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3-0, scor de K. O., rn derbyul masculin de volei
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STEAUA-SUPERBĂ, DINAMO-ÎN DERIVĂ!
De multă vreme sala Floreas- 

ca nu a mai cunoscut, la meciu
rile de volei, o afluență atît 
de mare de public ca la derbyul 
campionatului masculin dintre 
Dinamo și Steaua, desfășurat 
aseară. Și nu se poate spune că 
numeroșii spectatori nu au fost 
răsplătiți din plin de data a- 
ceasta. Elevii lui Aurel Drăgan 
le-au furnizat un spectacol în- 
cîntător prin calitatea tehnică, 
prin varietatea acțiunilor, prin 
viteza și exactitatea combina
țiilor sau prin siguranța execu

țiilor cu care și-au făcut knock
out adversarii. Omogen și sprin
ten, luptător și foarte bine pus 
la punct tehnic, tactic și fizic, 
sextetul stelist s-a mișcat cu 
lejeritate deosebită in teren, 
depășind net pe cel dinamo- 
vist, impozant prin talie, dar 
atît de penetrabil în toate com
partimentele !

Chiar din start, steliștii — 
excelent pregătiți pentru acest 
derby — au trecut la cîrma jo
cului grație serviciilor dificile 
cu care și-au împiedicat parte

Stelistul loan Țerbea finalizind o acțiune la fileu „lucrată" de ridicătorul său 
' Aurelian Ion (3). Udișteanu (Dinamo) încearcă să blocheze...

Foto : Vasile BAGEAC

nerii să aducă mingea la fileu 
pentru a realiza combinații. La 
aceste servicii periculoase, Di
namo a răspuns cu o preluare 
lamentabilă, care avea să-i ma
cine fază cu fază și nervii. 
Sextetul lui W. Schreiber a fost 
obligat să ducă acțiunile ofen
sive aproape întotdeauna din 
poziții dificile sau din „pasă 
normală1*, acțiuni care de cele 
mai multe ori erau respinse de 
blocaj sau preluate de extrem 
de mobila apărare stelistă și 
fructificate cu precizie de un 

atac în mare vervă. 
Scorul i-a fost 
permanent favora
bil echipei Steaua 
și numai o revenire 
dinamovistă, ca un 
foc de paie avea să 
siringă rezultatul 
primului set. In al 
doilea, Dinamo se 
afla la pămint .' 
Campionii nu au 
reușit să realizeze 
decît două puncte !

După 2—0 la se
turi pentru Steaua, 
adversara sa a mai 
încercat, pe servi
ciile bune ale lui 
Dumănoiu, o reve
nire la linia de plu
tire, insă steliștii 
i-au refuzat orice 
șansă, punînd ca
păt acestui meci to-

Patrula condusă de sergentul Petru Vașlaban, în timpul con
cursului de la Predeal

Duminică dimineața, pe pirtia 
Clăbucetul Taurului din Pre
deal, peste 4 000 de spectatori 
au asistat la festivitatea de În
chidere -a întrecerilor finale ale 
competiției sportive de iarnă a 
vinătorilor de munte, desfășu
rată anul acesta sub egida „Da
ciadei".

întrecerile propriu-zise ale fi
nalelor s-au desfășurat între 5 
și 12 februarie, pe trasee ame
najate în jurul Predealului. 
Probele de concurs au fost : 
triatlonul (concurenții au tre
buit să se întreacă la coborîre, 
slalom special și alergare de 
fond cu tragere la țintă), ștafete 
(care a cuprins cinci schimburi 
alcătuite din 3 soldați, un ofi
țer și un subofițer), patrulă și 
pluton. Concursul aplicativ al 
patrulelor s-a desfășurat la un 
înalt nivel tehnic, concurenții

dovedindu-se capabili de mari 
eforturi de-a lungul curselor.

Rezultate tehnice : triatlon, 
militari in termen : 1. sold. A. 
Kacso (Mureșul), 2. serg. C. 
Pană (Mureșul), 3. sold. F. Ol- 
teanu (Mureșul) ; cadre : 1. ÎL 
maj. A. Movileanu (Mureșul),
2. It. maj. D. Șușireanu (Mu
reșul), 3. cpt. M. Dinu (Crișul) ; 
echipe : 1. Mureșul, 2. Șiretul,
3. Crișul ; ștafetă : 1. Crișul, 
2. Șiretul, 3. Mureșul ; patrulă :
1. Lotrul (comandant — serg. D. 
Irimie), 2. Șiretul (comandant 
— serg. C. Rumceanu), 3. Cri
șul (comandant — cap. Gh. Ți- 
peiu) ; pluton : 1. Arieșul (lt. A. 
Mitescu), 2. Șiretul (It. M. Ște
fan), 3. Cerna (It. T. Băloi) ; 
clasament general : 1. Șiretul,
2. Mureșul, 3. Lotrul, 4. Crișul, 
5. Bega, 6. Cerna.

FINALA VOINȚELOR OȚELITE

SEMNELE SALTULUI CALITATIV

ii

în dimineața vizitei noastre 
— era o sîmbătă, cu zapădă 
pe munți, îmbietoare la schi — 
tabloul ce ni s-a înfățișat în 
perimetrul complexului sportiv 
al întreprinderii de tractoare 
din Brașov ne-a purtat parcă 
pașii spre concluzia observați
ilor noastre. In sectorul probe
lor. atletice (de unde dispăruse
ră bălăriile de altădată!), Valen
tina Cioltan-Groapă exersa, de 
zeci de ori, aceeași mișcare de 
lansare a bilei de oțel, sub 
supravegherea campioanei altor 
decenii, Ana Sălăjan ; într-o 
curte interioară, pe o suprafa
ță înghețată, campionul auto
mobilist Zoltan Szentpali își 
exersa reflexele în mereu în
șelătoare derapaje controlate ; 
pe terenul cu bitum, elevii cla
sei a X-a a Liceului industrial 
reluau neobosiți atacul la semi
cercul de handbal ; in sala de 
tenis de masă, copii extrem de 
talentați executau fără sfîrșit 
mișcările de serviciu, atac și a- 
părare. Iată reperele unei ima
gini dominate de repetiție ca 
semn al cantității. Pentru * a 
afla semnele saltului calitativ 
în pregătirea performanței este 
nevoie să mai facem cîțiva pași 
prin „domeniile** clubului spor
tiv brașovean „Tractorul".

azi 
Ga- 
tre- 

Gyula

NUMAI CU AMINTIRI 
NU SE POATE PROGRESA

Bine cunoscut în lumea spor
tului, antrenorul Tănase Tăna- 
se încearcă — în acest vad al 
voleiului de tradiție — să adu
că un suflu nou. Vă amintiți? 
în echipa României campioană 
europeană în 1963, figurau 
cîțiva brașoveni, printre care 
Gheorghe Fieraru, azi jurist și 
președintele clubului pe care-1

vizităm, și Iuliu Szocs. 
maistru de întreținere la 
lăți. Și încă alți jucători au 
cut prin acest vad ; ".
Bartha, Martin Rauch, Gunther 
Chrisliani și alții. Dar — spu
ne antrenorul Tănase — nu
mai cu amintiri nu se poate 
progresa. Pentru a rămîne pe 
un loc fruntaș în clasamentul 
diviziei naționale este nevoie 
de o concepție modernă în pre
gătire. Sigur —: ca în multe 
alte locuri — și în antrena
mentele echipei Tractorul intră 
astăzi un volum și o intensitate 
mai mare de muncă. Dar an
trenorul țintește mai mult și, în 
acest scop, își organizează an
trenamentele printr-un transfer 
sui-generis de gîndire, cu mij
loace din arsenalul altui do
meniu. Economist la serviciul 
de piese de schimb al între
prinderii, antrenorul Tănase 
Tănase își întocmește un plan 
complex de pregătire, gospodă
rește aplecat pe diagrame, de 
la procesul de selecție și pre
gătire a pepinierei (operații 
încredințate chiar jucătorilor 
consacrați Vasile Mășcășan, loan 
Hinda și Petrică Stancu, profe
sori de educație fizică speciali
zați în volei, care se ocupă de 
grupe de elevi din școlile în
vecinate), pînă la combinațiile 
tehnico-tactice (execuții com
plexe menite să formeze — 
prin reproducere sistematică — 
jucători polivalenți, cu automa- 
tisme tehnice și mobilitate tac
tică). Care este țelul practic 
al strădaniilor sale Ia antrena
mente ? — l-am întrebat. Și 
răspunsul a venit prompt : 
„După terminarea meciului, ju-

Victor BĂNCIULESCU

tuși de tensiune, la 
o diferență pe 
nimeni nu 
putea imagina 

inte de joc : 3—0 (12, 2,
O victorie meritată a forma

ției Steaua care a fost supe
rioară la toate capitolele. Arbi
trii C. Armășescu (foarte bine) 
și D. Rădulescu (bine) au 
condus următoarele echipe : 
STEAUA : Țerbea, Ionescu (Ma- 
cavei). Pop, Bădiță, Chifu, Ion ; 
DINAMO : Dumănoiu, Udiștea
nu (Vrîncuț), Chiș (Căta-Chiți- 
ga), Tutovan (Băroiu), Gîrleanu, 
Enescu (Păușescu). Cu această 
victorie Steaua iși mărește la 
două puncte avantajul față de 
Dinamo și cu greu ar mai putea 
pierde titlul de campioană a 
țării.

care 
și-o 
îna- 

8).

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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(prin telefon), 
„îvidivu xnicticx — așa cum au 
numit-o participanții, lucrători 
din cadrul 
terne — a 
o întrecere 
probele de 
și fond. Mai mult, pentru că- 
finaliștii în etapa de iarnă a 
„Daciadei" nu s-au întrecut nu
mai cu propriile lor limite, nu
mai cu partenerii lor de în
trecere, ca în orice concurs 
sportiv. A mai fost și viscolul. 
A mai fost și ninsoarea înghe
țată de un ger aspru, un ne
cruțător bici rece care-i orbea 
pur și simplu pe concurenți, la 
viteza coboririi. A mai fost și 
ceața și cine nu știe cit de 
greu este să te orientezi rapid 
în mediul înconjurător, să alergi 
pe schiuri intr-o adevărată... 
mare albă ? ! Așa s-a desfă
șurat finala ediției de iarnă a

Ministerului de In- 
fost mai mult decît 
sportivă de schi la 

slalom, slalom uriaș

„Daciadei" lucrătorilor din Mi
nisterul de Interne, o finală pe 
măsura acestor oameni Încercați, 
bine pregătiți. Nu a fost doar 
o finală sportivă. A fost o fi
nală a tăriei de caracter, a vo
inței oțelite, a gîndirii tactice. 
Organizatorii, Inspectoratul ju
dețean Caraș-Severin al M.I. și 
Comisia județeană de schi, au 
reușit să mai atenueze rigorile 
vremii, dovedindu-se gazde is
cusite.

