sobă, să se usuce pînă 
miine, fiindcă echipele săhătene 
se prezintă totdeauna îmbrăcate 
frumos.

— La televizor 
astă seară 7

— Cînd au med 
doua zi, sportivii 
culcă devreme...

Se fixează ora întîlnirii, și se 
cere fiecăruia să aibă pregătită 
bidcleta, dacă nu se va putea 
face rost de vreo mașină.

Duminică dimineața, la ora 
8, cu paletele și cu ceva de-ale 
gurii in sacoșe, toată lumea e 
gata de drum spre comuna 
Pietroasele, pe teritoriul căreia 
s-a găsit vestitul tezaur „Cloș
ca cu pui". Vine vreo mașină 7 
Nu vine 7 Că e ger, bate și 
vintul și pînă la Pietroasele

avem voie

important a 
adevărați se

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La tragerile obișnuite

organizate săptămînal — vinerea 
—, tot mai mulți participanți 
cîștigă autoturisme „Dacia 1300“ 
și numeroase premii ta bani.

Iată cîțiva dintre cîștigătorii 
de autoturisme din luna ianua
rie 1978 :

Pantea Petru Aurelian din 
Ineu, jurețul Arad

Munteanu Nicolae din com. 

I
țurHe sale produetnd, deseori, 
ilaritate.
• Pentru asistența medica Mi a 

fost delegata o doctoriță care 
nu credem să fi urmărit prea 
multe meciuri de box. De ptfctâ, 
in partida C. Ghiță — Al. Cri șan, 
deși primul avea la ochiul sting 
un hemotom care împiedica 
vederea normală, tar arcada 
dreaptă sing era abundent, spor
tivul a fost considerat de către 
medic... apt să continue lupta I 
De asemenea, după ce C. Ro
ma, rn meciul cu D. Văieanu, a 
•uferit un 
să facă medicul au făcut 
fapt a ntrenonii...
• Cronometra rea timpului 

luptă a fost făcută cu... un ceas 
de mină al organizatorilor I

I
k.o., ceea ce trebuia

de $
de

0 III I I IX, ' vi.,-*..‘
• Cupa pentru cel mai tehnic" 
oxer a fost înmînotâ lui Fi.boxer a ___ ——---- —

Livada ru, încă înaintea încheie
rii ultimului meci (meciul-vedetă 
dintre C. Buzduceanu și Șt. Ște
fana), trofeu care, normal, ar fi 
trebuit acordat, potrivit evoluției 
din ring, tai Buzduceanu.

Asta a fost tot.
Cite*/a rezultate :

— V. Duchin b.ab.3 
semimiilocie — Gh.
V. Srmtan : mijlocie 
b.p. Al. Crișan ;
Croitoru b.p. D.

i
semi ușoara

P. Leoveanu; 
Erwche b.p. 
- G. GhHă

semigrea — 
Bubă.

Paul OLTEANU

V.

sint vreo 15 km. Dar 
s-o zbughească după 
clete (,4a unele etape ne-am 
deplasat și pe jos") sportivii 
sint opriți. Vine o mașină_
Vine nea Vrabie, prietenul co
piilor, care-și petrece dumini
ca ducindu-i și adueîndu-i pe 
cei din Săhăteni și din Vintl- 
leanca — campionii „de toam
nă* — cind joacă „in deplasa
re*. Vă rog să notați, nu este 
vorba de fotbaliști. Și cu „vezi, 
te bați pentru setaveraj, să nu 

. mai fie nevoie de departajare 
pentru titlu, iar tu, Ștefane, să 
nu te pripești cu trasul™* nici 
nu știm tind am ajuns. Gazdele, 
ta frunte cu profesorul Dumitru 
Bădina, căpitanuL.. jucător In 
echipa mare, îi întimpină cu 
dragoste la căminul cultural, 
peste cu— i de cea mai bătri- 
nă casă din sat, păstrată cu 
sfințenie, să știe tinerii cum 
era înainte, s-o compare cu ca
sele de-acum, cu modernul 
complex comercial care se ri
dică semeț la doi pași, grăind 
despre prefacerile minimate ale 
satului socialist.

încălzire, la propriu și la fi
gurat, apoi încep meciurile. întii 
echipele de copii pînă la 14 ani, 
apoi cei mari, partide aprige, 
viu disputate, cu faze acroba
tice și luptă sportivă, cu aplau
ze, indiferent a cui este reușita. 
Cîștigă cei din Săhăteni, 
5—0, la copii și cu 4—1 la , 
mari“, sportivi și antrenori 
Îmbrățișează prietenește, nu 
umflă nimeni în pene, nu 
nimeni trist. Apoi, gazdele 
Invită coiegii să viziteze micul 
muzeu memorial „Erou Con
stantin Godeanu", cu fotografii 
și documente din viața tînărului 
utecist de la C.F.R., căzut eroic 
In lupta cu hoardele hitleriste 
și avansat post-mortem la gra
dul de sublocotenent. Vitejia 
și dragostea de patrie, duse 
pînă la sacrificiu, ale fiului a- 
cestei comune se constituie In
tr-o lecție de istorie de neuitat

— Copii ! A venit nea Vra
bie !...

Cei din Săhăteni pleacă acasă, 
conduși cu aceeași prietenie de 
gazde." Ne luăm și noi rămas 
bun, bucuroși că am petrecut 
cîteva ore între acești copii și 
tineri minunați, care înscriu o 
pagină luminoasă In cronica 
„Daciadei".

CU 
wăi 
se 
se 
e

Ui

Mircea COSTEA

Prun deni, Jud. Vîlcea
Balabars Leontina din Turda, 

jud. Cluj
Marc Nicolae din Brad, Jud. 

Hunedoara
Rețineți ! ASTAZI — ultima zi 

cînd vă mai puteți procura bilete 
pentru tragerea de mîine 10 fe
bruarie a.c.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
8 FEBRUARIE 1978. Extragerea I: 
11 41 14 37 16 36; extragerea a H-a: 
44 1 8 19 23 35. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI: 1.229.621 lei din care 
393.601 lei report la categoria 1.

După campionatele naționale <c sc

A FOST SÂU NU 0 FD
UN PRIM RĂSPUNS, PESIF.I

Succesul de organizare, de 
participare și rezultatele Îm
bucurătoare, constatate la recent 
încheiatele campionate de ech; 
fond pentru Juniori, de M Se
in enic, ne fac să spunem eă a 
sosit și vremea ca schiul nostr-j 
de fond să lasă hotărit din a- 
nonimat pe plan internațional. 
Tentativa aceasta a fost făcută 
de mai mulți ani, dar — deo
camdată — fără rezultate palpa
bile, căci prezența sportivilor 
noștri în dispute cu schiori din 
alte țări s-a soldat, In marea 
majoritate a cazurilor, cu eșecuri 
usturătoare. Cînd spunem că a 
sosit vremea ieșirii din anoni
mat, avem în vedere faptul că 
la întrecerile de pe Semenlc au 

norul fee

biir-lu d 
r*

UdA de ; 
mult. .-Se 
și ar.'.rc» 
cesxia sa 
drum Sp 
să le av< 
tenia- ce 
Germani 
țAmrni- .

DecL a
OTtoir.d, r 
tru de fi 
mat. Ants

Start in ștafeta junioarelor mici Ic campio

fost cîțiva tineri schiori șl schi
oare care, prin calitățile și ta- 
lentul lor, ne fac să sperăm că 
la concursurile viitoare rezulta
tele înregistrate vor fi pe mă
sura muncii depuse de ei și de 
antrenorii lor.

