
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEfUL TIMIȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, în cursul zilei de 
marți, 14 februarie, o vizită de 
lucru în județul Timiș, pentru a 
examina direct, la fața locului, 
cu factorii de răspundere din 
economie, cu activiști de partid 
și de stat, cu oamenii muncii 
modul în care se îndeplinesc în 
această parte a țării hotăririle 
Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Ștefan Andrei, Teodor 
Coman, Mihai Telescu, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, 
loan Avram, ministrul Indus
triei Construcțiilor de Mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intîmpinat de locuitorii 
de pe aceste străvechi meleaguri 
ale patriei cu sentimente calde 
și manifestări vibrante speci
fice întîlnirilor secretarului 
general al partidului cu oame
nii muncii din cadrul vizitelor 
de lucru atît de caracteristice 
stilului său de muncă, care dau 
de fiecare dată dimensiunea 
reală, impresionantă, a unității 
trainice a poporului in jurul 
partidului comunist, a hotăririi 
fiecărui cetățean al țării de a-și 
dedica toate forțele, întreaga 
capacitate operei nobile care se 
înfăptuiește sub clarvăzătoarea 
conducere a primului bărbat al 
tării.

In ciuda unei ploi persisten
te, pe străzile Timișoarei, acest 
viguros centru muncitoresc al 
tării, citadelă a muncii socialis
te, mii și mii de cetățeni — fe
mei, bărbați, tineri și virstnici
— cu zimbete și flori, cu urale 
însuflețite — au ținut să-și ex
prime simțămintele lor de 
bucurie, să-și manifeste tot ceea 
ce simt în aceste momente cînd 
in mijlocul lor se află, din nou, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre. Intr-o îngemănare sim
bolică, plină de semnificație, 
mulțimea ieșită in intîmpinare 
scanda cu însuflețire „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, aclama pentru partid, 
pentru patria socialistă, Româ
nia.

O sinteză cuprinzătoare a 
roadelor muncii înfrățite a oa
menilor muncii din această par
te a țării — români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte națio
nalități, este oferită de Expo
ziția realizărilor economiei ju
dețului Timiș — primul obiec
tiv al vizitei de lucru a secre
tarului general al partidului.

Dovadă concludentă a hărni
ciei și priceperii celor ce mun
cesc în producție, cercetare și 
în învățămînt, expoziția reuneș
te peste 7 000 de produse rea
lizate de întreprinderile elec
trotehnice, constructoare de ma
șini, chimice și de materiale de 
construcții, o gamă largă de

MIȘCAREA SPORTIVĂ BUCUREȘTEANĂ ÎȘI REEVALUEAZĂ 
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0 Adunarea activului de partid din mișcarea sportivă a Capitalei a dezbătui 
activitatea desfășurată în anul 1977 și a stabilit să se îmbunătățească substantial 
planul de măsuri, în conformitate cu potențialul real, cu condițiile create și cu 

sarcinile stabilite de partid
Ieri dimineață a avut loc, in 

Sala mică a Palatului Republi
cii Socialiste România, aduna
rea activului de partid din miș
carea sportivă a Capitalei. Au 
luat parte tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, tovarășii 
Nicolae Matei, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comitetu
lui municipal de partid, gene
ral lt. Marin Dragnea, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
prunii secretari ai comitetelor 
de partid ale sectoarelor Capi- 
ifa. activiști de partid, acti- 
* rării sportive, spor-
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.. '■ toiae Mihalache,

a ?orr.;:e-.ul mu- 
y* W wuf. președintele

*’*-■ ore prim- 

bunuri de larg consum, produse 
de unitățile industriei ușoare și 
alimentare și ale cooperației 
meșteșugărești.

O primire plină de căldură, 
expresie a sentimentelor de 
dragoste și prețuire pe care oa
menii muncii le nutresc pentru 
secretarul general al partidului, 
regăsim și la întreprinderea 
mecanică, din zona de nord-est 
a Timișoarei aflată în plin pro
ces de modernizare și continuă 
dezvoltare.

In programul vizitei a fost în
scrisă una din cele mai moder
ne unități timișorene, între
prinderea „Electrotimiș", un a- 
devărat „mecanic șef" al indus
triei noastre electrotehnice, am
plasată pe platforma industrială 
din partea sud-vestică a ora
șului.

Pe parcursul vizitei în sectoa
rele de muncă, secretarul ge
neral al partidului a fost în- 
timpinat cu cele mai calde sen
timente de dragoste, stimă și 
prețuire de toți cei ce lucrează 
Ia această tinără unitate.

Vizita de lucru in județul Ti
miș a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a cuprins, totodată, 
două unități din sectorul zo
otehnic, sector care a cunoscut, 
de asemenea, mari transformări 
ca urmare a introducerii celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, a aplicării in practică 
a rezultatelor cercetării.

Noua vizită de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
județul Timiș a scos încă o dată 
in evidentă neslăbita sa pre
ocupare pentru felul in care se 
realizează in fiecare unitate e- 
conomică, in fiecare județ al 
țării indicatorii care definesc 
etapa pe care o străbate acum 
economia noastră națională : 
ridicarea neîncetată a calității 
produselor, sporirea, printr-un 
efort comun, a eficientei eco
nomice, perfecționarea modului 
de organizare a muncii și pro
ducției, legarea strinsă, organi
că, a cercetării tehnico-științi- 
fice de cerințele reale, concrete, 
ale producției.

★
La amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, care l-au 
însoțit in această vizită, au pă
răsit orașul Timișoara, plecind 
cu un tren special spre Bucu
rești.

In gara municipiului, au ve
nit să conducă pe secretarul ge
neral al partidului mii de lo
cuitori ai orașului — români, 
germani, maghiari, sîrbi, care 
și-au manifestat încă o dată prin 
ovații și urale hotârîrea de a 
îndeplini neabătut sarcinile tra
sate de partid, indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a reîntors marți seara în Ca
pitală.

Nicolae Stancu, a prezentat un 
raport cu privire la îndeplini
rea sarcinilor și obiectivelor 
mișcării sportive din Capitală 
pe anul 1977 și stadiul de pre
gătire a sportivilor nominali
zați pentru Jocurile Olimpice 
din anul 1980. De asemenea, 
participanților le-a fost pus la 
dispoziție proiectul planului 
de măsuri privind dezvoltarea 
activității sportive de masă și 
de performanță pînă la J.O. 
de la Moscova.

Cele două documente au fost 
amplu dezbătute de activiști 
de partid și ai mișcării sporti
ve, de sportivi de frunte ai 
Capitalei și ai țării, de profe
sori de educație fizică si an
trenori. Analizînd critic și au
tocritic activitatea din anul 
trecut, vorbitorii au scos in e- 
vidență marile resurse existen
te pentru îndeplinirea și 
depășirea obiectivelor Progra

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
| ANUL XXXIV - Nr. 8785 | 4 PAGINI - 30 BANI | Miercuri 15 februarie 1973 ]

Primul Festival al schiului rn „Țara de Piatră44

„NICIODATĂ NU S-A VĂZUT LA NOI, LA CÎMPENI, 
ATÎTA DRAGOSTE PENTRU SPORT"

0 Irnmoasi inițiativâ in cadrul „Daciadd”'-

Cimpeni, centrul de o- 
dinioarâ al „Țării de 
Piatră". Duminică, mun
ții care străjuiesc orașul 
priveau cu uimire furni
carul de pe străzi : sute 
de schiori din peste 25 de 
comune veniseră la Cîm- 
peni pentru a participa 
la marele festival „Che
marea munților”, organi
zat de Comitetul jude
țean U.T.C. și C.J.E.F.S. 
Alba.

Veniseră pui de moți 
din Albacul lui Horea, 
din Vidra lui Avram 
Iancu, din Vadul Moților 
și Ponorel — strănepoți 
ai „Craiului Munților". 
Veniseră moți din Abrud 
și Roșia Montană, din sa
tele de pe drumul Aiu- 
dului, dinspre Detunata 
și Roșia Poieni. Veniseră 
moții de la poalele Vul
canului și Muntelui Găina 
și, în costume naționale,

SCHIMBUL DE MINE, SCHIMBUL DE ASTĂZI
| ecouri la masa rotundă organizată de ziarul nostru |

ÎN PATINAJ, SELECȚIA TREBUIE 
ÎNCEPUTĂ DIN RÎNDURILE PREȘCOLARILOR

VICTOR NEAGU, antrenor la
Pregătirea „schimbului de 

mîine" în patinajul artistic are 
o particularitate determinată 
de realitatea vîrstei mereu mai 
timpurii la care se obțin înal
tele performanțe. Această îm
prejurare are consecințe ime
diate pe toate planurile și în 
primul rînd în domeniul ini
țierii și selecției. Specialiștii 
au stabilit o medie statistică 
de 13 ani, vîrstă după care — 
dacă adolescentul nu a ajuns 
competitiv în concursurile des
chise seniorilor — este greu de 
presupus că va mai progresa 
substanțial. Iată de ce trierea 
talentelor ar trebui începută în 
rindurile preșcolarilor, la gră
dinițe.

în ramura noastră sportivă, 

mului de dezvoltare a mișcării 
sportive aprobat de partid, 
pentru obținerea unor perfor
manțe superioare la cea de-a 
XXII-a ediție a Jocurilor Olim
pice de vară. în esență, resur
sele amintite le constituie am
plificarea muncii, obținerea 
unei noi calități, superioare, în 
procesul instructiv-educativ, ab
negația, sîrguința, ordinea și 
disciplina.

Subliniind ponderea deose
bită pe care Capitala o are în 
reprezentarea sportului româ
nesc în marile competiții in
ternaționale — campionate eu
ropene, mondiale și Jocuri O- 
limpice — tovarășul general 
lt. Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., a analizat apoi lip
surile care grevează încă pro
gresul mișcării sportive din

(Continuare in pag. 2-3)

cei de la Lupșa. Sălciua, 
Mușca și Bistra.

