
VALOAREA AȘTEAPTĂ,
UNEORI, NUMĂRUL ANILOR...

Ileana Silai a început sezonul 
de sală așa cum îl terminase, 
în toamnă, pe cel în aer liber : 
vijelios ! Un 4:10,5 pe 1 500 m 
la prima cursă pe teren acope
rit pe care a alergat-o în ulti
mii cinci ani. După cîteva zile 
urmează recordul național, în 
aceeași probă : 4:09,5. După o 
altă zi — 2:03,2 la 800 m, cu 
două secunde sub recordul na
țional pe care îl deținea din 
1972 (record care îi adusese, la 
Grenoble, medalia de argint la 
campionatele europene de sa
lă). Cele două recorduri româ
nești realizate de Silai repre
zintă — deocamdată — cele 
mai bune performanțe mondiale 
înregistrate în acest sezon de 
sală la 800 și 1 500 m.

Este adevărat, ,,indoorul“ se 
află încă în prima lui jumăta
te, competițiile mari de-abia 
urmează. Cifrele amintite pot 
fi — și vor fi — îmbunătățite. 
Dar ele pot fi — și credem că 
vor fi ! — îmbunătățite chiar 
de Ileana Silai, despre care nil 
se poate spune că s-a reaco- 
modat (în primul rînd psihic) 
cu sala, că a atins cea mai bu
nă formă...

STEAUA Șl SINUDYNE CANDIDATE 
LA SEMIFINALELE „CUPEI CUPELOR" 

LA BASCHET
Ceea ce a ratat Steaua a iz

butit Sinudyne Bologna, oare 
(miercuri noaptea) a întrecut, la 
Sodertalje, echipa suedeză 
S.B.B.K. CU 83—73 (52—36), coșge- 
terii întrecerii fiind Bertolotti 22, 
Bonamico 13, Roche 12, Anto
nelli 10 de la învingători, respec
tiv, Berry 22, Mc Cray 17, O. 
Karlsson 16. Drept urmare, B.C. 
Barcelona este ca și calificată în 
semifinalele Cupei cupelor, a 
doua promovată urmînd a fi în- 
vingătoarea partidei dintre Si
nudyne și Steaua, programată 
săotămîna viitoare, la Bologna.

în mod cert, misiunea steliști- 
lor este deosebit de dificilă, mai 
ales dacă ținem seama de 
unele defecțiuni manifestate în 
partida cu B.C. Barcelona. De 
la început trebuie să menționăm 
că formația spaniolă a făcut o 
imoresie bună, ea avînd un lot 
solid, omogen, care își bazează 
jocul pe capacitatea de recupe
rare, frecvența contraatacurilor 
și precizia aruncărilor de la se- 
midistanță și distanță. Pedro 
Cesar Ansa, Manuel Flores, Can
dido Antonio Sibillio (originar 
din Republica Dominicană) și 
Robert Guyette au fost sportivii 
care au impresionat cel mai 
mult prin tehnicitatea și capaci
tatea lor de luptă.

COPIII SATELOR DIN ZONA RĂDĂUȚILOR 
AU DEVENIT CAMPIONI NAȚIONALI DE LUPTE

Directorul C.S.Ș. Rădăuți, Petru Storoj — exemplu 
pentru întreaga mișcare sportivă

De mai mulți ani, în compe
tițiile interne (juniori și se
niori) de lupte greco-romane au 
început să se remarce o serie 
de tineri sportivi din Rădăuți 
și Suceava. Unii dintre ei și-au 
făcut loc chiar în echipa națio
nală, afirmîndu-se și pe plan 
internațional. Un exponent al 
sportului luptelor din Rădăuți, 
Ștefan Rusu, a obținut perfor
manțe remarcabile în marile

Actualii și viitorii campioni de lupte de la C. S. Școlar din liâclâuti, împreună cu antrenorul Virgil 
Glierasim.

Ileana Silai ne uimește la 
fiecare apariție. Am uitat, iată, 
că în toamnă va împlini 37 
de ani. La urma urmei, acest 
amănunt nici nu mai are o prea 
mare importanță. Silai are 36 
de ani, dar este mai tînără de- 
cît mulți juniori ! Cu fiecare 
concurs, cu fiecare cursă, ea 
ne dovedește că tinerețea nu 
este sinonimă cu vîrsta. Și că 
dacă valoarea nu așteaptă nu
mărul anilor — pentru afirma
re — ea nici nu este alterată 
(dimpotrivă !) de trecerea ani
lor ! Pentru a ajunge la acest 
adevăr, Ileana Silai a dat, es
te drept, atletismului, perfor
manței, mai mult decît au fost 
sau sînt dispuși s-o facă cei mai 
mulți juniori...

S-ar putea spune că Ileana 
Silai este un fenomen. Noi sîn- 
tem încredințați că ea este 
mai degrabă un model. De a- 
ceea nu-i vom mai aminti de- 
acum înainte vîrsta și-i vom aș
tepta doar performanțele, fără 
să ne mai mirăm.

Vtadimir MORARU

Apreciem ca bună prestația 
steliștilor timp de 35 de minute, 
în decursul cărora prin tempoul 
acțiunilor ofensive s-a creat un 
spectacol frumos și, mai cu sea
mă, s-a facilitat înscrierea a 
multor puncte . din contraatacuri, 
depășiri individuale sau după 
combinații de doi-trei jucători. 
Ritmul alert a fost un „argu
ment" folosit cu succes, eficien
ța lui fiind oglindită de scorul 
favorabil formației Steaua pînă
spre final. Dar, tocmai cînd se 
credea că bucureștenii vor
„sprinta" spre o diferență mai
mape (mai cu seamă că doi
dintre jucătorii adverși cei mai 
valoroși — Pedro Cesar Ansa, 
min. 25, și Manuel Flores, min. 
35 — părăsiseră terenul pentru 5 
greșeli personale), ei au stopat 
(brusc, nejustificat și în dauna 
lor) „motoarele", trecînd cu 5 
minute înainte de sfîrșit (un in
terval mare în baschetul mo
dem), la acțiuni poziționale, cu 
atacuri lungi. Urmările s-au vă
zut : echipa spaniolă a refăcut 
fulgerător handicapul șl a fost 
la un pas de a cîștiga. învăță
tura e clară : nu trebuia schim-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

confruntări internaționale : lo
cul II la campionatele europe
ne ale seniorilor (încă la vîrsta 
junioratului), vîcecampion mon
dial șt medalia de argint la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Un altul, Ivan Savin (a- 
cum la Dinamo București), este 
titularul categoriei 100 kg, a- 
nunțîndu-se un demn urmaș al 
lui Nicolae Martinescu.
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Azi încep, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

începînd de astăzi, Palatul 
sporturilor și culturii din Ca
pitala este gazda prestigioasei 
competiții de tenis de masă — 
Campionatele internaționale ale 
României. Timp de trei zile, 
iubitorii jocului cu mingea de 
celuloid vor putea urmări (în 
probele pe echipe sau indivi
duale) sportivi din 14 țări — 
R. P. Chineză. R. P. D. Core
eană, Franța, Iugoslavia, R. F. 
Germania, Cehoslovacia, Unga
ria, U.R.S.S. (Selecționata ora
șului Moscova), Polonia, Bulga
ria, Danemarca, R. D. Germană. 
Australia și România —, din 
rîndul cărora se detașează, fără 
îndoială, campionii mondiali 
„en titre“ Lian Ke-lian (R. P. 
Chineză), Secretin și Birocheau 
(Franța) sau Stipaneic și Pala- 
tinus (Iugoslavia) — campioni 
europeni la dublu mixt. Printre 
protagonistele întrecerii se nu
mără Cian Li (R. P. Chineză) — 
finalistă la Campionatele mon
diale de la Calcutta și Birmin
gham — și reprezentanta noastră 
Maria Alexandru — dețină
toare a două titluri mondiale în 
proba de dublu feminin. Spor
tivii amintiți mai sus vor fi 
secondați de un pluton, destul 
de numeros, format din jucă
tori și jucătoare bine cotați în 
clasamentul mondial 1977.

în cursul zilei de ieri toate 
delegațiile au sosit în Capitală 
(cu excepția Australiei) și 
au făcut antrenamente de a- 
comodare în eleganta sală a 
Palatului sporturilor și cultu
rii. Printre oaspeții actualei e- 
diții se află și Nancy Evans,

---------------- PP09RWI
VINERI

Orele 8,30—13,00 : echipe mas
culine și feminine

Orele 16,00—21,30 : echipe mas
culine și feminine, inclusiv se
mifinalele

simbata
Orele 8,30—13,00 : simplu mas

culin și feminin (tururile 1, 2 și 3) 
Ora 15,00 : FINALA ECHIPE 

MASCULINE

Dar nu la performanțele vîr- 
furilor sportive din Rădăuți 
vrem să ne referim în cele ce 
urmează, deși numărul sporti
vilor care au obținut titluri de 
campioni naționali de copii sau 
juniori, în anii din urmă, este 
impresionant. Intenționăm să 
remarcăm modul în care a 
reușit un oraș, cu abia 24 000 de 
locuitori, să devină o forță de 
primă mărime în luptele greco- 
romane românești.

în anul 1959, Fetru Storoj, 
proaspăt absolvent al I.E.F.S.- 
ului, a început să inițieze în 
tainele acestui sport cîțiva e-

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. 2—3)

Un ultim antrenament înaintea startului oficial, în cadrul splendid 
oferit de Palatul sporturilor și culturii Foto : I. MIHAlCA

secretar general al Uniunii Eu
ropene de tenis de masă.

Din programul primei zile de 
întreceri (se va juca la 12 me
se ,,Sigmar“, cu mingi japoneze 
„TSP—Astol") rețin atenția în- 
tilnirile : România I — U.R.S.S. 
(Moscova), R. P. Chineză I — 
Polonia și România II — Un
garia la masculin ; România I 
— Polonia, R. F. Germania — 
U.R.S.S. (Moscova), R. P. Chi
neză I — Danemarca, R. P. Chi
neză II — R.P.D. Coreeană 
și Franța II — România II la 
feminin.

Reamintim că intrarea elevi
lor este gratuită.

ÎNTRECERILOR ----------------
Ora 15,30 : FINALA ECHIPE 

FEMININE
Orele 17,00—21,00 : dublu mixt, 

inclusiv semifinalele
DUMINICA

Orele 8,00—13,00 : dublu femi
nin și masculin, inclusiv finalele

Orele 15,00—16,00 : sferturi fi
nală simplu masculin și feminin

Ora 16,00 : semifinale simplu 
feminin

Orele : 16,30 : semifinale sim
plu masculin

Ora 17,00 : FINALA SIMPLU 
FEMININ

Ora 17,45 î FINALA SIMPLU 
MASCULIN

Ora 18,30: FINALA DUBLU MIXT

în sat, la Pârjol

CONDUSA LA ÎNCEPUT, EDUCAȚIA FIZICA 
A ÎNVINS JOACA

După ce așteptă o vreme 
autobuzul. Elena Comănelea își 
ridică valiza de pe marginea 
șanțului și pleacă necăjită pe 
șosea. în dreptul fintînii o 
ajunse căruța lui moș Dincă. 
Omul opri, fata sări sprintenă 
pe sacul cu fin și caii porniră 
la trap domol.