Primii laureați ai concursului, 
Ion Anastasescu („București") 
și Benedek Kibedi („Carpați"), 
în proba de slalom uriaș, au 
dovedit multă siguranță, stăpî- 
nirea unei tehnici bune de alu
necare, în special în viraje. 
Cursa de 5 km fond a revenit

Doru GLĂVAN coresp.

(Continuare în pag. 2-3)

Pe marginea comportării sportivilor noștri la campionatele internaționale de tenis de masă

FETELE AU CONFIRMAT, IAR BĂIEȚII PROMIT
mondiali în ultima vreme, iar 
cel de-al șaselea unei sportive 
din R.P.D. Coreeană, ea însăși 
compioană mondială la dublu. 
Să punem în balanță și faptul 
că cele mai multe din fazele 
superioare ale competiției s-au 
disputat aproape „în familie" 
de către jucătorii asiatici. Iar 
dacă noi ne-am supăra așa, 
global, pe sportivii noștri (mulți 
tineri), ce-ar mai putea spune 
alții, cu palmarese bogate în 
Europa și în lume, 
francezii, iugoslavii 
care n-au ajuns nici ei pe pri
ma treaptă a podimului ? S-a 

sală, printre 
printre antre- 
e greu să te 
posibilităților,

Scopul principal al „interna
ționalelor" — verificarea efec
tivelor în vederea apropiatelor 
campionate europene de seniori 
— s-a realizat, după părerea 
noastră, în condiții bune, fetele 
obținînd — după cum ne aștep
tam — 4 medalii de bronz. O 
judecată simplistă ar îngădui 
să se aprecieze ca modeste

ceste rezultate, din care lipsesc 
medaliile de aur și de argint, 
intr-un concurs desfășurat a- 
casâ, in fața publicului propriu 
etc. etc. O analiză lucidă cre
dem că trebuie să plece insă 
de la adevărul că 6 din cele 7 
titluri au revenit renumiților 
sportivi chinezi, care dau ma- 
■ea majoritate campionilor

cum sint 
și alții,

Teodor Gheorghe fi Șerban Doboși pot alcătui un cuplu valoros'
Foto: B. VASILE

spus adesea în 
sportivi și chiar 
norii noștri, că 
pronunți asupra 
cînd ai întîlnit din primul tur 
pe jucătorii chinezi sau pe co
reeni. Nu împărtășim părerea, 
afirmind că și în aceste cazuri 
există elementele necesare u- 
nei judecăți de valoare.

Firește, ne-ar fi bucurat un 
bilanț mai bogat, sîntem ten
tați să spunem că reprezentan
ții noștri au trecut cel puțin

Mircea COSTEA 
Marian GHIOLDUȘ

(Continuare in pag. a 4-a)



Campionatele de sală au scos în evidență:

CU O FLOARE
NU SE FACE PRIMĂVARĂ;
DAR NICI... ATLETISM!
Atletismul nostru, din păca

te, nu s-a prea putut lăuda că ar 
deține un număr mare de per
formeri autentici, avîndu-i în 
vedere, între alții și pe specia
liștii diferitelor probe, adică 
pe acei atleți din rîndurile că
rora trebuie să se aleagă cam
pionii. Ani de-a rîndul, atle
tismul nostru a strălucit doar 
prin unele individualități, deș
tul de rare fiind situațiile în 
care, la aceeași probă, să deți
nem, In același timp, mai mul
te valori certe.

Dar, parcă, această situație 
precară n-a fost pusă nicioda
tă în evidență, cu atîta preg
nanță ca acum, la recentele 
campionate de sală ale senio
rilor. La majoritatea celor 12 
probe figurând pe programul 
întrecerilor, din sala de la „23 
August", învingătorii se știau 
încă dinaintea concursului. A- 
dică, Nichifor Ligor la prăjină, 
Gheorghe Crăciunesoa și Mi- 
haela Loghin la greutate, Clau- 
diu Sușelescu și Veronica An- 
ghel la 60 m erau favoriți in
discutabili, lipsiți, cum se spu
ne, de... adversari ! La lungi
me, disputele pentru titlurile 
de campioni angajau, în mod 
practic, cîte doi săritori și să
ritoare : Dumitru Iordache și 
Tudorel Vasile, respectiv, Gina 
Panait și Doina Anton. La fel, 
la înălțime fete, probă la care 
doar Virginia Ioan și Cornelia 
Popa emit pretenții la primul 
loc. La triplusalt, în sfirșit, 
avem de-a face cu trei frun
tași : Carol Corbu, Adrian 
Ghioroaie și Bedros Bedrosian, 
toți trei săritori cu posibilități 
certe de a obține rezultate 
bune. în cele două curse peste

garduri cite patru concurenți și 
concurente luptă pentru întîie- 
tate : Palfy, Teașcă, Petcu și 
Perța (ultimul a fost eliminat 
insă duminică, pentru două 
starturi greșite), Mihaela Du
mitrescu, Elena Mirza, Mariana 
Nedelcu și Valera Biduleac. 
Ultima probă, înălțimea băie
ților este, precum se vede, sin
gura in care există realmente 
o bază mai largă a performan
ței, cu : Antal, Zară, Muller, 
Mathe, Papi, clasați sîmbătă în 
această ordine, cărora li se 
mai adaugă Proteasa (descali
ficat pentru trei nereușite la 
înălțimea de 2.04 m, la care a 
intrat în concurs) și Onciu.

Am înfățișat această listă 
„completă" la zi, pentru a ară
ta încă o dată (dacă mai era 
nevoie !) una dintre cele mai 
serioase carențe ale atletismu
lui nostru, obligat — de multă 
vreme — să se manifeste doar 
prin unele individualități, căci, 
de ani și ani, aportul secțiilor 
din cluburi și asociații, al an
trenorilor noștri, se dovedește 
a fi necorespunzător nevoilor 
generale și speciale ale acestei 
atît de importante ramuri 
sportive, în primul rînd în 
privința numărului și mai ales 
al valorii practicanțiior săi. Să 
luăm de exemplu săritura cu 
prăjina, probă dominată, de 
mai multă vreme, de Nichifor 
Ligor, atlet despre care se spu
ne' că, in orice moment, sare 
5 m, chiar și sculîndu-1 din 
somn ! în urma sa, un alt să
ritor cu vechi state. Cristian 
Ivan, apt oricînd pentru 4,80 
m... Și apoi ? Apoi, ar fi clu
jeanul Vasile Bogdan care ră- 
mîne totuși, prin formare, un

GIN A PANAIT

decatlonist și cam atit pentru 
că mulți dintre cei care com
pletează clasamentul probei 
n-au, practic, nici un fel de 
valoare și nici un fel de pers
pectivă din moment ce, de atî
ta vreme, nu reușesc, în vreun 
fel, să depășească stadiul unei 
supărătoare mediocrități. Dar 
in Ioc ca antrenorii și profeso
rii să caute elemente noi, cu 
aptitudini, din rindul copiilor 
și al juniorilor, ei își pierd, 
pur și simplu, timpjl cu ele
mente plafonate. Și să mai re
ținem, în cazul acestei probe, 
că pentru un săritor este nea
părată nevoie de o prăjină 
(care nu se găsește chiar pe 
toate drumurile !), de echipa
ment și. de timp pentru pre
gătire. Să recunoaștem că este 
cam mult pentru niște rezul
tate care nu spun absolut ni
mic !

Romeo VILARA

Cu întrerupătoarele în poziția „aprins"

URMĂRIM DOAR RISIPA
DE ENERGIE A SPORTIVILOR ?

FINALA VOINȚELOR OȚELITE DE LA UN BUT LA ALTUL
(Urmare din pag. I)

lui Ion Runccanu („Brașov") — 
la categoria I — și lui Vilmoș 
Szakacs („Carpați") la categoria 
a Il-a. în cea de a doua zi, 
au început întrecerile de slalom 
— două manșe. învingătorii : 
Gheorghe Comșa („Brașov") și 
Benedek Kibedi („Carpați"). Șta
feta 3x3 km a revenit asociației 
sportive „Dinamo Carpați" ,.

(Vilmoș Szakacs. Csaba Keme- 
neș, Viimoș Balaș). în clasa
mentul combinatei alpine : 1.
Ion Anastasescu, 2. George Da
vid („Brașov"), 3. Zeno Mun- 
teanu („Reșița") — Ia categoria 
I. iar la categoria a Il-a : 1. 
Benedek Kibedi. 2. Andrei Lu- 
kacs, 3. Luca Moga (ambii de 
la „Dinamo Șiret").

O frumoasă festivitate de 
premiere a încheiat această 
competiție reușită.

Și în această duminică schiorii 
bucureșteni se pot bucura de 
excelentele condiții oferite de 
Predeal. Pentru schiorii avansați, 
pirtia Telefericului, cu o lungime 
de 2000 m (ultimii 800 m fiind 
iluminați noaptea) si 400 m di
ferență de nivel, este ideală. 
Pentru toate categoriile de schiori 
— pirtia Clăbucet (800 m lun
gime, 160 m diferență de nivel), 
pirtia hotel Clăbucet — plecare 
(300 m lungime, 60 m diferență 
de nivel) și pirtia Cioplea (cu 
două ramificații). Pe aceste pîrtii 
se poate ajunge prin excursiile 
organizate de întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
București cu trenul (plecarea din 
Gara de Nord, duminică la ora 
7,40) sau cu autocarele, din car
tierele Drumul Taberei (cinema
tograf Favorit), Berceni (Oficiul 
P.T.T.R.), Titan (cinematograf 
Gloria), plecarea fiind la ora 
6,15.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

și pati- 
lucrează 
de ho- 

schimpă, 
pe teren, 

juniorii

E vremea pucului 
noarele artificiale 
non-stop. Echipele 
chei—copii se mai 
crosele însă rămîn _ 
Vin juniorii II, juniorii I, 
bătăioasele formații de tine
ret, de „speranțe". Vin, apoi, 
team-urile divizionare, meciu
rile oficiale, vin iubitorii spor
tului. vin organizatorii care 
apreciază calitatea gheții, dar 
— ca buni gospodari — fixea
ză și contorul electric al 
bazei : 200 Kw consum mediu 
pe oră. Un afiș lipit pe ușa 
patinoarului „23 August" din 
Capitală arată că 
1 Kw-oră este echi
valent cu un con
sum de 1,5 kg lig
nit, 280 gr.
0.320 mc gaz 
„ priză**,_

păcură sau 
metan. In 

„„___ , ___ , A RAMAS
DOAR STRICTUL NECESAR ! 
Strictul necesar, poate, din 
economiile impuse 
de părinții care lucrează 
întreprinderi, pentru ca 
lor să patineze, să facă sport.