Micii schiori au străbă
tut străzile Cimpeniului 
cintind laolaltă cu fan
fara „Marșul Iancului", iar 
glasurile lor cristaline ur
cau spre virfurile mun
ților care-1 auziseră cîn- 
tat de străbunii acestor 
copii in 1818. Vidrenii ve
niseră cu țundre, opinci, 
schiuri de fag și „o bîtă 
de ajutor", ca să arate 
cum mergeau pe schiuri 
bunicii lor. Cei din Albac 
aduseseră „tălpici" — un 
fel de strămoș al schi- 
bobului. Lupșenii și muș- 
canii, în „cămeși" mocă
nești și cojoace înflorate, 
defilau cu schiurile lor 
tradiționale de frasin, dar 
aveau, ca și ceilalți, și 
schiuri moderne, de fond,

Sever NORAN

Foto : N. EDIȚOIU(Continuare in pag. 2-3)

Clubul sportiv școlar București
procesul de inițiere oferă și 
prima posibilitate de selecție ; 
tocmai de aceea, majoritatea 
antrenorilor — inevitabil — 
dau lecții și antrenează, conco
mitent, elementele talentate. 
De pe ia vîrsta de 8 ani a ele
vului, ochiul experimentat al 
antrenorului poate depista — 
cu o foarte mică marjă de 
risc — șansele de succes ale 
patinatorului în formare. în 
aceste condiții, înregistrăm u- 
neori abandonuri pretimpurii ; 
de pildă, la. 12 ani, Dan Tăutu 
— clasat pe locul 3 la cam
pionatele naționale de juniori 
II — părăsește patinajul, în 
pragul retragerii aflindu-se și 
Tiberiu Suciu, campion la ju
niori II. Motivele șînt comple
xe. După 4—5 ani de pregătire 
intensă, cu sacrificii morale și 
materiale (la care părinții con
simt). nu numai lipsa de valoa
re. ci și alte elemente contri
buie la abandon. Printre aces
tea aș menționa : lipsa unor 
competiții stimulatoare ; difi
cultatea crescîndâ (odată cu

(Continuare in pag. 2—3) (Continuare in pag. 2—3)

România — Cehoslovacia (tineret): 4-3 la hochei

UN TEST SEVER, DAR UTIL, 
PENTRU ECHIPA NOASTRĂ

Aseară, pe patinoarul artifi
cial „23 August" din Capitală, 
echipa noastră reprezentativă 
de hochei, care se pregătește 
pentru grupa B a C.M., a întîl- 
nit selecționata de tineret a 
Cehoslovaciei.

Oaspeții alcătuiesc o formație 
foarte valoroasă și puternică, 
omogenă, rapidă, cu un patinaj 
impecabil, cum nu sînt multe 
în seria secundă a C.M. în fața 
unui asemenea partener, jucă
torii noștri au jucat destul de 
curajos, dar au fost întrecuți 
pe merit de un adversar supe
rior, cu scorul de 4—8 (0—2,
1—1, 3—5).

Echipa noastră, bine pregăti
tă fizic, a comis multe erori în 
apărare (prompt sancționate de 
adversar), iar în atac a irosit

MINIBASCHETUL, UN IZVOR 
ÎNCĂ INSUFICIENT CAPTAT!

prof. STELIAN GHEORGHIU
în anul 1963, prin oficializa

rea lui în rindurile copiilor în
tre 8 și 12 ani, minibaschetul a 
intrat pe făgașul marilor rea
lizări, el fiind considerat un 
veritabil balon de oxigen pen
tru baschet, în decursul celor 
15 ani de activitate ș-a urmă
rit atragerea unui număr cit 
mai mare de copii, recordul 
fiind stabilit în 1977, cind Fes
tivalul național pionieresc de 
minibaschet a întrunit la Con
stanța 120 de echipe din toată 
țara.

Minibaschetul are, în princi
pal, scopul asigurării unui va
loros schimb de mîine al per
formerilor. în acest sens, se
lecția are o importanță pri
mordială. Pentru a asigura o 
bază de selecție cit mai boga
tă, F.R. Baschet a sprijinit șco
lile doritoare de a practica mi
nibaschetul, dotindu-le cu pa
nouri și cu mingi. Numărul 
școlilor dotate se ridică la pes
te 1000 (din aproape toate ju
dețele țării). Metodele pedago
gice adecvate, festivalurile na
ționale și pionierești, județene, 

numeroase ocazii favorabile. 
Ce-i drept, portarul Sindel a 
apărat senzațional, in timp ce 
V. Huțan a avut o zi medio
cră. fiind înlocuit în min. 47 
de Netedu. Oaspeții au folosit 
cu mult succes arma contraata
cului, au arătat o mare preci
zie in pase și un înalt grad de 
eficacitate.

Au marcat : Rusnak (3), Cer
ny, Pasek (cite 2) și Jasko, 
respectiv — Axinte, Ioniță, Mo- 
roșan și Z. Nagy. în ultimele 
secunde ale meciului, V. Hu- 
țanu a ratat un șut de penali
tate. A arbitrat Fi. Gubcrnu, la 
centru, ajutat de O. Barbu și 
St. Enciu, la cele două linii.

Astăzi, de la orele 17,30, are 
loc partida revanșă.

Valeriu CHIOSE



Cum slnt valorificate condițiile Dcnlru practicarea sporturilor de iarnă? „Cupa 16 Februarie" la tenis

Â SECAT ALBIA SCHIULUI DL PERFORMAMJA PE VALEA PRAHOVEI ?

DOAR

• Motivații (obiective ți subiective) cu duiumul; pe cind re
dresarea ? # Condițiile existente impun o reprezentare va

loroasă a schiului prahovean pe plan național

PRINTRE
LUCIA ROMANOV

FAVORITI,
ȘI traIan marcu

O AMINTIRE?
Am rămas foarte neplăcut impresionat de faptul că la 

concursul de inaugurare a sezonului de schi, Valea Prahovei a 
fost reprezentată de o singură sportivă, Nuți Degeratu de la 
Voința Sinaia. Atunci mi-am amin'it cu nostalgie de marea șt 
frumoasa rivalitate dintre schiorii de acum 20 de ani de pe 
Valea Prahovei și cei din Brașov, tind lupta era atît de echi
librată, incit dintre cei 15 concurenți ai primei categorii valo
rice nu se știa niciodată cine va tiștlga. Acum, la predeal, a 
cîștigat Dan Cristea care domină de aproape un deceniu între
cerile alpine. Dan Cristea, provenit de la asociația sportivă Ca- 
raimanul Bușteni, a învins aproape in toate concursurile din 
ultimii 10 ani, demonstrind posibilitățile mari ale tinerilor de 
pe Valea Prahovei...

Dar acum 1 cindva puternice, secțiile de schi au fost des
ființate ori s-au autodesființat din cauza lipsei de sprijin pe 
sare ar fi trebuit să-l primească din partea C.J.E.F.S. Prahova 
și a Consiliului sindical județean. In orașul nostru, sportul este 
încurajat, dar din păcate forurile direct interesate In dezvolta
rea schiului pe Valea Prahovei nu dublează dragostea și grija 
buștenarilor pentru ca acest sport, specific zonei, să se bucure 
de toată atenția cuvenită, pentru a redeveni ce a fost : pepinieră 
de bază a schiului de performanță din țara noastră.

instalator de

de performanță din țara noastră.

MIRCEA ENACHE
apă la întreprinderea de hîrtie Bușteni

redacțieiScrisorii adresate 
de Mircea Enache (fost schior 
fruntaș și antrenor harnic, pri
ceput, el .........................
care l-a 
Cristea), îi 
completări 
pletă edificare a situației ac
tuale a schiului din județul 
Prahova, 
semnala 
decăderii 
motive mai mult sau mai pu
țin obiective. Ne referim, de 
pildă, la faptul că de mai mulți 
ani au fost perioade sau chiar 
sezoane întregi în care lipsa 
de zăpadă a afectat posibilită
țile de pregătire a schiorilor, 
mai cu seamă în condițiile mai 
pretențioase ale antrenamentu
lui modem. Ne vom mai re
feri apoi la „exodul" celor a- 
junși la vîrsta performanței că
tre alte centre, în primul rind 
către cluburile brașovene, ul
timul exemplu fiindu-ne oferit 
de Aurel Albert, plecat din Buș
teni la Brașov. în sfirșit, să 
mai amintim că activitatea la 
bob și la sanie a luat la Sinaia 
o asemenea dezvoltare, 
tivul retribuit și cel 
nu mai este capabil să 
și de organizarea și 
muncii în domeniul

fiind, dealtfel, cel 
„lansat" pe... Dan 
sînt necesare citeva 
pentru o mai com-

Vom începe prin a 
citeva din motivele 
schiului prahovean,

incit ac- 
voluntar 
se ocupe 
controlul 
schiului, 

mai mult chiar, unii susținători 
ai schiului „transferîndu-și“ 
complet preocupările spre do
meniul bobului și săniei.

Dintre cauzele subiective 
cele mai însemnate vom subli
nia : insuficientul sprijin pri
mit din partea C.J.E.F.S. Pra
hova, F.R.S.B. și a Consiliului 
sindical județean care au asis
tat în mod pasiv (uneori au 
avut chiar partea lor de con
tribuție) la decăderea schiului 
prahovean, la plecarea sportivi
lor spre centre care le ofereau 
condiții mai bune, la desființa
rea a numeroase secții cu tra-

ATI FTiCM CONCURSUL RE HILC 1131*1 publican de cros 
se va desfășura miercuri di
mineața la Băile Felix, cu înce
pere de la ora 10. Se vor dispu
ta, in ordine, următoarele probe : 
2 000 m (junioare D. 6 000 m (ju
niori n. 8 000 m (tineret; 4 000
m (senioare) sl li 000 m (seniori). 
Distanțele sînt cele pe care se va 
alerga și la Crosul Bale: 
tanbul, S martie) _ 
amiază, de la ora "is.JO. 
„23 August- “ ~
programat 1 
„Cupa " 
clubul
RAY --------DU A școiii genera! 
Bistrița a avut loc h 
gilistlcă dotată cu -Mânu_ ____
mării". La competiție au partici
pat sportivi de la Viitorul Cluj- 
Napoca, Voința Reghin. Z.Z. ~ 
lău și Gloria Bistrița. In urma 
unor gale interesante, * “ 
revenit boxerilor de la___ ____
lău (9 victorii), urmați de cei de 
la Viitorul Cluj-Napoca (6). Glo
ria Bistrița (4) si Voința Reghin 
(2). I. TOJIA — coresp.
CZ-țpiZ-r PREGĂTIRILE pen-
rui IV.C tru Campionatele
mondiale, ediția a xn-a, din 
Elveția, programate în perioada 
21—27 mai. sînt In plină desfășu
rare. In zilele de 24—2J februarie, 
la Lucerna, locul de desfășurare 
a. C.M.. va avea loc ședința Pre
zidiului Federației internaționale 
(F.I.Q) care va stabili progra
mul întrecerilor si tragerea la 
sorți pentru intrarea pe piste a 
echipelor participante. Din partea 
federației noastre va 
prof. Ladislau Szocs 
F.R.P., membru al 
F.I.Q. și președintele _____ _
tehnice a forului international.