La juniori mari, Ion Cimpoia 
(A.S.A. Brașov) — antrenat de 
C. Enache, și la juniori mici, 
Ion Lungoci — pregătit în cadrul 
Liceului din Predeal de prof. Ion 
Du du, sînt lideri autoritari la 
categoriile lor de virstă. Ambii 
sint excelent dotați pentru aler
garea pe schiuri. Au forță, re
zistență, o alunecare bună și e- 
ficace, atît pe plat cît și ki ur
cuș, iar puterea de muncă a 
ambilor poate fi apreciată ca o 
garanție a viitoarelor succese, in 
afara lor, performeri autentici se 
anunță Gheorghe Stroe șl Vasile 
Rebreanu (LES), loan Busu și 
Gheorghe Pelin (ambii Dinamo) 
— la juniori mari, Moise Pelin 
(Steagul roșu) șl Gheorghe Co- 
Jocaru (LES) — Juniori mici. 
Constatări îmbucurătoare și des
pre evoluțiile fetelor. La junioa
re mici, un mănunchi de spor
tive sînt autentice speranțe. Pi- 
roșka Abosz și Katalin Petresz 
(C.S.S. M. Ciuc), Mimi Oncioiu 
și Elena Urs (Brașovia), Gabrie
la Mihai cea (C.S.S. V. Domed) 
se îndreaptă cu pași siguri spre 
performanțe remarcabile, fiind 
dotate cu reale calități fi
zice, eu ambiție și putere de 
muncă.- Junioarele mari au tn 
Elena Lagusis și în Iuliana Po* 
poiu două schioare cu frumoase 
perspective, care, avem convin
gerea, nu se vor mulțumi să fie 
doar cele mai bune în confrun
tările de pe pîrtiile munților 
noștri ! Mult mal optimist decit 
s-a arătat cu alte ocazii, antre-

rezultate 
tele de i 
șl datori 
ștacheta 
Impune 
intens, s 
sportivii 
ort fond 
com petit:

Etapa 
in D

de
ieri d 

șurat cea 
campiona

Î2 DE ANTRENORI
DE AIT0M0SIL1SH

Federația română de auto
mobilism și kârting a organi
zat în luna ianuarie, la Bucu
rești, primul curs de antrenori 
pentru automobilism. După sus
ținerea examenului final au 
fost declarați absolvenți un nu
măr de 72 de cursanți, de fapt 
reprezentanți ai județelor In 
care există mișcare automobi
listică.

Intre absolvenții cursului de 
antrenori se află mulți sportivi 
fruntași încă în activitate : 
Ștefan Iancovici, Mircea Ru- 
sescu, Eugen Ionescu-Cris- 
tea, Petre Vezeanu, Cornel și 
Dorin Motoc, Dumitru Telescu, 
Marin Dumitrescu, Cornelia 
Tiț, Paul Alexandrescu, Ilie 
Olteanu ș.a.
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IOVAN

Radu TIMOFTE

PE MICUL ECRAN

talentele
sâmbăta

durr^nică Azuga

cum or trebui,
productive

poate oferi 2 500
concurs

SĂ N O UITĂM PE ELENA TOM-ZANGOR!
Recent, orașul Azuga a trăit 
in și pentru schiul fond. 

□ veritabilă tribună vie s-a miș
cat în permanență de-a lungul 
traseelor pe ©are s-a desfășurat 
concursul internațional „Cupa 
Cora iman", cu invitați din R.D. 
Germană, U.R.S.S., Bulgaria. Au 
fost moi mult de 2 500 de spec
tatori de toate vîrstele, aproape 
toți cu schiuri pe care se mișcau 
mai în voie ca pe propriile pi
cioare.

Cei 2 500 de spectatori din O-
. ' * _ ------ . I----- . o

mare mîhnire. In lotul român n-a 
fost nici un .

care 
născut

„sâ-l 
noi", cum 

spectatori.

roșul Azuga au avut.

reprezen-

însă,

lîcâ
crescut 
dintre 
dreptate, paradoxal,
2 500 de azugeni care, in aceste 
condiții, au trebuit să-l conside
re drept linul de-al lor pe cei 

ii bun dintre schiorii 
rișnoveanul Ion Cimpoia. . 
că moare !a noi schiul I*

spunea 
O man 
, pentru

români, 
„Păcaî

a
spus acel spectator șl s-a 

pierdut printre concetățeni. N-am 
putea afirma că în acele cuvinte 
se află numai și numai adevă
rul. Cert este că, pînă acum, A- 
zuga a oferit cu generozitate lo
turilor naționale de fond sau 
biatlon schiori de forță : Gheor- 
ghe Voicu, Cornel Potroanchenu, 
Cornel M’ndruș, dar, într-adevăr 
in zilele amintite, locuitorii o- 
rașuiui Azuga s-au simțit, așa 
cum spuneam, frustrați în marea 
lor dragoste față de schiul fond. 

Recordmanii se fac cu trudă, 
r, la Azuga trudește pentru

ACTUALITĂȚI

schiul fond un singur om 
Tom-Zangor, ajutată efectiv doar 
de soțul ei. Alexandru Tom, ©are 
și-a alcătuit acasă______2_.___
atelier de schiuri. Numai astfel 
puștii celor trei grupe ala profe
soarei Tom n-au nici o ffrijâ, nu
mai astfel fieoare schi vechi este 
recondiționat și este oferit unui 
olt copii. Dor atit Un singur 
om, bun $1 la selecție, bun șl 
la inițiere, bun și la performao- 
ță. Oricît suflet or pune Elena 
Tom, e practic imposibil sâ doi 
schiului, an de an, campioni au
tentici. Mai exista și pauze

un adevărat

sportivă s-a trezit pe un
astfel de „gol de producție" a! Jni-

Au ieșit Ia ivea-moasei profesoare. . .. __ ____
lă, de astă dată cu mai mufcă tărie, 
câ la truda solitară a profesoa
rei Tom nu participa nfci 
dîn cele cinci întreprinderi ale 
orașului Azuga. Nouă ni se pare 
câ nici CJ.E.F.S. Prahova 
sprijină, așa i 
nul dintre cele mai
centre din țară și că nici federa
ția de specialitate n-a întins 
mină prea fermă spre Azuga, lo
calitatea care 
de spectatori unui 
fond rezervat juniorilor. Așa câ, 
stimați tovarăși care trâițl, 
lucrați mai aproape sau mai. de
parte de Azuga și vă ocupați de 
problemele schiului : 
de tot pe Elena Tom-Za ogor I

VlNERl 10 FEBRUARIE, ora 21,40 (pe programul II) : 
sport" — o emisiune de selecții din reportajele filmate primite din 
întreaga lume (realizatori : Dumitru Tănăsescu și Viorel Roba).

SIMBATA 11 FEBRUARIE, ora 16,30 : Volei masculin, Steaua - Di
namo (transmisiune directă de ia rata Ftoneasca ; comentator — Cris
tian Țopescu).

DUMINICA 12 FEBRUARIE, ora 8 : „Sportul pentru toți" — gimnas
tica la domicilia ; ora 15 : Finalele Campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale României (transmisiune directă de la Palatul Spor
turilor și Culturii ; comentator — Nicatae Angelescu) ; ora 16,30 : 
Șah-mat în... 15 minute (emisiune realizată de maestre internațio
nală Elisobeta Po li hronic de).

MIERCURI 15 FEBRUARIE, ora 18,20 : „Cupa mondială" la schi al
pin (probele masculine de coborire și slalom special, de la Kitzbuehel 
— Austria).

JOI 16 FEBRUARIE, ora 18,45 : „Cupa mondială" la schi alpin (a 
doua probă masculină de coborî re de la KitzbueheF).

ȘTIINȚA BACĂU ÎNVINGĂTOARE LA BUCUREȘTI 
IAR UNIVERSITATEA TIMIȘOARA LA CRAIOVA!
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Cojocaru și Victoria Georgescu 
OJC.F.S.). Arbitri : A. Nedelcu 
și Z. Pătru, ambii București. (T. 
Sirio pol-coresp.).

