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FIȚA LOVIN Șl ILIE FLOROIU, CÎȘTIGĂTORI 
Al CONCURSULUI REPUBLICAN DE CROS

FIȚA lovin

BĂILE FELIX, 15 (prin te
lefon). Pe un traseu greu, no- 
roios și ta condiții meteorolo
gice neprielnice, semifondlștil și 
fondiștii noștri s-au întrecut ta 
prima competiție a anului, con
cursă! republican de cros. Dis
puta a constituit și un prilej de 
selecție pentru alcătuirea lotu
rilor reprezentative ta vederea 
participării lor la Crosul bal
cani» de la Istanbul (5 martie). 
Condițiile grele de întrecere 
i-au supus pe sportivi unor 
eforturi deosebite, iar rezulta
tele înregistrate reflectă nivelul 
de pregătire atins de specia
liștii genului.

Cele mai așteptate probe au 
fost ale seniorilor. Dacă ta 
cursa masculină favociții Die 
Floroiu și Aurel Niculescu au 
confirmat pronosticurile, sosind 
ta această ordine pe primele 
locuri — excelentă și com
portarea „veteranului* Ilie Os
ca (33 ani) sosit pe un me
rituos loc trei.

Proba senioarelor s-a încheiat 
cu o mare surpriză. în absen
ța Naialiei Mărășesca, Maricica 
Puică era creditată, firește, cu 
prima șansă. Cu toate acestea 
ea nu a sosit decît pe locul trei.

fiind depășită, intr-un finiș
prelungit, de gălățeanca Fița
Lovin și de timișoreanca Geor-- - - - - - (jg

pe 
rea-

Astăzi se împlinesc 45 de ani de la eroicele bătălii ale ceferiș
tilor și petroliștilor, moment de vîrf al luptei revoluțio
nare a clasei muncitoare din perioada antebelică. A rămas 
vie ta memoria poporului nostra manifestarea energică din 

zilele de 15—16 februarie 1933 a spiritului combativ, revoluționar 
al clasei muncitoare, mărturie strălucită a capacității politice șl 
organizatorice a partidului comunist, care s-a afirmai, ta con
dițiile aspre ale ilegalității, ca forță de avangardă în lupta pentru 
interesele fundamentale ale oamenilor muncii. Deși reprimate în 
singe, grevele ceferiștilor și petroliștilor au constituit o victorie 
politică a proletariatului, a întregii mișcări revoluționare. Ele an 
însemnat o puternică lovitură dată claselor dominante, o replică 
puternică Ia ofensiva acestora împotriva drepturilor și libertăților 
democratice. Marile înfruntări de clasă din ianuarie-februarie an 
avat un ampla ecou internațional, înscriindu-se printre primele 
acțiuni ale proletariatului mondial împotriva fascismului.

Evenimentele din 1933, jertfele grele ale clasei noastre munci
toare stat cinstite astăzi ca recunoștință și venerație de întreaga 
națiune. Ca in fiecare an, sportivii țării dedică zilei de 16 Fe
bruarie ample și numeroase competiții.
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Oamenii muncii de la „Alu
mina" Oradea îl apreciază pe 
directorul lor și pentru că nu 
se împacă niciodată cu ceea 
ce e depășit, că se află în 
continuă născocire de noi agre
gate, tehnologii ?i aparate șl 
că două dintre numeroasele sale 
invenții au primit medalii de 
aur la Bruxelles și Viena. Spu
nea cineva : „La noi, la Alu
mina Oradea, utilajele au fost 
atît de mult transformate, ca să 
poală da mai mult oamenilor 
care Ie conduc, incit na mai 
seamănă nici pe departe ca ce 
erau cînd au fost montate acum 
cițiva ani. Cel ce le-a fabricat 
nu le-ar mai cunoaște". Dar 
oamenii de la Alumina £1 a- 
preciază pe directorul lor și 
pentru că iubește sportul. Di
rectorul Constantin Ștefănoiu 
iubește sportul într-un fel a- 
parte, adică nu numai ca spec
tator. Bunăoară, cu cîtva timp 
In urmă, a venit la el Tudor 
Stana, tehnician mecanic Ia 
secția mecano-energetică și i-a 
spus : „Sîntem mulți amatori 
de tenis de masă în întreprin
dere, dar nu avem unde juca. 
V-am ruga să ne ajutați". S-a 
găsit spațiu. Ia club și Ungă

atelierul central, s-au cumpă
rat apoi, din fondurile asocia
ției sportive, mese, palete, fi
leuri și mingi. Acum, mulți 
dintre muncitori ajung acasă, 
in unele zile, cu o oră, două, 
mai tirziu ca de obicei. Rămîn 
pe lingă mesele acelea de te
nis, unde se lntîlnesc, deseori, 
în meciuri, cu însuși directorul 
Ștefănoiu.

In altă zi, la terenul de fot
bal unde juca reprezentativa 
întreprinderii un meci in ca
drai campionatului județean și 
unde, nu intîmplător, directo
rul se afla în tribună, a venit 
lingă el Ludovic Boroș, maistru 
la secția leșiere. Nu era prea 
vesel, din cauza jocului slab 
al favoriților. I-a spus direc
torului, plin de năduf : „O să 
le arăt ea la copiii ăștia din 
teren re de talente, mai mari 
ca ei, stat la noi în întreprin
dere !“ De atunci, printr-o rod
nică colaborare a organelor 
sportive, sindicatului și U.T.C. 
cu conducerea întreprinderii, 
s-au pus bazele unui puternic 
campionat de fotbal inter-secțiL

Radu T1MOFTE

geta Gazibara. Cu un plus 
voință, Lovin a intrecut-o 
ultimii metri pe Gazibara, 
lizind un frumos succes.

Cursele juniorilor au fost 
minate clar de Cristina Cojoca
ru — elevă a antrenorului Mi
hai Nistor, este încă jxmioară 
de categoria a n-a ! — și Ale
xandru Chiran. Proba de tine
ret a revenit, cu destulă ușu
rință, ste’istuhri Gheorghe 
Neam ța.

REZULTATE TEHNICE : se
niori (12 000 m): 1. Ilie Floroiu 
(Farul) 37:55,0, S. Aurel Nicu- 
lescu (C.A.S.U. Timișoara) 
37:56,0, 1 Hie Cioca (Tîrnavele 
Blaj)--------* “ -
(Steaua) 
(Farul) 
Motorca 
senioare
Lovin (CJS.U. Galați) 13:52,6, 2. 
Georgeta Gazibara (C.A5.U. Ti
mișoara) 13:56,1, 1 Măriei ca
Puică (Olimpia Buc.) 14:05,0, 4. 
Antoaneta Iacob (Olimpia Buc.) 
14:08,6, 5. Elisabeta Enache
(Olimpia Buc.) 14:13,0, 6. Maria 
Radu (Lie. N. Bălcescu Cra
iova) 14:35,0; tineret (8 000 m): 
1. Gheorghe Neamțu (Steaua) 
25:33,6, 2. Ion Crăciun (Dinamo 
Buc.) 25:44,0, 3. Toma Bănișoc 
(Dinamo Buc.) 25:50,0, 4. Eugen 
Ionete (Dinamo Buc.) 25:57,0, 5. 
Lilian Smeu (Dinamo Buc.) 
26:14,0, 6. Niță Dumitrașcu
(Steaua) 26:18,0 ; juniori (6.000 
m) : 1. Alexandra Chiran (C.S. 
lărgoviște) 18:57,0, 2. Gheorghe 
Marko (AMITEX Tg. Secuiesc) 
19:10,0, 3. Gheorghe Sandu (Gru
pul 
19:14,41 
(Grupul 
19:16,5, 
(Grupul 
19:17,0,
2 Iași) ; junioare (2.000 m) : 
1. Cristina Cojocaru (Olimpia 
Craiova) 7:00,5, 2. Eugenia Mi- 
cola (CB. Arad) 7:04.1, 3. Tere
zia Ciorbă (Lie. 1 Baia Mare) 
7:06,8, 4. Elena Fidatov (C.S.S. 
Tulcea) 7:15,0, 5. Mariana Che- 
bac (C.S.S. Galați) 7:18,0, 6.
Margareta Ghibe (C.S. Zalău) 
7:19,0.

ÎNTRECERI sportive dotate

do-

37.57,0, 4. Petre Lupan 
37:58,0, 5. Paul Copu 
38:09,0, 5. Gheorghe
(Dinamo Buc.) 39:10,0 ;
(4.000 m) : L Fița

școlar chimie
4. Constantin 
școlar chimie
5. Constantin 
școlar chimie

6. Petru Levischi (Lie.

Ploiești)
Arieni

Ploiești) 
Iancu 

Ploiești)

»»
BUCUREȘTI. în sala Rapid 

s-au Încheiat întrecerile de hal
tere dotate cu .Cupa 18 Fe
bruarie", la care au participat 
mai multe echipe mixte (copil, 
juniori și seniori). Trofeul a 
revenit formațiilor de la Rapid 
cu 168 p. Au urmat in clasa
ment Olimpia — 118 p. Steaua 
(numai cu echipa de juniori) 85 
p, I.E.F.S., Energia etc. Cu a- 
cest prilej au fost consemnate 
3 recorduri la copii (sub 14 ani), 
la cat 50 kg, realizate de Ovi- 
diu Mit ran (Rapid), o autentică 
speranță : 45 kg la „smuls", 55 
kg la „aruncat" și 100 kg la „to
tal". La culturism, pe primele 
locuri s-au clasat echipele Ra
pid, Sănătatea Oradea și Di
namo Bueureșii.