ic (Is- 
JOI dupâ- 

____ în sala 
■ din București este 
tradiționalul concurs 

16 Februarie- rr-gan-rat de 
Rapid.

IN SALA DE SPORT a 
’enerale nr. 2 din 

:a pu- 
i a fir-

C.S. Za-

trofeu! a 
C.S. Za-

participa 
secretarul 

Prezidiului 
Comisiei

perfor-
Enache 
ca Va-

diție, la diminuarea numărului 
centrelor de inițiere și concursu
rilor. Așa se face că secțiile de 
schi pot fi numărate astăzi pe 
degetele unei singure mîini, iar 
activitatea lor este atît de anoni-

(cu succes) să producă 
meri, la Bușteni, Mircea 
și Viorica Albert doresc 
lea Albă să redevină pepiniera 
celor mai valoroși „alpini" ai 
țării (de aici s-au ridicat Dan 
Cristea, Gheorghe Bălan, Nico- 
lae Pandrea, Ion Cașa ș.a.), la 
Sinaia, Radu Banu și Mihai 
Bucur de-abia așteaptă să aibă 
în jurul lor cît mai mulți copii 
pe care să-i instruiască pentru 
a le netezi drumul perfor
manței.

Nu se poate spune că pe 
Valea Prahovei nu sînt create 
condiții pentru practicarea 
schiului de performanță. Dim
potrivă, apreciem că ele sînt 
mai bune ca oricînd (în aceste 
condiții includem și mijloacele 
mecanice de urcat, destul de 
numeroase acum), dar că ele nu 
sînt folosite cum se cuvine de 
către localnici. Să punem de- 

__ 1 : nu din cauza 
sprijin din afară (chiar 
acesta este unul din 
a decăzut schiul pra- 
ci pentru că unitățile 
care aveau responsa- 
directă a activității 
pe Valea Prahovei

în două săli bucureștene, „23 
August1* și Steaua, au început 
întrecerile tradiționalei compe
tiții de tenis dotate cu „Cupa 
16 Februarie". Cu excepția mem
brilor lotului național, pe ta
blourile de concurs sînt înscriși 
toți jucătorii fruntași. La com
petiția feminină (sala „23 Au
gust") participă 22 de jucătoare. 
Sînt favorite, în ordine, Ga
briela Dinu (Dinamo București), 
Elena Trifu (Progresul), Lucia

MODIFICĂRI 
ÎN CALENDARUL 
COMPETIȚIONAL 
AL SCHIORILOR

Romanov („Tot inainte") și Ca
melia Chiriac (Dinamo Brașov).

Intr-o primă etapă, in sala 
Steaua s-a disputat o întrecere 
preliminară pe un tablou de 32 
de jucători. Primii 16, îm
preună cu alți 16 calificați _din 
oficiu" (datorită pozițiilor frun
tașe ocupate in clasamentul in- 
tocmit de F.R.T. la sfîrșitul a- 
nului trecut) iau parte la 
trecerea pentru desemnarea 
tigătorului. Iată și ordinea 
voriților : Traian Marcu 
namo Brașov), Octavian 
cioiu (Dinamo Brașov), Marian 
Mîrza (Steaua) și Iosif Kerekeș 
(Dinamo Brașov). Iată și pri
mele rezultate înregistrate : 
Siito (Baia Mare) — Soare 
(Steaua) 6—3, 6—2 ; Kerekeș — 
Giurgiu (Dinamo Bv.) 6—3, 6—3; 
M. Mîrza (Steaua) — Dinicu 
(Progresul) 6—1„ 6—3 ; Almă- 
jan — Dumitrescu (ambii Jiul 
Petroșani) 7—5, 6—3. (S. IO-
NESCU, coresp.).

getul pe rană : 
lipsei de 
dacă și 
motive) 
hovean, 
sportive 
bilitatea 
schiului

La Sinaia, in Poiana Tirul cu porumbei, un grup numeros de 
copii — viitori performeri. Din păcate, imaginea este doar o 

amintire—

mă incit reprezentanții Văii Pra
hova sînt aproape inexistenți in 
competiții. Să amintim că la 
campionatele naționale ale ju
niorilor, disputate recent, „Pra
hova" s-a clasat pe locul 3 la 
ștafeta de biatlon 3 X 7,5 km și 
a cucerit un singur titlu, la sla
lom special, prin Cristinel Bucur 
care își datorează, însă, perfor
manța preocupărilor atente ale 
lui Mihai... Bucur, tatăl său, cu 
15 ani în urmă campion al țării.

Ar fi, totuși, greșit să se 
creadă, că pe Valea Prahovei 
schiul a dispărut ! La Azuga, 
izvorul nesecat al Școlii gene
rale continuă să furnizeze ele
mente talentate, la Clubul spor
tiv școlar din Sinaia s-a for
mat un nucleu de tineri an
trenori care ar putea face mai 
mult decit predecesorii lor (în
săși crearea Clubului sportiv 
școlar este un sprijin pentru 
revitalizarea schiului), la Școala 
generală din Bușteni s-au creat 
premise pentru înființarea unei 
subsecții a clubului școlar si- 
năian. Nu lipsesc nici tehnicieni 
inimoși, dornici să contribuie 
din toate puterile la relansarea 
schiului. La Azuga, Elena Tom 
se străduiește de ani de zile

(Clubul sportiv orășenesc, fosta 
Școală sportivă, asociațiile spor
tive Carpați, Bucegi, Voința — 
toate din Sinaia. Caraimanul 
Bușteni) nu și-au îndeplinit 
menirea ;

Dumitru STĂNCULESCU

LA ZI, IN BASCHET
• Ultimele meciuri ale echi

pelor românești participante la 
sferturile de ~ 
europene au 
Steaua joacă 
logna meciul 
vingătoarea promovează în se
mifinalele 
I.E-F.S-Lic 
ne, la Praga, formația Sparta 
(calificată, alături de GEAS 
Sesto San Giovanni, în semifi
nalele C.C.E. la baschet femi
nin).

finală ale cupelor 
Ioc azi și mîine. 
astă seară la Bo- 
cu Sinudyne (in-

Cupei cupelor) ; 
2 întilnește mîi-

• Ieri in sala Floreasca, în meci 
restanță în divizia A la bas
chet feminin : Politehnica Bucu
rești — Olimpia București 81—73 
(43—43). Luni, în prima partidă, 
Politehnica cîștigase cu 80—78.

MIȘCAREA
(Urmare din pag. I)

municipiul București la nive
lul condițiilor de care dispune 
și al exigențelor actuale pe 
pian internațional. Vorbitorul 
a făcut un cald apel la spor
tivi, antrenori, tehnicieni și — 
mai ales — la profesorii de 
educație fizică pentru a munci 
cu și mai multă rîvnă, pentru 
a științifiza procesul instructiv- 
educativ la cei mai înalți para
metri, aducindu-și astfel o tot 
mai substanțială contribuție la 
sporirea prestigiului sportiv in
ternațional al României socia
liste.

în încheierea lucrărilor adu
nării, tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, a făcut o 
amplă și exigentă analiză a re
zultatelor obținute de mișcarea 
sportivă bucureșteană în anul 
1977, în directă relație cu po
tențialul ei uman și material, 
cu cerințele justificate ale tutu
ror iubitorilor sportului din

Competițiile internaționale 
programate să se desfășoare 
sîmbătă și duminică la Poiana 
Brașov — „Cupa Poiana" la 
probe alpine și „Cupa Brașov" 
la fond — au fost aminate din 
cauza topirii în mare măsură a 
stratului de zăpadă. Din același 
motiv este incertă disputarea 
campionatelor naționale de biat
lon, care urmau să aibă loc 
(de joi pînă duminică) la Po
iana Brașov. Nu este exclus ca 
aceste campionate să fie repro- 
gramate la ~ 
amenajată 
Susai.

Celelalte 
tămînii — 
blicane școlare (pe Semenic : 
joi și vineri fondul ; sîmbătă, 
duminică și luni probele alpine) 
și campionatul național de să
rituri (duminică, la Borșa) se 
vor disputa conform planifică
rii.

Predeal, pe pîrtia 
în jurul cabanei

competiții ale săp- 
campionatele repu-

DE LA UN BUT LA ALTUL...
• RASPUNZÎND INVITA

ȚIEI clubului Rapid, la sfîrșitul 
lunii martie — începutul lui a- 
prilie ne va vizita țara echipa 
engleză R. C. Bath. Sportivii 
britanici vor susține trei jocuri, 
la București, Sibiu și Brașov*.

• DE LA 25 LA 192 — a- 
tiția rugbyști numără R. C. 
Sportul studențesc, care și-a 
format echipe la toate eșaloa
nele.