— Cam greu pe la noi cu 
transportul — vorbi ca pen
tru sine moș Dincă. în sat 
mergeți ?

— în sat. E mare ?
— Acum s-a întins, că-i cen

tru de comună. Eu l-am apu
cat însă prăpădit rău. Toată 
comuna era așa. Păi, de ce 
crezi dumneata că ne-au fost 
botezate satele Pirjol, Tărîța, 
Pustiana ?... De foamea și să
răcia care erau în ele I... La 
Pirjol .ziceți că mergeți ?

— La Pirjol. Sînt noua pro
fesoară de sport.

— Așa... Ei, dacă v-au tri
mis aici, se cheamă că este 
nevoie. De la județ, de la 
Bacău, v-au trimis ?

— Nu, de la București... E 
mare școala 1 Vreau să spun, 
are și sală de sport ?

— E mare, dar de sală n-am 
auzit... Ei, ce se zbenguiau ei,

SiiiiDtild și duminică, 

la București

CAMPIONATELE 
DE SALĂ

ALE ATLEJILOR 
SENIORI

Fruntașii atletismului nostru 
participă, sîmbătă și duminică, 
la întrecerile finale ale campio
natelor republicane pe teren a- 
coperit ale seniorilor. Competi
ția se va desfășura în sala din 
parcul sportiv „23 August" din 
Capitală. Vor fi prezenți, între 
alții, Corbu, Ghioroaie, Bcdro- 
sian, Iordache, Vasile, Lîgor, 
Proteasa, Crăciunescu, Veronica 
Anghel, Valeria Biduleac, Gina 
I'anai t, Virginia Ioan, Mihaela 
Loghin.

copiii, pînă acum, de le că
deau seara lingurile din mîini, 
dar acum să te ții I

— Acum, vor dormi după- 
amiaza obligatoriu !

— Și hîrjoana ?... Gîndeam 
că-i învățați joaca...

— îi învăț educația fizică și 
sportul. E cu totul altceva !

— Da, așa o fi. »
Și moș Dincă șfichlui bă

lanul din dreapta...
în satul Pirjol toți copiii 

aveau medii de 10 la numita 
materie „educație fizică". De 
aici și reacția cînd, în catalog, 
au început să apară note de 3. 
Au venit de la C.A.P., de _ la 
primărie, zadarnic ! Tînăra 
profesoară susținea una : că e 
de specialitate ! „Adică, cum 
de specialitate ?“ întrebau unii. 
„Adică, nu suplinitoare, cum 
avură copiii pînă acum", răs
pundeau alții. „Așa ?“ „Așa, 
vezi, că Virgil al meu — chit 
că bate toată ziulica mingea — 
nu știe să facă nici stînga- 
mprejur !“

La început, elevii de la Școa
la generală din Pîrjol se ui-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)



CUM ÎSI PETREC TIMPUL LIBER 
TINERII DIN MĂGURELE ?

ALEX

AR FACE SPORT, DAR NU AU UNDE----------- }

cu patru ani, la Mă- 
comună subordonată 
aflată la 5 km de 
bucureștean Rahova 
în folosință un „oră-

în urmă 
gurele — 
Capitalei, 
cartierul 
— s-a dat 
șei al fizicii”, construit cu mult 
gust, într-o arhitectonică origi
nală. Știind că astăzi există a- 
colo Facultatea de fizică din 
cadrul Universității București, 
Liceul de matematică și fizică 
și institute de cercetări în a- 
celașî domeniu, cu mii de tineri 
(elevi, studenți, oameni ai 
muncii), ne-am pus două între
bări firești : „Oare cum își pe
trec timpul liber acești tineri 7 
Ce loc ocupă sportul în viața 
lor 7“

Căutînd răspuns, ne-am de
plasat la Măgurele, am stat de 
vorbă cu mulți dintre cei care 
învață, muncesc și trăiesc aici, 
am vizitat noua așezare. Prima 
constatare a fost aproape de 
necrezut. Mii de tineri, dornici 
să practice sportul, alături de 
mulți alții care nu mai sint 
atit de tineri, dar simt nevoia 
de mișcare, au Ia dispoziție 
doar un teren de handbal și o 
sală de sport. La care se mai 
adaugă două terenuri de tenis 
ți un bazin de înot mic și 
vechi, fără instalație de purifi
care a apei, la care au acces 
doar cei care lucrează în Insti
tutul în incinta căruia se află.

— In perioada construirii „o- 
rășelului fizicii”, ne-au spus-o 
mulți interlocutori, se vorbea 
și de amenajarea unor baze 
sportive. N-a fost așa și astfel 
astăzi, in Măgurele, Ia dispozi
ția celor cc iubesc sportul, care 
doresc să-I practice, stă numai

și o sală
Sală care

un teren de handbal 
de sport în facultate ! 
este „sufocată” de dimineață și 
pînă seara cu orele de educație 
fizică ale elevilor și studenți
lor. „Ce să facem cu numeroșii 
tineri dornici să practice spor
tul în afara orelor de educație 
fizică ?, ne întreba profesoara 
de educație fizică Anelise Ca- 
raiman. Ăr fi tare bine să-i a- 
tragem pe terenurile de sport, 
spre mișcare — este o nevoie 
stringentă, aș spune — dar 
n-avem condiții”. Ni s-a mai 
vorbit apoi, pretutindeni, de 
faptul că în Măgurele tinerii, 
in afară de învățătură, nu prea 
au ce face, că existența unor 
baze sportive — cu atît mai mult 
cu cit nu există nici un club 
— ar rezolva multe probleme 
din viața lor.

Am mai aflat că prin luna iu
nie, de la Facultatea de fizică 
plecat o adresă către Comitetul 
sindical al Centrului universitar 
București, în care se arăta ne
cesitatea construirii unor tere
nuri, se sugera de unde ar pu
tea fi create fondurile și se 
preciza că pentru realizarea lor 
tinerii vor presta cu bucurie 
muncă patriotică. A sosit si un 
răspuns, prin care se promitea 
finanțarea dacă există terenul 
necesar.

Și cam
împotmolit !

Nimeni n-a căutat terenurile 
pe care s-ar putea construi ba
za sportivă, nimeni n-a trimis 
la secția de arhitectură și siste
matizare a Consiliului popular 
al Capitalei o documentație cu 
lucrarea ce trebuie executată, 
cu propuneri de terenuri. A- 
ceasta deși este cazul ca pro
blema atît de importantă a ba
zei sportive din Măgurele să 
fie rezolvată de urgență. In
stitutul central de fizică, Uni
versitatea r 
să întreprindă 
asigure 
teptata 
tivă.

aici... lucrurile s-au

ÎNTRECERI de popice

IN CADRUL „DACIADEI“
Mii și mii de popicari 

întreaga țară, printre care 
jucătorii fruntași, participă 
aceste zile la întrecerile „Da- 
ciadei", etapa pe localități a 
marii competiții naționale. Cu 
bune rezultate și cu un număr 
mare de concurenți se desfă
șoară confruntările în localită
țile din județele Cluj, Mureș, 
Prahova, 
(aici au loc 
bowling), 
și în municipiul București. E- 
tapa pe localități se încheie la 
25 februarie, faza pe județ va 
avea loc în zilele de 3—5 mar
tie, iar finala pe țară — la ca
re se vor decerna titlurile de 
campioni naționali la individual 
și perechi, seniori și juniori, 
fete și băieți — se va disputa 
la 30 martie — 2 aprilie.

★
La întrecerile pe Capitală, la 

care participă o serie de com- 
ponenți ai lotului național, la 
proba de perechi (masculin) au 
ocupat primul loc, caiificîn- 
du -se pentru finală, reprezen
tanții clubului Olimpia, Grigore 
Marin și Alexandru Tudor. Ei 
au realizat 1838 p (931 pd și, 
respectiv, 907). Pe locurile 
s-au situat perechile Gh. 
mitrescu — A. Marcu 1751 
Al. Cătineanu — Gh. 
1716 pd (Gloria).

din 
Și 
în

Brașov, Constanța 
și întreceri de 

Hunedoara, precum

2—3 
Du-

București ar trebui 
ceva care să 

cît mai grabnic mult aș- 
și necesara bază spor-

Modesto FERRAR1NI

în ciuda unor dificultăți ca
re, inițial, păreau de netrecut, 
campionatele naționale de schi 
alpin-juniori s-au desfășurat în 
Paring, în condiții tehnice mul
țumitoare. A fost necesar efor
tul uriaș al corpului de arbitri 
și al inimoșilor susținători ai 
schiului din Valea Jiului pentru 
ca pîrtiile Parîngului să asigu
re, în ultimul moment, întrece
rilor condițiile regulamentare. 
Apreciindu-le efortul depus, u- 
neori 10—12 ore zilnic, în frig, 
arbitrii merită felicitări și recu
noștința schiorilor.

Pe planul rezultatelor de an
samblu, statistica evidențiază 
la această ediție deplasarea 
centrului de greutate spre zona 
Harghita. Clubul sportiv școlar 
Miercurea Ciuc (antrenor Fran- 
cisc Bonis) a cucerit numărul 
cel mai mare de medalii, cu o 
echipă omogenă, al cărei prim 
„argument" a fost combativita
tea. Brașovul, cu forțe reparti
zate în mai multe cluburi și a- 
sociații sportive, a pierdut din 
vigoarea și autoritatea cu care 
ne obișnuise să-și impună lide
rii. Prahova, dispărută în ulti
ma vreme din aria performan
ței, arată semnele (încă timi
de) ale unei reveniri, prin cî
teva speranțe grupate la Clu
bul sportiv școlar Sinaia. Alte 
orașe și centre, ca Baia Mare, 
Petroșani, Sf. Gheorghe, Cluj- 
Napoca, au satisfacția prezen
tării cite unui talent deosebit, 
argument care susține ideea că 
acolo unde pasiunea se unește 
cu munca, se pot obține și re
zultate.

De la Predeal, centru cu vechi 
tradiții de performanță, cu pro
fesori și sportivi de elită, cu 
condiții bune, tot statistica ne 
spune că trebuie să cerem și să 
obținem mai mult. Fiindcă se 
poate...