PENICILINA IAȘI — CHEtfPEX 
CONSTANȚA 3—0 (4, 11, 13). Joc 
de mare angajament, in care 
constănțencele au pus probleme 
gazdelor in seturile 2 și 8, cînd 
s-au înregistrat răsturnări spec
taculoase de scor. S-au remar
cat Aurelia Ichim, Nadia Sava 
de la învingătoare, Marta Szekely 
și Mihaela Iloanță, de la învinse. 
(D. Diaconescu, coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 0—3 (—5, —0, —12). 
Cum era de așteptat, oaspetele, 
de la care s-au remarcat Maria 
Enache, G ulmi za Gelil și Carmen 
Marinescu, au obținut victoria ta 
trei seturi. Au condus M. Nicolau 
și G. Bianu, ambii din Bucu-
rești. (N. c.)

UNIVERSITATEA 
UNIVERSITATEA 
1—3. Vict >ria oaspetelor 
deosebit de prețioasă în 
pentru calificarea în turneul fi
nal al campionatului. Studentele 
craiovene au evoluat sub orice 
critică, în timp ce adversarele 
■-au comportat foarte bine, re- 
marcindu-se îndeosebi Maria 
Rusu (cea mai bună de pe te
ren). Arbitrajul prestat de bucu- 
reșteanul M. Stamate a fost la 
înălțime.

MASCULIN
EXPLORĂRI BAIA MARE — 

POLITEHNICA T OH Ș OARA 2—0 
(7. 11, 8). Seturile 2 și 3 au fost 
mai echilibrate, dar ultima lor 
parte a aparținut tX gazdelor, 
care au realizat o victorie meri
tată. Remarcați : Arbuzov, Viorel 
(Explorări), Urzică și Crișan 
(Politehnica'.

C.SJ4. SUCEAVA — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—1 (—«, 9, 17,
12). Confirmînd ascensiunea de 
fjrmă, sucevenii au cîștigat pe 
merit ta fața unui adversar care

CRAIOVA — 
TIMIȘOARA 

este 
lupta

s-a comportat bine. Arbitri î I. 
Niculescu (Buc.) și M. Herța 
(Cluj -Napoca). (I. Mtadrescu- 
coresp.).

VIITORUL BACAU — „U*
CLUJ-NAPOCA 3—1 (5, 7, —12,
5). Cu excepția setului trei, lo
calnicii s-au detașat ușor. Re- 
marcări : Robciuc, Bojan, Pădu
rarii (Viitorul) și Btada („U*). 
Arbitri : D. Dobrescu (Ploiești) 
și L Șuselescu (Buc.). (L Iancu- 
ooresp.).

STEAUA — „U« CRAIOVA 5—0 
(10, 8, 7). Replică bună a oaspe
ților ta special în primele două 
seturi, dar diferența de valoare 
șl^a spus cuvîntul. Remarcăii : 
Bădiță, Ionescu (Steaua), Zlotea 
și Rebedea („U* Craiova). Ar
bitri : I. Covaci și N. Ionescu, 
ambii din București. (N. MA- 
TEESCU).

RAPID — C.S.M. DELTA TUL- 
CEA 3—0 (10, 10, 12). Cele două 
echipe au jucat cu spectrul re
trogradării în față. Rapldiștii au 
fost însă mai hotărîți, organiztad 
o apărare la fileu care a stopat 
cu regularitate pe cel mai peri
culoși trăgători tulceni, Stalcu șl 
Gavrilă.
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ite legat
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ine spor- 

privește 
iță și pe 
„Eu sint 
forță, iar 
uncă".
ile „bat"

cadența unui cintec al muncii. 
Căutăm din priviri pe cineva 
mai „al casei". Și toți ni se par 
_ai casei". „Păi așa și este — 
spune sculerul matrițer Dumi
tru Rădulescu. Eu lucrez aici 
de 20 de ani. Marian, de ală
turi. numai de doi, dar facem 
parte din aceeași „familie". Eu 
aș spune că sportul formează 
ambiția intrecerii, a autodepă- 
șirii. In secția noastră toți ne 
intrecem. La popice, la șah, dar 
și aici, la cantitatea și calitatea 
muncii".

Așadar, iată ce ciștigă tinerii 
de la „Timpuri noi" și prin 
sport : vigoare, spirit de colecti
vitate, ambiția autodepâșirii.

• TESTELE FIZICE ALE 
CATOIULOR DE DIVIZIA 
După cum s-a mai anunțat, toți 
jucătorii echipelor de Divizia A 
vor trebui să treacă testele de 
control obligatorii, acțiune care 
se va desfășura în săptămina 
premergătoare reluării campio
natului. Testele se vor desfășu
ra pe Stadionul Republicii din 
Capitală, în zilele de 21, 22 și 
23 februarie, urmînd ca F.R.F. 
Bă programeze în fiecare zi 
cite șase echipe.

BATERIILE"

SE încărca fara încetare

s ASTAZI, meciuri amica
le In capitala. Formația 
bucureșteană Dinamo susține as
tăzi un joc de verificare cu di
vizionara B Metalul București. 
întUnirea este programată pe te
renul Dinamo IU, de la ora 15,16. 
(Slmbătă, dinamoviștii se vor 
deplasa la Galați unde vor juca 
cu formația locală F.C.M.). în 
Giulești, de la ora 15,30, Rapid 
va primi replica divizionarei C 
Electronica.

• ȘEDINȚA PLENARA A AR
BITRILOR BUCUREȘTENI. As
tăzi, în sala I.S.E.B. (din strada 
Berzei), de la ora 15,30, va avea 

ședința planară a arbitrilor 
Capitală la care sînt rnvi- 

„cavalerii fluierului- de 
municipiului București.

CONTINUAREA turaeu- 
pe care-1 întreprinde In Al

geria, echipa Sportul studențesc 
a întUnit la Alger Selecționata 
Armatei algeriene. Fotbaliștii ro
mâni au obținut victoria eu sco
rul de 2—0. Cele dodă puncte au 
fost marcate de Chihaia. dintre 
care unul dintr-o lovitură de la 
11 m.

„SILVIU PLOEȘ- 
TEANU*. ieri, ia Brașov, s-a dis
putat etapa a IH-a din cadrul 
cupei „Silviu PIoeștcanu-, înche
iată cu următoarele rezultate : 
Seria I : Nitramonia Făgăraș — 
Precizia Săcele 3—1 (2—1) — au 
marcat Ciutac (2) și Coloțescu ; 
Chimia Oraș Victoria 
Brașov 2—0 (0—C) —
Mate și Stancu. Seria a 
Utilajul Făgăraș — 
ȘOV 2—0 (1—01 ! A
două goluri 
Braș yv — Metrom 
(1—0) — a marcat 
pedo Zăraiești — 
4—1 (1—0) — prin
Uzate de Negoiță, 
Corn ă-nes cu (autogol),
Dorobanții (autogol). Următoarea 
etapă va avea loc la 15 februa
rie. (Carol GRUIA — coresp.)