La bazinul Floreasca sint în 
plină desfășurare întrecerile tur
neului de polo dotat cu „Cupa 
16 Februarie", la care participă 
șase formații. Iată primele re
zultate înregistrate : Rapid — 
C.S. Școlar 9—4 ; Lotul de ju
niori I — Dinamo 7—3 ; Pro
gresul — Lotul de juniori n 
5—5 ; Lotul de juniori I — Lo
tul de juniori II 7—5 ; C.S. Șco
lar — Lotul de juniori II 6—6 ; 
Lotul de juniori I—Rapid 6—3; 
Progresul — Dinamo 8—7. Echi
pele Rapid și Dinamo evoluează 
fără jucătorii din lotul olimpic.

BRAȘOV. Peste 1400 de spor
tivi de la Tractorul Brașov 
și-au disputat întîietatea în ca
drul unor atractive concursuri 
de șah, tenis de masă șl po
pice. După organizarea etape
lor pe secții și ateliere, finalele 
au fost cîștigate de Ana Vlad 
(Montaj general) și G. Triteac 
(Autoutilări), la tenis de masă, 
L Cojocaru (Automate), la șah, 
și I- Coman (Transport) la po
pice (C. Gruia-coresp.)

TtRGU JIU. Pe arena Biru
ința din localitate s-a desfășu
rat o frumoasă întrecere de 
popice dotată cu „Cupa 18 Fe
bruarie". Concursul, la care au 
participat numeroase echipe 
din județ, a fost cîștlgat

CUPA 16 FEBRUARIE"

(Continuare ta pag. 2-3)

LUPTĂTORII DE LA 
NOUL SEZON

Ca urmare a rezultatelor nc- 
satisfăcătoare ale luptătorilor de 
La libere "m anul care a trecut, 

■ F.R. Lupte a luat o serie de mă
suri menite să ridice pe o treap
tă valorică superioară perfor
manțele reprezentanții >r noștri la 
acest stil. Sportivii de la libere 
vor urma un plan comun de 
pregătire eu colegii lor de la 
greco-romane, - coordonatorul an
trenamentelor celor două loturi 
fiind președintele colegiului cen
tral de antrenori, Ion Corneanu. 
La lotul de lupte libere au fost 
cooptați doi tineri antrenori din 
rîndul foștilor sportivi de mare 
performanță, Vasile lorga șl Petre 
Coman. Alături de mal experi
mentatul Vascul Popovici, el 
se ocupă direct de pregătirea 
oomponenților lotului național. 
Antrenorul federal Ion Crîsnic 
Îndrumă activitatea acestui co
lectiv, preocuptndu-Be, in același 
timp, de modul cum se desfă-

LIBERE PREGĂTESC 
INTERNATIONAL
șooră munca in secțiile din În
treaga țară.

Ca și colegii lor de la greoo- 
ronane, cei mal buni luptători 
de libere s-au reunit pentru un 
scurt stagiu de pregătire la 
Poiana Brașov. Avtndu-se în ve
dere faptul că acești sportivi dis
pun de un bagaj de cunoștințe 
tehnice mal sărac declt cel de la 
groco-romane, iar tehnica luptelor 
libere este mult mal complexă, 
cel trei antrenori au alcătuit un 
plan de pregătire în care preo
cuparea pentru creșterea capaci
tății de efort reprezintă 50%, res
tul fiind afectat antrenamentului 
pentru perfecționarea tehnicii.

Din discuția cu antrenorul 
Vascul Popovlcl am aflat că, după 
scurta perioadă de pregătire șl 
după disputarea primei etape a

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2—3)

Vladimir MORARU

ALEXANDRU

CIȘTICAREA

Zilele trecute, la Izvoarele (Baia Mare), s-au desfășurat Cam
pionatele republicane de orientare pe schiuri ale juniorilor. Co

mentariul privind această competiție — în paginile 2—3.
în fotografie : Cu puțin înainte de plecare, concurența consultă 
hărțile, pentru a stabili cel mai bun traseu spre primul punct de 

control

DIN CUPRINS: Unghiuri de vedere asupra derbyu- I 
i lui de volei Dinamo — Steaua; De la un pas de I 
! „C“, la un pas de „A“ (pag. 2—3); Performerii bo- I 
; bului și săniei și-au încheiat disputele la Lake i 
; Placid și Hammarstrand (pag. a 4-a).
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individual — de Iosif Datch£ 
iar la perechi de Vasile Darie 
— Vasile Iancu. Iată și învin
gătorii celorlalte întreceri or
ganizate în cinstea Zilei cefe
riștilor: șah — Emilia Măică- 
neanu (Bitleni) și Aurei Cică 
(Runcu); lupte — 54 de concu- 
renți din Novaci, Bumbești, 
Motru, Tg. Jiu — în ordinea 
categoriilor: C. Alionescu, Gh. 
Prudescu, A. Liviu și M. Dia- 
conescu; handbal (b) — Știința 
Tg. Jiu. (M. Băloi-coresp.).

IAȘI. Pe pîrtia de pe dealul 
Repedea s-au desfășurat între
ceri de schi dotate cu „Cupa 18 
Februarie". Ele au fost cîștiga
te de Maria Traian (Voința) 
și G. Reinhard (Constructorul) 
la proba de coborire. întrece
rea săniuțelor a revenit Măriei 
Colțunaș (Lie. ind. nr. 2) și 
lui D. Boconschi (Voința). Alte 
întreceri au fost programate la 
tenis de masă, șah, popice (4 
handbal. (C. Nour-coresp.).

PITEȘTI. în localitate s-n 
desfășurat, timp de două zile, 
o interesantă competiție de 
volei masculin, la care au par
ticipat 8 formații divizionare 
„B" din județele Dîmbovița, 
Olt, Vîlcea și Argeș. După dis
pute spectaculoase, la care au 
asistat numeroși iubitori al 
sportului, „Cupa 16 Februarie* 
a revenit echipei Alumina Sla
tina. Pe locurile 2 și 3 s-an 
clasat voleibaliștii de la Dacia 
și. respectiv, A.S.A. Pitești (L 
Fețeanu-coresp.)

Tg. MUREȘ. Pe platoul Cer
nești din apropierea orașului, 
în organizarea comisiei județe
ne de specialitate, s-a desfășu
rat „Cupa 16 Februarie" la 
schi fond șl ștafetă. Au luat 
startul schiori fruntași de la 
asociațiile sportive Sănătatea, 
Liceul forestier nr. 2. Tăcerea 
șl Avintul Reghin. Iată învin
gătorii: juniori (15 km): Dorin 
Epure (Avintul Reghin); seni
ori (15 km): Adalbert Csaba 
(Tăcerea); ștafetă 3X5 kms 
AjS. Tăcerea. (C. Albu-corespJ

Cupa polară**, prima mare

competiție Internațională

a anului la popice

SPOITIVUI BOMÂI
CĂTINEANVv

ÎN LUPTĂ PENTRU
TROTEULUl

Sîmbătă și duminică, la Fins- 
pang (Suedia) se dispută pri
ma competiție internațională de 
anvergură a anului, „Cupa po
lară", la care si-au anunțat par
ticiparea sportivi din România, 
R. F. Germania, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și Suedia.

Țara noastră va fi reprezen
tată de trei sportivi valoroși, 
component ai loturilor națio
nale care se pregătesc pentru 
campionatele mondiale din lu
na mai : Alexandra Cătineanu 
(Gloria Buzău) — cîștigătorul 
ediției trecute a „Cupei polare", 
Iulia Bice (Aurul Baia Mare) 
și Silvia Raiciu (Laromet Bucu
rești). De remarcat faptul că, 
in cazul în care se va clasa din 
nou pe primul loc. Al. Căti
neanu va intra definitiv în po
sesia valorosului trofeu cu care 
a dotat competiția federația da- 
specialitate din Suedia-



TOATĂ LUMEA ARE DREPTATE, NUMAI CAMPIONII N-AU... SCUZI! n

ca-

Luni, după încheierea der- 
byului masculin de volei, Di
namo — Steaua, cîștigat net de 
steliști, au început chiar de la 
fața locului comentariile — a- 
prinse și contradictorii — care 
au continuat în jurul sălii Flo- 
reasca, pe străzi și în autobuze, 
pretutindeni unde s-a revărsat 
puhoiul spectatorilor. Victoria 
fără drept de apel a „trupei" 
lui Drăgan l-a surprins chiar 
ți pe cei mai înfocați supor
teri ai săi. Dar și mai sur
prinși au fost susținătorii cam
pionilor, care-și mustrau cu o- 
sirdie favoriții. Simpatizanții 
steliști pretindeau eă victoria 
„albaștrilor" este meritul ex
clusiv al acestora, cei dinamo- 
viști socoteau că a fost...
doul campionilor. „Neutrii", ne
pătimașii pentru un club sau 
altul, conchideau că n-a fost un 
meci râu, în ciuda posturii je
nante, inexplicabile, In care 
a-au văzut puși niște jucători 
eu lauri pe cartea de vizită, ea 
Udișteanu, Dumănoiu, Tutovan, 
Gîrleanu și ceilalți.

Firește, cu toții au dreptate 
An unghiurile din care au pri
vit medul. Steaua a fost o în
vingătoare mal mult dedt me
rituoasă, fiindcă a știut să se 
bată pentru victorie, inteligent, 
eurajos, cu sete. Fiindcă antre
norul Aurel Drăgan și-a ajutat 
toarte bine jucătorii să vadă 
limpede slăbiciunile adversari
lor și să le exploateze, Iar a- 
eeștia au aplicat Ireproșabil tac- 
Mea Indicată. In consecință, acei 
«finamoviști care aveau prelua
rea cea mai deficitară au fost 
permanent ținta unor servicii 
eu grad ridicat de dificultate. Și 
dacă steliștii nu izbuteau punct 
direct (au obținut multe pe

MBQ RESTANȚA IN DIVIZIA A

LUPTĂTORI! DE IA LIBERE PREGĂTESC NOUl SEZON
(Urmare din pag. 1)

mai) a 
La patru 
titularii 
Ludovic 
Seregely 
kg) H
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popice.