Pe plan individual, prin pris
ma rezultatelor, _sub raportul 
tehnicii și combativității, recen
tul campionat a scos în eviden
tă cîteva nume : Caroly Ador
jan, Mihai Bâră, Dorin Dinu, 
Florin Vintilă, Maria Balasz și 
Daniela Uncrop — la categoria 
juniorilor și junioarelor mari. 
Aceștia ni s-au părut cei mai 
în formă concurenți ai ediției, 
bine clădiți fizic, înzestrați teh
nic, dîrji și destul de maturi -

ÎN SAT, LA PÎRJOL
(Urmare din pag. 1)

tau la noua lor profesoară de 
educație fizică așa, cam din- 
tr-o parte, asemenea păsărilor 
cînd simt om străin în ogradă. 
Privindu-i, Elena Comănelea cu 
greu reușea să-și înfrîngă zîm- 
betul, pornirea de a nu-i che
ma cu 
propia, 
„boabe’ 
de tot 
orei deveniră 
prieteni, 
clasele cele mari se 
să-i ducă plasa cu mingi, dar 
profesoara îi refuză băiețește. 
Erau dintre acei tineri care, 
spre uimirea multora, nu mai 
căpătaseră obișnuita notă 10 la 
ora de educație fizică...

Dar nu notele mici stîrneau 
„discuțiile” mari, ci inițiativele, 
în serie, ale noii profesoare. 
Facem echipă de volei — cu 
cine să facem 7 — și vom face 
și una de handbal 1... Asocia-

sportivă a școlii se va nu- 
,.Speranța" — ei, ați văzut 
nu toți elevii achită coti- 

iar de săptămîna vi-

să pri- 
sarcini și 
de repre-

zați ca 
mească 
obiective 
zentare internațio
nală. Și afirmăm 
aceasta, nu pentru 
a le gratifica con
știinciozitatea și 
forma, ci pentru 
a-i obliga la mai 
mult și la mai bi
ne. Pentru aceștia 
(și pentru alții) a 
venit vremea unor 
confruntări grele, 
din ce în ce mai 
grele, cu adversari 
din ce în ce 
puternici și 
valoroși.

La categoria 
niorilor mici, 

Cristinel
Gheorghe

mai 
mai

rouxâ 
telefoa).

SLAL

afla;: 
n-au

dovedind 
totală a 

pentru 
victoriei, 

luptă 
poate 

model 
păca- 
și cîteva defec- 

de pildă, că a 
programat prea devreme

Balasz, 
Bucur, 
Fulea, Mihai Dinu 
și Erika Codrescu 
sînt cele mai si
gure promisiuni.

Concursul recent 
încheiat a fost viu 
disputat, 
angajarea 
schiorilor 
obținerea
Ca dîrzenie, 
și ambiție, 
constitui un 
în sine. Din 
te, a avut 
țiuni. Credem, 
fost 
(al treilea concurs de juniori al 
sezonului), ceea ce a făcut ca 
numeroși schiori să greșească, 
să aibă ezitări, să nu fie egali 
cu ei înșiși in toate probele. A- 
poi concursul nu a fost pregătit 
din vreme (ca și pîrtiile, dealt
fel), desfășurarea lui rămînînd 
pînă în ultimul moment sub 
semnul incertitudinii. însăși 
programarea inițială a trei 
probe (inclusiv coborârea) în 
trei zile de întrecere <adică 
fără pregătirea coborârii) este 
neregulamentară și periculoasă 
pentru integritatea schiorilor. 
Ezitările, lipsa 
și fermitate 
regulamentului 
treținut stări 
nervozitate, cu

la fanton", spectaculos și eficace. 
Executant : Karoli Adorjan, campionul de 

juniori I la slalom uriaș.
Foto : Aurel DULA — Petroșani

bile asupra întregului spirit al 
întrecerii. în sfirșit, apreciem, 
că baza I.E.F.S. de la Paring, 
gazda campionatelor, are ne
voie de o mai atentă îngrijire 
(cazare, masă, instalații meca
nice de urcare), pentru a oferi 
contextul favorabil performan
ței.

B. MIHAIL

de consecvență 
în interpretarea 
au creat șl în
de confuzie și 
consecințe vizi-

BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Serviciului 

prevederi de scurtă durată din 
cadrul Institutului meteorologic, 
vă informăm asupra grosimii 
stratului ’ ’
montane : 
Semendc 
Sinaia 
1500 
Vlădeasa 
Țarcu 
Lăcăuți 
Rarău

de zăpadă în zonele

92 cm Paring 60 cm
Predeal 36 cm

43 cm Cuntu 61 cm
26 cm Vf. Omu 40 cm
21 cm Ceahlău 35 cm
26 cm Iezer —
52 cm Rodna 27 cm

COPIII SATELOR DIN ZONA
(Urmare din pag. 1)

„pui, pui, pui...” Se a- 
însă, cu plasa plină de 
ademenitoare — mingi 

felul — și la sfîrșitul 
cei mai buni 

Cîțiva lungani din 
mari se oferiră

S 
<n
■5
H
2 n
G 
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RECONFORTANT, 0 CURĂ BALNEARĂ EFICACE
ACUM, LA TUȘNAD, UN CONCEDIU

medicament, Tușnadul redă puterea de

Renumită pen
tru tratarea boli
lor aparatului car
diovascular și ne
vrozelor astenice, 
stațiunea TUȘNAD 
oferă toate condi
țiile pentru a-și 
primi oaspeții: noi 
hoteluri moderne 
și un complex de 
vile amenajate spe
cial pentru sezonul 
de iarnă. Stațiunea 
are însă un renu
me. Fără nici un 
tratament balnear, 
fără nici un fel de ... __, T ,____
muncă, reîmprospătează forțele celor veniți aici pentru odih
nă. Secretul : climatul subalpin, cu efecte terapeutice natu
rale spectaculoase, cărora li se adaugă nenumărate posibili
tăți de agrement, pîrtii de schi, săniuș, discotecă și un pati
noar natural.

Un voncediu Ia Tușnad in sezonul de iarnă — o amintire 
care nu se uită.

Locurile se pot obține prin filialele și agențiile OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM ȘI I.T.H.R. București, precum și 
direct la O.J.T. Harghita, str. Oltului nr. 102, Tușnad (tel. 
958/11676).

ția 
mi 
că 
zația 7 — 
itoare introducem și carnetele 
de membri susținători !... E- 
chipa de atletism a ocupat un 
loc modest la Bacău — v-am 
spus noi, aici nu avem con
diții ! — vom înființa în școa
lă și gimnastica modernă !...

Era limpede, noua profesoa
ră promova în sport autodepă- 
șirea !

Promova, de asemenea, auto- 
gospodărirea. In orele de edu
cație fizică, clasele — aseme
nea unor scene turnante — își 
schimbau decorul, devenind 
săli de sport. în cîteva minute, 
elevi anume desemnați re
trăgeau băncile spre perete, 
grupa de sărituri aducea ca
pra, iar fetițele gimnaste sco
teau rapid — din trăistuțele 
încăpătoare — preșulețele a- 
duse de-acasă pentru „sol”. No
tele de 10 au reapărut în ca
talog. Un an mai tirziu, an
samblul de gimnastică al școlii 
din Pir joi evolua pe marea 
scenă a „Daciadei”. Acum, iar
na, la școala generală din Pir- 
jol se pregătesc viitoarele porți 
de handbal, coșurile de bas
chet — noile recorduri ale 
cestui sat băcăuan.

★
După ce așteptă o vreme 

utobuzul, Elena Comănelea 
ridică sacoșa de pe marginea 
șanțului și porni grăbită 
șosea. în dreptul fintînii...

— Trecu vremea ’ vorbi 
pentru sine moș Dincă. în 
venirăți la noi în sat 7

— în ’75. Tot dumneata m-ai 
adus. în căruța asta...

— La centru mergeți 7
— Da, la Bacău. Instructaj 

cu secretarii U.T.C. de la 
V-a plăcut ansamblul de 
nastică 7

— Plăcut ! Dacă n-ar

a- 
îȘi

pe

ca 
’75

sate... 
gim-

__  avea 
ghiozdanele în spate cred că 
ar merge în mîini pînă acasă. 
Aud că au fost și la oraș.

— Au fost, la „Daciadă”. Am 
mers cu schiul și_cu sania_ la 
Slănic-Moldova. 
ciadă”. Fază județeană !

— Te pomenești c-or ieși 
și campioni 7

— Anul viitor, poate. Știți, 
acum, potențialul lor biomo- 
trîc....

— Da, așa o fi.
Și moș Dincă șfichiui băla

nul din dreapta...

Tot la „Da-

levi ai școlii unde funcționa ca 
profesor. Cu multă trudă, a 
reușit să pregătească niște lup
tători, dar dificultățile materia
le (lipsa unei săli, a materia
lelor și echipamentului spor
tiv) l-au obligat să-și întrerupă 
activitatea. După terminarea 
stagiului militar, majoritatea 
foștilor săi elevi s-au întors a- 
casă. Unul dintre ei, Virgil 
Gherasim, a devenit antrenor. 
Sprijinit de fostul său profesor, 
acesta a reluat activitatea în 
anul 1966. Pasiunea proaspătu
lui antrenor, ca și existența u- 
nor tineri cu un mare potențial 
biologic au făcut ca, în anii ur
mători, luptătorii rădăuțeni să 
înceapă să se afirme. în anul 
1974, la Rădăuți s-a înființat 
Școala sportivă, al cărui direc
tor a fost numit profesorul 
Petru Storoj, cel care sădise 
sportul luptelor pe meleagurile 
bucovinene.

La înființarea acestei unități 
sportive școlare, ca bază mate
rială nu exista decît o sală a- 
proape 
hochei 
pentru 
ceput 
pe directorul Școlii sportive din 
Rădăuți să găsească și alte so
luții de rezolvare a nevoilor 
materiale decît cele obișnuite, 
cereri la M.E.I. sau la C.N.E.F.S.

Cu mijloace proprii (la înce
put cu un utilaj sărac), direc
torul, antrenorii și elevii (în 
mare majoritate muncitori) au 
început să-și confecționeze sin
guri aparatura și materialele 
sportive de care aveau nevoie. 
Stimulați de primele realizări, 
au continuat să se perfecțione
ze și să-și utileze „atelierul”. 
Azi, cu același personal (în plus 
au fost calificați și cei trei oa
meni de serviciu ai școlii), 
C. S. Școlar din Rădăuți a 
devenit chiar o unitate produ
cătoare de mobilier școlar și de 
aparatură sportivă ! Numai în 
anul 1977, colectivul școlii din 
Rădăuți a realizat, din această 
activitate, venituri în valoare 
de 720 000 lei !