E vremea „fluturilor", a 
„delfinilor” șl piscinele aco
perite lucrează non-stop. E- 
chipele de polo-copii se mal 
schimbă. însă mingea rămine 
pe apă. Vin juniorii, vin se
niorii, vin antrenorii și — In 
dreptul termometrelor — ci
tesc — mulțumiți la cîte gra
de plus ă fost încălzită apa. 
Vin și organizatorii, dar — 
ca buni gospodari — citesc 
și consumul de energie. Un 
afiș lipit pe ușa vestiarelor 
arată că 1 Kw-oră economi-

poate,
! conștient 

“ în 
fiii

• 39 DE ECHIPE sint prezente 
in activitatea rugbystică din 
Capitală. Cifra spune mult, la 
fel ca și numărul sportivilor 
legitimați la această ramură — 
peste 1 400. Numai in anul care 
s-a încheiat au fost legitimați 
mai bine de 300 de jucători. 
Lunar, in Capitală se desfășoară 
90 de meciuri oficiale !

• RUGBYUL. ÎN PROGRAMA 
DE INVAȚAMÎNT ! Iată o rea
litate la nivelul unităților șco
lare din rețeaua 
Transporturilor și 
cațiilor, cel care 
primul campionat 
aproape 80 de echipe !

Ministerului 
Telecomuni- 
a inițiat și 
de masă, cu

o ECHIPA BUCUREȘTEANĂ 
DINAMO a renunțat la proiec
tatul turneu de iarnă pe care 
urma să-1 întreprindă in Franța, 
în schimb, va primi, in luna a- 
prilie, vizita unei echipe din 
Paris care activează cu bune 
rezultate in liga secundă fran
ceză.

sit înseamnă mai mult oțel, 
mai multe țesături — .mai 
multe alte bunuri de consum. 
în „priză" însă, NU A RA
MAS DOAR STRICTUL NE
CESAR ! La bazinele acope
rite, la Floreasca, la „23 Au
gust", o parte din comuta
toare rămîn în poziția „aprins" 
chiar și cînd soarele lumi
nează puternic. Unii antre- 
nori-educatori urmăresc doar 
risipa de energie a elevilor, 
iar elevii — numai economia 
propriilor energii !

E vrșmea meciurilor pe te
ren acoperit și sălile de sport 

non-stop. 
volei, 

sau 
mai

lucrează
Fehipele de 
de handbal 
baschet se 
dar mingea rămine 

. Vin juniorii, vin 
dar cu mult timp 

ori du-

schimbă, 
pe teren, 
seniorii, dar cu 
Înainte de a veni 
pă ce pleacă — lămpile fluo
rescente continuă să ilumineze 
puternic unele săli de sport : 
la „Progresul", la bacul de 
sub „Republicii", la Liceul e- 
conomic nr. 1 si în alte locuri.

E vremea răspunderii fie
căruia, în fața societății Și a 
lui însuși, de a folosi cit mai 
rațional energia electrică, de 
a înlătura 
rost, 
sipă, 
buni 
sire a 
sară 
țării.

consumurile lără 
diferitele forme de ri
de a contribui — și ca 
cetățeni — la economi- 
energlei electrice, nece- 
progresului economic al

Vasile TOFAN

LA ZI, IN D1VIZIILL DE BASCHET
• După desfășurarea restan

ței Universitatea Cluj-Napoca 
— Steaua, formația bucureșteană 
a totalizat în Divizia A 43 p 
și a revenit în 
mentului, fiind 
namo București 
averaj direct 
Cluj-Napoca 38

• Clasamentul campionatului 
feminin (este inclus și rezulta
tul primei manșe a restanței 
disputată ieri seară : Politehnica 
București — Olimpia București 
80—78 (38—32).

fruntea clasa- 
urmată de Di- 
cu 43 p (coș- 
inferior), 
p etc.

„V

• Azi, la ora 16,30

1. IEFS-Lic. 2 24 22 2
2. Rapid 24 21 3
3. „U" Cj.-Np. 26 17 9
4. Cri șui 26 13 13
5. Mobila 24 14 10
6. Politehnica 25 13 12
7. Olimpia 23 15 8
8. Univ. Tim. 26 11 15
9. Progresul 26 11 15

10. voința Bv. 26 9 17
11. C. sp. șc. PI. 26 4 22
12. C.S.U Gl. 26 1 25

2096-1710 46 
1968-1621 
1856-1720 
1816-1737 
2054-1881 
1333-I«77 
1719-1531 
1961-2049 
1833-1893 
2006-2129 
1646-2257 
1596-2179

45
40
39
38
38
38
37
37
35
30
27

(sala FIo- 
rcasca) are loc returul meciu-

lui Politehnica — Olimpia. 
Celelalte restanțe sint progra
mate astfel : I.E.F.S.-Lic 2 — 
Rapid la 22 și 23 februarie, Mo
bila — Olimpia la 7 și 8 martie.

• Rezultate din Divizia B : 
masculin : Universitatea II Cluj- 
Napoca — Voința Timișoara 
62—48 (28—25), Comerțul Tg. 
Mureș — Știința Mediaș 91—83 
(46—38), Letea Bacău — Aca
demia militară 100—74 (45—38). 
Universitatea Craiova —■ C.S.U. 
Pitești 96—73 (38—46).
Galați 
84—68 
Bacău . .
nin : Universitatea București — 
Universitatea Craiova 64—72 
(27—31), Constructorul Arad — 
Lie. „Liviu Rebreanu" Bistrița 
70—64 (35—22), Politehnica II
București — Arhitectura 57—49 
(36—25). C.S.U. Tg. Mureș — 
Voința București 54—78 (25—34). 
(Corespondenți : M. Radu, T. 
Siriopol, C. Albu, I. Iancu, 
N. Ștefan. Șt. Gurgui, N. Stră- 
jan, N. Tokaeek).

C.S.U.
— Politehnica București 
(40—21), P.T.T. — A.S.A. 

67—58 (41—25) ; femi-

POLOIȘTII JUNIORI ÎN TURNEE INTERNATIONALE
Echipa de polo (juniori) a 

României va fi angrenată. In pe
rioada imediat următoare, In 
două turnee internaționale. Intre 
18 și 23 februarie, tinerii noștri 
sportivi vor juca Ia Moscova, In

„Tufneul capitalelor", iar între 3 
și 5 martie vor fi prezenți la 
turneul internațional de la Ber
gamo, unde și-au mai anunțat 
.participarea formațiile Spaniei, 
Braziliei, R.A. Egipt și Italiei.

SEMNELE SALTULUI CALITATIV ÎN PREGĂTIREA
(Urmare din pag. 1)

câtorii mei să fie capabili să 
mai susțină incă un joc ! „Pen
tru ei, meciul trebuie să ajun
gă mai ușor decit antrenamen- 

Sinț gata jucătorii săi 
de 
de

ce pe urmele lui Măș- 
(component al echipei

tul !“. . _ .
pentru un asemenea ritm 
pregătire ? Crede că da,
EXPERIENȚA Șl RIGOARE

DE FORMARE A CALITĂȚII

vreme 
cășan , 
naționale care a obținut me
dalia de bronz la campionatele 
europene de la Helsinki, în 
1977) pornesc, ca într-un bu
chet de generații, și ajustorul 
Constantin Zamfir, dar și ele
vul de liceu Alexandru Covaciu.

METODICA IN PROCESUL

La toate agențiile Loto Prono
sport se găsesc in vlnzare bile
tele pentru această tragere.

Bețineți J a Cîștigurile în bani

sint de valoare fixă — 50.000,
15.000 lei etc. și variabilă.

• Se poate ciștiga și cu 3 nu
mere la fiecare din cele 1 extra
geri.
• Numai biletele de 15 lei par

ticipă la toate extragerile.
Procurați-vă din timp biletele 

cu numerele dv. preferate 1
Nu uitați ! ASTAZI — ultima 

zi cînd vă mai puteți procura bi
lete pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de miine 15 februa
rie a.c.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 8 FEBRUA

RIE 1978
Categoria 1 : 3 variante 25% = 

Autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 2 
variante 25% a 33.001 lei ; cat. 3: 
16,50 a 4.000 led ; cat. 4 : 88 a 750 
lei ; cat. 5 : 198 a 333 lei ; cat. 6: 
7.661,25 a 40 lei ; cat. 7 : 214 a 200 
lei ; cat. 8 : 3.919 a 40 lei. Report 
categoria 1 : 249.603 lei. Cele trei 
autoturisme Dacia 1300 au fost 
ciștigate de : IOSIF I. FAZACAS 
din Sibiu, ALEXANDRU BICA 
din BUCUREȘTI, și MIHAI 
CRAIOVAN din TIMIȘOARA.

Semifinalist al turneului o- 
limpic de la Roma (1960), fostul 
sabrer. azi antrenor, Ladislau 
Rohonyi face cuplu cu inginerul 
Mihai Ticușan in încercarea de 
a crește — in „sala de arme" 
a clubului Tractorul — scrime- 
rii de valoare de care avem 
nevoie Aici se îmbină — în 
procesul de formare a calității 
— experiența (transmisă în mod 
tradițional în scrimă) a primu
lui, cu rigoarea metodică a ce
luilalt. în cabina maeștrilor, din 
fundul sălii, pe perete ne în- 
tîmpină un „rechizitoriu", cu în
trebări în suită. Pe un tablou 
dactilografiat sint trecute cerin
țele activității — ca intr-un me
mento — punctate cu întrebă
rile: cine, unde, cu ce. cu cine, 
cum, tit etc. ? Este, de fapt, 
o permanentă analiză critică, 
scrisă, sistematizată, a succese
lor și eșecurilor, încheiată de 
căile de urmat. Munca celor doi 
antrenori a început cu o vastă 
operație dc selecție printre 2 200

de elevi, din care au fost reți
nuți la lecții 120 de băieți și 45 
de fete. Li s-a cerut candida- 
ților — atît cit se poate decela 
la un neofit — viteză de reac
ție, combativitate, aionjă. Cine 
și citi vor rezista, pînă la urmă, 
acestor cereri pretențioase ? Ro
honyi spune : „Cei care vor găsi 
plăcerea în jocurile, ștafetele, 
săriturile cu care încercăm să 
reținem atenția copilului. Cei 
care se vor supune fără crîcni- 
re plicticoaselor dar necesarelor 
exerciții convenționale, dirijate. 
Cei care vor accepta să con
tinue lucrul cu arma și în timpul 
vacanței, ajungind la volumul 
corespunzător de antrenamen
te". Pentru a înțelege ceva mai 
bine asprimea unor asemenea 
criterii, să reamintim că într-o 
lecție de 35 de minute elevul 
(și antrenorul !) — statistic ve
rificat —'efectuează 1800 de miș
cări ! Există perspectiva unor 
asemenea „ași ai rezistenței" 
(dincolo de sabrerii consacrați