— Carpați 
au înscris 

n-a :
- I.C.I.M. Bra- 

(1—0) ! Autorul celor 
Graur ; Tractorul

Brașov 1—0 
Hintea ; Tor- 
I. T. Brașov 
punctele rea-
Fera, Mușat, 

respectiv

Po vestea „încărcării baterii
lor*, cum îi mai spunem ac
țiunii acumulărilor fizice in 
perioada de iarnă, a ajuns 
de-a lungul anilor un fel de 
„poveste cu cjcoșul roșu-... 
Și asta pentru că, în săptămî- 
nile cînd fotbaliștii aleargă pe 
cărările de munte, declara
țiile, asigurările, angajamen
tele stat de natură să garan
teze cîștigarea... campionatu
lui mondial pentru ca în se
zonul care urmează, realitatea 
să fie tare amară, deeepțio- 
nantă. De multă vreme lucru
rile s-au petrecut așa și tot 
de multă vreme apar și expli
cațiile : cel mai des pomenită 
— și, fără discuție, reală — 
e pierderea energiei acumu
late pe acele „trasee* ale vie
ții nesportive, ale indiscipli
nei din viața personală în 
care se cheltuiește, rapid și 
total, ceea ce s-a acumulat ta 
zeci de antrenamente. Proble
mă esențială, condiție firi 
de care na se poate vorbj de 
• angajare a plutonului nos
tru fruntaș pe drumul marii 
performanțe, această intrare 
a tuturor jucătorilor din ca
tegoriile superioare ta regi
mul vieții eu adevărat spor
tive. dictată de legile fotba
lului de astăzi, a înregistrat 
unele reușite, unii pași înain
te. dar rămine tacă o princi
pală cauză a pasului pe loc 
bătut de soc ce nil nostru de 
atîtea și atitea sezoane.

Lingă nerespectarea rigori
lor „antrenamentului invizi
bil* se plasează însă, tot ca 
o cauză principală a pierde
rii de suflu, de rezistență și 
forță (mai cu seamă ta fina
lul sezonului), neglijarea 
menținerii „încărcăturii bate
rilor* prin antrenamente de
dicate factorului fizic pe tot

H F.C.M. REȘIȚA — MINER UT. 
MOLDOVA NOUĂ 4—0 (2—0). Pe 
un teren desfundat, echipa an
trenată de I. Motroc a dovedit o 
Îmbucurătoare vervă ofensivă. 
Au marcat : Atodiresei (mln. S), 
Gabel (mln. 35) și Oancea (mln. 
49 șl 32). (Dorn GLAVAN — 
coresp.).

a GLORIA BISTRIȚA — CJ.R. 
CLUJ-NAPOCA 6—0 (3—0) ț După 
oe ta partida din turul camplo- 
natalui gazdele au Învins eu 
4—0, In amicalul de ieri Gloria 
a administrat feroviarilor clujeni 
un scor și mal sever : 6—0 ț Au
torii golurilor : Ciocan (3),
Georgescu, Moga și Berceanu. 
(I. TOMA — coresp.).

• BRADUL ROZNOV — CEA
HLĂUL PIATRA NEAMȚ 1—5 
(0—5). Divizionara C n-a putut 
face față adversarului său, ce- 
dînd în prima repriză. Au mar
cat : Butunoiu (2), Rus>u, Musra- 
riu, Jelescu, respectiv Ciobanu. 
(R. TOMA — coresp.).

• POLITEHNICA IAȘI — S.C. 
BACĂU 3—1 (2—0). Pe un teren 
greu, un joc util pentru ambele 
formații. Gazdele au înscris prin 
Dănilă (min. 33, 40 și 51), pentru 
băcăuani marcînd Fior ea (min. 
SI). (T. TUDOSE — coresp.).

„In prezent, 
valoare — atit 
fotbalului nostru — nu se pot 
forma decît în 
lent dotate și bine organizate 
și In cluburi școlare puter
nice, în care pregătirea să 
înceapă de foarte timpuriu, 
chiar din clasa I“. Aceste cu
vinte aparțin unui antrenor 
foarte tînăr, prof T. Dobîndă, 
care împreună cu al ți doi 
foști jucători divizionari A, 
Arnăutu și Brindescu, acti
vează la Școala generală nr. 
10 din Timișoara.

Fostul Liceu nr. 4, care...
...Care, din toamna anului 

1977, a dispărut instantaneu, 
ca urmare a unei hotărîri 
pripite luată de inspectoratul 
școlar județean.

Liceul nr. 4 Timișoara de
venise într-un timp relativ 
scurt una dintre cele 
puternice unități 
școlare din țară, 
în exclusivitate de 
de fotbal, o sală __ .
terenuri mai mici, ajutătoare, 
și internat, profesorii liceului 
au avut marea posibilitate să 
organizeze selecții vaste, 
pe raza întregului județ 
chiar din județele vecine, 
formeze echipe puternice, 
cătuite din jucători deosebit 
de înzestrați. Așa se face că, 
ta ultimii ani, Liceul 4 a reu
șit să devanseze în campio
natul republican echipele unor 
centre cu tradiție ca U.T.A., 
„Poli* și C.F.R. Timișoara,

jucătorii de 
de necesari

centre exce-

mai 
fotbalistice 
Disp unind 
un teren 
de sport,

să 
de 
și 

să 
al-

timpul „stagiunii". De curind, 
locul de specialitate a încer
cat să repare ceea oe mulți 
ani de omisiuni a stricat. Să 
anuleze, adică, mentalitatea 
că pregătirea fizică se termi
nă odată cu perioada de an
trenamente dinaintea Începerii 
sezonului de primăvară, că 
ceea ce s-a acumulat atunci 
e suficient. Cit de suficient 
este, s-a văzut, „tmi dan sea
ma acum — ne spunea un ju
cător cu mulți ani de divizie, 
Horea, de la S.C. Bacău — 
Că fără măcar 
meat săptăminal 
ținerii pregătirii 
termina sezonul 
acceptabile sub 
Dealtfel,

un anirena- 
specific men- 
fizice nu poți 
în condițiuni 

acest aspect*, 
studierea programe

lor antrenamentelor marilor 
echipe europene și sudameri- 
cane confirmă adevărul că 
pregătirea fizică apare în a- 
ceste lecții pe durata întregu
lui sezMi. Deci, chiar dacă ea 
are un moment de vîrf, de 
maximă preocupare ta aceste 
săptămiri. trebuie să rămînă 
fără Încetare ta atenția tehni
cienilor și jucătorilor. Du
blată de severitatea față de 
viața personală, preocuparea 
de neîncetata aprovizionare a 
„bateriilor* trebuie să aducă 
echipelor noastre ridicarea la 
plafonul solicitărilor pretins 
de marea performanță. E nu
mai punctul de plecare spre 
vîrfurile victoriilor de pres
tigiu, dar fără el, celelalte 
arrr.e specifice fotbalului nu 
au nici un fel de susținere ! 
Qnd * ■ —■ " “ "
noastre 
ta finalul sezonului, 
tonei se va putea spune 
există posibilități 
ta arena marilor

Eftîmie

.bateriile" echipelor 
vor avea rezerve șl 

abia a- 
că 

de a intra 
performanțe!
1ONESCU

F.CJd. Reșița, reprezentativa 
liceului ajungind pînă In tur
neul final al competiției.

Condițiile materiale foarte 
bune, coroborate cu străda
niile unor antrenori tineri și 
dornici de afirmare, au pla
sat Liceul nr. 4 pe o orbită 
asemănătoare școlii băcăuane 
Cale cărei rezultate au fost 
evidențiate în repetate rtn- 
durî), dar a cărui evoluție ta 
fotbalul școlar timișorean s-a 
frînt brusc în toamna trecu
tă. Pentru că, începînd cu 
anul de învățămînt 1977—1978, 
cum arătam și la începutul 
acestor rînduri, Liceul nr. 4 
a fost desființat. în localul 
lui rămînd să funcționeze 
Școala generală nr. 10. Din 
această cauză, clasele mari 
au fost transferate pe la alte 
licee din oraș. Jucătorii sînt 
obligați, în acest fel, să facă 
zilnic drumuri lungi pe 
seul“ casă-școală-teren, 
tru că baza sportivă 
se pregătesc a rămas 
de la fostul Liceu 
Așa stînd lucrurile, 
dintre c opiii talenta ți . _ ,
Ui au și renunțat la fotbal.