Directorul Petru Storoj a 
observat, de-a lungul anilor, că 
din comunele apropiate apar 
copii deosebit de dotați pentru 
sportul luptelor. Așa s-a născut 
ideea înființării unor sec(ii-sa- 
telit în li comune apropiate 
(unele chiar la peste 25 km dis
tanță) : Milișeuți, Iaslovăț, Cala
findești, Șiret, Mîneuți, Frăteu-

goală și un teren de 
în paragină. Pasiunea 
sport, mintea omului pri- 
și gospodar l-au ajutat

ții Noi și Vechi, Bilca, Bivolă- 
rie, Arbore și Straja. Ultima, 
situată pe valea rîului Suceava, 
se află chirr la poalele munte
lui Obcina Llarc. Distanța des
tul de mare și drumul, uneori 
foarte anevoios, nu-i împiedică 
pe cei cinci antrenori sau in
structori (Vasile Pascaru, Aurel 
Fluture, Ilie Munteanu, Viorel 
Hințar, Gheorghe Georgescu) ai 
C. S. S. Rădăuți să se deplase
ze, de cite trei ori pe săptămî- 
nă, în fiecare comună (de cele 
mai multe ori pe banii lor) pen
tru a căuta, a descoperi și a 
pregăti noi talente pentru spor
tul românesc.

Cu sprijinul unor directori 
de școli generale sau de licee, 
ca Victor Popescu (Straja), 
Magdalena Savu (Mîneuți), Do
rin Țigănaș (Frăteuții Vechi), 
Gheorghe Dolinschi (Arbore), 
Petru Ghindeșa (Calafindești — 
unde există o sală de sport con
struită cu fonduri proprii), Pe
tru Bejenaru și Anton Romen- 
cu (Rădăuți), luptele greco-ro- 
mane au pătruns adînc în viața 
locuitorilor din zona respectivă. 
Am găsit multe săli amenajate 
și dotate cu saltele, manechine, 
prelate, echipament îndestulător 
pentru copiii satelor (toate din 
fondurile proprii — provenite 
din muncă), așa cum nu se in- 
tîlnesc la multe asociații sau 
chiar la mari cluburi din țară. 
Acestea sînt cîteva dintre ex
plicațiile succeselor luptătorilor 
din Rădăuți. Și este numai în
ceputul, căci au fost puse doar 
bazele unei activități de căuta-

viști, 
lonia, 
util, din cd 
mosferice n 
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re și de pil 
de mîine p 
romane din 

în zona 
nizează săp 
întreceri pd 
de comune 
mari și 6 da 
vărate săra 
sătesc. Căni 
sălih-lț școli 
care gazduia 
de fiecare I 
mai fervenți 
curenților s 
rudele. Iar 
de 8—10, 12 
ră daruri... I 
sări, să se f 
tari !!

Primii cop 
aduși la C. 
devenit cam] 
Lazăr, N. Ți 
Tiniuc (de 1 
com. Șiret, a 
Tr. BucevsțJ 
Savu, Gh. IJ 
nerală din 1 
I. Munteanul 
avea la dispJ 
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ilor respecți’ 
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vreme cît lt 
atît de favo 
tivii din Răi 
nele respect 
multe prileji 
această disci 
tră va mai îi 
te frumoase

LOTO - PRONOSPORT IN
Surprizele și, implicit, marile 

premii apar cu regularitate la 
concursurile Pronosport.

Ce premii ne va aduce concur
sul Pronosport din 12 februarie 
1978 al cărui program vi-1 pre
zentăm mal jos însoțit de pro
nosticul antrenorului echipei Pe
trolul, VALENTIN STANESCU 7

I. Bologna — Pescara
II. Foggia — Roma 
in. Lazio — Atalanta
IV. Milan — Juventus 1
V. Napoli — Internazionale
VI. Perugia — Genoa
VII. Torino — Lanerossi 
viii. Verona — Fiorentina
IX. Brescia — Lecce
X. Cagliari — Cesena
XI. Monza — Palermo 
xn. Rimini — Taranto 
XIII. Sampdoria — Ternana

1
1,X 

1 
1,X,2 

l.X
1
1
1

1,X
1

1.2 
X 

l 1

CIȘTIGIRIJ*£
DIN 3 FI

Categoria 
toturism ,.Di 
7,50 a 13.431 
6.493 lei ; <■ 
lei ; Cat. 5 ” 
6 : 309 a 326 
100 lei.

Autoturism ii 
fost obținut < 
Baia Mare.

Tragerea Le 
vea loc la C 
Eminescu, sect 
Eminescu nr

Rezultatele 
radio și telev 
rii.



MANTA A CÎȘTIGAT
URIAȘ, LA POIANA

UNDE PLECAȚI?

(prin 
zăpada

farului, 
hiorilor 

cele

lșî din 
forțele, 
□robei 

e- 
inKtelor 

ar fi 
»i com- 

Dina- 
ă amî- 
linamo- 
în Po- 
în timp 
>r at-

citeva „încuietori" pe care le-au 
rezolvat doar cei mai buni, in
tre care și tînărul Nicolae Stin- 
ghe, merituosul cîștigător al a- 
cesteia.

Manșa a doua, trasată de Do
rin Munteanu, a permis, în 
schimb, realizarea unei viteze 
superioare. Alexandru Manta, 
beneficiind și de o bună cerui- 
re, a efectuat o coborîre rapidă 
și sigură și a înregistrat timpul 
cel mai bun.

Fetele și-au disputat doar o 
manșă, cea mai bună arătîndu- 
se Aurelia Nițu.

REZULTATE: 1. AI. Manta 
(A.S.A.) 3:32,3, 2. I. Cavași (Te
lefericul) 3:34,5, 3. Nic. Stingho yujpe 

Mircea 
6. Gh. 
femei :

I „DACA PENTRU PROMOVARE MUNCEȘTI 
I DIN GREU, PENTRU MENȚINEREA ÎN DIVIZIE
I
I
I
I

IN EXCURSIE, IN LIBAN! CU CINE?
CUM CU CINE ? CU ECHIPA DE FOTBAL!

TREBUIE Si MUNCEȘTI 
UE DOUĂ ORI MAI MULTI"

ConvorDirc cu (iiKrcnoruI oii. Maieu

lisputat 
nșe (53 
ui — 
liferen- 
rios pe 
manșă, 
lotului 
a avut

(A.S.A.) 3:34,7, 4. Gh. 
(Telefericul) 3:34,9, 5.
Barbu (St roșu) 3:36,0, 
Bucur (A.S.A.) 3:38,7 ;
1. Aurelia Nițu (Dinamo) 2:12,5,
2. Angela Manolache (Lie. Pre
deal) 2:17,7, 3. ~ ‘ --------
(Lie. Predeal)

Vineri este ; 
mul special.

, Cecilia Frățilă 
2:20,2.

programat slalo-

Paul IOVAN

I
I
I
I
I

SPRE GIMNASTICA |
DE PRODUCȚIE I
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2 ofe- 
e, Pă- 
ît mai

terii de muncă pe toată durata 
programului. Printr-o mai bu
nă conlucrare cu cadre medicale 
și profesori de educație fizică 
din oraș, colectivul nostru de 
instructori a perseverat, căutind 
noi căi și mijloace pentru atra
gerea — deocamdată, exceptîn- 
du-se personalul TESA, care nu 
are încă condițiile necesare — 
tuturor celor ce muncesc 
practicarea gimnasticii".

Căutăm dovezile care să ofe
re cuvenita acoperire a acestor 
afirmații. Lucica Radu, amba- 
latoare : „Lucrez mai mult in 
picioare și ridic greutăți. Ori- 
cit de surmenată aș fi, nu re
nunț la gimnastică pe care, vă 
mărturisesc, o fac adesea și 
acasă, pentru că am constatat 
că aceasta nu sporește — cum 
ar părea — oboseala, ci dimpo
trivă, o alungă" ; Georgeta Ma
nolache, mașinistă : „Am fost 
instruită să conduc gimnastica 
în secția unde lucrez. Astăzi 
colegele mele aproape că nu 
mai au nevoie de mine, pentru 
că exercițiile respective le-au 
intrat în reflex".

Sînt opinii care atestă că la 
„Confecția" Rm. Sărat gimnas
tica la locul de muncă consti
tuie un program atractiv, bine 
puș la punct.

Traian lOANIJESCU
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KARTING 1978

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

iu fost 
și au 

li : M. 
rasim- 
>ii din 
ințar); 
^n. V. 
Î.C. ge- 
ructor 
iu pot 
in (in
ie, de
ne de 
trucți-

atita 
climat 
spor- 

comu-
avea 

, iar 
inoas- 

$i al-

A
O

“ a 
i, din 
iureș.

va a-
Mihai
Mihai 

.30. 
ise la 
u) se-

în acest an, la karting 
disciplină din ce în 
drăgită de copiii și tinerii 
țara noastră — se 
șura 3 campionate republicane : 
viteză pe circuit (5 etape la : 
Cluj-Napoca, București, Brăila, 
Arad, Brașov), anduranță (4 e- 
tape la : Cluj-Napoca, Roman, 
Deva, Brașov) și de coastă (4 
etape la : Bisericani — Neamț, 
Păltiniș, Oradea, Cinciș — Hu
nedoara). La acestea se mai a- 
daugâ întrecerile — cu 5 etape
— din cadrul competiției națio
nale „Daciada". ce se vor des
fășura, între 20 martie și 10 
septembrie (la această ultimă 
dată, în județul Argeș, va avea 
loc finala). Ineditul îl va con
stitui „clasa fete", la categoria 
50 cmc.

în acest an se preconizează 
participarea sportivilor noștri la 
competițiile din cadrul „Cupei 
Păcii și Prieteniei" (6 etape, 
care se vor desfășura între 29 
aprilie și 15 octombrie în R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Uniu
nea Sovietică, Ungaria, Polonia, 
Bulgaria). De asemenea, se va 
organiza un concurs internațio
nal, in luna septembrie, la Cluj- 
Napoca.

Evident, în fața unui astfel 
de program, organelor sportive 
din localitățile amintite — în 
special celor din Cluj-Napoca
— le revin sarcini deosebite 
privind buna organizare a eta
pelor de campionat : fixarea 
traseelor, repararea kartodro- 
murilor. pregătirea boxelor, a 
vestiarelor. Un ajutor, de foarte 
mare importanță pentru această 
disciplină, este așteptat din par
tea întreprinderii „Victoria" 
Floreșli, care urmează să in
troducă in fabricație anvelope 
pentru karturi (cu îmbunătăți
rile propuse), precum și came
rele de aer respective.

ce mai în- 
din 

vor desfă-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nu 
să nu 
mova 
puțin 
te condiția de bâză a promo
vării și, mai ales, a promova
telor. Tema poate fi abordată 
din mai multe unghiuri de ve
dere. Am preferat o „explica
ție din interior", văzută prin 
prisma unui antrenor „specia
lizat" in ultimul timp în pro
movări.

— Gheorghe Siaicu, în 
ultimii cinci ani ai cunoscut 
de trei ori satisfacția pro
movării !... De două ori cu 
Olimpia Satu Mare, o dată cu 
F. C. Bihor. Care este se
cretul acestor promovări ?