Ion Pop, Alexandru Nilca și 
Mihai Frunză, pregătiți de cei 
doi antrenori) 7 Probabil că da, 
de vreme ce, de pe acum, în 
lotul olimpic au fost reținuți doi 
noi învățăcei ai lor, electricia
nul Daniel Costin (sabie) și e- 
levul Dacian Tunaru (spadă). 
Cînd va apărea campionul zilei 
de miine ? — întrebăm. Răs
punsul vine din experiența lui 
Rohonyi, care este de fapt su
ma experienței dascălilor săi de 
scrimă : de la Ludovic Ozorai 
a deprins metoda pedagogică, 
de la Lilo Pellegrini — instrui
rea modernă, de la Alexandru

GÎNDIRE MODERNĂ

CON

PERFOR

Gheorghe

TRiGfRl
mâni 
de rea 
va re 
vreasc 
diaie 
au d»

nor sporuri 
Germană e 
formanțe rx 
de ampl 
Stopară. Ș
Ion Arțhi 
de pregâl 
au tras u 
evoluțiilor sp 
neral, s-au
dc prestațiile 

Desigur, 
nist român, 
fără îndoială 
niță. El a ciș 
individuală 
proba de 10 
multe speran 
Gămițâ are c 
gare pe schiu 
ponenții lotul 
și cea mai 
poligon. Cu 
centrare, el 
rile și atunc 
vor putea fi 
ale fruntași 
cestei ramuri 
Gheorghe Gâ

• Campjona 
combinată nor 
pentru juniori, 
genericul „Dac 
pitoresc al Pr
curat de un re 
cipare și orga 
Combinată no 
(fond 10 km 
trambulină) : 1 
șovia) w 3 p, 
sp. șc. Trtîșnov 
Lupu (CI. sp.
juniori II (fon 
turi) : 1. M. D 
359,3 p, 2. I. 
șc. Rîșnov) 334 
(Brașovia) 293,
ciale juniori I 
135,1 p (28 m 
Ivanciu 131,1 | 
p ; juniori 
113,6 p, 2. C 
rul Brașov) r 
dek (Voința <

• Primii cl 
republican al 
cu profil spo 
fășurată la P

Csipler 
muncă. Deci 
spune Rohony 
copilul care 
în pat, cum 
vremea cînd
atunci la vîrs 
nea și mi se 
al ei nu mai 1 
nă...“ Aflăm 
satisfacția cea 
norii o găsesc 
vilor lor. lat 
mirat cînd — 
campanie de
rii se pregăte 
selecție !

ÎNTR-UN CA
Gindirea modernă a antreno

rilor întilniți aici nu e posibilă 
fără un cadru adecvat. Clubul 
sportiv Tractorul a asigurat — 
cel puțin în cîteva domenii — 
o ambianță propice muncii de 
calitate, dincolo de buna bază 
materială, de operațiile eficace 
de selecție, da aparatura aju- 
tăoare de concepție nouă, de 
evidența operativă (oglindă grăi
toare și plăcută — prin aspect 
estetic — a întregii activități). 
Am vrea să subliniem doar 
două trăsături ale acest.ui cadru 
favorabil. în primul rînd. con
ducerea clubului a fost încre
dințată unui cuplu tehnic care 
îmbină pasiunea (și experiența) 
dinamică a fostului sportiv de 
înaltă performanță Gheorghe

Fieraru (p 
organizatoric 
tru știință al 
balist, pro.'— 
fizică Cicei 
cepreședint 
pentru izgoni 
din viața dul 
folos s-a dovi 
cabinet metpd 
un ci:..:
rater
mul r:f.r : d 
orientări — 
sportivului ce 
ținut de cer 
Șerban și voi 
mai completă 
re caracterizc 
tinde să devin 
dern.



Carpați“ la biatlon I
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l ro
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Paul IOVAN

LIGON, ETERNA POVLSTE

O®;

r.on-
>niștii

lostru, 
isupra 
h ge- 
j urniți

iatlo-
L este
Gâr- 
cursa 
ar în 

prea 
r săi.
alcr- 
com-

re in 
con- 

aliză- 
sale 

f cele 
fii a- 
icum.

candidat permanent la locurile 
fruntașe ale clasamentelor în 
orice competiție de amploare. 

. Victor Fontana este un biatlo- 
nist cu experiența concursurilor. 
Tragerile sale în poligon au o 
precizie remarcabilă. Alergarea 
pe schiuri îi este însă mai slabă 
dar, pînă la campionatele mon
diale ea mai poate fi îmbună
tățită. Gheorghe Voicu are mari 
fluctuații la tir. In cursa de 20 
km a avut 12 minute de pe
nalizare și 2 minute în cea de 
10 km. Acestea trebuie să dea 
de gindit și antrenorilor și lui 
Voicu. Iosif Tamaș este un 
fondist redutabil dar, la fel ca 
marea majoritate a componenți- 
lor lotului nostru, și el este de
ficitar la trageri. Cornel Po- 
Iroanchenu se anunță, prin ti
nerețea sa, un valoros biatlo- 
nist. Acum el nu a participat 
decit in cursa de ștafetă, deoa
rece a contractat o gripă care 
l-a ținut departe de efort citcva 
zile.

Campionatele naționale din 
această săptămînă vor consti
tui un ultim criteriu de selec
ție. Rezultatele înregistrate de 
biatloniști, la această competi- 

hotărltoare pentru 
campionatele

ție, vor fi 
prezența... 
mondiale.

trei ori ciștigator la „Cupa Carpați" 
Foto : Dragoș NEAGU I

Testarea arbitriior din lotul divizionar A și cel al „speranțelor"
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EL DĂ SI TOT EL. a
în ședința care a avut loc 

in ziua de 1 decembrie 1977, 
Comisia de disciplină a 
F.R.F., analizînd incidentele 
petrecute la meciul dintre 
divizionarele B Avîntul Re
ghin și F.C. Baia Mare, a 
hotărît suspendarea pe 6 e- 
tape a terenului din Reghin, 
propunind in același timp 
C.J.E.F.S. Mureș „îndepărta
rea din activitatea fotbalis
tică a medicului echipei A- 
vintul, Mircea Covaciu' 
re. potrivit pieselor de la 
dosar și aspectelor reieșite 

ședința respectivă, a co- 
acte de huliganism. Des- 
comiterea unor aseme- 
acte a făcut 

chiar președintele 
sportive Avîntul, 
Vasile Pop, ale că
rui declarații figu
rează în procesul verbal în
tocmit de secretarul Comisiei 
de disciplină. N. Georgescu.

Ce a spus Vasile Pop re
feritor la dr. Mircea Cova
ciu 7 „La golul egalizator 
înscris de F.C. Baia Mare, 
din poziție de ofsaid, arbi
trul de centru și cel de li
nie AU FOST BRUSCAȚI ȘI 
LOVIȚI DE MEDICUL E- 
CHIPEI NOASTRE. MIR
CEA COVACIU, PENTRU A 
SCHIMBA DECIZIA... După 
terminarea meciului. AM VĂ
ZUT CÎND DELEGATUL 
ECHIPEI F.C. BAIA MARE 
A FOST LOVIT DE MIR
CEA COVACIU, CARE L-A 
LOVIT ȘI PE ANTRENO
RUL MATEIANU" (n.n. — 
sublinierile ne aparțin). Hu
liganism sadea ! Autor — 
UN MEDIC !

întrebat în fața Comisiei 
de disciplină, ce măsuri a 
înțeles să ia asociația spor
tivă Avîntul Reghin, Vasile 
Pop a răspuns : „Asociația 
sportivă Avîntul a renunțat

ȚIPĂ!
w

Ia serviciile (n.n. halal „servi
cii" !) doctorului Mircea Co
vaciu".

Despre 
despre 
sit din 
despre 
dictate 
ciplină 
ti colul

ELITA „CAVALERILOR FLUIERULUI"

ca-

mențiune
asociației

T T*

această ședință, 
faptele care au reie- 
analiza cazului ca și 
drasticele sancțiuni 
de Comisia de dis- 
ne-am ocupat în ar- 
„Tratament medical

cu... pumnii ? !“ apărut în 
ziarul nostru din 3 decem
brie. anul trecut.

Fostul medic al echipei 
Avîntul Reghin (dacă cele 
declarate de președintele a- 
sociației s-au pus in aplica
re) n-a schițat nici cel mai 
mic gest de protest PlNA IN 
ZIUA DE 26 DECEMBRIE, 
cînd, văzind că la C.J.E.F.S. 

nu ajunsese încă 
t ' fl Dropunerea de în

depărtare a sa din 
fotbalistică, a 

și a trecut la... 
amenințări cu 
judecată pentru

activitatea 
prins curaj, 
contraatac : 
chemarea in _ 
calomnie ( ? ! ? ) adresate au
torului articolului din ziar, 
ba chiar si reclamații oficia
le înaintate Comisiei de ju
decată nr. 2 de pe lingă Con
siliul popular al orașului Re
ghin. Pare un fapt de ne
crezut Dar el este absolut 
autentic, amintind vorba : 
„el dă și tot el... țipă".

„Curajul" medicului Mir
cea Covaciu își are izvorul 
și in alt fapt : în acela că 
incidentele de pe terenurile 
de fotbal sint judecate nu
mai de Comisia de discipli
nă a F.R.F., deși unele din
tre ele, prin gravitatea lor 
(cum a fost cazul la Reghin) 
și-ar găsi foarte bine locul 
chiar pe rolul unei instanțe 
de judecată, in măsură să 
pedepsească, potrivit legilor 
tării, actele de huliganism.

Jack BERARIU

A CĂZUT LA EXAMENUL TEORETIC!!

C. Dinulescu, C. Bărbulescu,

N.

joc. Rezultatele ob- 
să fie anunțate du- 

într-adevăr, duminică,

Raab, R. Stincan, C.
‘ și tot
celor tineri.

Start jn proba de 50 m a arbitrilor. De la 
R. Stincan și

stingă la dreapta 
N. Georgescu

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
RI • REZULTATE I
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nordică juniori I : D. Ivanciu 
382 p ; juniori II : M. Durbacă 
340,7 p ; sărituri speciale juniori 
- - ~ - p (37 m —

M. Durbacă 
32 m). (Ion

I : O. Chirciu 168,37 
37 m) ; juniori II : 
131,5 p (31,5 m — 
CODLEANU-coresp.)
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• Prima cursă de 
zervată juniorilor s-a disputat în 
acest sezon în Bucegi, de la C>ta 
1 400 pînă în Sinaia (2 000 m), și 
a fost cîștigatâ de Mihai Bâră de 
la Dinamo Brașov, la juniori I, 
Sandu F" " -----
juniori 
namo) ] 
Tampa 
re n.
special 
Podaru
Băzărea ____
crop junioare I și Ruxandra 
văială — ...
(Radu

Băzărea (Lie. Predeal) la 
II, Daniela Uncrop (Di- 

la junioare I și Daniela 
(Steagul roșu) la j unica- 
Primii clasați la slalom 
(pe Valea Dorului) : 
(Dinamo) juniori I, 

i juniori II, Daniela

(Dinamo) junioare 
BANU-coresp.).

V. 
s. 

Un- 
Rd- 
n.