Un lucru vrem să subliniem 
în încheiere : mai mult ca 
oricînd, Timișoara are nevoie 
de pepiniere fotbalistice bine 
dotate. Iar fostul Liceu nr. 4 
începuse să... devină una din
tre ele.

„tra- 
i, pen- 
pe care 
tot cea 
nr. 4 1 

cîțiva 
ai șco-

Laurențiu DUMITRESCU

ELECTROPUTERE CRAIOVA ȘI-A PIERDUT OARE... PUTEREA ?
caz foarte util pentru Electropu
tere, a și renunțat la fotbal ! 
Adăugind că Ungur eanu și Cîrțu 
de la Universitatea Craiova pro
vin tot de la Electroputere și că 
nu au fost — pînă acum — în- 
locuiți cu jucători de valoare cel 
puțin apropiată, iată motivele 
care au făcut ca Electroputere 
să cadă an de an, încet dar si
gur, tot mai spre poalele clasa
mentului, de data asta fiind ta 
mare pericol de a retrograda.

Asistăm de cîtva timp la în
grijorătoarea curbă descendentă 
a uneia 
stagii de 
cundă : 
De unde 
ta urmă 
plasa de 
rioară a _ ___ ...
în ultimele campionate a scăpat 
greu cu fața curată... Și dacă la 
sfîrșitul turului campionatului 
trecut ocupa locul 15, cu 14 punc
te realizate, de data aceasta E- 
lectroputere va relua întrecerea 
de pe locul 17, cu numai 13 
puncte.

De ce a ajuns Electroputere in 
această situație care completează 
tabloul cenușiu al fotbalului cra- 
iovean de performanță în anul 
competițional 1977/78 7 Mai ta
tii, datorită anualelor și chiar... 
semestrialelor modificări ale lo
tului pe traseul Electro putere — 
Universitatea — Electroputere, cu 
repercusiuni în calitatea pregăti
rilor, a omogenității, a randa
mentului. Intr-adevăr, nu puțini 
au fost fotbaliștii care au par
curs (o dată și chiar de mai 
multe ori) drumul dus-întors In
tre cele două cluburi. Să-i amin
tim, dintre aceștia, doar pe Drîn
ceanu, Călin, Buică, Bondrea, Pa
lea. Și ar mai fi și alții, ca de 
pildă Stăncescu, folosit la Uni
versitatea ta trei meciuri, la în
ceputul campionatului, eu un to
tal de... 70 de minute și care va 
fi Înapoiat formației Electropu
tere. Sau cazul lui Dașcu. Par- 
curgînd distanța „E“—„U*—„E* 
de vreo două ori. Dașcu, jucă
tor talentat, bun șuter, in orice

din echipele 
activitate In 
Electroputere
cu nu prea ..._ ___
formația craloveană se 
regulă in partea supe- 
clasamentului, iată că

cu vechi 
divizia se- 

Craiova, 
multi ani

Din viața cluburilor

Cu toate eforturile antrenoru
lui Petre Petculescu, inimos, plin 
de ambiție, dornic să realizeze 
eu echipa o performanță cit mal 
bună, a jucătorilor mai experi
mentați (ca de pildă Miniosu, 
Călin, Stanciu), ca și a celor nou 
venițl (Drînceanu, Veleanu, Pa
lea, Orbuleț, Bondrea), evoluția 
echipei nu-și mulțumește supor
terii, pricepuții constructori al 
locomotivelor Diesel și electrice 
românești. Echipa a demonstrat 
în turul campionatului o pregă
tire fizică destul de bună, care 
însă nu a putut compensa lipsa 
de omogenitate a ansamblului și 
de tehnicitate a un >ra dintre 
jucători. Șl a mai contat ceva, 
foarte mult, în această suită de 
ritmate slabe : nerezolvarea de 
către biroul secției a unor pro
bleme organizatorice și adminis
trative. Astfel, condițiile de pre-

gătire, de deplasare și de cazare 
pe timpul competiției se află 
sub media generală acceptabilă 
unei formații din Divizia B, mai 
ales dintr-un oraș aflat în ne
contenită dezvoltare, așa cum 
este Craiova.

Cum s-ar putea remedia situa
ția ? Desigur, răspunsul este difi
cil de dat. Ținînd seama că pen
tru retur lotul cunoaște unele 
îmbunătățiri (s-au refăcut toți 
accidentații, adică Țană, Calotă, 
Cioară și Tudora), că pregătirile 
s-au desfășurat la un nivel des
tul de bun, este de așteptat un 
reviriment. Dar de la Electropu
tere trebuie să se ceară mai 
mult. Avînd la dispoziție Stadio
nul tineretului și un alt teren în 
apropierea întreprinderii — ceea 
ce nu au multe echipe de fotbal 
nici chiar din Divizia A — Elec
troputere ar putea deveni una 
dintre fruntașele categoriei se
cunde. Asta în cazul în care s-ar 
rezolva în bine și ecuația „E“ — 
„U“—,.E“. într-adevăr, e plăcut 
să constați că munca dusă în- 
tr-o echipă mică cunoaște împli
niri într-o formație de mai mare 
anvergură, așa cum este cazul 
cu Electroputere șl Universitatea, 
dar asta nu înseamnă că promo
varea jucătorilor trebuie să se 
transforme într-un necontenit 
du-te-vino între cele două clu
buri, care să dezorganizeze echi
pa mai mică. Ar trebui, de a- 
semenea. rezolvată situația lui 
Dascu. El poate redeveni șuterul 
care a fost, aducînd, ca și ta 
trecut, reale servicii echipei sale.

Mircea TUDORAN

C. S. TiRGOVIȘTEi 
DOUĂ VICTORII

Șl 0 iNFRiNGERE ÎN LIBAN^
LA 25 GRADE CELSIUS’

Marți a revenit în țară C.S. 
Tirgoviște, care, în perioada 
31 ianuarie — 7 februarie, a 
efectuat un turneu de pregătire 
susținînd și jocuri amicale în 
Liban. In perioada respectivă, 
divizionara A a susținut trei 
partide, toate la Beirut, obțî- 
nînd următoarele rezultate : 1
februarie : 1—0 (0—0) cu Maz- 
raa (a marcat Tătaru) ; 3 fe
bruarie : 3—0 (3—0) cu Sagesse 
(autorii golurilor : Grigore, Tă
taru șl Ștefănescu) ; 5 februa
rie : 0—1 (0—0) cu Ansar.

Pe lîngă jocurile susținute, 
în perioada respectivă s-au e- 
fectuat antrenamente și s-au 
dat probe de control, pe care 
toți jucătorii le-au trecut cu 
succes. La Beirut temperatura 
era însă de 25 de grade, iar te
renurile (din zgură și nisip) im
proprii, tari și denivelate, ceea 
ce a creat probleme în huna 
desfășurare a antrenamentelor.



In momentul de fată, important este viitorul
HANDBALULUI Șl AL ECHIPEI REPREZENTATIVE

• 6 antrenori români la C.M. — o singură opinie I?1
• Marile absențe ® De ce au ratat handbaliștii noștri

finalurile partidelor ?
Deși este, în aceste zile, fV 

resc, ținta unor aspre și în
dreptățite critici, federația de 
handbal a avut — și, cu sigu
ranță, va mai avea — inițiati
ve utile. Una dintre ele este și 
trimiterea unui de 6 teh
nicieni (Lascăr Pană — Bala 
Mare, Romeo Sotiriu — Cluj- 
Napoca, Ion Donca — Brașov, 
Mihai Pintea — Baoău, Con
stantin Jude — Timișoara și 
Cezar Nica — Făgăraș) la cea 
de a IX-a ediție a campionatului 
mondial de handbal masculin 
în calitate de observatori. Eșe
cul usturător al reprezentativei 
noastre le-a dat posibilitatea 
acestor reputați tehnicieni să-și 
dea seama nu numai unde au 
greșit antrenorii echipei națio
nale, ci și care sînt carențele 
activității lor, amploarea re
percusiunilor. Pentru că, ală
turi de Nicolae Nedef, Cornel 
Oțetea și Eugen Trofin, toți 
ceilalți antrenori de echipe di
vizionare sau de juniori, au pri
mit, de fapt, și ei un vot de 
blam. Un vot de blam care 
trebuie să-j stimuleze pentru 
mai multă muncă și exigență, 
pentru o calitate superioară în 
procesul instructiv și în selec
ție, pentru reconsiderarea o- 
bligației de a învăța mereu toc
mai în interesul menținerii fai
mei create de-a lungul anilor.