— La drept vorbind, nu-i 
nici un secret !. Am venit la 
Satu Mare, în 1972, hotărît să 
fac o treabă trainică, bună. Am 
găsit condiții optime de muncă 
și... am făcut o echipă în care 
valoarea n-ar fi însemnat nimic 
dacă disciplina muncii totale 
nu i-ar fi cîștigat pe toți. Omo
genizarea unui lot valoric și ac
tivizarea factorului psihic, ele
ment determinant în cursa pro
movării, au făcut să terminăm 
„maratonul" cu opt și zece 
puncte avans, în cele trei ten
tative reușite.

— Ce e mai greu ? Să 
promovezi sau să te menții 
in prima divizie ?

— Sînt două lupte diferite, 
fiecare cu strategiile și tacti- 
cile sale ! în campionatul nos
tru e greu de dat un răspuns 
categoric, pentru că există 
multe excepții și intr-un sens 
și In altul. Pentru promovate 
important este, cred eu, startul 
pe care îi iau. 
că din plecare 
surmontabilă. 
F.C.M. Galați 
primul meci în fiecare din cele 
două ediții în care a promovat, 
iar Chimia Rm. Vîlcea n-a reu
șit decît un egal, acasă, la de
butul său în „lumea mare" a 
fotbalului nostru. Pentru a se 
menține in prima divizie, o 
promovată trebuie să-și duble
ze eforturile.

există campionat în 
ne întrebăm cine va 
și cine va retrograda. Mai 
ne întrebăm însă care es-

care 
pro-

O clacare psihi- 
este adesea in- 
Gîndiți-vă că 

a pierdut acasă

MECIURI
F.C. BIHOR — V.S.S. KOSICE 

(0—1). Prima partidă inter
națională a anului, disputată pe 
stadionul Tineretului din Oradea, 
în fața a aproximativ 3 000 spec
tatori, o opus fDrmației F. C. Bi
hor, echipa cehoslovacă V.S.S. 
Kosice (locul 2 în Divizia B). tn- 
tîlnirea, echilibrată în ansamtSlu, 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate (2—2), golurile fiind în
scrise de Andreiko (min. 44 și 
78) pentru oaspeți și Ghergheli 
(min. 67) și Georgescu (min. 80) 
pentru gazde. F. C. Bihor a ju
cat în următoarea formație : Vi- 
dac — Z. Naghi, Bigan, Lucaci, 
Popovici — M. Marian, Naom, 
Ghergheli — Lupău, FI crescu, 
Fildan. Au mai evoluat în cea 
de a doua repriză : Albu, Petro- 
vici, Georgescu, Al. Kiss * “ 
(I. Ghisa — coresp.)

2—2

și Pato.

* TURNEUL ECHIPEI 
BUZĂU ÎN POLONIA, 
nara B Gloria Buzău a 
două meciuri în Polonia. Fotba
liștii buzoieni au obținut victo
ria în ambele întîlniri : 1—0 cu 
echipa Varty Poznan (a marcat 
Stan) și 4—2 cu Zastal Zelena 
Gora (au înscris Oprișan — 2, 
Stan și Ghizdeanu).

GLORIA
Divizi'o- 
sustinut

• DINAMO — METALUL 
BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Meciul 
disputat pe terenul de zgură din 
parcul sportiv „Dinamo“ a ofe
rit celor aproximativ 1 000 de 
spetcatori o dispută atractivă, 
la capătul căreia dinamoviștii 
bucureșteni — deși lipsiți de 
aportul a cîtorva dintre titularii 
săi, accidentați (Dinu, Cheran, 
Custov, Dobrău) — au cîștigat 
cu scorul de 2—0 (1—0). Au mar
cat : Dudu Georgescu (min. 25) 
și Zamfir (min. 85),. Antrenorii 
Ion și Lică Nunweiller au folo
sit următorii jucători : Nedea — 
I. Marin (min. 54 
Sătmăreanu II, Ghiță, 
Augustin, I. Moldovan, 
Tălnar, D. Georgescu 
Zamfir), Vrînceanu. 
cek — coresp.).

Mateescu), 
Lucuță — 
Balaur — 
(min. 40 

(N. Toka-

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— U.M.T. 3—2 (3—0). Fiecare
e?hipă a avut mai mult iniția
tiva în cite o repriză. Au marcat 
Roșea (min. 5 și 30 — ultimul din 11
m) și Anghel (min. 10), respectiv 
Strizu (min. 70) si Roman (min. 
81). Politehnica a jucat în forma
ția: Bathori (min. 43 Ca rai van)— 
Vișan, Mehedințu. Păltinișan.

— Cele trei promovate din 
actuala ediție a Diviziei A 
au făcut o figură relativ bu
nă în prima parte a campio
natului. Cum le 
zonul fierbinte" 
vară ?

— Cred că toate 
chipe promovate în 
tă vor rămîne in eșalonul 
elită. Și aceasta pentru că Pe
trolul și C. S. Tîrgoviște au doi 
antrenori recunoscuți pentru se
riozitatea și capacitatea lor de 
muncă, iar Olimpia Satu Mare 
— de care sînt mulțumit, în ge
neral, ca răspuns la majorita
tea comenzilor mele și ale co
legului Ștefan Czako — își va 
îmbunătăți în retur jocul în a- 
tac și marcajul în fazele fixe, 
carențe care ne-au costat cî- 
teva puncte în tur. în retur 
Olimpia va pune mare accent 
nu atit pe CIT se pregătește, ci 
pe CUM o va face.

numele experienței 
al 

eoncurențiior, 
va ciștiga in 

ale diviziei

vezi 
de

în „se- 
primă-

trei e-cele 
vara trccu- 

de

Au plecat echipele noastre de 
fotbal în turnee peste hotare. 
Am moi scris despre necesitatea, 
oportunitatea și utilitatea turne
elor. Vom vedea (sau nu...) roa
dele nu peste multă vreme. Se
zonul de primăvară este 
Dar nu despre asta e 
cum. Pleacă echipele 
spre... țările calde și 
cu ele își iau zborul și 
tocii lor. Nu 
ducătorul de 
nu-l contestă 
cîtva timp și 
tul ia cu el 
dacă nu un __ ___
tor. Și ajutorul...

lată, cel moi elocvent exem
plu ni-l oferă Universitatea Cra
iova, unde, se pare, s-a ajuns 
la o specializare în materie. 
Cînd a fost, de pilda, la Mos
cova, pentru meciul cu Dinamo, 
din Cupa cupelor. Universitatea 
a avut 3 (trei) conducători : u- 
nul din conducerea clubului, al
tul dintr-a secției (care fusese 
numit președinte doar de o săp- 
tomînă !), altul din partea 
CJ.E.F.S. ului. Și la Moscova, 
cînd a fost nevoie de un tabel, 
cerut de organele vamale, 
numai câ acesta nu fusese 
cut de-ocasâ, dar întocmirea 
rapidă o căzut tot în seama _ 
trenorului I După aceea, la Arad, 
la meciul cu U.T.A., Universita
tea n-a mai avut nici un condu
cător. Era vorba doar de Arad. 
Conducător a fost medicul echi-

____ el 
el cu foaia de arbi-

aproape, 
vorba a- 

noastre 
împreună 

_____ , conducă- 
unul, nu doi. Con- 
lot (al cărui rost 
nimeni) are de 

un adjunct, adjunc- 
alt subokem ; sau 
subaltern, un oju-

plecat Ion Impușcâtoiu, care se 
ocupă de materialele sportive, 
pentru că titularul e bolnav. ,,Se 
pricepe omul", ni s-a 
nu ore calificare), au 
plasarea (nu e nici 
5 (cinci) conducători : 
la club (C. Stroe și C. 
altul de la * * 
foiu), S. 
dinte al 
de curind 
secției de 
tori I Pe 
Se spune 
plătit transportul. Dar masa

spus, deși 
făcut de

ci glumă} 
doi de 

. Florescu), 
(I. Dobri- 
vicepreșe-

Moraru — 
conducerea

nu 
fo
to 

cn-

„catedră* 
Cătănecnu ■ 
clubului, I. 

numit în 
fotbal. Cinci conducă- 

baniî cui au plecat ? 
că doi sau trei și-au 
. -   5i

casa ? Intră în lot ? Minunat tur
neu de pregătire I Un turneu 
despre care se spune că e atît 
de necesar este confundat de 
unii (indiferent de funcțiile pe 
cere le au) cu o excursie. Știm, 
sînt locuri frumoase în lumea 
asta și merită a fi văzute. Dar, 
repetăm, pe banii cui ? Echipele 
sînt confundate cu autocarele 
O.N.T.-ului (secția excursii peste 
hotare). Cum de-or fi aprobat 
cei în drept o asemenea situa
ție ? Cine o fî semnat celor din 
Craiova formele de plecare 
atîțî conducători ? Și atunci 
mai crezi în cei care declară de 
atîtea ori că fac această muncă 
obștească numai din 
din devotament pentru 
dm 
dragă

Este

cu
să

pasiune, 
fotbal, 
echipe

— în 
celor trei promovări șj 
cunoașterii 
cine crezi că 
cele trei serii 
secunde ?

— O întrebare 
tru oricine. In seria I .. 
Gloria Buzău cap de coloană, 
spre mîhnirea bunului meu 
prieten Gh. Constantin, care 
cred că nu deține un lot în 
stare să răspundă la solicitările 
și ambițiile sale. în seria a 
Il-a nu există o echipă de re
gularitate. Așa îneît „merg4* pe 
mîna tradiției și aleg pe Rapid, 
cu condiția să nu piardă meciul 
de la Rm. Vîlcea ! în privința 
seriei a IlI-a... Am fost jucă
tor la Baia Mare !... C.F.R. 
Cluj-Napoca e antrenată de 
Ștefan Onisie, cel care mi-a 
fost profesor la C.C.A. și Mi
nerul Baia Mare !... „U“ Cluj- 
Napoca, a treia candidată, are 
la „catedră" pe Peniță Moldo- 
veanu, cel care mi-a fost an
trenor la Progresul București!... 
Mi-e imposibil să dau un pro
nostic în această grupă ! Cine 
va avea nervii mai tari va pro
mova !

Mircea M. IONESCU

delicată pen- 
„văd“ pe

AMICALE
Roșea (min. 65 Co- 

Șerbănoiu — An- 
Giuchici (min. 46 
Crețu — coresp.).
TG. JIU — F. C. 

HUNEDOARA 2—3 
Au înscris Nicșa (min.

pei I Ei cu trusa, el cu apa, 
cu masa, 
traj...

Timpul 
a plecat 
pregătire 
conducătorii, 
antrenori,

a trecut. Universitatea 
acum în turneu de 

în Liban. Au apărut și 
Pe lingă jucători, 

medic și maseur (a

TREZESTE-TE,
PÎNĂ E

Nu de mult am primit la 
redacție o scrisoare din Gura 
Humorului, 
iubitor 
care ni 
o serie 
morală 
Cornel 
tit să

dragoste pentru 
î
greu de dat un

Constantin ALEXE
Poate că la sfîrșitul „ac- 

vom intra în po

răspuns.