• La 
te 300 _ _ _________
participat la întrecerile de slalom 
șl fond dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Competițiile, organizate 
de Consiliul județean al sindica
telor Prahova, s-au bucurat de un 
frumos succes de public. Iată 
cîștigătorii : slalom (19—30 ani) : 
Doina R^șculeț (Sinaia) și Ște
fan Moldoveanu (Bușteni) ; fond 
fete (10—19 ani) : Mihaela “ 

(Azuga), peste 19 ani : Petruța 
Constantin (Azuga): băieți (10—19 
ani) : Ion Curcă (Bușteni), peste 
19 ani : Constantin Păișan (Si- 
nia). (V. ZBAKCEA — coresp.)

Bușteni și la Azuga, 
de schiori și schioare

pcs- 
au

Toc

DOUA VICTORII ALE TINERILOR
HOCHEIȘTI L'OMÂNI

Pe patinoarul 
Miercurea Ciuc 
dublă întilnlre de hochei din
tre selecționatele de juniori ale 
României și Ungariei. în am
bele jocuri victoria a revenit 
tinerilor 
care au 
bună $i 
S îmbată, 
(2—0, 7—2, 2—0), prin 
marcate de Popescu 2, 
Gherghișan 2, Toke, 
Todor, Csata și Mihăiescu, 
duminică au ciștigat cu 12—2 
(6—1, 3—1, 3—0), prin golurile 
realizate de Todor 2, Csata 2, 
C'hiriță 2, Szabo, Nanu, Gereb, 
Gherghișan, Toke și Popescu.

Următoarele evoluții ale ti
nerilor hocheiști, la București, 
simbătă și duminică (ora 15,30), 
în deschidere la meciurile din 
cadrul „Cupei Federației", în 
compania reprezentativei simi
lare a Cehoslovaciei.

artificial din 
a avut loc o

noștri 
manifestat 

multă poftă 
ei au învins

reprezentanți, 
o formă 
de joc. 
cu 11—2 
punctele 

, Csiki 2, 
Chiri ță, 

iar

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

• programări in „cupa 
ROMÂNIEI”. După cum se știe, 
duminică se deschide sezonul ofi
cial de fotbal eu etapa _16"imilor 
din .Cupa României", meciuri ca
re vor începe la ora 14, Inclusiv 
partidele Steaua — Sportul stu
dențesc (stadion Steaua) și F.C.M. 
Reșița — U.T.A. (Ia Timișoara). 
Excepție vor face partidele Pro
gresul București — S.C. Bacău 
(stadion Progresul) șl Industria 
sirmei Cimpia Turzii — A. S. Ar
mata Tg. Mureș, care vor Începe 
la ora 11.
• F. C. ARGEȘ S-A ÎNTORS 

DIN MAROC. Duminică noaptea 
s-a Inters acasă echipa piteștea- 
nă care a susținut cinci meciuri 
amicale In Maroc. Bilanțul echi
pei antrenate de FI. Halagian și 
T. Dima este următorul : o—0 la 
Kenitra cu formația K.A.C., la 31 
ianuarie ; 1—1 (1—0) la Mohame- 
dia cu naționala țării gazdă, la 2 
februarie (pentru piteșteni a mar
cat Radu II In min. 9, egalarea 
survenind In min. M) ; 2—1 (2—0) 
la Tanger, cu Renaissance Roc 1 
in Divizia B), la 5 februarie. (Au

marcat Radu II și Iovănescu) ; 
2—4 (1—-2) cu naționala Marocu
lui, la Casablanca, la 9 februarie. 
(Au marcat Radu II și Iovănes
cu) ; 6—1 (3—0) cu selecționata
orașului Casablanca, la 11 februa
rie. (Autorii golurilor : ~ ’ ~~
(3), Cîrstea, Iovănescu 
vescu).
• ANTRENORI NOI 

REA DEJ ȘI C.I.L. 
Divizionarele C 
C.I.L. Gherla, ambele din seria 
a X-a, au început pregătirile pen
tru apropiatul sezon ompetițio- 
nal avînd noi antrenori. La Uni
rea a fost numit Al. Peterfi (fost 
la Minerul Borșa), iar la C.I.L., 
M. Suciu, care revine — pentru 
a treia oară — la conducerea a- 
cestei echipe. D. VATAU, coresp.

• F.C.M. REȘIȚA —3 JOCURI 
IN IUGOSLAVIA. Astăzi, la Zren- 
janin. echipa resițeană își începe 
turneul de trei meciuri amicale în 
Iugoslavia. După prima întâlnire, 
cu Proletar, joi, reșițenii vor juca 
la Belgrad cu o divizionară B, iar 
vineri vor întîlni. la Pancevo, for
mația locală Dinamo.

Radu II 
și Chi-

LA UNI- 
GHERLA. 

Unirea Dej și

Pe parcursul a două zile — 
simbătă și duminică — a avut loc 
in Capitală, la stadionul 23 Au
gust testarea fizică și teoretică a 
arbitrilor din lotul divizionar A 
ca și a celor mai tineri .cavaleri 
ai fluierului- absolvenți ai cursu
lui de la Brașov încheiat in toam
na anului trecut.

Simbătă dimineață, în sala de 
atletism de la complexul ,,23 Au
gust-, atmosferă de adevărat con
curs, cu comisie tehnică și me
dicală, cronometrori și arbitri 
de... atletism. Din totalul celor 64 
de arbitri convocați (37 din lotul 
A și 27 din „grupul brașovean* ) 
au lipsit motivat M. Moraru, C. 
Manușaride, N. Petriceanu și Gh. 
Vasilcscu i. Ziua a început cu 
trecerea primelor trei norme fizi
ce, probele de 50 m. cu barem de 

8 secunde, 4X10 m — 11 secunde 
și 400 m — 73 secunde. „De fapt, 
ne spunea fostul arbitru inter
național CORNEL NIȚESCU, mem
bru în comisia tehnică — testarea 
a avut ca punct de plecare ha
remurile stabilite de F.I.F.A., cu 
amendamentul că timpii au fost 
ingreuiați cu cite 2 secunde de 
către Colegiul central și aceasta 
in concordanță cu cerințele actua
le ale fotbalului. Totodată s-a 
considerat că este cazul să se re
nunțe și la categoriile de vîrstă 
în ideea că absolut toți arbitrii 
trebuie să atingă un grad supe
rior de pregătire, să alerge cit 
mai mult, să fie cit mai aproape 
de fază, asigurind astfel o cît mai 
bună cursivitate partidelor încre
dințate".

Pe parcursul a trei ore de... 
emoții toți cei 60 de arbitri pre- 
zenți au reușit să treacă cu suc
ces cele trei probe fizice ale zi
lei. Firește, în frunte s-au situat 
arbitrii tineri, cele mai bune re
zultate obținîndu-le : J. Grama, 
C. lonescu, I. Bungău, P. Arnău- 
tu și N. Dinescu la 400 m ; P. 
Arnăutu, I. Bungău, C. Moldovca- 
nu, I. Igna, M. Ivâncescu și C. 
lonescu la 50 m ; F. Kafka, I. 
Medveș, Gh. Cotormani, M. Con- 
stantinescu, M. Ivăncescu și M. 
Axente la 4X10 m.

După o scurtă pauză, „cavalerii 
fluierului" au trecut în sală pen
tru testarea teoretică desfășurată 
în două etape. Prima a constat 
în proiectarea unor imagini cu 
diverse infracțiuni de joc, după 
care fiecare arbitru trebuia să 
indice decizia cea mai corectă ]a 
fiecare fază. în a doua, arbitrii 
au avut de răspuns la un ches
tionar cu 10 întrebări din regu- 

t

lamentul de 
ținute urmau 
minică. Și* ‘ _ _________
după ultima probă fizică de re^ 
zistență (parcurgerea !n 12 minu
te a unei distanțe de minimum 
2 400 m), probă în care s-au evi
dențiat N. Rainea. C. Ghiță și 
N. Dinescu, N. Lăzărescu, pre
ședintele Colegiului central/ a a- 
nunțat rezultatele de ansamblu. 
Spre surprinderea generală, un 
număr foarte mare de arbitri, 

dealtfel nume cunoscute, au fost 
declarați „corigenți" urmînd ca 
toți acești „restanțieri** să repete 
testele la 26 februarie. Pînă la 
acea dată Colegiul central a luat 
hotărîrea ca arbitrii care nu au 
fost declarați promovați să nu fie 
delegați la jocurile oficiale. Nu 
au trecut proba de rezistență I. 
Rus, T. Andrei, N. Raab și I. 
Vasile. La testarea teoretică si
tuația este mult mai îngrijoră
toare, 13 arbitri din lotul divizi 3- 
nar A (T. Andrei, R. Stincan. N. 
Georgescu, M. Buze a. O. Andcrco. 
C. Ghiță, I. Igna, I. Rus, N. Di- 
nescu, N< ,
Szilaghi și Alex. Ghigea) 
atîția din eșalonul 
unii pînă nu de mult jucători de 
performanță (J. Grama, R. Rota
ru, P. Seceleanu. M. Ivăncescu, 
M. Axente, Gh. Gornea, C. Mol
doveanu, Gh. Cotormani, M. Stoe- 
nescu, I. Bungău, C. Maghiar. C. 
lonescu și Gh. Mihăiiescu), fiind 
nevoiți să mai treacă încă o dată 
prin fața comisiei.

în încheiere a luat cuvîntul D. 
Lăzărescu, secretar al F.R.F., ca
re a făcut unele recomandări cu 
privire la apropiata deschidere a 
activității competiționale, arătînd 
totodată că F.R.F. i-a sprijinit 
într-o mare măsură pe unii din
tre foștii jucători ca ei să devină 
arbitri, dar că în continuare totul 
va depinde numai de ei. Ținînd 
seama de slabele rezultate obți
nute la teste de către un număr 
foarte mare de arbitri, vorbito
rul a arătat că situația nu se pre
zintă^ deloc îmbucurătoare și a 
indicat ca, în cele două săptămîni 
pe care Ie mai au la dispoziție 
pînă la „reexaminare", arbitrii 
restanțieri să acorie o deosebită 
imDortanță pregătirii fizice și teo
retice.