SUCCESELE „DACIADEI" LA 
PAȘCANI ■ întrecerile ediției 
de Iarnă a „Daciadei* au atras 
ta șah, tenis de masă șl po
pice peste 4000 de tineri din 
acest important nod de cale 
ferată. La confruntările ce au 
avut loc zilele trecute la du
hul muncitoresc „Unirea* au 
participat numeroși concurent! 
de la LM.M.R., LT.A.. Depoul 
C.FJL, Grupul școlar. Com
plexul C.F.R. si altele, printre 
cd mal buni fiind E. Șuba, 
P. Pleșcan — la sah. P. Zabet, 
ÎL Braner sl Gh. Stefănescu 
— la tenis de masă. L Ticu 
jg Gh. Florea — la __
Competiția a avut o reușită 
deplină, mal ales eă ta ulti
mul timp s-a imbogătit simți
tor baza materială a practi
căm acestor sporturi, amena- 
Jtndu-se o popicărie cu două 
Piste si procurfndu-se I mese 
«ie ping-pong si 40 de garni
turi de șah.

UN BOXER HULIGAN a La 
Cbnpulung Muscel a avut loc 
■ tatilnire amicală de box. In
tre formația locală Muscelul 
Sl C.S.M. Drobeta Tr. Severin. 
Reprezentantul oaspeților ta 
categoria 83,5 kg. Dumitru 
Creangă, nu s-a putut impune 
în fata adversarului său, D. 
Mezel, care cu „alonjele" sale 
l-a tlnut la distantă pe Crean
gă. Atunci, boxerul severinean 
Sl-a manifestat nemulțumirea 
fată de arbitrul din ring (se
verineanul V. Kraksner) apos- 
troftndu-1 pe acesta, la fiecare 
lovitură primită, că nu-i dă 
avertisment adversarului său. 
La un moment dat. după un 
schimb de lovituri. Creangă 
a... eschivat atacul printr-un 
procedeu cu totul ieșit din co
mun. recurgind la gesturi hu
liganice, scuipîndu-i In fată Pe 
arbitru si Pe colegul lui de în
trecere. De asemenea, a adre
sat cuvinte injurioase arbitru
lui sl l-a amenințat cu pum
nii. Toate acestea s-au lntlm- 
plat în fata unei său pline, cu

oricum rea- 
principal, a- 
permite ad- 
beneficia de 
de atac deo-

p arcursul jocului), 
lizau scopul tactic 
cela de a nu se 
versarului (care 
jucători cu o forță 
sebitâ) desfășurarea acțiunilor 
în apropierea fileului și reali
zarea de combinații. Pe de altă 
parte, învingătorii au purtat 
propriile acțiuni ofensive în- 
tr-un ritm susținut, alert, com- 
binind ingenios și punind pe 
picior greșit blocajul, unul din 
atuurile esențiale ale campio
nilor. Astfel, linia a doua di- 
namovistă, cunoscută ca vulne
rabilă, devenea o adevărată 
sursă de puncte... Jn contrast, 
apărarea în ambele linii *ale 
sextetului lui Drăgan se pre
zenta elastică, mobilă, concen
trată pe principalii trăgători 
adverși. Peste toate, imaginea 
contrastantă dintre cele două 
echipe : Dinamo — impozantă 
în teren, in pauzele dintre fa
zele de joc, prin statura de... 
doi metri a unor jucători, 
Steaua — impozantă în timpul 
fazelor, cind pregătirea fizică 
superioară o ridica mult peste 
adversară. A fost, deci, o vic
torie a formației steHste și su
porterii ei au dreptate...

Dar și suporterii (finamoviști 
au dreptate în judecata lor. 
Campionii n-au știut să lupte 
pentru victorie, nu s-au pregă
tit îndeajuns, lăsind să iasă la 
Iveală carențele unor jucători

DtZUlTATI PPO'IIȚĂTOARL LA CONUJRSCL DE TRECEM
A NORMELOR $1 PROBELOR DE CONTROL

Ziiele trecute l-a încheiat con
cursul de trecere a probelor si 
normelor de control. la care au 
participat 17» de voleibaliști si 
voleibaliste din Diviziile A. B si 
de Juniori.

„Față de toamna trecută — ne 
■punea antrenorul federal Dedu 
Matei — rezultatele înregistrate 
acum tint mult mal bune. Astfel, 
dacă înainte de începerea tarului 
rămăseseră restanțiere cinci echi
pe. fără drept de joc ta primele

punctată de o serie de tur- 
internaiționale (Bulgaria. 

Ungaria, Cehoslovacia), 
(și va fi) Irosită <tta plin 
ridicarea nivelului pre- 

luptătorilor fruntași pe o 
superioară, tar veriflcă- - “ - • ,5-1

(74 kg), L. Șimon si A. lanko 
(4-100 kg). Cu același prilej am 
aflat și vestea Îmbucurătoare 
că fostul campion european ți 
mondial, Ladislau Șimon, a re
venit ta iot eu o evidentă dorin
ță de *-și reconfirma valoarea.

Cel trei antrenori apreciau eă 
perioada următoare (martie-apri- 
lie>. j ...............    " —
nee 
SJ.G. 
trebuie 
pentru 
g ătirLi 
treaptă 
rfle respective II vor ajuta 
selecționeze pe cel mai valoroși.

peste 600 de spectatori 1 Ce 
este mal grav, antrenorul Kil 
Creangă. — Constantin Dră- 
ghld — care stătea în coltul 
ringului, nu a intervenit nici 
măcar cu un gest pentru a 
pune la punct pe acest boxer 
huligan.

O NOUA ASOCIAȚIE SE*OR- 
TIVA LA SIBIU * Recent, s-a 
constituit cea de a 40-a aso
ciație sportivă din orașul Si
biu. Este vorba de A.S. Ipro- 
chim. de pe lingă Institutul 
de proiectări chimice, care 
pentru început are MO de 
membri. Noua asociație, al că
rei președinte este ing. Vasile 
Onlga, va avea secții de volei, 
schi, tenis si natatie.

ORGANIZATORII — AB
SENȚI a In sala Tractorul din 
Brașov a fost programată In- 
tr-una din zilele trecute etapa 
municipală a întrecerilor de 
tenis de masă (categ. 14—ÎS 
ani) din cadrul „Dadadei". La 
ora anunțată au fost prezenți 
• parte dintre concurenta dar 
au lipsit organizatorii, tovară
șii din comisia de sport a Co
mitetului județean al U.T.C. 
si astfel concursul s^a trans
format tntr-un antrenament, 
căci tinerii au fost dornici să 
joace, chiar si neoficial.

GOSPODARI ȘI... GOSPO
DARI • tn localitățile de pe 
Valea ~ '
sportivă se bucură de sprijin 
material din partea “ ?
oompetente. dar sint sl excep
ții. Dacă, de pildă, la Azuga 
se lucrează chiar si acum la 
amenajarea unul teren de fot
bal. la Bușteni, tn schimb, a- 
rena de popice, ale cărei lu
crări au început eu cttlva ani 
ta urmă, se află tot la nive
lul... fundației. Șl este păcat, 
căd amatori al acestui popu
lar joc sportiv s-ar găsi atît 
în rîndurile localnicilor dt si 
ale turiștilor.

RELATĂRI DE LA : C. Ene, 
P. Mateoiu, I. lonescu, C. 
Gruia șl D. Moraru-Slivna. 

Prahovei activitatea
forurilor

eu aptitudini dar cam plictisiți 
de muncă serioasă, obișnuiți să 
ciștige lejer in fața unor echipe 
mai slabe decit a lor. „Cadoul" 
la care se referă suporterii 
„alb-roșilor" a fost făcut, de 
bună seamă, nu luni în sala 
Floreasca, ci mai înainte, la 
antrenamente. Luni a avut loc 
doar „protocolul".

S-a mai spus, chiar de către 
unii specialiști, că „Dinamo a 
pierdut pe mina coordonatorului 
Chiș și că „dacă ar fi reintrat 
Oros“.„ Sărmanul Chiș ! Este 
cel mai nevinovat dintre toți 
cei zece jucători folosiți de 
Schreiber. Pentru simplul mo
tiv că nu a avut ce coordona ! 
Cu Oros ar fi fost o ameliorare 
ușoară la pase și la blocaj, 
dar nu atit cit să schimbe un 
0—3 1 Alții susțin că lupta s-a 
cîștigat și s-a pierdut pe plan 
psihic. Așa este numai dacă 
acceptăm — și trebuie să 
ceptăm — adevărul că, 
timpul jocului, pregătirea 
reflectă și pe plan psihic.

în fine, au dreptate și „neu
trii", cind susțin că totuși nu 
a fost un med rău. Dar dacă 
Dinamo ar fi replicat la ni
velul pretențiilor și posibilită
ților, derbyui putea fi șl mai 
interesant. Cu toții am fi fost 
mai îndreptățiți să credem în- 
tr-o reprezentativă puternică a- 
cum, in anul „mondialelor".