P.S. 
țiunii turnee' 
sesia unei liste complete cu con 
ducătorii care au însoțit echipele 
divizionare peste hotare. Nu de 
aha, dar merita să-i căutăm si 
pe ,.traseele interne" ale echi
pelor...

CORNEL POPA,
PREA TIRZIU!

t
i
i
i
i
l

I

Floareș 
valcic), Cotec, 
ghel, Volaru, 
Petrescu). (C.

A PANDURII 
CORVINUL 
(1“2) 
35) și Cassai (min. 43 și 88) pen
tru învingători, respectiv Pițurcă 
(min. 12) și 
(B. Manole —
• RAPID

1—1 (0—0). Pe _ _
pe un teren acoperit cu zăpadă, 
în fața a aproximativ 2 500 spec
tatori, Rapid n-a putut depăși 
divizionara C Electronica, care 
a opus o dîrză rezistență, fiind 
chiar la un pas să cîștige intîl- 
nirea. Au înscris : Giugluc (min. 
65) pentru Electronica și Rîșniță 
(min. 89) pentru Rapid. 
raru-SIivna — coresp.).
• F.C.M. GALATI — 

RM. SARAT 4—0 (2—0). 
cat : Deselnicu (min. 
Oblemenco 
stantinescu (min. 71). 
pol — coresp.)

_ DROBETA
VERIN — CORVINUL 
DOARA 1—4 (1—1). Joc frumos, 
încheiat cu victoria oasoeților, 
care s-au detașat în repriza se
cundă. Au marcat : Nicșa (2).
Petcu și Văetuș pentru învingă
tori ; Iordache pentru învinși. 
(Gh. Manafu — coresp.).

A CETATEA TG. NEAMȚ — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—5 
(0—3). Au marcat: Martin pentru 
gazde, respectiv. Constantin. Diță, 
Murariu și Butunoiu (2). (Radu 
Toma — coresp.).
• MINERUL CAVNIC — C.T.L.

SIGHET 2—0 (0—0). Meciul s-a
disputat la Baia Mare. Au mar
cat : Ninaci (min. 61) și Bonte 
(min. 64) ; MINERUL CAVNIC — 
MINERUL ILRA SEINI 2—1 (1—0). 
Au înscris : Medrea (min. 38) și 
Bonte (min. 63), respectiv Somo- 
ghy (min. 
coresp.).

GLORIA 
MIȘOARA 
Catona (2) _
pectiv Rafa (2), iancu și Bărbuț.

A UNIREA ALEXANDRIA — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 3—0 (1—0). 
Au marcat : Lecoviște (min. 23), 
Voicilă (min. 53 și 75). (M. Bi
zon — coresp.).

Tănase (min. 74). 
coresp.)

— ELECTRONICA 
stadionul Giulești,

(D. Mo-

OLIMPIA
Au mar- 

19 și 80), 
(min. 85) și I. Con- 

(T. Sirio-

C.S.M. TR. SE- 
HUNE-

72). (V. Săsăranu

ARAD — C.F.R. TI-
2—4 (1—3). Au marcat: 

pentru gazde, res-

de la un localnic, 
al f Jtbalului, prin 
se făceau cunoscute 
de abateri de la 

ale antrenorului 
Popa, cel in v es
se ocupe de pregă

tirea divizionarei C Minerul. 
Supărătoare și destul de a- 
larmante, sesizările corespon
dentului nostru ne-au deter
minat să ne deplasăm la fața 
locului, unde am stat de 
vorbă cu factorii în drept — 
organe de conducere locală, 
activiști sportivi, membri ai 
asociației etc. Ne-au fost in
terlocutori — printre alții — 
tovarășul Petru Țăranu, pri
marul orașului (care răspun
de de activitatea sportivă în 
cadrul Comitetului orășenesc 
al P.C.R. Gura Humorului), 
Constantin Filipovici, prim- 
vicepreședinte al C.O.E.F.S., 
Gavril Ruscior, secretarul a- 
s?ciației sportive Minerul, și 
Ion Monu, căpitanul echipei 
de fotbal.

Spre regretul 
discuțiile 
seama că 
soare se 
atît mai 
cauză, 
Popa, nu 
tul internațional _____ ,
altădată exemplu de corecti
tudine nu numai pe terenul 
de fotbal. Ce s-a întîmplat 
acum ?

„Fără să-i conteste cineva 
capacitatea profesională, măr
turisim de la început că am 
fost total dezamăgiți de com
portamentul moral al lui C. 
Popa — ne mărturisea tova
rășul PETRU ȚARANU. 
perioada cit a stat la 
(n.n. —- un tur de campio
nat), el nu- s-a comportat ca 
un pedagog, care trebuie să 
facă educație altora. S-a în
hăitat cu fel de fel de oa-

nostru, din 
purtate ne-am dat
cele sesizate în seri- 
adevereau, regret cu 
mare cu cit cel in 
antrenorul Cornel 

este altul decît fos- 
dinamovist,

Miezul

In 
noi

meni fără căpătîi și acest 
anturaj l-a dus pe un drum 
greșit. Petrecerea timpului 
prin localuri și consumul de 
băuturi alcoolice au culmina, 
cu absențe repetate de la an
trenamentele echipei și chiar 
de la unele jocuri*. „Nu de 
puține ori, așteptînd în zadar 
sosirea conducătorului tehnic, 
antrenamentele le-am condus 
împreună cu coechipierul meu 
Ion Nae“, — afirma Ion 
Monu, căpitanul echipei, „C. 
Popa a ’ăsat cheia garsonie
rei din str. Grigore Preoteasa 
nr. io, Bloc A 2, lui Dionisie 
Lungu, exclus din lotul echi
pei noastre de rugby pentru 
dese abateri de la disciplină. 
Acesta a înstrăinat (a se citi 
vîndut) o parte din lucrurile 
inventariate prin procesul 
verbal întocmit de mine 
semnat de C. Popa. Să 
cum vom recupera 
bele* — ne spunea 
Ruscior. secretarul 
ției sportive. „Pentru 
roasele abateri săvîrșite, 
tru desele absențe de la pro
cesul de instruire, tov. Mir
cea Dobre, președintele aso
ciației, i-a atras atenția lui 
C. Popa că va lua măsuri 
împotriva lui. Pus deseori în 
discuția colectivului, simțin- 
du-se izolat și... cu musca pe 
căciulă, C. Popa a părăsit 
fără să anunțe pe nimeni e- 
chipa și orașul. Se aude că 
s-ar fi dus la Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej. Probabil că 
oamenii de acolo nu știu cu 
ce antrenor s-au pricopsit...* 
— afirma Constantin Filipo- 
vici.

Așa stînd lucrurile, i-o spu
nem răspicat Iui Cornel Popa: 
trezește-te la realitate. Tre- 
zește-te, că e păcat de tine, 
de trecutul tău fotbalistic. 
Trezește-te, cit nu este prea 
tîrziu !

lucrurilor

Și 
vedem 
„pagu- 
Gavril 

asocia- 
nume- 

pen-

Gheorghe NERTEA

mărunte
PROTESTEAZĂ BĂIEȚII? AFARĂ!

îeșițî, mă, arbitrilor, i 
Ne luați punctele, aici 
căm coliva la sfîrșitul i 
etc., etc." Nu fabulăm, 
citate dintr-o literatură de 
hala, dăm citate din 
verbale. Asta e atitudinea 
așa se vorbește — uneori - 
teren. La Divizia C, la 
B și chiar sus, la Divizia 
O dată arbitrii se întorc 
meciuri înjurați, scuipați, 
Și a doua zi dimineață se pre
zintă în colectivele lor de mun
că, unde se bucură de respect, 
fiind obiectul compătimirii cole
gilor de lucru.

Trebuie să se 
ligonismului de 
prima etapă a 
dispară protestul 
Fotbaliștii sâ se . 
muncească așa cum trebuie 
să-și vodă de meci, nu să 
răfuiască, 
cu orbîtri 
mărunt, cu miez important.

Progresul fotbalului es‘e 
mare mâsurâ condiționat de 
lîrcția de pe terenuri!** 
Sucerăm federației sS 
cartonaș 
care este 
fault, este 
tul social

Se apropie fotbalul, cu pași 
mari și cu promisiuni mari (după 
obicei) și cu vorbe multe, da-r 
și cu ceva fapte. După „cura 
de handbal" (o cură de slăbire 
fără recomandație) pe care om 
trăit-o în ultima vreme, ne în
toarcem cu sufletul din nou spre 
fotbal. Și ne vin în minte în 
primul rînd lucrurile pe care 
le-am văzut și nu am vrea să 
le mai vedem. N-o sa le înșirăm, 
vă închipuiți, pe toate acum, 
pentru că ar trebui să transfor
măm ziarul într-un volum. Ne 
vom ocupa azi de un așa-zis 
lucru mărunt, din care vom în
cerca să scoatem miezul, care 
nu mai este mărunt deloc... Ati
tudinea disciplinară pe teren. în 
afara faulturilor, și ele, nume
ric, peste o medie acceptată, 
după părerea noastră, terenurile 
de joc sînt uneori inundate de 
o atitudine pe care nu o prea 
vezi nicăieri, nici la rugby, nici 
la handbal, nici la baschet etc. 
PROTESTUL. Protestează băieții 
noștri ca avocații. Dar nu se 
opresc aici, gesticulează, vocife
rează, înjură. ,,De ce fluieri, 
mâ ? Câ-țî bag fluierul pe gît !*, 
i se adresa, „duios'", cindva, un 
jucător dinamovist arbitrului Mir
cea Rotaru. Nu mai vorbim de 
„clasicele" amenințări : „Nu mai

de aici 
i vă mîn- 
meciului I 

nu dăm
ma-

procese

pe
Divizia
A. Nu 
de la 
bătuți.

I

pună capăt hu
la început, din 
returului I Să 
de pe teren I 

pregătească, să 
si

se 
dumînxo de duminică, 

E un fapt aparent 
i miez 

fotbalului în 
civi- 
îcc.pe terenurile de 

federație» sS aplice 
roșu huliganismului, 
reci grav decît un 
un atentat la statu

ai fotbalului !
Marius POPESCU

ii

«
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JOC SPECTACULOS, VICTORIE CLARA

I.E.F.S. - LIC. 2-CELTA VIGO 96-75
După un început timid, care 

a avut drept urmare o evoluție 
echilibrată a scorului în pri
mele 5—6 minute, echipa 
I.E.F.S.-Lic. 2 a prins „aripi" și, 
lansînd în serie contraatacuri 
spectaculoase și eficiente, a în
vins la un scor concludent for
mația spaniolă Celta Vigo : 
96—75 (43—29). Datorită acestui 
rezultat, campioana României 
se află pe locul secund în cla
samentul grupei B a C.C.E., dar 
se pare că șansele de calificare 
în semifinale le au Sparta Pra-

San Giovani,ga și GEAS Sesto 
care vor juca săptămîna viitoa
re, pe teren propriu, cu I.E.F.S.- 
Llc. 2 și, respectiv, cu Celta 
Vigo.