• UN CLUB AL FOȘTILOR 
JUCĂTORI ? Este o idee mai 
veche, acum actualizată și in 
curs de materializare, cu spri
jinul federației. Rugbyul ar pu
tea beneficia, în acest fel, de 
un activ obștesc de

• MAI MULTE 
NARE A, cum ar 
T. C. Ind., ambele 
stanța, Universitatea 
șoara, s-au aflat sau se mai 
află în etapa unor scurte pre
gătiri montane. Rugbyștii de la 
Farul s-au și reîntors la Con
stanța, jucătorii, în frunte cu 
internaționalii echipei, Mo- 
trescu, Bucos, Băcioiu și cei
lalți promițînd a valorifica din 
plin acumulările de la Păltiniș. 
Celălalt XV din Constanța (T. C. 
Ind.) își petrece în aceste zile 
o vacanță scurtă la Timișul de 
Sus, în timp ce studenții de pe 
meleagurile Banatului își for
tifică organismul, după dificila 
etapă a examenelor, în aerul o- 
zonat al stațiunii Izvorul Mu
reșului.

neprețuit ! 
DIVIZIO- 

fi Farul și 
din Con- 
din Timi-

SPORTIVĂ BUCUREȘTEANĂ
primul oraș al țării. Siluind 
activitatea sportivă în contex
tul general al dezvoltării eco- 
nomico-sociale a Capitalei, în 
contextul muncii avîntate, pli
ne de dăruire, soldate cu fru
moase rezultate, a tuturor 
bucureștenilor, vorbitorul a su
pus atenției generale nume
roasele sectoare ale activității 
sportive în care împlinirile nu 
sînt pe măsura condițiilor 
create. Tovarășul Ion Dincă a 
criticat lipsa de realism a 
activiști și tehnicieni în 
rea obiectivelor de viitor, 
exemplu abnegația cu 
muncitorii și tehnicienii, . 
oamenii muncii din Capitală 
muncesc pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor Congre
sului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale P.C.R., ce- 
rîndu-le sportivilor, antrenori
lor și profesorilor de educație 
fizică să urmeze aceste vii pil
de, tovarășul Ion Dincă a soli
citat întregului activ de partid 
din mișcarea sportivă a Capi
talei să revizuiască cu deose
bită exigență actualele obiecti-

și per
la J.O.

unor 
fixa- 
Dînd 
care 
toți

ve privind pregătirea 
formanțele sportivilor 
din 1980 și să le adiucă la ni
velul realelor posibilități. Româ
nia socialistă are un tineret ta
lentat, viguros și sîrguincios, 
dispune de tehnicieni pri- 
cepuți și de o bază materială în 
continuă creștere, astfel că re
zultatele ei în marile confrun
tări internaționale trebuie să 
fie tot mai bune, tot mai înalte.

S-a stabilit ca în următoarele 
zile, prin contribuția tuturor 
factorilor de răspundere — 
sportivi, antrenori, activiști 
sportivi —, sub directa condu
cere a organelor și organiza
țiilor de partid, să se îmbună
tățească substanțial planul de 
măsuri privind dezvoltarea ac
tivității sportive de masă și de 
performanță pînă la J.O. din 
1980, plan care să reflecte con
dițiile create, potențialul real al 
mișcării sportive bucureștene și 
dorința sportivilor și a tehni
cienilor de a-și amplifica efor
turile pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor stabilite de 
partid.

rer.J 
Ui. la 
Uval I 
sub ci

In 
parare 
care 
blicul 
nor 
vedeai 
buință 
la urrr

SCHI Wl DE Ml
€cc>url la masa rotun

FIECARE ACTIVAT
UN DESCOPERIToIT I
Realitatea vieții sportive de toate zilele 

interesantă ce Se poate înscrie ca o coi 
inițiată de ziarul nostru în jurul problem 
tirii și promovării „schimbului de mîine".

Ideea pornește de la premisa că descop 
implică o stăruitoare muncă de depistare, 
unei mari suprafețe geografice. Propune) 
aceste condiții — sună altfel : fiecare aci 
„trăiește in sport" fiind presupus a av« 
descopere măcar un copil talentat din peria 
sau de viață și să-1 prezinte spre testa 
unități sportive !

Dacă o asemenea propunere ar prinde 
conta pe aproximativ 3 000 de talente cu ; 
in afara lotului masiv de „speranțe" d 
organizate, sistematice. S-ar constitui astfel 
de copil, o pepinieră de noi candidați la glq

Activiști sportivi, așteptăm rodul propunri

ÎN PATINAJ, SELECȚIA

ÎNCEPUTĂ din rindurile
(Ur:::re din pag. I)

valoarea) în obținerea spațiului 
de antrenament (gheață) ; ab
sența unui program organiza
toric corespunzător prevederi
lor metodicii antrenamentului 
sportiv ; penuria de echipament 
de specialitate. Aș vrea să 
subliniez că lipsa unor obiecti
ve competiționale imediate ate
nuează spiritul de concurs, 
pofta de lucru a unor elevi 
foarte tineri. Unde sînt specta
culoasele demonstrații sau con
cursurile internaționale pentru 
copii, care ne-au făcut celebri 
în Europa, acum cîțiva ani ?

La 
care 
trebi 
unui 
Pentru orice competiție majo
ră, federația are latitudinea de 
a convoca pe cei mai buni ti-

sărăcia de elemente pe 
Ie avem astăzi, te și in
ia ce bun constituirea 
Iot național de seniori 7

PRIMUL FESTIVAL
(Urmare din pag. I)

fabricate la Reghin („Am do
tat aproape toate școlile cu a- 
semenea schiuri", ne spunea 
Aurel Ungur, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C. 
Alba. „Și acțiunea continuă", 
a completat Daniel Chirilă, 
prim vicepreședintele C.J.E.F.S.).

După cuvîntul de deschidere 
rostit de tovarășul Băiuț Sirbu, 
președintele C.J.E.F.S. Alba, 
„pădurea" de schiuri a pornit 
spre „Poduri" — dealul de peste 
Arieș, unde există pîrtii pen
tru toate categoriile de între
ceri. Trompetiștii, ca niște mo
derni tulnicari, au dat semna
lul de începere. Mai intii au 
pornit citeva zeci dc fetițe sub 
14 ani.

— M-or întrecut Viorica 
Piesa si Dorica Oaidă din Al- 
bac. ne-a spus Ruxanda Ciuta. 
Dar nu-i bai. că-s tăt moațe, 
din Albacul lui Horea...

Plecarea in cursă a băieților 
sub 14 ani a fost impresionantă: 
peste 150 de concurenți la start. 
Un furnicar de nedcscris !

— Niciodată nu s-a văzut, la

uag pat 
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schi, a 
dragul 
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sebit dq



ză o idee 
dezbaterea 
rii, pregă-

DE PLĂCERE Șl NU NECESITATE
a sporturi- 
ai există 
uri, Nae 
iarna schi 

cu mulți 
ixiac juca 
hochei pe 

extremă, 
e-

— pet.țional 
menea că
tate la ni- 

imagina 
— cu 

neîntre- 
pe an — 

itbal ? Ar 
în 
de 

parte 
clocros ? 

(sală 
tat foarte 

sportu- 
de răgaz, 
heie com- 

ies pe 
. Atle- 
nul es- 

întrecerile

de se- 
.urilor, în 
lenții, pu- 
nevoia u- 

să do- 
era tre- 

formează, 
ură fa-

I Jucătorii si

o trăsătură comu- 
și 

a-1 
s-a 
sa- 
ce- 

înde-

milie, cu 
nă : dragostea de sport 
plăcerea neasemuită de 
practica ! Pe alocuri 
găsit și modalitatea de a 
tis face această modestă 
rință. Se organizează, __
obște în perioadele de vacan
ță, concursuri polisportive cu 
sportivi consacrați, chemați 
să se întreacă în discipline 
care nu le sînt familiare sau 
oricum nu in cele în care se 
disting. în aceste întreceri, 
mai curînd cu caracter spec
tacular (și — foarte impor
tant ' _ _ ’
rală sportivă !), 
bate : o cursă 
parcurs ciclist, 
halterofilie, o 
bazin de înotat, 
tenis de masă 
proveniți din .
echipă și invers : un șut la 
poartă, o aruncare la coșul de 
baschet sau la poarta de 
handbal, un serviciu de volei 
etc. — pentru cei specializați 
în sporturi individuale.

Sigur că totul e mai curînd 
un joc pentru polisportivi 
de-o zi. Dar cine n-ar vrea 
să-1 vadă pe Simion Cuțov 
trăgind un penalty la poarta 
Iui Răducanu sau pe acesta 
disputîndu-și balonul sub co
șul de baschet cu Vasile Dîba?

| responsabilitățile lor
A

I DUMITRU IN FAȚA CELUI MAI GREU START AL SĂU■ ■ ■

TESTAREA
PRECOMPETITIONALA

I
I

>
Dumitru de la Guadalajara !** 0 „Partea mea de vină* • A- 

mintirile neplăcute și setea de revanșă ® „Mă tem de teste,
să le iau** @ Steaua trebuie să se schimbe...

A JUCĂTORILOR
9 „Lupt să redevin

dar m-am pregătit
DIVIZIONARI

de propagandă gene- 
,K pot fi înglo- 

atletică, 
o probă 
lungime 
o partidă 

— pentru 
sporturile

un 
de 
de 
de 

cei 
de

Victor BANCIULESCU

Limbul de asia/
ynizată de ziarul nostru. 1

lor talente 
acoperirea 
întrunește 
(cel care 

format) să 
activitate 
apropiate

am putea 
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plimentar
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progra- 
principal 
ii aduși 

încheierea 
asemenea 

Viorica 
contă în- 

rșovia, nu 
necesar 

.. De ce 
lorificat — 
r.oarul din 
înțeleg, de 
se intro- 

LB< patinaj 
August4*, 
e sursa 

ezerve și 
gheată !

1 copiii 
adecvată,
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I
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I
I

mai propice creșterii de patina
tori. în încheiere, aș mai dori 
să adaug că întreaga activita
te de pregătire a „schimbului 
de miine“ nu este de conceput 
fără o colaborare, pe baze să
nătoase, între cadrele tehnice 
ale federației și antrenori.

Încă insuficient captate
(Urmare din vag. I)

municipale și orășenești sînt 
mijloace de atragere a copiilor 
spre minibaschet. Mai departe, 
insă, creșterea și promovarea 
acestor copii trebuie asigurate 
de cadre tehnice de specialita
te, cu o înaltă conștiință 
fesională.

Treptele vîrstei trebuie 
însemne tot atitea trepte 
înălțare pe scara valorică, 
jinul principal puțind să 
dat de antrenorii secțiilor 
baschet ale cluburilor sportive 
școlare, care ar trebui să se
lecționeze elementele cele mai 
dotate. De fapt, aici este „no
dul gordian" al problemei. An 
de an, numărul echipelor creș
te, iar profesorii de educație 
fizică se preocupă tot mai 
mult de selecția copiilor cu 
talie înaltă. S-a îmbunătățit și 
procesul de instruire în dome
niul minibaschetului, dar mai 
departe constatăm că multe e- 
lemente talentate se pierd pen
tru că nu sînt atrase definitiv 
spre acest joc sportiv. Mai 
multă atenție din partea sec
țiilor de baschet ale cluburilor 
și asociațiilor sportive, prezen
ța mai viguroasă a antrenori
lor la marile competiții ale mi- 
nibaschetbaliștilor, selecția ri
guroasă și urmărirea evoluției 
celor mai tineri jucători de 
baschet, iată mijloace de spo
rire a fondului de cadre valo
roase pentru marea performan
ță in baschet

pro-

să 
de 

spri- 
fie 
de

IN „TARA DE PIATRA'
ta dragoste 
enea adu- 
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l mai buni 
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se

fot-

— Ion Dumitru, in ultimele 
luni s-au spus foarte multe des
pre tine !...