Aurelian BRE3EANU

ac- 
în 
se

trei etape ale campionatului, a- 
cum, din cele 171 de formații pre
zente la concurs doar una (C.S.Ș. 
Unirea Iași) nu a reușit să În
deplinească haremurile fixate, 
îmbucurător este șl faptul că ta 
echipe au apărut mai multi tineri 
de 13—IC ani foarte bine dotați 
fizic, cu mari perspective de a 
ajunge buni sportivi de perfor
mantă (Iulia Moldoveanu — CLS.U. 
Galați. Piroska Kovacs — CLS.Ș. 
Timișoara. Daniela Drăghlei — 
— C.S.Ș. 1 București. Gheorghe 
Zamfir — Dinamo București, Ra
du Județ — C.S.Ș. 1 Constanta, 
Marius Năsăudeanu — C.S.Ș. Dej, 
Ion Lupu — C.S.S. Timișoara). 
La multe formații de juniori am 
înregistrat și • Îmbunătățire sub
stanțială a mediei de vlrstă. Ace
eași constatare și la divizionarele 
B. In Divizia A, in schimb, mai 
stat tacă multe echipe (Dinamo, 
Penicilina, Chimpex — la femi
nin, Rapid, „U* Cluj-Napoca, 
Constructorul Brăila, Tractorul 
Brașov Sl Viitorul Bacău — la 
masculin), ta care sportivii de 
peste SC de ani sînt menținuți in 
formațiile de bază, tn sflrsit, eu 
prilejul acestui concurs unele cen
tre, ca Aradul. Brașovul. Timi
șoara șl chiar Bucuresliul. au do- 
redit prin rezultatele Înregistrate 
că nu Justifică condițiile create 
pentru pregătire".

pe Valea Prahovei vi este agre- 
mijloace atractive de petrecere a 

•aunâ, Jocuri mecanice, discotecă

INVITAȚIE DE SEZON : VALEA PRAHOVEI
VALEA SPORTURILOR DE IARNA

SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL 1 Un tatinerar al sporturilor de 
iarnă, o minunată formulă pentru maxi și minivacanțe.
• Telecahlne teleschiuri. teiescaune, baby-Uft vi conduc spre 

lumea de basm a plrtlllor de schi și de sănluș.
• Echipamentul necesar se poate Închiria de la centrele spe

cializate existente ta stațiuni. Instructori de specialitate vi stau 
la dispoziție pentru a vă Învăța a.bx.-ul acestui minunat sport 
care este schiul.
• Sejurul ta stațiunile de 

montat șl de numeroase alte 
timpului : patinoar, piscine, 
etc.

informații suplimentare șl - . _
rioade de timp variabile, se obțin prin

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ȘI 1.T.HJL București
De reținut : La transportul pe oalea ferată se beneficiază 

o reducere a tarifului cu 50 la sută.

procurări de bilete, pentru pe-

ORGANIZARE EXCELENTA
PARTICIPARE CORIGENTA -Sare

• Cei „bine informați" au stat acasă • investim pentru „riduri* 
sau pentru a avea o bază de masă ? • Orientarea pe schiuri e 

doar pentru băieți ?

ka inau- 
cu cinci 
repubii-

Pentru prima oară de 
gurarea lor — in urmă 
ani — ia Campionatele ____
cane de orientare pe schiuri ale 
juniorilor s-a alergat, ta sfirșit, 
numai pe schiuri, abandonindu-se 
(de nevoie) facultatea acordată de 
regulamentul competiției, care 
prevede că. In unele cazuri, se 
poate alerga sl cu achiurile ta 
spate. De această facilitate s-a 
făcut adeseori uz, chiar cind e- 
xista zăpadă, motivindu-se că 
stratul acesteia era prea mic sl 
escamo tineta-se lipsa <le pregătire 
pe zăpadă.

Numai că. ta acest an, la Iz
voarele — locul de desfășurare a 
campionatelor — zăpada a fost 
de aproape un metru, aaa că ni
meni n-ar fi putut alerga altfel 
decât — pe schiuri. Poate tocmai 
de aceea, unii „bine Informați" 
(telefoanele zbîrnliau mereu pen
tru a se afla dacă nu cumva 
stratul de zăpadă s-a micșorat 
peste noapte) n-oc fost prezenți 
la start, iar slblenil. bucurestenU 
și timișorenii au fost reprezen
tat! doar de dte un concurent — 
participare simbolică Si deloc lău
dabilă.

Ce să Înțelegem din faptul că 
doar 13 județe »l-au trimis repre
zentanții lipsind nemottvat ean- 
curenții din Dolj, Bihor șl mal 
ales din județul Cluj, de unde su 
răsărit mereu tinere talente t Să 
tragem concluzia că aceste cam
pionate trebuie să fie doar ale... 
județelor de munte 7 Atunci de 
ee s-ar mai intitula campionate 
naționale si nu. de pildă. „Cupa 
Maramureș" de orientare pe 
schiuri, pentru juniori 7

Cercettnd cauza acestor absente 
nemotlvate am desprins o con
cluzie : unele asociații nu vor să 
Investească bani pentru a cum
păra schiuri de fond, știind eă 
vor participa la o stagurt com
petiție de anvergură. Acestea uită 
însă esențialul : campionatele su 
fost initiate pentru a dezvolta sl 
■chi-fondul. practicabil nu numai 
ta munte ! Ideea „dacă nu efsti- 
găm n-are rost să cumpărăm 
schiuri* este total greșită, deoare
ce asigurarea bazei materiale nu 
se face numai pentru dooă-trei 
„vtrfuri*. el pentru masa tineri
lor orientaristi.

„Naționalele- din acest a» au 
prilejuit si o altă constatare : ia 
aceste campionate ajung unii con- 
eurentl care n-au trecut prin nici 
o fază de concurs Pe cras seu 
județ. Unele județe trimit tn fi
nală eoncurențl după criteriul 
jștfl să scMert î AI schiuri 7

AM1NAMA CAMPIONATULUI

DE DIATLON
ca întrecerile caxn-S-a stabilit ____________  ...

ptanatelor nationale de Nation să 
se desfășoare luni, marți si 
miercuri la Poiana Brașov an la 
Predeal (pe Susai), tn funcție de 
■tarea zăpezii sl nu Începând de 
azi, cum era anunțat.

Participi:* Așa stând lucrurile, se 
naște o tntrebaxe : o.; aceșu
participant! cu adevărat— repre
zentativi 7“ Fără lndouală. eon- 
curențil au nevoie de mai multe 
etape de pregătire, de competi
ții tn care să-șl verifice pregăti
rea. La acest capitol sl federația 
de specialitate este chemată să-și 
spună cuvintul. organiztnd mai 
multe concursuri pe timp de iar
nă.

Ediția din acest an a generat o 
nedumerire : „Sint clștigătoril — 
deci campionii — cel mai buni 
orientaiLști pe schiuri din țarii* 
Greu de crezut, din moment ce, 
după prima etapă, conform regu
lamentului. aplicat corect de fe
derație. pentru cele trei trepte ale 
podiumului de onoare au rămas 
la junioare mid doar... două con
curente. iar la junioare mari —5- 
(In „Cupa F.R.T.A.", desfășurată 
tot la Izvoarele, In aceleași zile, 
pentru etapa finală au rămas nu
mai... trei senioare). Am făcut 
această paranteză pentru a trage 
o concluzie generală : prea puține 
fete ta competițiile naționale șl. 
mal ales, prea puține tn stare să 
treacă haremurile fixate de fede
rație. Slaba participare din punct 
de vedere numeric si calitativ tre
buie să stea ta atenția, în pri
mul rind, a asociațiilor, a antre
norilor de orientare. Schi-fondul 
nu este numai pentru băieți, tar 
orientariștil doresc să participe la 
„mondiale". Acolo insă Iau star
tul sl fetele !

Nu putem Încheia fără a sub
linia excelenta organizare asigu
rată de federația de specialitate 
■1 de C.J.EJ.S. Maramureș. Din 
păcate, numărul si mal ales va
loarea eoncttrenților au fost sub 
nivelul condițiilor oferite de or
ganizatori.

Brașov

recondi 
în urm

va greut 
gramuluig

PRIETE
(Ui

Amatorii sl 
echipelor q 
numărul 4| 
două ori. *3 
întrecere șl 
reușite, la I 
rientare spl 
trenat* din I 
oamtțai ai I 
mina , în I 
toți .munci 
inginerii sil 
al asociației 
nume.

Am viziiSever NORAN

„Turneul Primâverii“ I

CALITATEA DISPUTELOR SE LASĂ li
PE RINGURILE DE LA GALAȚI

, I. Fuicu și C. 
Rezultate (semi- 
Barna (Arad) b.p. 
(Sibiu), C. Nap 
A. Popa (Cj.-Na-

Marți și miercuri, la Galați 
și la Brăila, au continuat între
cerile „Turneului Primăverii* 
la box, competiție urmărită cu 
deosebit interes de iubitorii 
sportului cu mănuși din cele 
două mari porturi dunărene — 
vechi centre pugilistice.

GALAȚL Intîlnirile desfășu
rate marți seara și miercuri fin 
prima gală) au purtat amprenta 
dorinței concurenților de a ob
ține victoria cu orice preț, dar 
calitatea disputei, cu puține ex
cepții, a lăisat de dorit. Doar 
cîteva meciuri foarte bune și 
surprizele au făcut ca impre
sia generală asupra galelor de 
pină acum să se modifice oa
recum, nivelul tehnic și spec
tacular puțind primi califica
tivul acceptabil. Dintre cele 36 
de partide disputate, cea mai. 
frumoasă a fost lntilnirea din
tre L Budușan (Metalul) și L 
Vladimir (Dinamo), în oare a- 
cești valoroși pugiliști au reu
șit o adevărată demonstrație de 
scrimă pugilistică.

Printre surprize amintim în- 
frîngerile sportivilor V. Cien, 
FL Uvadaru, “ ~
Ștefanovici. 
ușoară) : FI.
N. Florea 
(Bocșa) b.p. 
poca), D. Glogojan (Bacău) b.p.