Autoarele punctelor in me
ciul de ieri : Mihalik 25, Ro- 
șianu 24, Giurea 22, Duțu 18, 
Rășcănesțrj 4, Ungureanu 3, 
respectiv Pilar 16, Garcia 14, 
Lorenzo 12, Manzur 10, Marti
nez 9, Liboreiro 6, Presa 6, 
Julian 2. Au arbitrat D. Jak- 
sici (Iugoslavia) și N. Duran 
(Turcia).

STEAUA Șl SINUDYNE CANDIDATE
(Urmare din pag. I)

bată tactica prin care Steaua 
dominase partida !

In sfîrșit, o problemă, ținînd 
de domeniul atitudinii față de 
antrenori și care ilustrează că 
simțul autocritic al unor bas
chetbalist! de Ia Steaua este ta
cit. In minutul 13 al partidei, an
trenorii Mihai Nedef și Alexan
dru Fodor au solicitat schimba
rea lui Costel Cernat, la care a- 
cesta a ripostat : „tocmai acum 
mă schimbați 7“ în 
duri îi precizăm lui 
nat că, pînă atunci, 
aruncări din acțiune

Fibres 9—5, 0—0 ; Epifanio 4—3.
0—0 ; Estrada 4—0, 12—7 ; Ansa 
8—7, 4—4 ; Lopez 8—3, 3—2 ; De 
la Cruz 2—0, 0—0 ; Escorial 1—0, 
0—0, Procentaje pe echipă : 
52,10’/, (71—37) — 56,50*', (46—26).

REZULTATE, CLASAMENTE

CUPA CUPELOR — MASCULIN. 
Grupa A : Gabetti Cantu — Den 
Bosch 87—75 (43—38). B.C. Caen
— Kvarner Rijeka

-38). B.C.
i 92—79 (54—51).

aceste rîn- 
Costel Cer- 
din cele 9 

înscrisese 
numai de 3 ori, iar din G arun
cări libere fructificase doar 3. 
Că odihna i-a fost binevenită, 
s-a văzut la reintrare, cînd a 
adus o contribuție decisivă la 
succesul echipei Steaua. Sperăm 
că din cele petrecute vor fi trase 
învățămintele de rigoare.

L Gabetii
2. B.C. Caen
3. Den Bosch
4. Kramer

5 4
3
2
1

5
S
5

1 437-419 I
2 466-446 4
3 426-424 7
4 403-443 4

Grupa B : S.B.B.K.
— Sinudyne Bologna 
(36—52), Steaua — 
lona 191—100 (54—43).

B.C.

Sodertalje
73—«3

Barce-

RADIOGRAFIA MECIULUI

Cernat 20 aruncări 
13 realizate, 13 arun- 
— 8 realizate ; Ocze- 

6—5 ; Pîrșu 9—7, 0—0 ; 
9—5, 5—4 ; Tarău 5—2,

STEAUA, 
acțiune — 
cări libere 
lak : 9—8, 
Zdrenghea 
4—4 ; Cimpeanu 6—3, 2—2, Căpu- 
șan 0—0, 3—2. Procentaje pe 
echipă : 65,50% (58—38) ‘ — 75,70% 
(33—25).

B.C. BARCELONA : Sibillio
18—10, 10—5 ; Guyette 17—9, 17—8;

MASCULIN :

Mlyn 
uriaș 
schi- 
Kuz- 

de

Spindleruv 
slalomul

Mobil -

A! UNIVERSIADEI
UN PREȚ PREA SCUMP

DE IARNA
în cadrul Jocurilor Mondiale 

Universitare de iarnă, care con
tinuă la 
(Cehoslovacia), 
feminin a fost cîștigat de 
oara cehoslovacă Dașa 
manova. Proba masculină 
ștafetă 4 x 10 km a revenit se
lecționatei U.R.S.S. cu timpul de 
2h08:00, urmată de Cehoslovacia 
— 2h09:24,33 și Bulgaria —
2hl2:52,37. Echipa României s-a 
clasat pe locul 9. Ștafeta femi
nină de 3 x 5 km a fost ciști
gată de echipa Cehoslovaciei — 
55;08,7. Au urmat : U.R.S.S. 
56;29,01 și Finlanda 59:09,00.

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

C.C.E. 
girgi Varese 
37—79 (55—36) ;
NIN (grupa 
San Giovanni 
71—53 (35—36) ;
RONCHETTI* 
grupa 
(Anglia)
54—93 (29—45) ;
-Spartak Sofia 
75—57 (36-25) ;
Sarajevo — î 
53—74 (31—35) ; 
Budapesta — i 
(42—35).

A :

532 451-439 1
532 433-435 8
532 474-492 8
514 403-450 6

Mmbdid duminici, la Plnic$(i

ROMÂNIA B- BULGARIA A, LA HOCHEI
Activitatea competițională in

ternaționala a hocheiștilor noș
tri fruntași continuă. Astfel, re
prezentativa B a țării va sus
ține, sîmbătă și duminică. 
Ploiești, o dublă intîlnire 
selecționata Bulgariei, 
pantă la grupa C a campiona-

la 
cu 

partici-

PE GHEAȚA Șl PE ZAP ADA
CONCURSUL INTERNAȚIO

NAL de sărituri cu schiurile 
desfășurat pe trambulina olim
pică de la Sapporo a fost cîș- 
tigat de sportivul japonez Ta- 
kao Ito — 232,5 p (sărituri de 
111 și 99 m). Pe locurile urmă
toare s-au clasat coechipierii 
săi Sakae Tsuruga — 222,7 p, 
Shigeru Kaneko — 196,3 și vest- 
germanul Frank Rhomback — 
193,6 p.

LA TAMPERE s-a disputat 
întîlnirea internațională amica
lă de hochei dintre selecționa
tele Finlandei și Suediei. 
Hocheiștii .suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(0—0, 2—1, 0—0).

TELEX
AUTO > „Raliul Arcticei" s-a 

încheiat la Rovaniemi (Finlanda) 
cu victoria finlandezului Ari Va- 
tanen („Ford Escort"), urmat de 
compatriotul său Henri Toivonen 
șl Narkku Alen. Dintre cele 46 
de echipaje prezente la start, 
numai 19 au terminat această 
dificilă cursă.

CICLISM a Desfășurată in 
două semletape, cursa de la 
Palma de Mallorca s-a Încheiat 
cu victoria rutierului belgian 
Michel Pollentler, urmat de com
patriotul său Freddy Maertens șl 
olandezul Andre Gevers.

HANDBAL a In localitatea 
cubaneză Nolguin, întîlnirea 
masculină dintre echipa de ti
neret a Cehoslovaciei șl selecțio
nata Cubei s-a încheiat cu vic
toria oaspeților : 23—21 (11—9).

natație a Maratonul nautic 
Santa Fe-Coronda (Argentina) a 
fost cîștigat de înotătorul ame
rican John Kinsella, care a par
curs 57 km în 7h 44:40. Argen
tinianul Claudio Plitt, ciștigăto- 
rul ultimelor 4 ediții, a ocupat 
locul secund In 7 h 56.22.

SAH a După 15 runde. în cam
pionatul masculin al Iugoslaviei 
conduc Matanovici și Ivkov, cu 
cite 9 p.

TENIS a In optimile de fi
nală ale turneului masculin de 
la st. Louis : Alexander — Năs
tase 6—3, 6—7, 6—2 ; Franulo- 
vici — Orantes 6—2, 6—3 ; Geru- 
laitis — McMillan 6—0, 6—1 ; 
Dibbs — Scanlon 6—3, 5—7. 6—4. 
a în turneul feminin de la 
Seattle : Betty Stove — Ryta Ge- 
rulaitis 6—1, 6—1 ; Kerry Reid — 
Renata Tomanova 6—4, 6—4 ;
Kathy May — Michele Tyler 
6—2. 1—6, 6—1 ; Joanne Russell 
— Zenda Liess 3—6, 6—0, 6—3.

..TROFEUL GASPERI-. dis
putat la Monte Poieto (Italia), 
a programat o probă de slalom 
uriaș, in care victoria a revenit 
schiorului italian Bruno Noec- 
kler, cu timpul de 2:20,40. Pe 
locurile următoare : Piero Gros 
— 2:20,62 și Gustavo Thoeni — 
2:21.19.

DUPĂ DESFĂȘURAREA pro
bei feminine de slalom spe
cial de la Megeve, ciștigată de 
Perrine Pelen (Franța), pe pri
mul loc in clasamentul „Cupei 
Mondiale" continuă să se afle 
Hanni Wenzel (Liechtenstein), 
cu 149 p. Ea este urmată de 
Lise Marie Morerod (Elveția) — 
125 p și Annemarie Proell-Mo- 
ser (Austria) — 109 p.

IERI, PROBA de slalom uriaș 
(f) de la Megeve a fost ciști
gată de elvețianca Lise-Marie 
Morerod, urmată de Annemarie 
Proll-Moser (Austria) și Fa- 
bienne Serrat (Franța). In_ cla
samentul general al 
Mondiale" conduce 
Wenzel (Liechtenstein) 
p, urmată de Lise-Marie More
rod 135 p.

tului mondial. Din echipa noas
tră, pregătită de antrenorii 
Constantin Duntilraș și Virgil 
Crihan. fac parte, intre alții : 
Pani. Gheorghio. Pisară. Her
ghelegiu. Saroși. Partidele vor 
fi conduse de arbitrul ungur 
Victor Zsitvi. fost jucător in
ternațional.

Marți și miercuri pe pati
noarul din parcul ..23 August", 
prima reprezentativă a Româ
niei va evolua in compania for
mației de juniori a Ceho
slovaciei. care a participat, 

cu puțină vreme, 
mondial

in urn 
la can 
Canada.

cin

„Cupei
Hanni

CU 149

Ziarul elvețian „Sport Zdrich" publică anual, la sflrșitul 
lunii decembrie, o listă a celor pe care sportul mondial i-a 
pierdut în anul care-și consumă, șl el, ultimele zile. Aflăm 
astfel ce fost mare recordman sau campion olimpic, ce fost 
președinte de for sportiv internațional sau neîntrecut organiza
tor au trecut în lumea umbrelor.