— S-au spus multe, dar s-au 
scris puține. Mai puține decît 
altădată, cînd poate nu aveam 
atita nevoie de cuvinte.

— Și acum ce ai vrea să 
scrie despre tine ?

— Ceea ce mă. doare !
— Te ascult.
— De 11 ani, de cînd joc 

bal, mereu am fost printre 
mii zece fotbaliști ai țării,
reu am cam fost ridicat în slăvi, 
uneori trecîndu-se ușor și peste 
anumite carențe. A venit insă 
meciul acela nefericit din 13 no
iembrie, evoluția mea slabă, 
pentru ca mai toată lumea să-mi 
anuleze meritele din cei 11 ani 
buni, să fiu blamat, acuzat, ne
gat ca jucător. Mai mult, s-a 
găsit un om care să mă invi- 
nuiască de lucruri oribile, im
posibile, cred eu, in rindul spor
tivilor din țara noastră, care au 
o conștiință și un dezvoltat simț 
patriotic. Ceea ce m-a durut 
enorm a fost faptul că unii l-au 
crezut, fie și pentru o clipă, pe 
acel cineva iresponsabil. Ade
vărul a Învins pină la urmă, s-a 
dovedit evident că totul n-a fost 
decit o fabulație, dar pină să 
se facă lumină, cite nopți albe, 
cite frămintări !...

— Ce a fost a trecut. Acum 
te afli la o răscruce de dru
muri...

— Apa trece, dar pietrele ră- 
mîn ! Pină să ajungem la capi
tolul ăsta al răscrucii în care 
mă aflu, să termin cu „dure
rile" mele din trecut care m-au 
răscolit foarte mult. După „mo
mentul internațional" a urmat 
și un „moment intern", pe pla
nul echipei, al clubului. Am re
nunțat la funcția de căpitan de 
echipă, pentru că demnitatea și 
prestanța unui adevărat căpitan 
de echipă fuseseră subminate. 
Cum, mă veți întreba 1 Prin 
lăsarea acasă la trei zile după

eșecul cu Iugoslavia. Mi s-a 
argumentat, înaintea meciului 
cu Corvinul, că am fost mena
jat, că trauma mea psihică era 
prea puternică. Adevărul e că 
unii s-au temut de..,, prietenia 
mea cu Radu Nunweiller, com
ponent al echipei Corvinul ! 
N-am jucat nici cu U.T.A., a- 
casă, nici cu Craiova, in depla
sare, și am fost chemat pentru 
meciul cu Dinamo. Atunci am 
refuzat eu să joc ! Fără meciuri 
in picioare, nu mă puteam pre
zenta la un asemenea derby.

Ce vreau să spun prin toate 
aceste amintiri neplăcute ? ! Că 
Dumitru a avut partea lui de 
vină în viață, că a fost uneori 
repezit sau superficial în apre
cierea situației, că nu a știut 
întotdeauna să răsplătească dra
gostea cu care a fost înconjurat 
și sprijinit, dar că el. Dumitru, 
a fost mereu un om cinstit.

— Cinstit, cum ie definești, 
acum, in fața noului tău start ?

— Cel mai greu start al meu ! 
Toată lumea il așteaptă pe Du
mitru din zilele lui de aur !... 
Credeți-mă; acum, cu o stare a 
sănătății foarte bună, mă pre
gătesc cum n-am făcut-o nicio
dată. Muncesc cu ambiția năs
cută din setea de revanșă. La 
28 de ani cred că mai am rezer
ve nevalorificate. Am căpătat 
înțelepciunea care-mi lipsea. 
Ceea ce înseamnă că știu ce 
am de făcut. Mai exact : totul 
pentru fotbal, totul însemnind 
muncă aspră, renunțarea la pro
bleme extrafotbalistice. Lupt să 
redevin Dumitru de la Guada
lajara sau cel de la Madrid, de 
la acel 1—1 scris cu litere mari 
în palmaresul meu. Lupt ca 
încă 4 ani să se mai vorbească 
despre mine... pe plan interna
țional !

— S» 
se tem 
probe 
lui !...

— Mă tem și eu ! Dar m-am 
pregătit foarte conștiincios să 
le iau. Acum, pentru că ați des
chis subiectul, dați-mi voie să 
spun că de un test pur fotba
listic nu mi-ar fi fost frică. 
Drama este că eu descopăr a- 
ceste „norme ale fotbalului mo
dern" la o virstă consacrată, și 
nu la copii, acolo 
tirea nu se face 
spiritul 
vină am 
alții că 
nu s-au 
pentru dezvoltarea rezistenței, 
pentru 
respirator 
Sînt eu de vină că am fost 
crescut in spiritul „fotbalului 
mingicar" și nu al celui atletic ? 
Sper ca generațiile viitoare să 
nu mai cunoască acest anacro
nism !

— Steaua are ginduri mari, 
ca in fiecare an. Cupa și cam
pionatul. dar Steaua...

— ...Ca să devină ceea ce a 
fost, Steaua trebuie să se schim
be sub aspect moral. Adică fie
care jucător să se transforme 
radical. Să existe o adevărată 
familie in rindul echipei, și nu 
grupul tinerilor și grupul „bă- 
trinilor"... Personal, promit să 
contribui la realizarea acestei 
atmosfere propice. Voi încerca 
să-i respect mai mult pe cei ti
neri, să-i apropii de mine, să 
fiu mai înțelegător cu greșelile 
lor. Acest efort e necesar însă 
din partea fiecărui jucător. 
Pentru că fiecare, știu, dorește 
să cîștige campionatul și cupa !...

ȘTIRI • ȘTIRI
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rîrea pe schiuri a copiilor sub 
14 ani, mulți dintre ei ținind să 
evolueze pe schiurile lor de fag, 
„pentru a arăta la aeștia cu 
șchiuri domnești că nu sîntem 
mai prejos", zicea un mușcan 
privind semeț în ochii repor
terului.

în încheierea festivalului a 
avut loc o demonstrație pe 
schiuri : slalom paralel, răsuciri 
de 360’ pe pantă, balet pe ză
padă, mici acrobații, sărituri.

Primul festival „Chemarea 
munților" s-a terminat după a- 
proape patru ore. La formarea 
careului, un vînt vrăjmaș a în
ceput să săgeteze obrajii și așa 
îmbujorați ai copiilor. Dar asta 
nu le-a schimbat buna dispo
ziție. Dacă reporterul i-ar fi 
întrebat ce-i ține tari în fața 
vitregiei vremii, de bună sea
mă că ar fi răspuns : „Apoi, 
n-ați aflat că sîntem moți ?“ Iar 
dacă ar fi întrebat pe organi
zatori ce cred despre viitorul 
schiului in „Țara de Piatră", de 
bună seamă că i s-ar fi răs
puns : „Pe moți îi greu pînă-i 
pornești. După asta nu-i mai 
oprește nimeni. Schiul șî-a cîști- 
gat ioc de cinste in inima lor".

nu uităm testele ! Mulți 
de reușita ta in aceste 
dinaintea campionatu-

fotbalului 
eu sau 

la virsta 
făcut

unde pregâ- 
științiCc, in 
modern. Ce 
Dobrin sau 
junioratului 

antrenamente

dezvoltarea aparatului 
și cardiovascular ?

Mircea M. IONESCU

Așa după cum s-a mai anun
țat, in zilele de 21, 22 și 23 
februarie se va desfășura in 
Capitală, pe stadionul Republi
cii, acțiunea de testare a fotba
liștilor divizionari A, in vederea 
participării lor la competițiile 
oficiale din sezonul de primă
vară. In acest scop, F.R.F. a 
stabilit ca echipele să se pre
zinte în ordinea clasamentului, 
după următorul program : 
A.S.A., Steaua și F. C. Argeș 
(marți 21 februarie, între orele 
9-12)^ .. .............. - -
Dinamo
14—17) ; Jiul, Sportul studen
țesc și U.T.A. (miercuri 22 fe
bruarie, 9—12) ; Sport Club 
Bacău, Petrolul și Universitatea 
Craiova (miercuri, 14—17) ; 
F.C. Constanța, F.C. Bihor și 
C.S. Tirgoviște (joi 23 februa
rie, 9—12) ; Politehnica Iași, 
Corvinul și F.C.M. Reșița Goi, 
14—17). Examinarea jucătorilor 
se va face pe serii de nouă ju
cători, cite trei de la fiecare 
echipă participantă.

Precizăm că actuala testare 
precompetițională va avea doar 
un caracter fizic, cu ele
mente specifice perioadei pre
gătitoare de iarnă, urmind ca 
testarea tehnică să fie făcută 
lunar pe întreaga perioadă com- 
petițională, începind cu luna 
martie. Trebuie menționat, de 
asemenea, că, spre deosebire de 
anii precedenți, în cadrul ac
tualei testări a jucătorilor au 
fost introduse, pentru portari, 
probe specifice postului (măsu
rarea detentei în lungime și 
înălțime, flotări, sărituri).

în ceea ce privește echipele 
divizionare B și cele de ju
niori, F.R.F. a hotărît ca tes
tarea acestora să fie făcută pe 
plan local, sub supravegherea 
organelor C.J.E.F.S., în perioa
da 24 februarie — 4 martie 
(Divizia B) și 21—23 februarie 
(divizia națională de juniori).