- L Crișan (Bacău), Gh. Vlad 
(CI. Muscel) b.p. C. Chindaru 
(Ploiești), L Simion (Met. Buc.) 
b.p. D. Goldan (Borzești), Șt. 
Bfiloș (Brăila) b.p. FI, Livadaru 
(Steaua), H. Sultan (Rapid) b.p. 
L. Sandu (Ploiești), L Antone 
(Met. Buc.) b.p. Gh. Augustin 
(Constanța), C. Gîrleanu (Foc
șani) b.p. I. Pop (Tg. Mureș),
N. Toth (Cj.-Napoca) b.ab. 2
O. Zapîrțan (Bistrița), FI. Jur- 
euță (Timiș.) b.ab. 2 I. Gheor
ghe (Brăila), N. Brinzei (Iași) 
b.p. C. Ștefanovici (Craiova), 
Fr. Kovary (Cugir) b.p. N. Să- 
lăjan (Arad), V. Dospinoiu 
(Plopeni) b.p. Gh. Iancu (Ra
pid) ; SEMIMIJLOCIE : Gh. 
Dicu (Rapid) b.p. L. Măciucă 
(Timiș.), FI. Ghiță (Steaua) 
b.ab. 3 D. Bute (Galați) ; 
GREA : T. Pîrjol (Dinamo) b.p. 
L Boancă (Mangalia), L Cernat 
(Focșani) b.p. I. Giurcă (Tîr- 
goviște), C. Văran (Reșița) b.p. 
T. Szylagi (Salonta).

Primele rezultate de miercuri 
(SEMIMUSCA) : N. Șeitan (Di
namo) b.p. E. Badea (Buzău), 
AL Turei (Cj-Napoca) b.p. L 
Ștefănescu (Dinamo) ; COCOȘ : 
D. Cipere (Steaua) b.p. Șt. Du
minică (Galați), C. Tismănaru 
(Bacău) b.p. P. Dragu (Craio-

va). Al Bal 
L Căprăresl 
(Salonta) q 
iești), N. F-I 
C. Croitorul

Telemac 
BRAIL A.

reuniuni dia 
Club din lol 
gramate o 
chilibrate, 1 
au fost gre 
rindul acest 
Hlnlrile «firi 
nam 1 N

Gurgu (Tul 
(Pitești) și i 
Buc.), în d 
mit decizia I 
prezenți au] 
tulcean L q 
lățit de jul 
mai import! 
Vass (Salon 
rescu (Plolel 
lăți) b.p. DJ 
Gh. Niță (9 
mandaru ('ll 
Gh. Bejena
M. IvanCT&J 
(Tîrgov.) bfl 
namo), All 
b_ab. 3 L < 
Tudor (Plot 
(Drobeta TrJ 
nescu (Gala 
(Farul).

Cîteva res 
(MUSCA) : 
Buc.) Kab.3 
PANĂ: L C 
Prieochie (T 
(Tîrgov.) b.j 
piti) ; UȘOAJ 
Mureș) b.p. 
Șt. TudoraeJ
N. Morea i 
LOCIE MII 
(Brașov) b.p 
M. Ouatu ( 
Nacu (Buzău

LOTO

NUMERELE EX 
HtONOEXPRES 
1978. Extragerea 
extrage-ea o 114 
Fond totul de c 
din core 249.60 
»a 1.



Tctcranul Diviziei A, dincolo dc haina modestiei
FARA TRAMBULINA, I
M FARA SCHIORI.

a clubul 
Lnciu de 
lunteanu 
!* .Sare 
ei !• De 
nenU.
nă de la

de

■>s-na

acasă.
1 ea 
me ce 

de

ore, din partea săritorilor_
la trambulină predelenL Nu, 
n-au nici o grijă ! Localnicii 
n-au pretenții de genul : «de 
la ora cutare, la ora cutare, 
ne pregătim noi, iar voi ori 
înainte, ori după...- Șl asta 
pentru simplul motiv că in 
Predeal, adică chiar la poa
lele trambulinei de pe Cioplea, 

nici un 
De ce ?

Liceul 
cu 

are 
nx-

nu există 
săritor 1
Pentru că 
din localitate, 

de schi, nu 
de combinată 
de sărituri speciale, 
vorba proverbului —

i

I
I
I
I

SOLYOM: DUPĂ 20 DE ANI DE FOTBAL
VISEZ UN TRICOU DE CAMPION...

IIULTIMUL AVERTISMENT**

«_____
5ouă ori 
Cum au 
ușoară : 
Odorhei 

n acasă, 
de foio- 
Cioplea, 
doi ani 

ya șă-și 
săritorii 

Lna cum- 
rea pro- 
pent, pe

;u-

profil 
secție 
dică si 
deși — 
dacă nu s-au dus predelenii 
după trambulină, a venit tram
bulina la ei !

Așa că Inspectoratul școlar 
județean, C.J.E.F.S. Brașov și 
federația de specialitate nu au 
de ales : trebuie să facă toate 
demersurile pentru ca trambu
lina de Ia Predeal și ptrtiile de 
fond din jur să fie folosite la 
nivelul pretențiilor și al posi
bilităților. Căd altfel. în glu
mă vorbind, ar trebui să le 
mute, pe toate.~ la Odorhei !

T. RADU
§

PRIETENI DE SPORT

I
I
I
I
I
I
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Muraru 
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cest înflăcărat animator al 
sportului care este directorul 
Constantin Ștefănoiu, clubul În
treprinderii. Nu era nimeni In 
sală, toți cei care in mod o- 
bișnuit se găsesc după-amiaza 
acolo se aflau în schimb. Asi
gurau producția de alumină a 
Oradiei, producție care, din 
1965 Încoace, a fost cu regu
laritate depășită de un colectiv 
care se mîr.drește cu faptul că 
fiecare lucrător este un specia
list cu Înaltă calificare. Acolo, 
ia club, directorul Ștefănoiu 
auzise de la Emil Crenci, mun
citor hldrometalurglst și șef de 
echipă : .Cum vine asta T Noi 
jucăm in campionat și nu știm 
să minuim ceasurile de con
trol 1“ în adunarea următoare 
a consiliului asociației sportive 
directorul a luat cuvintul și, 
nu peste multă vreme, mesele 
de șah la care se jucau parti
dele din cadrul „Dadadei” a- 
veau... ceasuri de control, ca la 
marile concursuri oficiale !

Dar perla sportivă a .Alu
minei- nu se află in incinta 
întreprinderii. Este o bază spor
tivă de mai mare frumusețea, 
euprinzind un teren de fotbal, 
o pistă de atletism, suprafețe 
destinate baschetului, voleiului, 
tenisului, cu vestiare și toate 
cele trebuincioase unor buni 
gospodari care știu să mun
cească și să facă sport. Această 
bază sportivă este destinată In 
exclusivitate marii mase de 
practicanți ai sportului in aer 
liber de la .Alumina”. Direc
torului îi place să spună : .Aici, 
pe terenuri, lucrătorii noștri 
s-au cunoscut și mai bine, s-an 
împrietenit și mal mult. Cu 
toții am descoperit eă sportul 
ne ajută la sudarea colectivului 
de muncă. Mă gindesc, chiar 
eă, dacă am depășit permanent 
planul, acest succes poate fi 
pus, tatr-o oarecare măsură, și 
pe seama sportului".

Directorul Constantin Ștefă- 
noiu-nu e numai director. El 
este, in aceeași măsură, și pri
mul animator al sportului în 
întreprindere.

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

coresp.

MECIURI
a U.TA - F.C. BIHOR 1-1 (0-0). 

Repetiție utilă, pe un teren desfun
dat, urmărită de peste 3 000 de spec
tatori. Golurile au fost nxwcate de 
Broșovschi (mn. 60) pentru gazde, 
respectiv Popovici (min. 820. (1. IOA
NA — coresp.).

e F.C. ȘOIMH SIBIU - ASA. TO. 
MUREȘ 1—3 (1—2). Am înscris Marten 
C-in. U fl 19) |l Ha]nai (min. 74) 
pentru oaspeți fi Turtea (min. 10) 
pentru localnici. (1. IONESCU - co-

A ALTE REZULTATE : Ind. Sîrmei 
G Târzii — MU“ Cuj-Napoca 5-0 
C3—0). Unirea Focșani — S.C. Tulcea 
0-0, Autobuzul București - TAROM 
5—1, Scena București — Minerul llba 
3-2 fi—25, Cu p rom Baia Mare — Mi
neral Ccvnic 2-3 (1—2), F.C.M. Giur- 
gw - Ș.N. OHenița 2-0 fl-0).

a CUPA „SILVIU PLOEȘTEANU-. 
Ieri s-ov disputat meciurile dm codrul

SPORT INFORMEAZĂ
OȘDGURILE TRAGERII EXCEPȚIO

NALE PRO NO EXPRES DIN 5 FEBRUA
RIE 1978. Faza I : categorici 1 : 5 va
riante 25% o 17.500 lei ; cot. 2 : 4,75 
vonante a 15.000 Iei sou la alegere 
o excursie de un loc in R.S. Ceho- 
He*ocă — R.F. German Sa — Elveția 
sau excursie de două locuri in R.P. 
B^rfgo-a - Grecia sau R.D. Germa
nă si diferența în numerar ; cat. 3 : 
26,50 var arrte a 2.937 lei ; cot. 4 : 
146 a 533 lei ; cot. 5 : 240,50 a
324 lei ; cot. 6 : 8211,50 a 40 lei. 
Faza a ll-a : Categoria B : 25 va
riante a 4.293 lei ; Categoria C : 145 
« 740 lei ; Categoric D : 5.512 a 60 
lei.