Pe parcursul celor 11 zile 
grele ale campionatului mondial 
am avut numeroase discuții cu 
acești tehnicieni. Lascăr Pană 
ne-a mărturisit fără ocol opi
niile sale. Multe dintre ele coin
cid cu ale antrenorilor lotului 
și chiar cu ale jucătorilor și 
nu le vom mai repeta. Ne vom 
referi însă la aprecierile sale 
privind lipsa a doi jucători 
specializați în aruncările de ia 
7 m, ceea ce ar fi anulat sau 
redus simțitor procentul ratări
lor (nu mai puțin de 17 arun
cări de la 7 m nefructificate!) 
și la neinspirata și brusca 
schimbare a generațiilor . care 
a impietat asupra coeziunii, 
forței și valorii reprezentativei. 
Socotim judicioasă și observa
ția privind permanenta schim
bare a sistemului de desfășura
re a campionatului Diviziei A 
privind „golurile" competiționa- 
le mari, create pentru pregă
tirea lotului, care au diminuat 
posibilitatea creșterii unor ju
cători tineri talentați. Totul este 
adevărat. Numai cu un „club al 
echipei naționale" nu se poate 
ține piept astăzi in handbalul 
mondial. Se află aici chiar ca
rențele incriminate de antreno
rii Iotului : cercul de selecție

se restrînge pentru că jucătorii 
n-au decit reduse posibilități 
competlționale de afirmare, pre
gătirea lor tehnico-tactică su
feră fiindcă se face in salturi, 
iar discrepanța valorică dintre 
Steaua și Dinamo, pe de o par
te (echipe care dau majoritatea 
jucătorilor lotului), și celelalte 
echipe divizionare se mărește 
necontenit

Din păcate, ceilalți antrenori 
s-au ESCHIVAT de la expri
marea unor opinii clare. în dis
cuții, unii dintre ei au făcut 
diferite observații (Romeo So
tiriu : „Noi cei din provincie 
am cam fost uitați de federație: 
in ultimii 10 ani, de pildă, eu 
n-am fost controlat nicioda
tă!-). dar cînd a fost vorba să 
încredințăm tiparului părerile 
au ezitat : „nu mi-am cristali
zat părerile" — Mihai Pintea, 
„Încă nu sînt suficient lămu
rit* — Romeo Sotiriu ș.aun.d. 
Am fi dorit să înfățișăm citi
torilor constatările unor oameni 
de meserie după un campionat 
atît de agitat, dar insistențele 
noastre n-au avut ecou. Sperăm 
că nu teama de unele reper
cusiuni din partea federației l-a 
oprit pe acești oameni care nu 
cu mult timp în urmă, aveau 
curajul opiniei...

Am fi vrut de pildă să aflăm 
și de la antrenorii amintiți ce 
anume a diminuat potențialul 
— îndeosebi psihic — al jucă
torilor noștri in finalurile par
tidelor ? Echipa a pierdut me
ciul cu Iugoslavia, chiar și pe 
cel cu R.D. Germană, și nu l-a 
cîștigat pe cel cu R.F. Germa
nia fiindcă n-a mai avut tăria 
de altădată să-și domine fizic 
și psihic adversarii. Ștefan Bir- 
talan explica această carență 
prin continua tensiune care 
a apăsat asupra sportivilor, 
amplificată de carențele ce se 
manifestau în timpul jocului, 
de senzația de neputință. Dar 
antrenorii, ei cum explică ? Și, 
mai ales, cum ar putea expli
ca aceasta președintele federa- 
ției, prof. univ. loan Kunst- 
Ghermănescu și secretarul 

F.R.H., prof. Lucian Grigores- 
cu ?

Evident, cei doi factori res- 
ponsabili-principali ai activită
ții handbalului românesc și ai 
echipei naționale nu ne-ar pu
tea oferi un răspuns documen
tat !... Paradoxal, dar ei n-au 
văzut decit... unul dintre cele 
6 meciuri ale reprezentativei 
României, colegii noștri de 
breaslă prezenți la Copenhaga 
numindu-i „marii absenți". Nu 
este, desigur, vina lor. Fiind

membri ai federației interna
ționale, cei doi au fost delegați 
la alte grupe. în alte orașe, 
obligați astfel să vadă alte me
ciuri. Treaba nu este recentă. 
Ea s-a petrecut și la edițiile 
anterioare ale campionatului 
mondial. Acum, însă, cînd 
echipa trecea printr-o evidentă 
criză, cînd carențele erau cu
noscute cu mult înainte de 
start, s-ar fi simțit parcă ne
voia ca ei să fie acolo unde 
jucau ai noștri. Desigur, lucru
rile nu pot fi judecate numai 
dintr-un singur unghi. Prezen
ta acestor doi tehnicieni in fo
rul internațional constituie nu 
numai o onoare pentru handba
lul nostru, ci și un lucru util 
din multe puncte de vedere, iar 
răspunsul la întrebarea „cum 
ar fi mai bine : să fie sau nu 
membri al F.I.H. ?“ poate să 
pară incomplet : să fie, dar să 
refuze delegările în situații 
grele pentru echipa noastră... 
Ajungem la această concluzie 
pentru că acum, cînd se ana
lizează comportarea jucătorilor 
în competiție, cînd trebuie di
secate toate carențele mani
festate în condiții de joc, vor 
lipsi tocmai opiniile autorizate 
ale tehnicienilor amintiți. Și 
vor lipsi și cele ale antrenori
lor Pană. Donca, Jude, Sotiriu, 
Pintea și Nica, plecați la case
le lor, dacă nu vor fi chemați 
să-și susțină concluziile în șe
dințele ce vor urma.

Campionatul mondial din Da
nemarca a fost un eșec pentru 
handbalul nostru masculin. 
Credem însă că doar repetarea 
la infinit a acestui lucru nu 
poate schimba nimic. Important 
este să se vadă care au fost 
lipsurile și care au fost cau
zele reale care le-au generat. 
Desigur, apropiatele analize la 
nivelul lotului, al federației și 
al Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. vor lămuri situația. 
Important va fi să Se stabi
lească un plan de viitor care 
să asigure echipei revenirea pe 
podium prin creșterea valorii 
ei. PÎNA LA JOCURILE 
OLIMPICE DE LA MOSCOVA 
MAI SÎNT DOI ANI, TIMP 
SUFICIENT PENTRU A RE
CLĂDI ECHIPA, PENTRU A-I 
REDA VIGOARE ȘI ÎNCRE
DERE ÎN SINE, EFICIEN
TA. ESTE, DE FAPT, PRINCI
PALUL COMANDAMENT AL 
ACESTEI PERIOADE.