Politehnica Timișoara, 
și Olimpia (marți,

..Competiția k. o.“ deschide duminică sezonul oficial

• SPORTUL STUDENȚESC
VICTORIOS IN ALGERIA. In 
turneul din Algeria, echipa de 
fotbal Sportul studențesc a în
vins formația Ies, deținătoarea 
cupei și câștigătoarea campionatu
lui algerian, cu 3—1, prin puncte
le marcate de Tănăsescu, Sandu 
Mircea și Grosu.
• DINAMO JOACA ASTÂZI LA 

SOFIA. Echipa noastră campioană va 
întîlni în această dupâ-amiazâ, la 
Sofia, campioana Bulgariei, formația 
Levski-Spartak.
• CUM SE DISPUTA MECIURILE 

DIN „16"-IMILE „CUPEI ROMÂNIEI" 
DIN CAPITALA. Duminică, sînt pro
gramate în Capitală două meciuri din 
cadrul „16"-imilor . „Cupei României” 
care se vor disputa astfel : Progre
sul — S.C. Bacău, pe stadionul Pro
gresul (ora 11) și Steaua - Sportul 
studențesc, pe stadionul Steaua 
(ora 14).
• 

care 
stadionul Giulești, a 
mandat.
• MIlNE, LA SUCEAVA, divizionara 

B din localitate C.S.M. va întîlni 
într-un meci amical pe F.C. Corvinul 
Hunedoara, care se află în 
spre lașî, unde, duminică, va 
meciul din „Cupa României** 
matia Constructorul lași. (I. 
DRESCU-coresp.) ; TOT MIINE, 
Brăila, echipa F.C., antrenată

MECIUL RAPID - PETROLUL, 
urma să aibă loc astăzi, pe 

fost contra-
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BULETINUL „CUPEI ROMÂNIEI" :
• CUM SE EFECTUEAZĂ CALIFICAREA iN TURUL URMĂTOR iN CAZ DE EGALITATE • PRIMELE 

SUSPENDĂRI PENTRU TREI CARTONAȘE GALBENE

Deci, duminică, start in sezonul 
oficial de fotbal ! Deschiderea 
noii stagiuni o face „competiția 
k.o.“, competiția surprizelor, Cu
pa. A doua mare întrecere a soc- 
cerului nostru a ajuns la faza 
„16“-imilor, moment în care intră 
în competiție formațiile de prima 
divizie. Tragerea la sorți a stabi
lit, așa cum am mai anunțat, ur
mătorul program al acestei etape;

București : Steaua — Sportul 
studențesc.

Timișoara : F.C.M. Reșița — 
U.T.A.

Rm. Vîlcea : Chimia — 
Bihor.

Galați : F.C.M. — Jiul.
Zalău : Victoria—Dinamo Bucu

rești.
C. Turzii : 

Tg. Mureș.
București : 

cău.
Alexandria 

Ploiești.
Focșani : Unirea — 
Brăila : F.C. — C.S.
Mediaș : Gaz metan 

nica Iași.
Reșița : Gloria — Olimpia 

Mare.
Iași : Constructorul — F.C. 

vinul.
Diosig : Recolta 

stanța.
Gheorghisni : Viitorul 

tehnica Timișoara.
Măneciu : Avîntul — 

tatea Craiova.
Toate jocurile de mai sus vor 

începe la ora 14, cu două excep
ții, partidele Progresul — S. C. 
Bacău și Industria sîrmei—A.S.A. 
Tg. Mureș, care vor avea lovitu
ra de începere la ora 11.

Criteriile de calificare. în 14 din 
jocurile de mai sus — deci în 
meciurile în care se intîlnesc for
mații de categorii diferite — dacă 
rezultatul este egal după 90 de 
minute, se vor desfășura prelun
giri (două reprize de cite 15 mi-

c.

Ind. sîrmei — A.S.A.

Pro greșul

: Unirea

— S.C. Ba-

Petrolul

drum 
susține 
cu for-

MIN- 
la

. __ ___ de
Robert Cosmoc, va susține o partidă 
cu divizionara A Jiul, ultima verifi
care pentru ambele echipe înaintea 
jocurilor de dumi'nică din „Cupa 
României".
• SANCȚIUNI LA F.C. CORVINUL

HUNEDOARA. ~ ‘ .
din Hunedoara 
în vederea îmbunătățirii 
disciplinar din cadrul < 
hotărît excluderea din 
tarilor Marian Gruber și Doru Vișan. 
Un ultim avertisment a primit Marin 
Miculescu.
• UN NOU PREȘEDINTE LA F.C. 

BIHOR, fn ședința de analiza a se
zonului trecut, ținută luni seara, F.C. 
Bihor și-a desemnat un nou preșe
dinte angajat, în persoana prof. 
Grigore Cacuci.

Conducerea clubului 
ne-a comunicat câ — 

i climatului 
echipei — a 
lot a jucă-

F.C. Argeș 
Tirgoviște.

— Politeh-

Satu
Cor-

F.C. Con-

Poli-

Universi-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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Cu fiecare zi crește numărul 
ciștigătorilor la LOZ ÎN PLIC 
care atribuie autoturisme „Dacia 
1300“ șl mari premii în • bani.

Vă prezentăm — în continuare 
— cîțiva dintre câștigătorii din 
luna februarie a.c. :

Mancaș I. Ioan din Horodniceni, 
jud. Suceava — autoturism „Dacia 
1300“ ;

Dragu Aurica din com. Rado- 
vanu. jud. Ilfov — 20.000 iei ;

Cloșcaru Nicolae din Tîrgoviște, 
jud. Dîmbovița — 10.000 lei ;

Niculescu Nicolae din Simeria, 
jud. Hunedoara — 10.000 lei ;

Mărăcine Marin din Craiova — 
10.000 lei.

lucind cu perseverență la LOZ

ÎN PLIC veți avea posibilitatea 
să vă numărați și dv. printre ma
rii cîștigători !

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi transmisă la televiziune la 
ora 17,15.

Rezultatele vor fi transmise și 
la radio în cursul serii.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 FEBRUARIE 

1978

Categoria 1 : (12 rezultate) 5
variante 25% a 24.553 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate) 37,00 
variante a 3.982 lei ;

Categoria 3: (10 rezultate) 458,50 
variante a 482 lei.

nute) : dacă egalitatea se men
ține, se califică echipa in depla
sare. In partidele in care se in- 
tilnesc formații de aceeași cate
gorie competițională (două dintre 
meciuri sînt In această situație : 
Steaua — Sportul studențesc și 
U.T.A. — F.C.M. Reșița) dacă re
zultatul se menține egal după 90 
de minute și după prelungiri se 
execută lovituri de la 11 metri 
pină la stabilirea unei Învingă
toare.

Folosirea juniorului nu este o- 
bligatorie. F.R.F. a hotărît ca e- 
chipele din Diviziile B și C si din 
campionatul județean ajunse în 
„16“-iml să nu fie obligate a în
trebuința în formație cite un ju
nior, așa cum prevede regu
lamentul pentru meciurile din 
campionat.

Sistemul de disputare a viitoa
relor etape de cupă. După 
„16“-imile care. au loc duminică, 
alcătuirea programelor următoa-

relor etape ale competiției se va 
efectua prin tragerea la sorti din- 
tr-o singură urnă a numelor e- 
chipelor calificate. în optimi, 
sferturi și semifinale, jocurile vor 
avea loc pe terenuri neutre și în 
caz de egalitate după 90 de mi
nute se vor disputa prelungiri ; 
iar dacă egalitatea se menține, 
desemnarea formației calificate în 
etapa următoare se va 
prin executarea de 
11 metri.

Primii suspendați 
Următorii fotbaliști 
mulat cite trei cartonașe galbene 
în jocurile de campionat nu vor 
avea drept de joc in etapa de 
cupă de duminică, fiind automat 
suspendați pentru un meci ofi
cial : Rusu (Jiul), Tilihoi (Uni
versitatea Craiova), Gall (A.S.A. 
Tg. Mureș), Ghergheli (F.C. Bi
hor), Gruber și Economu (Corvi- 

’ “ . - • -- — s.

efectua
lovituri de la
ai sezonului, 
care au acu-

nul Hunedoara), Grigore (C. 
Tirgoviște).

Pîrtii de schi și 
de săniuș, tele- 
scaune, telecabină. 
patinoare, piscine 
și alte nenumăra
te posibilități de 
agrementare a se
jurului — iată tot 
atitea argumente 
pentru turiștii de 
toate vîrstele de a 
fi oaspeții Poienii 
Brașov în sezonul 
de iarnă.

• Dacă nu știți 
să schiați :

INSTRUCTORI 
BINE PREGĂTIȚI 
VĂ STAU LA 
DISPOZIȚIE !

• Dacă nu aveți 
echipament :

UNITĂTI SPE
CIALE VĂ OFERĂ 
TOT CEEA CE 
AVEȚI NEVOIE 
PENTRU PRACTI
CAREA SPORTU
RILOR DE IARNA.

Și pentru că după citeva ore de sport pofla de minearc 
vă îndreaptă pașii spre restaurant, NU UITAȚI : in Poiana / 
Brașov există unități specializate de alimentație publică al J 
căror nume este binecunoscut. Dorințele dv. gastronomice ? 
pot fi onorate ă 13 carte. j

Adresați-vă. din timp, OFICIILOR JUDEȚENE DE TU- ? 
RISM ȘI I.T.H.R. București pentru a vă reține locuri.

POIANA BRAȘOV,
stațiunea sporturilor de iarnă, vă așteaptă
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SPORTUL^

NEW YORK, 11 (Agerpres). 
Președintele C.I.O., lordul Kil- 
lanin, prezent la Lake Placid, 
cu prilejul C.M. de bob și pa
tinaj viteză, s-a declarat, în ge
neral, satisfăcut de modul cum 
decurg pregătirile pentru „O- 
limpiada albă" din anul 1980, 
programată în această stațiune 
de iarnă din S.U.A. „Lucrările 
construcțiilor, al căror demaraj 
mai lent crease unele probleme,

avansează rapid. Vizitez pentru 
prima oară Lake Placid și gă
sesc că totul corespunde unei 
bune ambianțe sportive olim
pice. Probleme vor exista doar 
cu cazarea, întrucît se scontează 
pe o participare de peste 50 000 
de spectatori în fiecare zi, dar 
în cei doi ani pînă la 
iarnă, organizatorii vor 
iuții adecvate" — a 
președintele C.I.O.