La cei 35 de ani ai săi, Îm
pliniți în decembrie 1977, Ște
fan Solyom, portarul echipei 
AJS.A. Tg. Mureș, este cel mai 
vîrstnic jucător al Diviziei A. 
Aducerea lui in acest colț de 
pagină nu este numai un gest 
de complezență, cu care poate 
fi înconjurat un „veteran”, ci 
și răsplata cuvenită unu; fotba
list care a lăsat în urmă un 
sezon excelent, contribuind ne
mijlocit la urcarea echipei sale 
pe treapta cea mai de sus a 
clasamentului. L-am tatîlnit, 
deunăzi, la pregătirile echipei 
sale. Modest, tăcut, harnic, se 
pierdea în grupul care alerga 
printre băieți care abia se năș
teau cînd ej punea In buzuna
rul de la piept prima legiti
mare. Și cînd, la sfirșit, l-am 
smuls din pluton pentru un in
terviu, a tresărit ușor, surprins 
parcă de alegerea

— Care a fost, 
Un de fotbalist ?

— 21 de ani în 
pă, dacă admitem 
Tg. Mureș 
vlăstar al 
Tg. Mureș.

— Cum a 
merotat cu 
rioadă ?

— Misiunea portarului a 
venit, csi timpul, tot mai com
plexă. Eu am apucat și vre
mea deselor ieșiri din poartă, 
solitare, terminate cu un plon
jon ca intr-tm bazin cu apă, la 
picioarele adversarului. Astăzi. 
Insă, In pofida perfecționării 
sistemelor defensive care an

MODA SAU ATITUDINE RESPONSABILĂ?

noastră, 
deci, traseul

aceeași echi- 
că A.S.A. 

nu este decît un 
vechiului Mureșul
evoluat postul 

„1”, în această
nu- 
pc-
de-

ȘTIRI • ȘTIRI
• UNIVERSITATEA CRAIOVA -

TREI VICTORII IN U8AN. Marți x 
taopotat ăia turneul efectuat ta Uban 
echipa Uanersltatea Cratova. Fotbo- 
Bștu craioveni au trai ete-
cturl, tachetote ce lot ctitea datorii, 
tată rezumatele obținute : »-0 (1-0)
ce Sanharib Beirut (ou marcat : 
Baldoanu, Marca și Cămătarii), »-0 
(2—0) cu Salam Zgoria (au incerta : 
Cămătaru - 2. Baled, Grțu Șl Un- 
gareanu) șl 3-2 (1—0) ce talecțlono- 
ta Badng — Istidte (autorii colurilor 
Ungureanu șl Cămătani — 2).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA SA 

ÎNTORS DIN IUGOSLAVIA. Dietalo- 
nara A Politehnica Timișoara a sus- 
pnut. zilele trecute, două jocuri ta 
lugodavla, totîlnind echipe dta Divi
zia secundă, încheiate ca următoa
rele rezultate : 1—1 eu O.F. Kikinda 
(a marcat luga) și 1—1 cu A.S. Sz- 
lobodaș Kozarici (a marcat Cotec).
• STEAUA ȘI-A ÎNCHEIAT TUR

NEUL IN RJ2. GERMANA. După curo 
am moi anunțat, Steaua a turțiocrt 
trei meciuri in R.D. Germană. ta 
primul Joc bucureștenH ou tatilnlt 
pe Cari Zeiss Jena, In fața căreia au 
cedat cu 0—1. In continuare, fotbaliș
tii militari ou Juoat cu Chemie Haile 
(1—5) șl eu campioana R.D. Ger
mane, Dinamo Dresda (1—1).
• PE STADIONUL din localitatea 

Tizi Ouzou sra disputat meciul ami
cal de fotbal dintre echipa Sportul 
studențesc din București și formația 
Mahd din prima ligă a campionatu
lui algoritm. Partida sra încheiat cu 
scorul de 4—0 ta favoarea fotbaliști
lor români prin golurHe marcate de 
Tănăsescu, Stroie, Grosu șl Predean. 
Cu această țneîlnire echipa bucureș- 
teană șira Încheiat turneul ta Al
geria.
• MIERCURI, ta Sofia. în mod a- 

mical de fotbal, echipa bulgară ALa- 
demlk a întrecut cu scorul do 2-0 
(1-0) formația Dinamo București, 
Ambele goluri au fost marcate de 
Manolov (rnln. 12 și 71).

AMICALE
•tapei a 4-a, încheiate ce următoa
rele rezultate : seria I : Precizia Să- 
cele — Carpați Brașov 2—0 (0-0) șl
Nitramonia Făgăraș — C.S.U. Brașov 
1—1 (1—1) : seria a Ura : Matrons

■" “ . ' ' (1-0).
Torpedo Zărnești 0—2 

‘ “ Utilajul
etapă 

(C.

. , . seria a lira :
Brașov — I.T. Brașov 1—0 
LC.I.M. H ‘ ‘
(0-0) și Tractorul Brașov — 
Făgăraș 3—0 (2-0). Ultima
este programată la 22 februarie. 
GRUIA — coresp.).
• „CUPA FEROVIARUL". In 

rioada 17—19 februarie va avea 
ta Simerla o competiție dotată

p«- kx
_ _ . _ _ ---- .---- ------------- eu

„Cupa Feroviarul". Au fost Invitate 
selecționate feroviare din locolitățMe 
Craiova, Caransebeș, Teiuș, Petroșani 
șl Simerla, ea șl echipa de Divizie 
B Dacia Orâștie. (I. SIMION-coresp.)

dat densitate careurilor, Jinia 
porții” și dominarea spațiului 
aerian reprezintă 
greu de ocolit.

— Cum explici 
gevitate sportivă ?

Ezită, se uită ._
puțin jenat... Stăruim.

— Prin viață ordonată și 
trenamente suplimentare.

— Idolul adolescenței ?
— Voinescu.
— Proiecte ?
— Un titlu de campion, 

vară, și promovarea Școlii 
antrenori, la cnre am c _ 
cam de multișor o cerere

specializări

propria ton

ta pămtat,
an-

Este la modă .ultimul aver
tisment".

Acum, tn plină iarnă, plouă 
cu sancțiuni de acest fel. Du
pă ce l-a sancționat drastic 
pe AL Moldovan, conducerea 
clubului Dinamo l-a mai a- 
cordat o ultimă șansă Irasci
bilului G. Sandu. După ce l-a 
suspendat ne Năstase. condu
cerea clubului Steaua l-a dat 
un ultim avertisment năbă
dăiosului C. Zamfir. De la 
Reșița ne-a sosit știrea că a 
fost avertizat mult discutatul 
Bora. Si conducerea clubului 
F.C. Corvinul s-a decks să-l 
atenționeze, tot pentru ultima 
dată, pe fundașul Mlcuiescu.

Si uite-asa. curg avertismen
tele (stnt destule si In Divi
ziile B si CI date unor jucă
tori Împrieteniți, ptoă mal feri, 
la toartă, cu Bachus. scanda
lagii sl pasionați al Jocurilor 
de noroc, refractari la efortul 
pe care trebuie să-1 depună la 
antrenamente si In meciuri. 
RuMscutabil. nu «Intern Împo
triva acestei sancțiuni. Numai

că ea a început să-si piardă 
sensul vizavi de cei care au 
prlmit-o, jucători care nu se 
află la o primă abatere gra
vă. care de ani de zile îsi fac 
de cap si dau bătăi de cap : 
mai ales antrenorilor lor. Asa 
stlnd lucrurile, .ultimul aver
tisment" a 
mal sperie 
cate. Iată 
câ trebuie 
pentru ca _____ __ _____
să-si recapete sensul, să de
vină cu adevărat educativă. 
Nu numai pentru coechipierii 
celor avertizați, ci pentru toți 
jucătorii din fotbalul nostru

Și cum severitatea conduce
rilor cluburilor noastre a cres
cut brusc si evident în ulti
mele săptămîni — fenomen sa
lutar — înclinăm să credem 
că. de astă dată. Zamfir. Bo
ra, Sandu si Mlcuiescu se află 
cu adevărat pe marginea pră- 
pastiei. Prăpastie in care nu 
dorim să cadă.

Laurențiu DUMITRESCU

cam ajuns să nu 
pe nimeni. Din pă- 
de ca considerăm 
făcut tot posibilul 
această sancțiune

0 AUTOCRITICA, UN ANGAJAMENT

<

la 
de 

depus _ J 
înăcri ere, fără’ să primesc. Insă, 
nici un răspuns.

— Oricum, ești mai aproape, 
cronologic vorbind, de prima 
doleanță. De ce ar depinde în
deplinirea ei ?

— De noi înșine. Pentru a-și 
menține locui din frunte, 
A-S.A. va trebui să se AUTO- 
DEPAȘEASCA în retur. Să eli
mine, cu alte cuvinte, toate tarele 
care pot compromite 
manța : spiritul defetist, 
deplasare ; dublajul de 
tuiaiă 
^tși” și restul formației, 
vreau să mă erijez în profe
sor, căd propria-mi prestație 
suportă corijări. Mă gindesc 
serios la faptul că uneori 
rfot panicard, demobilizîn- 
du-mi, prin exclamații orale, fun
dașii, la prima lor greșeală... 
Dacă nu vom izbindi, mă în
treb ee scuză va putea sta în 
picioare 7

perfoc- 
tn 

— mln- 
decalajul valoric între 

‘ Nu

Ion CUPEN

Șl CITEVA LACRIMI
atîta pentru Portul ?•• I-a și 
•pua-o * ‘
pe un 
meciul 
zlosiara 
Venise __ 
ceve la teren.