Gheorghe NERTEA

Deși mai sint destule zile pînă la start,

PENTRU NOUL
„NOPȚILE
Convorbire cu

Io stadionul din Tîrgo- 
banca Politehnicii lăți. In 
llie O ană, trecut la Uni- 
Craiova, între „secund'* 
stă acum Leonid Antohi, 

antrenor principal al for-

ANTRENOR AL IEȘENILOR
ALBE" AU Șl
Leonid Antohi

ÎNCEPUT...
Și 

cu

N.R. Credem că nu era deloc 
cazul ca, in analiza arbitrajelor 
— in general, realistă — secreta
rul F.R.F., D. Lăzărescu, responsa
bil al activității din acest sector, 
să treacă, uneori, peste prestații 
necorespunzătoare ale „cavaleri
lor fluierului", incercînd să le 
treacă (pe unele) chiar în cate
goria arbitrajelor bune. O ase
menea optică nu ajută 7 “
calitative a conducerii jocurilor. 
Ca să nu mai vorbim de atrofie
rea spiritului autocritic !

creșterii

Duminică, 
viște, pe 
locui lui 
versitat-ea 
și medic 
proaspătul __ _ , __ ,__ ____
mației moldovene. Băieții lui conduc 
C.S.-uf, cu '1-0. După toate ceasu
rile, inclusiv ce! de la tabela de 
afișa j, meciul s-a încheiat de exact 
cinci minute, numai cronometru! ar
bitrului local, N. Gorcea, pare să 
arate altfel. Conectat la tensiunea 
fazelor petrecute la poarta Iui Bucu 
(unde, în... min. 95, gazdele vor 
înscrie golul egalizator), Leonid An
tohi, ridicat de pe bancă, se adre
sează cu voce tare arbitrului : „Tim
pul I „Timpul!". Se mai liniștește la 
gîndul câ, totuși, este vorba de un 
—conso|.area tiparului 

mai tînăr printre co- 
din Divizia A, n<u-l 

pe „cavalerul în 
în sfîrșit, fluierul final 
imediat după goli, 

bancă, dialogul

„amical**, dar 
tehnician, cel 
legii antrenori 
scuza, firește, 
gru". Și cînd, 
se face auzit, 
începem, acolo pe ___
cu noul antrenor al Politehnicii lași...

— E grea viața de antrenor princi
pal ?

— Este plină de răspunderi și de... 
nopți albe.

— Chiar și înainte de start ?
— Chiar. La început, cînd r>ea llie 

s-a hotârrt să plece, mi-a fost un 
pic teamă. Mă chinuia îndoiala : Să 
primesc ? 
se vede, 
erăt ce pot, 
cine să-i

ne-

Să nu primesc 1 Și, cum 
cm primit. Dacă acum nu 

atunci cînd ? $i-apoî 
cunoască mai bine pe bâ

Cu slăbiciunile șiîeți, dacă nu eu ? 
calitățile Iar...

— Puse intr-un 
mai greu T

— Calitățile.
— Știi că o să 

încurajezi. Asta-i bine...
— Srnt cît se poate de sincer. Nu 

vă ghidați după locul echipei mele 
în clasament. Faptul câ, deși se află 
undeva în zona lanternei, 
golaveraj pozitiv, nu vâ 
mic? Doar Universitatea 
primit în tur mai puține _ 
noi : 15, noi cu unul mai mult.

— Dar la goluri marcate ?
— Da, aici stăm mai prost. După 

cuperarea mingii, echipa joacă *•“ 
demodat : mijlocașii rămîn... 
cași, extrema... extremă. In retur va 
fi altceva, în sensul că la acțiunHe 
de atac vor participa component! ai 
tutOror liniilor. Și Ciocîrlan, și Ro
milâ, și Simionaș, ca sâ mâ refer la 
exemplele cele mai concludente, la 
jucâtorifi mei cei mai valQroși, la care 
se adaugă și Dănilă, Naște și Bucu.

— Politehnica lași a fost șî în tre
cut o echipă cu veleități ofensive...

— Este adevărat. Dar de data
ceasta, continuînd 
de tovarășul 
meu, Marica, 
pe calitatea 
dirtamichi de ___ ____
tență și varietate. Cred câ dacă te
renul ar fi permis, o parte din in
tențiile noastre s-ar fi materializat și 
în jocul de astăzi. Socot, însă, câ or 
mai fi ceva timp perrtru unele fini-

ta Ier, core atîrnâ

scriu și vrei sâ-i

ea are 
spune 
Craiova 
goluri

un 
ni

ci 
ca

- ? re* un pic 
mijlo-

c
an lucru început 

Oanâ, eu șî colegul 
vom pedala mai mult 

efortului, vom Imprima 
joc mai multă consis

sări. Să vedem ce ne va spune 
meciul de cupă, din 19 februarie, 
Gaz metan Mediaș, un fel de repe
tiție generală înaintea abordării re
turului.

— Se conturează echipa după testul 
I
linii mari, da — deși pentru 
posturi concurența e mare, 
sau Bucu ? Ciobanu sau 
Florean sau Trondafilon? Cos

tau Cern eseu ? Totuși, deocam-

de azi
— In 

unele 
Naște 
Ursu ? 
tec ___ _______ - . .
dată, înclin spre următoarea formulă: 
Naște — Micloș, Ciobanu, Anton, 
Ciocîrlan — Romilâ, Simionaș, Flo
rean — Doru lonescu, Dănilă, Costea.

— Este „iV-le lăsat de llie Ocnă...
— Și care se impune în continuare. 

Nu sint adeptul schimbărilor de dra
gul... schimbărilor. Dacă va fi 
cesar, experiențele le vom face din 
mers. Nu în preajma returului care, 
pentru primele trei etape, ne rezer
vă un program egal cu o „probă a 
focului". Vom juca cu F.C. Argeș — 
acasă, Dinamo — in depîasa'e și 
Universitatec Craiova - acasă. Dacă 
facem patru puncte din șase, se 
cheamă că startul e bun, încurajator 
în privința obiectivului nostru : evi
tarea retrogradării.

... La vestiare îi reîntîlnim pe bă
ieți, gata pentru deplasarea, cu auto
buzul, spre lașî. Din cabina 
C.S. Tîrgoviște, apare șî 
acesteia, Nicolae Proca. 
sează lui Leonid Antohi: .. 
cut cum se mișcă băieții. Ai un mij
loc de echipa cum nu prea găsești 
în Divizia A".

Auzindu-I, tînărul antrenor al ieșe
nilor prinde curaj...

G. NICOLAESCU

ne-

lui
antrenorul 

I se adre- 
„Mi-a plă-

MECIURI AMICALE
• MÎINE, 

ATRACTIVE 
Pe stadionul 
programată partida amicală in
ternațională Progresul — Etar 
Trnovo (Bulgaria). Meciul va 
începe la ora 15. Pe stadionul 
Giulești, de la ora 15,30, Rapid 
va întîlni pe divizionara A. Pe
trolul Ploiești.

• C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — CHIMIA RM. VÎL- 
CEA 2—0 (2—0). Liderul seriei 
a Il-a a Diviziei B a evoluat 
slab, permițind echipei locale 
să domine cu autoritate. îndeo
sebi in prima repriză. Golurile 
au fost marcate de Pițureă. 
(Gh. Manafu. coresp.).

• SOMESUL SATU M ARE — 
C.I.L. SIGHET 1—0 (0—0).

e OLTUL SF. GHEORGHE— 
C.P.L. SF. GHEORGHE 6—1 
(3—0).

• PROGRESUL CORABIA — 
UNIREA DRAGASANI 0—2 
(0-1).

• MINERUL RAITA — MI
NERUL CAVNIC 3—1 (1—0).

• MINERUL BAIUȚ — 
BAIA MARE 
(5—0).
• UNIREA 

MARE — 
0-3 (0—1)

DOUA MECIURI 
ÎN CAPITALA.

Progresul este

F. C.
(juniori) 7—0

S1NNICOLAU 
STRUNGUL ARAD



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASĂ ASTĂZI Șl MÎINE, DOUĂ MECIURI ATRACTIVE
(Urmare din pag. 1) 

pe lingă două medalii de ar
gint. Firește, nc-a nemulțumit 
și pe noi evoluția slabă a unora 
dintre ei, dar — repetăm — 
ciștigul principal e că știm ce 
șanse reale avem acum, cu mai 
puțin de o lună înaintea euro
penelor.

Ce a fost bun ? Se cuvine, 
din respect pentru strălucita sa 
carieră, dar mai ales pentru 
surpriza — acesta e termenul 
— plăcută pe care ne-a oferit-o 
Maria Alexandru, bine pregă
tită, cu poftă de joc, elastică, în 
continuă mișcare, să începem cu 
ea. Ceea ce a surprins în pri
mul rind a fost maniera sa 
neobișnuită de a acționa, lovi
turile de atac, care i-au adus 
cele mai multe victorii. Și dacă 
ea nu a cîștigat semifinala de 
simplu cu campioana mondială 
Pak Yong Ok, care avea să obțină 
titlul, aceasta s-a datorat tocmai 
faptului că, la 2—2 la seturi, du
pă ce își descumpănise adversa
ra cu lovituri de atac seci, 
eficace, a revenit la apărare 
excesivă, așa cum o știa din- 
totdeauna Pak Yonk Ok ! Poate 
greșim, dar noi așa am văzut 
lucrurile. Maria a fost de două 
ori pe podium, alături de Liana 
Mihuț — socotită „jucătoarea 
nr. 2“ — la echipe și dublu fe
minin, dar trebuie să spunem 
că greul l-a dus ea, compen- 
sînd jocul slab, deslînat și ine
gal al Lianei, care trădează o 
pregătire insuficientă și un oa
recare declin. (E drept, spre 
sfîrșit Mihuț și-a mai revenit, 
în proba de simplu, cînd a în
vins-o pe Fabri cu 3—0 și a 
cedat cu 2—3 la Hong Gil Son). 
Maria Alexandru a fost cea 
care a punctat (atacînd !), care 
a încurajat-o pe Mihuț, cu calm 
și înțelegere, cu maturitate, ri- 
dicînd-o în finalurile de set și 
de partide, cînd s-a putut. Un 
sincer bravo Măriei, cu bucu
ria de a o vedea din nou ca
pabilă de lucruri mari.

SPORTIVII ROMÂNI: LOCUL 8 LA C. M. DL BOB,
LOCUL 9 LA

’ NEW YORK, 13 (Agerpres). 
Campionatul mondial de bob 
pentru 4 persoane s-a încheiat 
pe pîrtia de la Lake Placid cu 
victoria echipajului secund al 
R. D. Germane (pilot Horst 
Schonau), cronometrat in 4 co- 
boriri cu timpul total de 4:17,50. 
Medaliile de argint și de bronz 
au fost cucerite de echipajele 
Elveției — 4:17,67 și, respectiv, 
R. D. Germane (I) — 4:17,91.

Echipajul României (Dragoș 
Pana ii eseu, Gheorghe Lixandru, 
Mihai Nico Iau și Dorel Cristu- 
dor) s-a clasat pe locul 8, cu 
timpul de 4:19,89. La întreceri 
au participat 21 de echipaje.