J.O. de 
găsi so- 
declarat

REZULTATE REMARCABILE
ÎN CONCURSUL DE ÎNOT DE LA PARIS

PERFORMANTELE ELITEI TIRULUI EUROPEANANTICIPEAZĂ DISPUTE FOARTE STRlNSELA APROPIATELE CAMPIONATE CONTINENTALE
Cei mai buni trăgători ai Europei se află în febra pregătirilor 

pentru prima mare competiție a anului 1978 : EDIȚIA A VIII-A 
A CAMPIONATELOR EUROPENE PENTRU ARME CU AER 
COMPRIMAT, care va fi găzduită între 24 și 26 februarie, ia 
Copenhaga. Locul antrenamentelor l-au luat, mai întîi, con
cursurile interne, apoi cele internaționale, bilaterale sau cu par
ticipare mai numeroasă. Astfel că, în momentul de față, avem 
date despre majoritatea trăgătorilor care se vor înfrunta în ca
pitala Danemarcei. O trecere în revistă a principalilor candidați 
la titlurile și medaliile europene ar trebui, firește, să înceapă eu 
sportivii sovietici, valori de primă mărime în tirul mondial, dar 
în acest început de an ei s-au pregătit în principal prin compe
tiții interne. Așadar, despre ceilalți protagoniști care, judecind 
după rezultatele înalte înregistrate pînă acum, fac pregătiri în 
vederea doborîrii actualelor recorduri...

XRIS, 11 (Agerpres). în ul
ii ma zi a concursului de înot 
desfășurat în bazin de 25 m la 
Paris, Andrei Krilov (U.R.S.S.) 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială în proba de 
400 m liber : 3:51,35. Pe locurile 
următoare s-au situat coechi
pierii săi Rusin 3:52,02 și Sal
nikov 3:52,81. Proba de 400 m 
mixt a revenit americanului 
Vassallo cu 4:22,07 (cea mai

La Stockholm

bună performanță mondială), 
iar compatriotul său Jack Ba- 
bashoff a cîștigat la 100 m liber 
în 50,67. Alte rezultate : mas
culin : 100 m bras — Lalle (Ita
lia) 1:04,67 ; 200 m delfin — 
Tallman (S.U.A.) 2:02,57 ; 100 m 
spate — Gulyas (Ungaria) 
58,79 ; feminin : 100 m bras — 
Suzanne Nielsson (Danemarca) 
1:11,0 ; 200 m liber — Cynthia 
Woodhead (S.U.A.) 1:58,68 ; 100 
m șpate — Kaile Chun (S.U.A.) 
1:04,54 ; 400 m mixt — Shannon 
Smith (Canada) 4:49,22.

PARTICIPAREA LA CONCURSURI MAI PUTERNICE = 
ȘANSE MAI MARI LA MEDALII!

CEHOSLOVACIA - SUEDIA UN ÎNVINGĂTOR NfJCOJAT

7-4, LA HOCHEI
STOCKHOLM, 14 (Agerpres). 

Peste 6 000 de spectatori au ur
mărit la Stockholm întilnirea 
amicală de hochei dintre se
lecționatele Suediei și Ceho
slovaciei, încheiată cu sco
rul de 7—4 (2—1, 3—0, 2—3) în 
favoarea oaspeților. Cel mai bun 
jucător al formației cehoslovace 
a fost Milan Novy, autorul a 
două goluri.

IN ,,TROFEUL MMAl“
H SPADĂ

Competiția de spadă „Trofeul 
Monal" a revenit tînărului spor
tiv ungur Jeno Papp, cu 5 v. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat cunoscuții scrimeri Abușah- 
metov (U.R.S.S.) și Koppang 
(Norvegia) — cite 3 v, Pusch, 
Behr (ambii R. F. Germania) 
— cite 2 v și Panetti (Ita
lia) — 0 v.

Există previziuni ca, la Co
penhaga, proba de pistol 10 m 
seniori să fie cîștigată fie de 
un trăgător din R.D. Germană, 
fie de unul din Polonia. Aceste 
previziuni se bazează, în pri
mul rînd, pe valoarea recunos
cută a trăgătorilor, la această 
armă, din R.D. Germană, care, 
prin reputatul H. Vollmar, dețin 
recordul european și mondial 
(393 p, Paris, 1976). în plus, să 
nu uităm că — surprinzător, 
dar pe deplin meritat — Vwe 
Potteck a devenit campion o- 
limpic la Montreal la pistol li
ber, adică la proba care este 
considerată drept „sora mare" 
a pistolului cu aer comprimat. 
Interesant este faptul că tră
gătorii din cele două țări s-au 
intilnit de curind în cadrul unui 
concurs foarte tare, dotat cu „Cu
pa Wroclaw11. E suficient să 
notăm doar rezultatele primi
lor clasați în acest concurs: 1. 
Potteck 388 p, 2. Lis 387 p, X 
Stachurski 387 
386 p, 5. Malek 
nantă gruparea 

a celor 
polonezi

slovacia) în cadrul unui 
concurs puternic, în care 
Hromada și Kolasov, ambii 
țara gazdă, se ridicau pînă la 
388 p. Ceea ce înseamnă că și 
trăgătorii de pistol cehoslovaci, 
care se bucură la rîndul lor de 
o mare experiență competitio- 
nală (dr. Hromada este campion 
european en-titre la pistol cali
bru mare), pot aspira cu suc
ces la cîștigarea medaliilor in

UNDE SE VOR DESFĂȘURA
CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE?
După cum s-a anunțat la ul

timul Congres al Federației In
ternaționale de Haltere (Stutt- 
gart-1977), ediția 1978 a C.M. a 
fost programată între 29 sep-

J.O. DE VARĂ DIN 1984

MONTREAL, (Agerpres). O- 
rașul canadian Montreal, care a 
fost gazda Olimpiadei din anul 
1976, se oferă să organizeze din 
nou Jocurile Olimpice de vară 
(cele din 1984) în cazul cind din 
diverse motive nu va fi de
semnat orașul american Los 
Angeles. Nu aș vrea să spun 
că Los Angeles nu este un can
didat convenabil, dar noi pose
dăm absolut toate instalațiile și 
amenajările necesare unei olim
piade, ceea ce ar reduce la mi
nimum costul organizării, a de
clarat Jean Drapeau, primarul 
MontrealuluL

tembrie și 9 octombrie la Te
heran. Recent însă, federația 
din Iran a anunțat că renunță 
Ia organizarea competiției, ur- 
mînd ca F.I.H. să desemneze 
drept gazdă a competiției o 
alta țara. Forul de specialitate 
din Cehoslovacia, care va orga
niza campionatele europene din 
acest an, intre 9 și 18 iunie, 
s-a oferit să găzduiască cu a- 
cest prilej și „mondialele11. Pe 
de altă parte, secretarul gene
ral al Federației Internaționale 
de Haltere, Tamâs Ajin, a de
clarat că spre sfîrșitul lunii fe
bruarie se va deplasa la Tehe
ran pentru „a primi un ultim 
răspuns din partea acelora care 
urmau să organizeze întrece
rile mondiale11. El a mai adău
gat că in cazul cind C.M. nu 
se vor desfășura la Teheran, 
candidează pentru organizarea 
lor federațiile din
S.U.A. și Australia, care 
oferit in acest sens.

Canada, 
s-au

alt 
dr. 
din

această probă. Așauar, 
cursuri tari, cu adversari pu
ternici, bine cotați în ierarhi
ile mondiale — iată trăsătura 
principală a pregătirilor pe 
care le fac marile forțe ale ti
rului european. în acest con
text avem prea puține puncte* 
de referință privindu-i pe tră
gătorii noștri. Pentru că, în 
timp ce sportivii din R.D. Ger
mană, Polonia, Cehoslovacia 
s-au întrecut între ei, la înalt 
nivel valoric, țintașii români 
au participat numai la Balcani
adă, în cadrul căreia proba de 
pistol a fost cîștigată cu doar 
383 p. de către iugoslavul Petar 
Bajici.

MAI MULTE CANDIDATURI
LA PROBA FEMININĂ DE PUȘCĂ 10 METRI

p, 4. Makur
386. Impresio- 
(pe locurile 
patru pisto- 

pe distanța

că atît echipa Bulgariei cit și 
cea a României realizau la 
București, în ianuarie, un nou 
record balcanic, cu numai 
1 511 p. Și pe această cale, deci, 
un serios semnal la adresa 
pușcașilor noștri, a modului lor 
de pregătire, de abordare și 
participare la concursuri.

Proba feminină de pușcă 
10 m de la Zoetemeer a con
firmat, alături de Elisabeth 
Bals, Marlies Kanthak, Anka 
Pelova. Dumitra Matei, o nouă 
personalitate a tirului conti
nental: iugoslava Marjana Io- 
vovic, 384 p. Cu doar două 
săptămini înainte, ea cîștigase 
Balcaniada de Ia București cu 
o cifră și mai ridicată: 386 p. 
Așadar, numărul participante
lor cu șanse la titlul probei fe
minine de pușcă 10 m a deve
nit mai mare, fapt care ne face 
să anticipăm o luptă strînsă 
pentru supremație și deci o în
trecere în care există mai 
multe sportive „cap de serie".

Radu TIMOFTE |

Importantul concurs de la 
Zoctemeer (Olanda) a prilejuit 
o clasare in bloc, în fruntea 
clasamentului individual al 
probei de pușcă 10 m, a țin- 
tașilor din R.F. Germania. 
Ramms, Seibold și Schipf au 
ocupat primele trei locuri, rea- 
lizind cifre care (389 p, 386 p, 
și, respectiv, 384 p), repetate 
la Copenhaga, le pot aduce... 
tot atitea medalii. Echipa R.F. 
Germania s-a clasat pe primul 
loc și în proba colectivă, cu 
1533 p, și credem că numai 
simpla specificare a cifrei (1520 
p) cu care formația Poloniei 
cîștiga anul trecut titlul euro
pean este suficientă pentru a 
demonstra ridicata valoare a- 
tinsă în această probă de spor
tivii vest-germani. Să amintim

2—5) 
lari 
unui singur punct. (Să notăm 
că anul trecut, în Andorra, ti
tlul european 
cu 386 p...).

în timp ce 
cu succes la 
colegul său, H. Vollmar. evo
lua la Usti nad Labem (Ceho-$ 0I

a fost adjudecat

Potteck participa 
„Cupa Wroclaw41,

gAyropojȘ ...cantonamentul broaștelor

■z

Existența cantonamentelor sau a stagiilor de pregătire in 
comun și efectele pe care acestea le au asupra performanței 
sint astăzi lucruri cunoscute în lumea sportului. De aceea n-a 
s'jrprins, la prima vedere, reclama făcută recent centrului de 
pregătire ultramodern creat la Calaveras, în Brazilia. Cei ce 
doresc să realizeze mari performanțe cu „elevii" lor au la 
dispoziție la Calaveras o hrană consistentă, „baze" sportive 
excelente, locuri de cazare confortabile etc. Și — culmea ! — 
totul costind doar 40 de dolari pentru un cantonament de trei 
săptămini.