Hristache NAUM

< ' ——
Din țările socialiste

FRUCTUOSUL BILANȚ

AL SPORTULUI IUGOSLAV ÎN 1977
Anul care s-a scurs poate fi 

considerat pentru mișcarea 
sportivă din Iugoslavia ca deo
sebit de fructuos. „Anul spor
tului de masă", cum a fost nu
mit 1977, a prilejuit numeroase 
succese, printre care crosurile 
populare de pe întreg teritoriul 
țării, a căror finală a reunit 
mii de participanți (competiție 
organizată de ziarul „Politika*). 
Peste un milion de tineri și 
vîrstnici au fost angrenați tn- 
tr-o activitate sportivă conti
nuă, în numeroase discipline și 
In special la atletism, tenis de 
masă, volei, baschet, lupte și 
fotbal. în centrul preocupărilor 
asociațiilor și cluburilor sporti
ve a stat folosirea timpului li
ber într-un mod cît mai plăcut 
pe terenurile de sport, la locu
rile de agrement de pe lingă 
lacuri și rîuri (pentru pescuit 
Și sporturi nautice), precum și 
păduri (pentru tir și orientare 
turistică).

La fel de rodnică a fost acti
vitatea și în sportul de perfor
manță, obținîndu-se succese 
remarcabile în arena internațio
nală. Grăitoare sînt cele 23 de 
medalii cucerite de sportivii 
iugoslavi la campionatele mon
diale în diferite discipline (6 de 
aur, 10 de argint și 7 de bronz), 
precum și cele 62 de medalii 
obținute la campionatele euro
pene și Balcaniadele din anul 
trecut.

în turneul final de baschet 
de la Liege, reprezentativa 
Iugoslaviei a cucerit pentru a

3-a oară consecutiv titlul de 
campioană a continentului, con- 
firmînd și de data aceasta clasa 
el deosebită. Echipa de junioare 
la handbal a ocupat locul 1 la 
C.M„ în timp ce la campionate
le continentului la polo și ka
rate selecționatele țării vecine 
s-au clasat pe locul al doilea.

Dintre sportivi s-au eviden
țiat în mod deosebit luptătorul 
Saiban Seidi, din Skoplje, care 
și-a îmbogățit vitrina cu trofee 
cu o nouă serie, extrem de va
loroasă: medaliile de aur ob
ținute la C.E. din Turcia și la 
Balcaniada, din Grecia, medali
ile de argint dobîndite la C.M. 
de la Lausanne și la C.M. de 
juniori de la Las Vegas, pre
cum și medalia de bronz la 
Universiada de Ia Sofia 1 Pe 
bună dreptate, tînărul sportiv 
iugoslav a fost declarat în una
nimitate drept cel mai bun 
sportiv al țării, înaintea valo
rosului baschetbalist Dalipa- 
gici și a înotătorului Petrici.

La fete, tenismana Mima 
Jausovec, care s-a remarcat și 
în 1977 în arena internațională, 
a fost apreciată drept cea mai 
bună sportivă a anului, Înaintea 
excelentei handbaliste Svetlana 
KiticL

Succesele dobîndite de spor
tivii iugoslavi în anul trecut 
constituie, desigur, un stimu
lent pentru viitoarea lor activi
tate, atît pe tărîmul sportului 
de masă, cît și în cel de per
formanță.

ATLETISM a La New York : 
1 500 m marș — Todd Scully 
(S.U.A.) 5:47,9 (cea mai bună
performanță mondială pe teren 
acoperit) : înălțime — Franklin 
Jacobs (S.U.A.) 2,25 m. a
La Leningrad, într-un concurs în 
sală, Zdeksandr Aksirin a stabilit 
un nou record al U.R.S.S. pe 
teren acoperit : 10,2.

BASCHET a Rezultate din gru
pele sferturilor de finală ale 
„Cupei Koraci" : Cibona Za
greb — Le Mans 114—99 (54—10), 
Scavolinl Pesaro — Bosnia Sara
jevo -96—89 (60—36), B.C. Nisa — 
A.E.K. Atena 107—83 (50-44),
A.S. Berck — Inter Bratislava 
93—88 (44—43), S.C. Hagen —
Beko Belgrad 86—37 (39—33), Ju- 
ventud Badalona — Xerox Mi
lano 97—78 (50—40) a In „Cupa 
cupelor* (masculin) : B.C. Caen 
— Kvamer Rijeka 92—79 (54—51).

I AEROPORTUL 
OLIMPICI.......

vw sosi la Moscova reel

I
După cum apreciază 

specialiștii, ic viitoarele 
Jocuri Olimpice de vara

S

PBIMII OASPEfl SOSIfl IA „INTERNAȚIONALELE" 
DE TENIS DE MASĂ AIE MÂNIEI

Prima delegație sosită în Ca
pitală pentru a participa la 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale României este 
cea a R. P. Chineze. În frun
tea celor zece sportivi și spor
tive (care au cîștigat zilele tre
cute 4 locuri întîi la Campio
natele internaționale ale Țării 
Galilor) se află campionul mon
dial „en titre* Lian Ko-lian 
(echipe și dublu masculin) și 
Ciaa Li — finalistă la „mon
dialele* de la Calcutta și Bir
mingham. Au mai făcut, între 
alții, deplasarea : Yen Kuai-Ii, 
Li Șu-in și Li Min — la femi
nin ; Van Cien-cian, Ku Cian- 
cian. Ian Ciuan-nin și U Cin-sin 
— la masculin.

Miercuri seara a sosit și pu
ternica formație feminină a 
R.P.D. Coreene.

De ieri, este prezent în Ca
pitală și președintele Federa
ției Internaționale de tenis de

masă, Roy Evans, care va asis
ta la întreceri. în cursul zilei 
de astăzi sînt așteptate să so
sească celelalte delegații.

TURNEUL FEMININ DE HANDBAL
DE LA CHEB

FRAGA, 8. — Competiția fe
minină de handbal disputată in 
orașul Cheb a fost cîștigată de 
reprezentativa R.D. Germane cu 
10 puncte, urmată în clasamentul 
final de selecționatele Cehoslova
ciei — 8 puncte, U.R.S.S. — 4 
puncte (golaveraj 86—90), Româ
niei — 4 puncte (71—84), Unga
riei și Poloniei — cite 2 puncte.

In ultima zl a turneului, hand
balistele românce au Întrecut cu 
scorul de 16—15 (10—8) formația 
U.R.S.S. Alte rezultate : Ungaria 
— Polonia 21—16 (10—8) ; R.D.
Germană — Cehoslovacia 21—14 
(9-9).

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
JOCURILE MONDIALE 

UNIVERSITARE

Jocurile mondiale universitare 
de iarnă au continuat la Spind- 
leruv Mlyn (Cehoslovacia) cu pro
bele de slalom special. La mas
culin. victoria a revenit schio
rului polonez Claptak Gaslenlca, 
urma* de coechipierul său Jan 

Bachleda șl Italianul Paulo de 
Chiesa. Proba feminină a fost 
cîștigată de sportiva Italiană 
Maria Ercolani, pe locurile ur
mătoare clasîndu-se Carolina At- 
tia (Franța) șl Nadejda zelova 
(U.R.S.S.).

CANADA NU VA LUA PARTE LA 
C.M. GRUPA A DE HOCHEI î

Nu cu mult timp în urmă, 
ziarul „Sportske Novosti" din 
Zagreb a publicat o știre prin 
care anunță că la secretariatul 
Federației internaționale de 
hochei a sosit o scrisoare din 
partea forului de specialitate 
canadian, anunțînd că selecțio
nata Canadei nu va lua par
te la jocurile grupei A a C.M. 
programate în această primă
vară la Praga (26 aprilie — 14 
mai). Motivul unei asemenea 
hotărîrL ar fi, după cum a 
anunțat Walter Wasservogel, 
secretarul Federației interna
ționale, apariția unor disensi
uni în privința programului de 
jocuri și a alcătuirii echipei

între cele două ligi profesionis
te canadiano-nord americane, 
N.H.L. și W.H.A.

CONCURS DE FOND 
LA SAPPORO

Proba de 15 km la schi 
fond de la Sapporo a revenit 
japonezului Kiyoshi Ilaya- 
saKa în 50:03, urmat de suede
zul Kent Burman — 50:25,76. La 
combinata nordică, a cîștigat 
Michio Kubota (Japonia), cu 
405,96 p.