SLEDIA A CÎȘTIGAT C.L DE
BUDAPESTA, 13 (Agerpres). — 

Campionatul european de tenis 
pe teren acoperit a fost cîștigat 
de echipa Suediei. In meciul re
tur pentru finala competiției, 
disputat la Debrecin, selecționa
ta Suediei a învins cu scorul de 
2—1 formația Ungariei (Sven
sson — Szoke 6—2, 6—2 ; Bengt
sson — Taroczy 6—4, 7—6 ; Ta- 
roezy, Szoke — Svensson, Bengt-

NOU RECORD

ATLETIC DE SALA
La Jablonec (Cehoslovacia) s-a 

desfășurat un concurs interna
țional de atletism pe teren aco
perit la care au luat parte spor
tivi din 7 țări. în proba mascu
lină de 400 m plat atletul român 
Horia Toboc s-a clasat pe locul 
doi cu 48,65, performanță care 
constituie un nou recofd de 
sală al României (cronometraj 
electric). Proba a fost cîștigată 
de Wlodarczyk (Polonia) în 48,20. 
Alte rezultate : 800 m (f) : Ul- 
rike Bruns (R. D. Germană) 
2:01,9 (cel mai bun rezultat mon
dial al sezonului) ; lungime (f): 
Nygrinova (Cehoslovacia) 6,47 m.

ATLETISM • La Moscova, St. Ma
loti Iov a cîștigat înălțimea cu 2,24 m 
< In S.U.A., la Richmond, Benny 
Fields a reali'zat tot la înălțime 2,23 
m (campionul ol'impic Wzsola s-a cla
sat pe locul 5 cu 2,13 m !>, Koza- 
kiewicz a cîștigat prăjina cu 5,33 m, 
iar Boit cursa de 1000 y în 2:07,3.

BOX • Peste 20 000 de spectatori 
ou urmărit la Palatul sporturilor din 
Havana meciul dintre echipele de 
amatori ale Cubei și S.U.A. Pugiliștii 
cubanezi au repurtat victoria cu 8—3.

HOCHEI • Turneul pentru juniori 
îa Hradec Kralove : U.R.S.S. —
Finlanda 2-1 (2-0, 0-1, 0-0), 
Cehoslovacia — Suedia 5—3 (1—0,
3-1, 1-2).

NATAȚIE a In pr’nma zi a campio
natelor de înot ale R.D.G. de la 
Rostock (bazin de 25 m), Ulrike

Dar jucătoarea care s-a im
pus la „internaționale" a fost, 
fapt unanim recunoscut, Eva 
Ferenczi, excelent pregătită și 
care ne-a apărut așa cum, măr
turisim, n-am fi crezut-o cîndva 
în stare. Fată capabilă să în
treacă o mare jucătoare japo
neză și să piardă apoi la o 
fitecine, care exaspera cu lipsa 
ei de luciditate, a adăugat ta
lentului ei recunoscut și o gîn- 
dire matură și disciplină tac
tică. De la o partidă la alta 
mai bună, ea a învins-o pe 
Hendriksen și a făcut 2—3 cu 
Li Min, la un pas de victorie, 
iar în proba de dublu mixt a 
compensat — cît s-a putut — 
greșeala lui Teodor Gheorghe 
de a se aventura la infinit in
tr-un joc hazardat, cu atacuri 
nepregătite. Lui Gheorghe ii 
imputăm ratarea unui succes 
de proporții în fața cuplului de 
mare valoare Lian Ke-Lian, Li 
Min. Sintem tentați să afirmăm 
în prezent că Eva Ferenczi ar 
fi mai potrivită lingă Maria 
Alexandru, la echipă și în du
blu, ciștigul de sobrietate, de 
echilibru în joc, fantezia în a- 
tac, dacă nu cumva și tempe
ramentul, apropiind-o mai mult 
de aceasta. Cu un Gheorghe se
rios temperat, convins să re
nunțe la a ieși cu orice preț 
„în față" și jucînd rațional, 
Eva poate face un dublu ca
pabil de rezultate mari, cu con
diția să continue să se pregă
tească și să joace serios.

Lucrurile se limpezesc și la 
băieți. Teodor Gheorghe s-a 
detașat, a arătat că poate juca 
bine, dar a păcătuit — trebuie 
să recunoaștem — prin lipsă de 
orientare tactică, urmată de 
teamă cînd vedea că greșește 
prea mult. Disciplinat de an
trenori în perioada care a mai 
rămas, poate fi primul candi
dat pentru europene. După el 
ar veni Șerban Doboși, cu e- 
voluții peste ce a dat in ultima 
vreme — victorii la Hatem și 
Kalinici — dar cu o prudență

C.f. DL SANIL
STOCKHOLM, 13 (Agerpres). — 

Pe pîrtia de la Hammarstrand 
{Suedia) s-au desfășurat între
cerile campionatelor europene de 

x sanie. In proba feminină, victo
ria a revenit Elisabethel Dtm- 
leltner (R. F. Germania) — 2:50,21 
(timp realizat In patru manșe), 
urmată de concurentele sovieti
ce Anna Majevskaia — 2:52,29 șl 
Vera Sosulia — 2:53,98. Sportiva 
româncă Elena Stan s-a clasat 
pe locul 9, cu timpul de 3:02,26.

La masculin, titlul continental 
a fost cucerit de italianul Paul 
Hildgartner, urmat de Hans Rinn 
(R. D. Germană) șl Vladimir Zi- 
tov (U.R.S.S.).

TENIS PE TEREN ACOPERIT
sson G—4, 3—6, 6—3). In prima
„manșă* a finalei, desfășurată la 
Uppsala, victoria a revenit cu a- 
celași scor (2—1) tenismanilor 
unguri. Beneficiind de un seta- 
veraj superior, echipa Suediei a 
cucerit trofeul.

Rezultate înregistrate în me
ciurile retur pentru clasament : 
la Hanovra : R. F. Germania — 
Austria 1—2 ; la Perpignan : 
Franța — Spania 1—2 ; la Sko- 
plie : Iugoslavia — Anglia 2—1. 
In turneul de promoție al cam
pionatului s-au înregistrat re
zultatele : la Joensuu : Finlan
da — Danemarca 3—0 ; la Kato
wice : Polonia — Norvegia 3—0; 
la Bologna : Italia — Elveția 
2—1.

CICLIȘTII SOVIETICI 
ÎNAINTEA NOULUI SEZON

MOSCOVA (Agerpres). — Echi- 
pa de ciclism a U.R.S.S. își va 
începe pregătirile pentru noul 
sezon internațional, participînd 
la o cursă pe etape ce se va 
desfășura în Cuba. Din lotul 
unional fac parte, printre alții, 
cîștigă  torul ultimei ediții a 
..Cursei Păcii", Aavo Pikkus, 
Said Guseinov și Vladimir Oso
kin.

TELEX
Tauber a stabilit cea mai bună per
formanță mondială la 200 m mixt— 
2:14,50. Alte rezultate : 100 m liber 
m — Pyttel 51,62 ; 200 m bras m — 
Becker 2:19,88 ; 200 m liber f —
Barbara Krause 1 :59,03 ; 100 m del
fin — Andrea Pollack 1:01,67.

PATINAJ « Pe noua pistă olimpică 
de la Lake Placid s-au încheiat 
campionatele mondiale de viteză 
rezervate sprinterilor. La feminin, ti
tlul a fost cucerit de Liubov Sadci- 
kova, cu 174,670 p. In întrecerea 
masculină, victoria a revenit lui 
Eric Heiden, care a totalizat 153,905 p,

SCHI ar Proba de 30 km bărbați a 
concursului de la Mikkeli (Finlanda) 
a revenit Iui Pentti Vahvaselkae cu 

(lipsă de curaj ?) exagerată. 
Ștefan Moraru a fost peste aș
teptări, dar includerea lui în 
echipă — deși se știe că nu 
poate face deplasarea la euro
pene, din obligații care nu pot 
fi aminate — a fost ne justifi
cată. Și la băieți o revelație 
din rîndul tinerilor — Simion 
Crișan. în proba pe echipe (in
clusiv turneul de consolare) a 
cîștigat consecutiv 9 jneciuri, 
printre învinșii săi aflîndu-se 
Drescher, Renverse și Hatem. 
La simplu a fost handicapat de 
un început de răceală, care l-a 
obligat să joace cu o febră de 
38 de grade. Și Crișan s-a do
vedit într-o bruscă și evidentă 
schimbare in bine, serviciile 
sale, îndeosebi, impunîndu-1 
înaintea celorlalți jucători ro
mâni. El și-a cîștigat, credem, 
locui în echipă, cu promisiu
nea unor prestații de valoare la 
europene. Să nu încheiem a- 
ceastă parte înainte de a re
marca pe Zsolt Bohm, pentru 
cîteva prestații care îl readuc 
în atenție. în turneul de con
solare Crișan, Z. Bohm și Dă- 
nuț Badea au învins — să re
ținem — cu 5—0 echipa a doua 
a României (Firănescu, I. Bohm, 
Romanescu) ! Și asta spune 
mult. în ceea ce-1 privește pe 
Marin Firănescu, socotit jucă
torul nr. 2, el a convins și/Ia 
internaționale despre slaba sa 
pregătire, ceea ce explică re
fuzul de a-și lua cel mal vag 
angajament pentru europene. 
Slab s-a prezentat și Cristinel 
Romanescu.

Mai sînt puține zile pină la 
europene. Aprecierile din rln- 
durile de față, se vor un punct 
de vedere, cuvintul hotărîtor a- 
vîndu-1, firește, tehnicienii.

S-AU ÎNCHEIAT J.M.U. DE IARNĂ
FRAGA, 13 (Agerpres). — Jocu

rile mondiale universitare de iar
nă s-au încheiat la Sprindleruv 
Mlyrt, cu proba feminină de co- 
borire, în care victoria a reve
ni* schioarel italiene Maddalena 
Silvestri.

In clasamentul final pe meda
lii, pe primul loc s-a situat 
U.R.S.S. cu 14 medalii (5 de aur, 
5 de argint și 4 de bronz), ur
mată de Cehoslovacia — 10 (5— 
3—1), Italia — s (3—1—2), Franța 
— 4 (1—1—1), Polonia — 3 (1—2—0) 
etc.

CUM EXPLICĂ UNII COMENTATORI RATAREA CALIFICĂRII 
LA C.M. DE CĂTRE SELECȚIONATELE ȚĂRILOR LOR?
Săptămina trecută am relatat 

despre cîteva din problemele ac
tuale ale unor federații de fot
bal din țări ale căror echipe re
prezentative nu s-au calificat tn 
turneul final din Argentina. As
tăzi continuăm să publicăm alte 
comentarii ale unor ziariști apre
ciau, de data aceasta din Por
tugalia și R. D. Germană, pri
vind tema necalificării echipelor 
din țările lor la turneul final al 
C. M.