Firește, vă veți întreba, pentru ce mai este nevoie de recla
mă, dacă prețul este atît de scăzut ? Și, totuși, este nevoie, 
pentru că această „generoasă" ofertă are în vedere pregătirea 
pentru campionatul mondial de sărituri al... broaștelor. Deci, 
cantonamentul — recent amenajat, după,., cele mai noi cuceriri 
ale științei — este rezervat broscuțelor. Sau broscoilor—cam
pioni. Batracienele cu talente „sportive" sint supuse unei dezvol
tări intense a masei musculare, unor ședințe de hipnoză (!?) 
și — în final — unor băi cu o spumă specială, decontractantâ.

Citești și nu-ți vine a crede... Dar, la urma urmei, în sportul 
afacerist totul este posibil atunci cind singurul scop este profi
tul, obținut pe orice cale ; chiar și din publicitatea în jurul 
unei „mari competiții" a... batraoienelor. Pe cind și primul in
terviu cu campionul mondial!?!

TELEX
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Călin ANTONESCU

aasjSTSt'

PRIMA MARE COMPETIȚIE PUGILISTICĂ A ANULUI : „TURNEUL PRIMĂVERII//

ATLETISM e La Costord, in- 
tilnirea amicală pe teren acoperit 
dintre echipele Angliei și R. F. 
Germania a revenit gazdelor cu 
118,5—102,5 p (Ia masculin: 65,5— 
62,5 p, și 53—40 p la feminin). 
Principalele rezultate : înălțime
(m) — Killing 2,27 m (nou re
cord vest-german) ; greutate — 
Capes (Anglia) 19,09 m ; prăjină 
— Hooper (Anglia) 5,25 m ; 1 500 
m (f) — Krauss (R.F.G.) 4:20.9 ; 
lungime (f) — Weight (Anglia) 
6,43 m. 9 Englezul Tony Sim
mons a terminat învingător în 
concursul de cros de Ia Stras
bourg (10 km în 29:07,0). Cursa 
feminină a revenit vest-germanei 
Brigit Friedmann. 9 Concursul 
de maraton disputat Ia Kyoto 
(Japonia) a fost cîștigat de 
australianul David Chettle 
(21116:04), urmat de japonezii 
Kenji Kaya — 2h 16:36,4 șl “ * 
geki Seri — 2h 17:38,2. Au 
startul 317 concurenți.

biatlon • Proba de 10 
din cadrul „Cupei u.H.s.s.", 
se desfășoară la Bakuriani,

Shi- 
lu.at

„Turneul primăverii" la box a început luni seara, la Galați și 
Brăila, organizatorii fiind surprinși de numărul mare de partici
pant!, situație explicabilă dacă ne gindim că aceste întreceri pe 
categorii de greutate constituie principalul criteriu de selecție pen
tru prezența pe ringul turneului internațional „Centura de auri*.

talul Bocșa) ; Gh. Costache (Ra
pid) b.p. C. Lazăr (Prahova Plo
iești) ; P. Blai (C.S. Bistrița)

b.p. M Cernea (Litoral Manga
lia).

Telemac SIRIOPOL — coresp.

BUZDUCEANU ÎNVINS DE OȚELEA!
140 DE CONCURENȚI LA START

GALAȚI. Cei 140 de pugiliști 
prezenți la startul întrecerilor 
au început luni seara disputele 
pentru primul loc la 6 categorii 
(semimuscă, cocoș, semiușoară, 
semimijlocie, mijlocie și grea). 
Competiția se desfășoară in 
mijlocul unui mare interes, pri
mele reuniuni fiind urmărite de 
cite 2000 de spectatori. Cei pre
zent! au fost martorii unor în- 
tilniri interesante, spectaculoa
se, dar, din păcate, au urmărit 
și unele prestații mult sub aș
teptări. Dintre meciurile cele 
mai frumoase amintim: R. Coz- 
ma (Dinamo) b.p. C. Bucur 
(Carpați Mîrșa). St. Duminică 
(B.C.G.) b.p. M. Ionel (Steaua), 
I. Căprărescu (Farul) b.p. 
Sandu (URBIS Buc.), ~ 
(Salonta) b.ab. 2 D. 
(Muscelul), I. Sandor 
b.p. Al. Petrea (A.S.A. 
Alte rezultate : semimuscă

Gh.
T. Vass 
Zaharia 
(Farul) 
Bacău).

V.

Voicilă (Steaua) b.p. N. Crăciun 
(Metalul Buc.), I. Marghiș (Ba
ia Mare) b.p. Fl. Micu (Craio
va) ; cocoș : Al. Barbu (Manga
lia) b.p. L. Lupșan (Modova 
Nouă), I. Sandu (Ploiești) b.p. 
V. Stancu (Rapid) ; mijlocie : 
N. Chipirog (Iași) b.p. I. Mihoc 
(Baia Mare). C. Ghiță (Rapid) 
b.p. I. Ghiță (Slobozia). Al. Cri- 
șan (Steaua) b.ab. 2 P. Coltea 
(Bocșa), S. Tîrilă (B.C.G.) b.ab.l 
Gh. Constantin (Cugir). V. Dor- 
cu (A.S.A. Bacău) b.ab. 3 P. An
drei (Dinamo).

în gala de marți după-amia- 
ză : semimijlocie — M. Teofil 
(Voința București) b.p. V. Cicu 
(Dinamo București) ; "N. Nichi- 
tov (B C. Brăila) b.p. M. Dobre 
(St. r. Brașov); I. Budușan (Me
talul Buc.) b.p. I. Vladimir (Di
namo Buc.) ; Al. Podgoreanu 
(B C. Brăila) b.p. I. Fuicu (Me

BRĂILA. Pentru confruntă
rile la cele cinci categorii (mus
că, pană, ușoară, mijlocie mică 
și semigrea) ce se desfășoară in 
sala Box-Clubului din localita
te, s-au înscris 123 de con- 
curenți, cei mai multi intîlnin- 
du-se la categoriile pană (37) 
și muscă (29). Reuniunea inau
gurală a fost dominată de par
tida „penelor" Gh. Oțelea (Da
cia -Pitești) și C. Buzduceanu 
(Steaua). Cei doi foști colegi de 
club au oferit celor 1500 de 
spectatori un meci plăcut, viu 
disputat. încheiat cu victoria la 
puncte a piteșteanului, mult 
schimbat în bine față de evo
luțiile sale anterioare. Alte re
zultate: pană: 
(B.C.G.) b.p. C.
M. Ploieșteanu
N. Georgescu
Roșea (B.C. Br.j b.p. P. Dulap 
(Timișoara), M. Iuseim (Farul) 
b.p. L. Tablea (Baia Borșa) ; 
ușoară : M. Mihalache (Hidrot. 
C-ța) b.ab.2 G. Găvan (Farul),

N. Stoenescu 
Aciocoiței (Iași), 
(Met. Buc.) b.p. 
(Mangalia), Gh.

P. Chișcă (Iași) b.p. Gh. Enache 
(Rapid), I. Zamfirescu (Balș) 
b.p. C. Pîrneci (Tirgoviște), M. 
Stamatescu (Met. Buc.) b.p. S. 
Anghel (Voința Buc.), M. Cio- 
botaru (Timișoara) b.ab.2 I. Ple- 
nert (Bocșa), I. Cojocaru (A.S.A. 
Cj-Nap.) 
biu), Gh. 
M. Hozo 
(Dinamo) 
(Borșa).

In gala 
ză : pană 
(C.F.R. Tim.) 
(A.S.A. Cluj-Napoca) ; Șt. Ște
fana (Dinamo Buc.) b.ab.3 Fi. 
Hava (Motorul Arad) ; V. Du- 
chin (Rapid) b.ab.2 V. Moldo- 
veanu (Oțelul roșu) ; mijlocie 
mică : I. Tirîlă (B.C. Galați) 
b.p. I. Lupu (Rapid) *, M. Olaru 
(C.S.M. Sibiu) b.p. V. Butnaru 
(Dinamo Buc.) ; M. Ouatu 
(C.S.M. Borzești) b.p. V. Zirca 
(C.S.M. Reșița).

Traian ENACHE

b.p. I. Căileanu (Si- 
Bacriș (Steaua) b.p. 

(Mangalia), S. Cuțov 
b.ab.2 V. Coprean

de marți după-amia ■
— V. Dănciulescu 

b.p. T. Ruja

coresp.

km 
care 

fost cîștigată” de” vîâdimir“‘Bama- 
șov în 31:45,8. Campionul olimpic 
Nikolai Kruglov s-a clasat ne 
locul 2, cu 37:18,1, iar campionul 
mondial Aleksandr Ușakov a 
ocupat locul 3, în 37:24,1.

CICLISM a Cursa de la 
Aix-en-Provence a fost cîștigată 
de belgianul Roger Rosiers (137 
km în 3h 28:35).

FOTBAL • în meci amioal la 
Berlin : Dynamo — Inter Bratis
lava 3—1 (2—1).

handbal • Turneul mascu
lin de la Varșovia s-a încheiat 
cu victoria echipei Slask Wro
claw, care a întrecut în finală 
formația Hutnik Cracovia cu 
29—21. .Pentru locul 3: Dynamo 
Berlin — Dinamo Pancevo 23—22.

hochei ș în turneul pentru 
echipe de juniori de la Hradec 
Kralove : U.R.S.S. — Cehoslovacia
4—2 (1—0. 2—0. 1—2) : Suedia — 
Finlanda 3—1 (0—0, 0—0. 3—1).

JUDO • In concursul de la 
Tbilisi în ultima zi a competi
ției, Evgheni Pogorelov (U.R.S.S.) 
a terminat învingător la cat. 60 
kg, în timp ce la „toate catego
riile", pe primul loc s-a clasat 
japonezul Yasikoro Yamasia.

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
individuală feminină a campio
natelor S.U.A. s-a încheiat cu 
victoria campioanei mondiale 
Linda Fratianne, urmată de Lisa- 
Marie Allen și Priscilla Hill.

TENIS • în turneul feminin de 
la Mississauga (Ontario) : Sharon 
Walsh (S.U.A.) — Helena Anliot 
(Suedia) 4—6, 6—4, 7—6.
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