TABLOUL m : 
l-a apucat subit 
de ducă. Și s-a dus. Mai întâi 
pe la Cimentul Medgidia, a- 
pol a dat o fugă și pe la 
Tulcea, pe meleagurile 
taie. Intre timp, tovarășii din 
secția de fotbal a echipei Por
tul ae îmbărbătau : „Să fim 
tari, tovarăși ! Să nu facem 
concesii I Ce, ne joacă el pe 
noi ?“

EPILOG : Oaia rătăcită se 
toijarce la echipă. Corendea 
î?l face autocritica, însoțit* 
(firește) de un angajam c
ferm. Așa cum se obișnuiește 
șl la... case mai mari. Și se 
produce împăcarea. A fost 
eu adevărat un moment foarte 
duios. Se zice că au curs și 
câteva lacrimi...

Stelion TRANDAF1RESCU

In față antrenorului, 
ton impertinent, la 

de verificare cu divi- 
A F.C.

■pecial
Constanța, 

pentru așa
Pe Corendea 
un mare dor

na-

Pe urmele materialelor publicate

METAMORFOZA CHIMIEI TURNU MĂGURELE
DE

In 
mai

LA UN PAS
urmă cu un an și ceva, 
precis la 37.XI.1976, In 

ziarul Sportul se publica arti
colul „Pornind de Ia un fapt 
izolat*. Erau relatate și, pe bună 
dreptate, criticate carențele ma
nifestate la echipa de Divizia B 
Chimia Tr. Măgurele, actele de 
indisciplină de pe stadion (fapt 
ee dusese la suspendarea tere
nului o etapă), lipsurile din 
procesul instructiv-educativ, ex
primate prin jocul dur al unora 
dintre jucători, prin viața ne
sportivă a altora. Discuțiile 
purtate atunci cu organele lo
cale, la comitetul de partid al 
combinatului chimic, la asocia
ția sportivă, au reliefat starea 
existentă, nemulțumitoare, de 
care conducerea tehnică — ea 
însăși cu carențe In compor
tament — nu era deloc străină. 
Moment greu, desigur. Dar tre
buia pus piciorul in prag ! S-a 
trecut la remanieri organizato
rice, s-a renunțat la oameni 
blazați, dispuși să Închidă ochii 
față de 
gîndu-se 
cest fel 
echipei.

în noiembrie 
mit un nou președinte al aso
ciației sportive, în persoana lud 
Ion Ușurelu, șef de serviciu,

LA UN
combinat, 
de fotbal

pu 
»»** »

om cu prestanță in 
Președinte al secției
a fost investit maistrul șef de 
instalație Gheorghe Predescu, 
iar secretar tehnicianul Sorin 
Teodosiu. Controlul și Îndru
marea comitetului de partid 
(secretar, pe atunci, Florian 
Utma, azi prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular munici
pal) au început să Ce concrete, 
permanente și eficace. La con
ducerea tehnică a fost numit 
antrenorul Nicolae Voinescu, om 
întreprinzător, pasionat pentru 
meseria lui.

Desigur, rezultatele bune n-au 
venit cit s-ar bate din palme. 
A urmat un retur greu și e- 
ehlpa s-a salvat de la retro
gradare abia 
cînd a invins

A 
de
ar fi aruncat-o tn 
de care s-a aflai,

în ultima etapă, 
acasă pe Metalul 
fost un examen 

mobilizare. Un

PAS DE

unele 
greșit 
va fi

abateri, ințele- 
că doar in a- 
salvată soarta

1976 a fost nu-

București, 
al puterii 
scor egal 
Divizia C, _______ ______
doar, la un pas ! In vară, In pe
rioada dintre două campionate, 
lotul a fost remaniat S-a re
nunțat la 3—4 .navetiști” de la 
București, jucători cu „pro
bleme”, care nu erau legați de 
oraș și echipă și s-au adus 
elemente din județ (Glonț, Că- 
pățină, Udangiu, Nețoi), au 
fost promovați Juniori din pe-

ANTRENORII - PRIMII RESPONSABILI FATĂ DE PROPRIA LOR INSTRUIRE
Federația română de fotbal este 

pe cale să aducă la îndeplinire 
una din promisiunile făcute an
trenorilor cu ocazia desfășurării 
celor două cursuri de perfecțio
nare din luna ianuarie. Aceasta se 
referă la editarea unei lucrări cu
prinzând. materialele cu conținut 
tehnico-metodic prezentate pârti
ei pantilor în „zilele Snagovului", 
lucrare care să constituie un în
drumar în munca practică viitoa
re a tehnicienilor noștri de la 
echipele divizionare A si a celor 
care activează la nivelul eșalonu
lui schimbului de mîine.

Semnalînd o asemenea inițiati
vă, în premieră, a forului de spe
cialitate, pe care o apreciem ca 
valoroasă, ne întoarcem, din nou, 
la această mult discutată — și 
deocamdată nerezolvată — pro

blemă A PREGĂTIRII ANTRE
NORILOR DE FOTBAL. încercînd 
să scoatem în evidență elementul 
de esență care condiționează, du
pă părerea noastră, eficiența unei 
astfel de activități. Este vorba de 
responsabilitatea antrenorilor față 
de propria lor instruire. Si aici 
va trebui să precizăm că buna 
intenție a F.R.F. de a sprijini 
pregătirea antrenorilor s-ar do
vedi inutilă atîta vreme cit ma
terialele tehnice ale cursurilor de 
la Snagov vor rămîne simple pie
se de bibliotecă și nu vor fi fo
losite în mod curent, in funcție 
de cerințele performantei și par
ticularitățile fiecărei echipe. în 
același timp, se impune ca și an
trenorii să nu aștepte doar să fie 
serviți cum se spune, la domicl- 
ciliu. să lucreze numai din impul

sul celor care le coordonează 
munca. Este, credem, timpul ca 
toți cei care vor să-și onoreze 
profesia de conducător al proce
sului instructiv-educativ să încer
ce a depăși condiția tehnicianului 
pasiv față de pregătirea persona
lă, să facă eforturi pentru a-și 
îmbunătăți permanent bagajul de 
cunoștințe, prin studiu și schimb 
de experiență, prin contactul 
neîntrerupt cu terenul si aplica
rea creatoare a principiilor fotba
lului modem. Așa cum o fac unii 
antrenori — din păcate cam wi- 
țlni — printre care A. Ni cui eseu, 
C. Teașcă, N. Proca, M. Răda
les cu. Gh. Oîa, Ion Ionescu — 
U.T.A., Ton Ionescu — Gloria Bu
zău, V. Mateianu.

Mihai IONESCU

A“
proprie (Ciobanu, Za- 

Actualii componenți al 
sint din oraș sau din 
Teleorman. Doar trei 

de pe alte meleaguri

piniera 
riosu). 
lotului 
județul 
provin 
(Dragomir, Ștefan, Mac), dar $1 
ei s-au stabilit aici cu familiile, 
așa cum a făcut-o noul antre
nor. Nicolae Voinescu nu a ve
nit... ca să plece. Și-a și adus 
familia. S-a legat, cum s-ar 
spune, de oraș.

Am asistat recent la o lungă 
ședință de pregătire, suficient 
ea să ne dăm seama eă volu
mul de muncă este altul, că 
exigențele sint altele. Cit pri
vește starea de disciplină, a- 
eeasta nici nu suferă compa
rație cu ce a fost în urmă 
cu doi ani.

„Care sînt secretele reviri
mentului de la Chimia Tr. Mă
gurele i-am Întrebat pe cei 
cu care am stat de vorbă. Ne-a 
răspuns tovarășul Florian Utma: 
„Disciplină, modestie, muncă. 
Iată secretul, dacă poate fi un 
secret. Antrenorul, un bun pro
fesionist, sobru, intransigent în 
pregătiri și în respectarea dis
ciplinei din afara terenului, are 
an mare merit in revitalizarea 
echipei. Viața personală a ju
cătorilor este cu totul alta. Nu 
mai sintem dispuși la raba
turi”. Pe parcurs, condițiile de 
pregătire s-au îmbunătățit, s-a 
făcut mai trainică legarea ju
cătorilor de combinatul chimic 
unde, prin grija conducerii (di
rector general ing. Iacob Pclea), 
există condiții excelente de rea
lizare pe plan profesional.

Fără nume sonore, fără va
lori deosebite (doar portarul 
Bîrlă, de 27 de ani, poate a- 
păra oricînd în Divizia A), în 
decurs de un an. de la un pas 
de Divizia C, Chimia a ajuns 
la un pas de Divizia A ! Fru
moasă metamorfoză ! Da, la 
sfirșitul turului se află pe lo
cul 3 în seria a II-a, Ia egali
tate de puncte cu primele două 
clasate — Chimia Rm. Vîlcea 
și Dinamo Slatina. Secretul, 
deci : DISCIPLINA, MODES
TIE, MUNCA.

Constantin ALEXE



Costea (nr. 10) încearcă să străpungă apărarea formației cehoslovace 
Foto : N. DRAGOȘ

De mrine, la București

CUPA FEDERAȚIEI-- 0 INTERESANTĂ

începînd de mîine, patinoa
rul „23 August" va găzdui o 
nouă și atractivă dispută in
ternațională, la startul căreia 
se vor alinia Selecționata divi
zionară a țării noastre, puter
nica formație de primă ligă a 
campionatului cehoslovac Dukla 
Trencin șl echipa sovietică Di- 
zelist Penza, participantă la 

, campionatul secund al Uniunii 
Sovietice. ~ 
ediție a 
care — 
reunește 
București 
de peste 
proape la 
pînă acum o utilă verificare a 
selecționatei noastre înaintea 
marilor dispute ale hocheiului 
european și mondial progra

Este vorba de o nouă 
„Cupei Federației”, 

ca în fiecare an — 
în luna februarie la 
formații de valoare 
hotare, prilejuind a- 
toate cele 18 ediții de

mate, de obicei, in prima ju
mătate a lunii martie.