Parcurgînd, însă, ultima „ediție" a acestui neobișnuit bilanț 
ne-a impresionat, înainte de toate, numărul mare de tineri dis
păruți tragic pe pistele șerpuitoare ale curselor motoclcliste și 
automobiliste. Repetarea profesiilor „autorennfahrer" sau „mo- 
torradfahrer" este obsedantă și totodată revelatoare în ceea ce 
privește securitatea celor ce-și pun viața In pericol zburînd ne
bunește pe betonul ucigător. Iată, anul trecut au pierit Tom 
Pryce, Max Stewart, Franțois Bur det, Bobby Isaacks și Brian 
McGuire In curse auto, precum și alțl 11 alergători motocicliști 
striviți fie in grămezile de metal tumegînd, fie de parapetele 
pistelor.

Așadar, acesta este prețul vitezei, ai concurenței necruțătoare, 
fără limite, dintre firmele producătoare de motociclete și au
tomobile, de piese auto sau de alte accesorii mecanice. Insensi
bili la nenumăratele apeluri care solicitau adoptarea unor mă
suri eficiente de securitate și " ...........
plloțl, In goană numai după 
curse au grijă să se vadă 
„Martini" sau „Bosch" și să 
Prețul acestei atitudini a lor 
extrem de scump șl inuman.

de protejare a vieții temerarilor 
profituri, organizatorii acestor 
bine doar reclamele „Marlboro", 
respecte interesele acestor firme, 
este viața acestor tineri. Un preț

Călin ANTONESCU

...„MEDIUM44
Ca de fiecare dată, turneul final al campionatului mondial 

de fotbal este prefațat de o sumedenie de opinii, pronosticuri 
și mai ales de știri de senzație. Culisele celor 16 participante 
se oferă cu generozitate milioanelor de „fans", „tifosi", „afi
cionados", care devorează cu nesaț fiecare noutate. Agitatele 
valuri dinaintea „Mundialului ’73“ aruncă însă și vești ciudate. 
In Italia, de pildă, a făcut mare vîlvă printre „tifosi" știrea 
că un anume Demetrio Alberto Croce, cojocar din Roma, con
vertit la spiritism, ar putea să ajute „squadra azzurra" să 
ciștige chiar și titlul mondial. Cojocarul pretinde că „geniul" 
său, protejat de un... spirit-ghid, un anume „Ennlo", care ar 
fi trăi* la sflrșitul secolului trecut (!), și-ar fi făcut „uceni
cia" In sezoanele 1973 și 1974 asupra lotului de schi italian, 
Pierin o Gros, Gustavo Thoeni, Herbert Plank, Fauto Rădici 
și Giulio Corradi beneficiind de puterea sa magică...
' Se pare însă că „medlum“-ul din Roma se va lăsa greu con
vins să... vadă la fața locului turneul final al C.M. S-o fi gin- 
dind poate la pățania astrologului brazilian care „prevăzuse" vic
toria echipei lui Pele la World Cup’ 66, dar care, după lnfrin- 
gerea sud-americanilor In fața formației portugheze a Iul Eu
sebio, a fost nevoit să dispară fără urmă...

Aurelian BREBEANU

...MAI MARE DARAUA
Prîntr* otleții suspendați după controlul anti-doping efectuat cu pri- 

>j«i f.naiei ,.Cupei Europei** de la Helsinki s-au aflat fi trei finian- 
dezi : Pesonen (săritura în înălțime), Hovinen (aruncarea suliței) 
Teekko (aruncarea discului). Ei au fost găsiți vinovați de folosirea 
nor produse ana boli ce, interzise de regulamentele în vigoare.

Ca Intr-un epilog — cu efecte aproape comice —, Asko Pesonen a 
povestit recent unui ziarist finlandez unde ți cum fi-a procurat pilu- 
eîa incriminate, presupuse a face minuni în sporirea puterii.

Chiar fi fără soluții hormonale, Pesonen sărea 2,17 m, ceea ce de- 
pj^a cu 40 cm propria sa înălțime. Apoi, 
încăput 
ticaior, 
tokoflio, 
socințâ, 
îi este

5' 
u-

. . . T . timp de trei ani, el a
să-fî procure ,,miraculoasele pilule'* intr-un mod cu totul par
ei eoa rece medicul echipei naționale finlandeze, dr. Pekka Pel- 

refuza sâ semneze rețete pentru astfel de produse. în con- 
Pesonen a găsit altă cale. Ca paznic de închisoare (aceasta 

profesia), el avea sub pază ți cîțiva medici, condamnați pen
tru conducerea mafinilor sub influența alcoolului. Ei bine, acești me- 
d ci — in contraservicru — îi prescriau lui Pesonen rețetele necesare ! 

Adetul : -.arde’ s-a îngrâfat cu șase kilograme, dar performanțele 
ia e au crescut doar pînă ia 2,19 m. „Prea multă bătaie de cap 
pentru acești doi centimetri, pe care i-af fi putut obține, intr-o zi 
banâ, chiar fi fără pilule I** — comentează el însuși cu umor, acum 
e nd și-a anunțat retragerea din activitatea atletică.

La asernenea întîmp’are se potrivesc vorbele din popor : mai mare 
daxiuo decît ocaua !

PREGĂTIRILE ECHIPELOR PEMREi C. M.
PREGÂTINDU-SE pentru 

turneul final al C.M. din Ar
gentina, numeroase echipe sus
țin meciuri de verificare. După 
partida de la Madrid (Spania 
— Italia 2—1), miercuri, la Nea- 
pole. Italia a susținut un nou 
joc. de data aceasta cu Franța 
(2—2). Ambele formații 
intilni și in cadrul 
turneului final al C.M. 
italieni confruntarea a
tisfacție doar in parte. După 
ce la pauză gazdele au condus 
cu 2—0 (Graziani î, dintre care

se vor 
grupei 
Pentru 

dat sa-

unul din 11 m), în primele 16 
minute ale reprizei secunde 
oaspeții au egalat prin Balhe- 
nay și Platini, 
urmă, secondat 
fost cel 
franceză, 
gazde a 
Benetti,
Zaccarelli, accidentat, 
tat că francezii, evident 
buni — după cum transmit a- 
gențiile de presă — au mai 
marcat două goluri, anulate

Acesta din 
de Tresor, a 

mai bun din echipa 
în timp ce de la 

fost evidențiat doar 
care l-a înlocuit pe 

De no- 
mai

Victor 3ĂNCIULESCU

fără justificare de arbitrul spa
niol Martinez.

La Budapesta, echipa Un
gariei și-a început pregă
tirile susținînd un meci de ve
rificare cu reprezentativa se
cundă a țării. Scor : 1—1 (1—1).

In continuare, în această 
lună, mai sînt programate alte 
meciuri de pregătire : 14 II :
Mexic — Boca Juniors (Argen
tina) ; 15 II : Grecia — Aus
tria ; 22 II : Israel — Olanda ; 
Scoția — Bulgaria ; R.F. Ger
mania — Anglia.

ALTE MECIURI, 
minariile turneului 
U.E.F.A. : Anglia 
3—1 (2—0). în joc 
Tel Aviv : Israel -
ca 2—0 (1—6), Sei. Hong Kong 
— Servette Geneva 3—1 (0—0).

în preli- 
de juniori 
— Franța 
amical, la
Danemar-

Și a-

ar fi

campionat 
doar o in- 
fond, dacă 
gol mai 
Germană,

• HANDBALIȘTII ROMANI SPUN 
„Am fi putut ciștiga acest 
mondial"4. Și afirmația nu este 
cercare de autoconsolare. In 
Franța ar fi primit un singur 
puțin în meciul cu R. D.
România ar fi intrat în semifinală, cu o 
victorie la Ungaria, păstrînd șanse mari... 
Handbaliștii unguri spun : „Am fi putut 
cîștiga acest campionat mondial44, 
firmația nu este doar o încercare de auto
consolare. în fond, dacă Ungaria 
evitat golul lui Durau, ea ar fi intrat în 
semifinală, cu o victorie la R. D. Germa
nă, cu șanse la fel de mari... Handbaliștii 
sovietici spun : „Și pe noi ne-a despărțit 
de titlu un singur gol4*. Handbaliștii din 
R. D. Germană spun : „Un gol a decis 
și în cazul nostru4*. Iugoslavii — de ase
menea... Danemarca, echipa gazda, poate 
invoca și ea același argument, deloc so
fistic.

Ce a fost, de fapt, acest campionat 
mondial, aflat la discreția unui gol și a 
unei secunde ? A fost, probabil, un cam
pionat mondial al unor valori egalizate 
la „ora H“. O egalizare înlesnită și de 
faptul că echipa României s-a autoprivat 
de bunul ei cel mai de preț, fantezia...

Cu alte cuvinte, lipsindu-se de această ca
litate caracteristică tuturor marilor spor
tivi români — radarul a amintit, în pe
rioada avancronicilor, numele lui Ilie 
Năstase, Dobrin și Cristian Gațu — echi
pa României s-a angajat, vrînd-nevrînd, 
in handbalul dinamometric și ergometric, 
convenabil altor stiluri. Renunțînd la

fantezie, echipa României și-a pierdut... 
alonja psihică, iar de aici și pînă la ra
tarea a 17 lovituri de la 7 m, intr-un cam
pionat mondial la discreția unui gol și a 
unei secunde, n-a fost decit un pas. Spu

nea cineva, odată, cu o undă de regret : 
„Ce păcat că Ilie Năstase nu a avut ceva 
din Țiriac !“ Dar răspunsul la acest re
gret ni s-a părut deosebit de sugestiv : 
„Nu e nici un păcat. Dimpotrivă ! El n-ar 
mai fi fost Năstase". Probabil că și hand
balul nostru va medita la acest dialog,

/

care e mult mai mult decît o butadă. 
• FORMIDABILA (ClNDVA) ECHIPA DE 
RUGBY A ȚARII GALILOR nu mai are 
strălucirea de ieri, deși ambianța conti
nuă să fie frumoasă, gesturile — sporti
ve, iar lupta e mai aprigă ca oricînd, pînă 
la confundarea tricourilor. Spectatorul 
obișnuit nu poate uita însă că meciul An
glia — Țara Galilor s-a jucat doar pe lo
vituri de picior — 5 la număr. Phil Be
nnett n-a mai avut inspirația de altă dată, 
lipsa lui de aplomb fiind suplinită, însă, 
de celălalt mijlocaș, Gareth Edwards. Cu 
alte cuvinte, Țara Galilor a avut în re
zervă o mare doză de inspirație, ceea ce 
a făcut ca jocul, deși mai puțin specta
culos ca altă dată, să nu fie obligat să-și 
schimbe complet structura, așa cum s-a 
întîmplat, cu o minge rotundă, în Da
nemarca. • ILEANA SIL AI, auzind de 
turneul Irenei Szewinska în Noua Zee- 
landă, a înregistrat, la intervale de zile, 
trei performanțe mondiale. Cum a reușit 
Ileana să nu... obțină pînă acum o meda
lie olimpică de aur ? Iată o temă de dez
batere, interesantă nu numai pentru 
Ileana Silai...

loan CHIRILĂ
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