REINTRAREA LUI DANNEBERG
Concursul de sărituri cu schiu- 

rile de la Oberhof, la care au 
participat componenții lotului 
R.D. Germane, a revenit lui 
Falko WeLsspflog cu un total de 
250 p (ambele sărituri au mă
surat 110 m), urmat de Jochen 
Danneberg — 245,4 p, care s-a 
refăcut în urma accidentului su
ferit la „Turneul celor 4 tram
buline".

IN „CUPA MONDIALĂ* 
LA SCHI

La Saint Gervais, în cadrul 
„Cupei Mondiale" la schi, proba 
feminină de slalom special a 
fost cîștigată de Perrine Pelen 
(Franța), care în cele două 
.jnanșe" a realizat timpul to
tal de 84,33. pe locurile urmă- 
i?are s-au clasat Lea Soelkner 
(Austria) — 84,9 șl Fabienne Ser
ial (Franța) — 85,17.

TELEX
BOX • La Londra, în meci 

amical. Anglia — Franța 3—5 (au 
avut toc laffiniri la opt catego
rii de greutate).

FOTBAL • La Split : Hajduk 
— FjC. Lausanne 3—1 (1—0).
Miercuri, la Neapole, Italia — 
Franța : 2—2 (2—0). Au marcat 
Graziani (2, dintre care unul din 
11 m), respectiv Bathenay șl 
Platini.

natație • La Brisbane, aus
traliana Tracy Wickham, în vir
ală de 15 ani, a stabilit un nou 
record al lumii to proba de 
1 500 m liber. Ea a realizat tim
pul de 13:14,93. Vechiul record 
era de 16:24,60 șl aparținea ame
ricancei Allee Brown, a La Los 
Angeâes, americanul Scott Fln- 
dorif a câștigat două probe, în

care a realizat cele mai bune 
performanțe mondiale ale sezo
nului : 50 yarzi liber — 20,62 și 
100 yarzi liber — 45,33. La 200 
yarzi liber primul s-a situat 
Andy Verls (1:38,29) in timp ce 
recordmanul mondial Bruce Fru- 
nlss a ocupat locul H cu 1:38,73.

TENIS a Turneul de la St. 
Louis (Missouri) a programat 
alte partide din primul tur : Fi- 
bak — Glldemeister 6—3, 6—3, 
Mayer — Fillol 7—6, 5—7, 6—2,
Dibbs — Higueras 6—0, 6—3. a 
La Springfield: Solomon — Palm 
6—L 6—4, Rlessen — Granat 6—2. 
4—6, 7—6, Taylor — Is mall el 
Shafei 6—3, 7—5, Case — Dupre 
6—4, 2—6, 6—3 a In turneul fe
minin de la Seattle : Kerry Reid 
— Francolse Durr 6—4, 7—6, Bet
ty Stove — Caroline Stoll 6—4, 
6—2, Joanne Russel — Mona 
Guerrant 6—1, 6—1.

de mii de sportivi, antre
nori, oficiali, ziariști și 
turiștff. Mulți din el vor 
prefera calea aerului. Po
trivit calculelor prelimi
nare, în perioada Olim
piade! ’80, aeroporturile 
din Moscova vor putea 
primi zilnic circa 60 000 
de pasageri. în legătură 
cu aoeasta, se desfășoară 
lucrările de reconstrucție 
o aeroporturilor existente 
Șeremetievo, Domode
dovo, Vnukovo. Pe lista 
șantierelor olimpice, ae
roportul $eremetievo ocu
pă un loc preponderent, 
deoarece el va trebui să 
focă față fluxului prin
cipal de pasageri din 
străinătate. Recent, act a 
început construcția unei 
noi aerogări - Sereme- 
tievo 2.

7 548 m altitudine, a reu
șit să-și atingă ținta. Doi 
membri al expediției și 
un șerpas au cucerit pis
cul acoperit de zăpezi 
veșnice. Numai că 
cobori re, Lungino,
dm învingători, șl-a 
dtrt viața, cădnd 
prăpastie deschisă
neașteptate sub picioa
rele safe.

desemnați campioni mon
diali ai schiului olpia. O 
originală competiție, pur* 
Cînd, de asemenea, titula
tura campionatelor lumii, 
s-a desfășurat pe pistele 
nu mal puțin celebre de 
la Val d’lsăre. Dar ea a 
reunit numai ooncurenți 
din a șa-num ițele „țâri 
de șes", în speță Dane- 

Anglia, Belgia,manea,

PE BICICLETĂ NoK 
titlurilor

LA COBORlRE...
Die Katmandu, un co

municat ol oficialităților 
ne păteze anunța că ex
pediția italiană pornită 
să cucerească, în Hima
laya, vîrful pînă acum 
neatins Ana pur na 3, de

Dol student! Indieni, 
Shacraborti și Mandat, 
cane efectuează e călăto
rie pe bicicletă din Africa, 
au ajuns In capitala Be
ninului, 
început 
tombrle 
șl au 
prezent 
trecînd ____ ___
wana, MozamWc, Burundi, 
Camerun, Nigeria șl Be
nin. In timpul călătoriei, 
cel doi studenff aa tra

de 
la

Cotonou. B și-ou 
călătoria ta oc- 
1976 la Nairobi 

parcurs pînă ta 
7 300 kflometrl, 

prin Zair, Bots-

buH să înlocuiască 
fapte orf cauctacurffe 
biciclete.

f...--------„ - - - -

SCHIOR» 
DE LA „ȘES- 
numai la Garmksch 

fost
Nu

Partenldrchen

Olanda și altele, 
purtători al 
(neoficiale) de campioni 
sini «chioara olandeză 
Marie Esser și englezul 
Robert Fitzimmons.

MAI SINT El 
SUPORTERI ?

Poliția din Liverpool a 
27 de persoane 

Incidentelor ce
arestat 
în urma 
au avut loc între „supor
terii...........................................
fotbal
neze 
unei 
marți 
zâ că incidentele 
soldat cu rănirea a peste 
50 de persoane.

După cum se știe, nu 
este pentru prima oară 
cînd stadioanele britanice 
constituie locul de ma-

echipei locale de 
șl a celei londo- 

Arsenal, eti prilejui 
întâlniri desfășurate 
seara. Se precTzea- 

s-a«

ni fes ta re a numeroși huli
gani, care nu au nimic 
de-a face cu adevărați' 
suporteri sau prieteni 
sportului.

ELEVUL 
LUI BOTVINNIK

Cu prilejul unui turneu 
de șah desfășurat la 
Minsk, elevul Cari Kaspa
rov, în vi r stă de 14 ani, 
a obținut titlul de maes
tru, fiind cel mai tînăr 
dintre cei 630 de șahiști 
din U.R.S.S. care posedă 
această calificare. Des
coperit de fostul campion 
mondial Mihail Botvinnik, 
talentatul jucător a în
ceput sâ practice șahul 
la vîrsta de 7 ani. La 10 
ani, Kasparov era candi
dat de maestru, I 
12 ani a cucerit 
unional la juniori.

I
a:

I
iar fa 

titlul =5

Cu 
tlve 
cina 
luwe

24 DE ORE
prilejul unei 

desfășurate în _ _ 
*' localitatea Wo- 

Pier re (B ei g ia) , 
belgian 1* 

a stabilit 
record mondial 

de 24 de 
în care a înotat 

Performanța 
cu 1,720 

record, care

tenta
pis-

dim 
St.

înotătorul 
Suetens 
nou i 
durata 
timp 
64,020 km. 
sa a ameliorat 
km vechiul 
aparținea sportivului fran
cez Michel Rousseau.

Henri 
un 

1 pe 
ore,

3
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