Pregătirea „schimbului de 
mîine" este necorespunzâtoare 
Homero Sherpa — șeful secției 

de specialitate a ziarului „A 
BOL A* din Lisabona, scrie ur
mătoarele despre situația actua
lă din fotbalul portughez : 
„Acum două decenii , grație re
numitelor noastre formații Ben
fica și Sporting, ne-am afirmai 
în fotbalul mondial, iar la C.M. 
din 1966 am ocupat locul 3. As
tăzi, cu toate că tot acestea slnt 
cele mai bune formații portughe
ze, ele nu prea mai sint apre
ciate pe plan european. Fotbalul

PREGĂTIRI PENTRU
Federația de fotbal din Mexic 

a stabilit lotul de 18 jucători care 
vor continua pregătirile în vede
rea participării la turneul final al 
campionatului mondial din Ar
gentina. Din lotul mexican fac 
parte : Reyes, Rulfo (portari) ; 
Raz o, Tena, Cisneros, Ramos, 

Vasquez Ayala, Martinez (fun
dași) ; De la Torre, MedizabaJ, 
Lopez, Lugo, Cuelar (mijlocași) ;

1h 17:42,0, iar cea de 5 km femei lui 
Helena Takalo in 17:01,0.

ȘAH • In concursul de la Reykja
vik conduce Bent Larsen cu 6’/2 p, 
urmat de Miles 6 p și Hort 51/, p.

TENIS • Surpriză ia Springfield, 
unde finala a revenit elvețianului 
Heinz Gunthardt cîștigător cu 6—2, 
3—6, 6—2 în fața lui Solomon a La 
Seattle, în turneul feminin, victoria 
a revenit lui Navratilova care a 
cîștigat cu 6-1, 1—6, 6-1 meciul cu 
Betty Stove * In finală la St. Louis: 
Sandy Mayer — Eddie Dibs 7—6, 6—4.

VOLEI a C.C.E. la feminin a reve
nit formației S.C. Traktor Schwerin 
care a terminat neînvinsă turneul 
final disputat ia Rheine (R.F.G.). Pe 
locurile următoare : 2. N.I.M. Buda
pesta 4 p ; 3. Start Lodz 2 p și 4. 
Sovoia Bergamo 0 p.

DE HOCHEI: ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA (tineret)
Continuindu-și pregătirile în 

vederea participării la grupa B 
a C.M., selecționata de hochei 
a țării noastre va juca astăzi 
și mîine, de la ora 17,30, în 
București, pe patinoarul „23 
August", cu selecționata de ti
neret a Cehoslovaciei. Cu aceas
tă ocazie, antrenorii Ștefan Io- 
nescu și Ion Tiron vor face ul
timele verificări dinaintea „Cu
pei Federației", importantă în
trecere internațională care va 
avea loc la sfîrșitui acestei săp- 
tămîni în București și la Poiana 
Brașov.

La ediția de anul acesta a 
„Cupei Federației" iau parte, în 
afara selecționatei noastre, două 
puternice formații de peste ho
tare. Este vorba, în primul rînd, 
de echipa cehoslovacă Dukla

Din țările socialiste

CUBA 0 TRAIECTORIE SIMBOLICĂ
De cîteva săptămîni, printre 

medicii spitalului „Calixle Gar
cia" din Havana se află și Pe
dro Perez Duenas. Dacă în me
dicină, pină mai ieri, el era 
necunoscut, în arena mondială 
a atletismului numele său este 
celebru. Pedro Perez Duenas a 
fost recordman mondial la 
triplusalt și se află și astăzi 
printre marii performeri ai a- 
cestei probe. în 1971, la cea 
de a 6-a ediție a Jocurilor Spor
tive Panamericane, el a obți
nut primul loc cu o perfor
manță care avea să constituie 
un nou record al lumii : 17,40 
m ! Un an mai tirziu, in urma 
unei accidentări, este nevoit să 
lipsească de la Olimpiada miin- 
cheneză, dar ia startul la J.O. 
de la Montreal, unde se cla
sează al 4-lea. Cine este Pedro 
Duenas în afara acestei cărți 
de vizită ? Actualul medic și 
atlet se remarcă printr-o mare 
voință, perseverență și conști
inciozitate. Născut la 22 februa
rie 1952, la Pinar del Rio, lo
calitate situată la 175 km vest 
de Havana, Duenas, fiu de ță
ran sărac, a dus aceeași viață 
aspră Ia care fuseseră supuși și

nostru este in declin. De unde 
să mai apară talente de valoare, 
dacă schimbul de mîine nu este 
asigurat ? Copiii vin tn număr 
din ce tn ce mai mic la antre
namente, nu sint In suficientă 
măsură îndrumați. Efectivul de 
care dispun antrenorii de la ma
rile cluburi este insuficienta 
Iată de ce puținele talente apar 
în mod întîmplător, ele fiind de
pistate in joaca lor de pe tere
nurile virane... Federația de spe
cialitate, lipsită de autoritate, 
este... dirijată de interesele clu
burilor. Firește, este o situație 
anormală, un impas din care 
trebuie să ieșim in cel mai scurt 
timp*.

Ne lipsesc „oamenii de gol"
Comentînd carențele actuale 

ale fotbalului din R. D. Germa
nă, șeful secției de fotbal a zia
rului „DEUTSCHES SPORT
ECHO" din Berlin, Horst Friede
mann, notează printre altele : 
„De la Olimpiada milncheneză și 
apoi după calificarea echipei 
noastre în turneul final al

„EL MUNDIAL“ ’78
Ortega, Isiorda, Rangel. Rodri- 
guez și Sanchez (atacanți).

In primul meci de verificare, se
lecționata Mexicului va întîlni, în 
deplasare, reprezentativa Salvado
rului, după care va juca la Ciu
dad de Mexico cu echipa Bulga
riei. In ziua de 21 aprilie, selec
ționata Mexicului va pleca în- 
tr-un turneu în Europa yrmînd 
să dispute partide cu echipele 
spaniole Granada și Celta Vigo, 
cu reprezentativa Finlandei (4 mai 
— la Helsinki) și cu formația 
vest-germană Eintracht Frankfurt 
pe Main (7 mai). In ziua de 10 
mai fotbaliștii mexicani vor evo
lua la Teheran în compania for
mației Iranului.

★
înaintea plecării în Argentina 

pentru a participa la turneul fi
nal al campionatului mondial, e- 
chipa Ungariei va susține mai 
multe întîlniri de verificare după 
cum urmează : cu Polonia (22 
martie la Vârșovia),. cu Ceho
slovacia (15 aprilie la Budapesta); 
cu echipa vest-germană Schalke 
04 (la 17 mai la Gelsenkirchen) ; 
cu Eintracht Frankfurt pe Main 
(la 20 mai la Frankfurt) ; cu An
glia (la 24 mai la Londra) ; cu 
echipa franceză Sochaux (la 27 
mai la Sochaux).

Trencin aflată pe locul IX in 
prima ligă a campionatului, 
unde în ultima etapă a învins 
cu 9—2 pe V.S.S. Kosice, for
mația fraților Lukacs. Hocheiștii 
din Trencin alcătuiesc o for
mație tînărâ, cu înclinații spre 
jocul rapid și foarte ofensiv. 
Antrenorii J. Walter și Z. Svoj- 
se vor deplasa la București lo
tul complet. Cealaltă echipă de 
peste hotare este Djzelist Penza, 
din liga secundă a campionatu
lui U.R.S.S.

Meciurile din „Cupa Federa
ției" au loc în zilele de 17, 18 și 
19 februarie, la București, cite 
un joc pe zi (ora 17,30), după 
care, în continuare, se va dis
puta returul pe patinoarul ar
tificial din Poiana Brașov în 
zilele de 21, 22 și 23 februarie.

părinții săi, în condițiile de 
mizerie din timpul dictaturii lui 
Batista.

Odată cu victoria obținută în 
lupta pentru eliberarea țării, la 
1 ianuarie 1959, întreg poporul 
cubanez a început să se bucure 
de condiții de viață din ce în 
ce mai bune, ceea ce s-a re
flectat și in viața familiei Due
nas. După terminarea cursuri
lor școlii elementare și ale în-gfe, 
vățămîntului mediu, Pedro Pe-A^^~ 
rez Duenas s-a înscris la Fa
cultatea de medicină. în toată 
această perioadă de școlarizare, 
elevul și studentul Duenas a 
primit calificative excelente. 
Bine dotat din punct de ve
dere fizic, el a început prac
ticarea atletismului la virsta de 
13 ani. Profesorii de educație 
fizică au rămas uimiți de pro
gresele sale. Cînd nu împlinise 
încă 19 ani, Duenas avea în
scris în fișa sa personală re
zultatul de 16,68 m. Cit această 
cifră era deja cotat printre cel 
mai buni săritori de triplu din 
lume. Și iată că sportul de per
formanță a făcut casă bună cu 
învățătura în regimul de muncă 
al lui Duenas.

„WeUmeisterschaft"-ului din 1974, 
reprezentativa a cunoscut un de
clin nedorit. De ce ? Cred că 
principala cauză o constituie lip
sa unor atacanți de clasă, pe 
care actualii noștri antrenori nu 
șttu să-i creeze ! O echipă fără 
„oameni de gol" nu are nici o 
valoare, chiar dacă jucătorii se 
afirmă prin potențialul lor fi
zic. Avem școli de fotbal, echi
pele noastre au numeroase for
mații cu copii, juniori și tine
ret dar, din păcate, instructorii 
nu pun suficient accent pe teh
nica individuală, pe exersarea 
șutului la poartă. Iată probleme 
care vor trebui luate în seamă, 
pentru că numai cu o pregătire 
fizică excelentă nu se pot... 
marca goluri !"

MECIURI AMICALE
ȘI CAMPIONATE
• ECHIPA Poloniei a susținut un 
meci de verificare la Liubliana 
cu echipa locală Olimpia, pe care 
a învins-o cu 1—0, prin golul mar
cat de Kusto (min. 75).
• IN MECI amical la Leipzig, 

Lokomotive a dispus cu 4—0 (3—0) 
de Slask Wroclaw.
• IN CAMPIONATUL Spaniei 

(etapa a 2-a): Athletic Bilbao — 
Real Madrid 2—0 ; Espanol—Bur
gos 4—1 ; Sevilla — Gijon 1—2 ; 
Salamanca — Elche 1—0 ; Hercu
les — Valencia 1—0 ; Atletico Ma
drid — C.F. Barcelona 1—0. în cla
sament conduce Real Madrid cu 
31 p, urmată de C.F. Barcelona
cu 27 p și Vailecano 25 p. Z
• DUPĂ 27 etape, în campio

natul Franței pe ^primele locuri 
se află Monaco 36 p, Nantes 35 
p, Nisa 35 p, Marsilia 32 p. Re
zultate : Bordeaux — Strasbourg 
3—0 ; Sochaux — Nimes 1—1 ; 
Bastia — Nantes 0—0 ; Laval — 
Troyes 2—1, Vallenciennes — Lens 
2—0, Monaco — Nisa 2—0, Paris- 
St. Germain — Lyon 2—3 ; Reims 
— Marsilia 0—0.

• IN CAMPIONATUL Portuga
liei (etapa a lG-a). rezultate mai 
importante : Benfica — Sporting 
1—0 ; Porto — Se tu bal 4—1 ; Be- 
lenenses — Portimonense 2—0. In 
clasament : Benfica 28 p ; Porto 
26 p ; Bclenenses 23 p.
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