Lucrurile se petrec la fel și 
de această dată, cu deosebirea 
că pentru prima oară întrece
rea va comporta șl un retur, 
programat la începutul săptă- 
mlnil viitoare pe patinoarul din 
Poiana Brașov. Este, deci, o 
foarte bună ocazie pentru an
trenorii lotului de a face o 
nouă „repetiție” cu elevii lor, 
aflați în plină perioadă de pre
gătire pentru jocurile grupei B 
a C.M. de la Belgrad.

„Capa Federației” progra
mează vineri, simbălă și dumi
nică, in fiecare zi de la oca 
17,38 eîte an joc, ivind ca des
chidere in zilele de simbătă și 
duminică (ora 15) partidele 
dintre selecționatele de juniori 
ale României și Cehoslovaciei.

In al doilea meci: CEHOSLOVACIA (tineret) — ROMAMLA 2-1
Aseară s-a desfășurat pe pa

tinoarul „23 August' 
doua întîlnire 
reprezentativa 
Iecționata de 
slovaciei. Fată 
pierdut cu 4—8, echipa noastră 
s-a comportat mult mai bine, 
Jucînd nu numai de la egal la 
egal cu un adversar deosebit de 
puternic, dar avind chiar șl ci
nele lungi perioade de domina
re insistentă. Prin reintrarea 
portarului Netedu și a fundașu
lui Antal jocul în apărare al 
echipei române a fost mai si
gur. ceea ce a permis ca acțiu
nile ofensive să fie mult mai 
bine organizate și mai incisive. 
Dar, din nou oaspeții au bene
ficiat de prestația excepțională 
a portarului Sindel care — mai 

[ales în prima și în ultima repri- 
iză — a salvat goluri gata făcute

cea de a 
de hochei dintre 
României și Se- 
tineret a Ceho- 
de primul med.

sale uimi-prin intervențiile 
toare.

Echipa României 
rul in minutul 3 
de la Tureanu), formația oaspe 
a egalat în min. 13 (Slănină) 
și a luat conducerea printr-rm 
gol norocos marcat 
(Fryeer). în ultima 
ttlnlril selecționata 
dominat .copleșitor, 
adversarul minute 
propria treime, dar — cum spu
neam — portarul Sindel, In zi 
excepțională, nu a putut fi În
vins. Sl astfel, oaspeții au riști- 
gai și al doilea meci cu 2—1 
(1—1. l-«. 6-0).

Bun arbitrajul prestat de O. 
Barbu — centru și M. Presnea- 
aa. Gh. Mareșeanu — la linii.

a deschis sco- 
(Ioniță, pasă

In mia. 37 
parte a în- 
Rorr.âniel a 
presîndu-st 
întregi in

Valertu CH1OSE

r
Rezultate dc raloarc

olc atlcțilw polonezi
tn cadrul unui concura atletic 

desfășurat în sală la Varșovia, la 
care au participat componentu lo
tului polonez. Tadeusz SlusarsM 

le cîșagat săritura cu prăjina eu 
5,40 m. In proba de aruncarea 
greutății, victoria a revenit Iul 

(Wladislaw Komar, cu 20,07 m, iar 
în cursa de 60 m garduri pe pri
mul loc s-a situat Jan Puszty 
cu 7,82. tn concursul feminin, cel 

' mal bun rezultat a fost obținut 
i de Sofia Belczyk tn proba de 60 
I m garduri cu timpul de S.21.

PERFORMERII BOBULUI
ȘI-AU ÎNCHEIAT DISPUTELE
Pilotul DRAGOȘ PANAITESCU și antrenorul CONSTAN
TIN IOVAN ne relatează despre întrecerile de la Lake

Placid și Hammarstrand
Recent încheiatele campio

nate mondiale de bob și 
campionatele europene de sa
nie au prilejuit reprezen
tanților României două per
formanțe care, fără a se ri
dica la cel mai înalt nivel, de
monstrează totuși o valoare ac
ceptabilă și, mal eu seamă, 
perspective reale. Peste Ocean, 
la Lake Placid, Dragoș Panai- 
ieseu și coechipierii săi Gheor- 
ghe Lixandru, Mihai Nieolau șl 
Dorel Cristudor s-au clasat pe 
locul 8 ; in nordul Europei, Ia 
Ilammarstrand, in Suedia, Elen* 
Stan (anul trecut încă junioară) 
a ocupat locul 9 la un sport 
— sania — practicat în țara 
noastră doar de cîțlva ani. A- 
sttpra acestor rezultate, precum 
și asupra aspectelor mal inte
resante ivite în cursul desfășu
rării Întrecerilor respective, sm 
solicitat amănunte la doi din
tre participanțit la competițiile 
respective.

Primul interlocutor, maestrul 
sportului Drago® Panaitescu, 
ne-a declarai : „A fost un cam
pionat deosebit de greu, atR 
din cauza traseului propriu- 
zis, recunoscut prin gradul său 
de dificultate, rit și din cauza 
temperaturii foarte scăzute (zil
nic termometrul indica Intre 
minus 25 și 38 de grade) care 
provoca deseori deteriorarea 
ghețfl. implicit Intlrzierea pro
gramului pentru refacerea eL 
Este adevărat însă, că aceste 
condiții au facilitat cobortrite 
mai rapide, dovadă fiind, tn a- 
cest sens, 
recordului 
de Erich 
1*4,92 la
Dellekarth . .
la bob 4. Mult așteptata dispută 
dintre reprezentanța țărilor 
care au piste înghețate artifi
cial și ceilalți s-a încheiat „re
miză”, întrecerile fiind domi
nate tn egală măsură de bo- 
beril din R. D. Germană (e- 
chipajul pilotat de Horst SchS- 
nau a cucerit titlul la „4") șl 
cel din Elveția (Erich Scherer, 
campion la „2”). Pe locuri frun
tașe s-au clasat și sportivii din 
R. F. Germania ri Austria care, 
cu puțină vreme înaintea „mon
dialelor”, s-au pregătit și au 
concurat 'împreună 
R. D. Germană și 
Saint Moritz, plrtie 
bob, cum este 4 cea 
Placid. Surprinde, 
menținerea in mediocritate a 
boberilor italieni (p< cea
mai bună : Lino Ben locul
8 la bob 2), dar explicația con
stă In inexistența unei „punți” 
intre generația vechilor — Eu

doborirea repetată a 
pistei, deținut acum 
Scherer (Elveția) — 
bob 2 îi ie Werner 

(Austria) — lr03,88

ca eri Jla 
Elveția) la 
clasică de 
de la Lake 

desigur,

ILIE NĂSTASE ÎNVINGĂTOR LA PALM SPRINGS
In primul tur al turneului de 

tenis de la Palm Springs, con- 
tind pentru „Marele Premiu 
— FILT”, Rie Năstase l-a învins 
In două seturi, cu 6—3, 7—6 pe 
americanul Steve Kriflewitz. 
Surpriza zilei a fost furnizată 
de americanul John Austin, 
care 1-e eliminai cu 4—6, 6—4, 
S—2 pe australianul John Ale
xander.

Alte rezultate : Gottfried — 
Osbome 6—2, 6—3 ; Orantes — 
Fairlie 7—8, 6—2 ; Masters — 
Case 6—2, 6—3; Lutz — New-

Prcgatirl ia icdcrca C. Fl. 
dc schi iond

• TELEX • TELEX • TELEX •

Federațiile de specialitate din 
R.D. Germană șl Suedia și-au 
definitivat loturile pentru apro
piatele C.M. de schi-fond ce var 
avea loc la Lahti (Finlanda).

Reprezentativa RJJ. Germane 
va cuprinde 23 de sportivi, prin
tre care Danneberg, Glass, Weh- 
Ling și Klauae.

Șl SĂNIEI

probei.
a re- 
Wclde- 
termină

ATLETISM o Cursa de 50 Iun des
fășurată la Tampa (Florida) a fost 
cîștigată de americanul &WI Rogers 
cu timpul de 44:29,0, urmat de com
patriotul său Doa Kardong — +4:54.8. 
Cunoscutul fondist american Frank 
Shorter, unul dintre fa vor iții 
s-a clasat pe locul șapte.

AUTO „Raliat Suediei” 
venit pilotului suedez Bjorn 
guard („Ford Escort") care
învingător ■ pentru a 5 a oară, m ul
timii zece ani, in această competiție 
automobilistică.

CICLISM * A 20-a ediție a cursei 
de la Antibes a revenit olandezului 
Jan Roas (138 km - 3h 33:02,0).

FOTBAL * In meci de pregătire, 
ta San Salvador : Mexic — Salvador 
5—1 (3-1). Mexicanii au marcat 3
goluri prin Hugo Sanchez (19 ani), 
o mare speranță a echipei reprezen
tative ■ In semif'mata Cupei ligii 
engleze : F,C. Liverpool — Arsenal 
0—0 (în tur 2—1). * tn med amical: 
F.C. Karl Marx Stadt — Widzew Lodz 
4-0 (2—0).

HOCHEI * Meci amical în orașul 
suedez Norrkoeping : Suedia B — 
R.D. Germană Ă 5-0 (0-0, 4—0, 1-0) 
• Alt meci amical î Cehoslovacia B 
- U.R.S.S. B 2-1 (0-0, 2-0, 0-1).

NATAȚIE • In uRhna zi a campio
natelor de înot ale R.D. Germane, 
desfășurate la Rostock (25 an). Bar
bano Krause a ciștigat 100 m liber 
ce 54.60. Alte rezultate : masculin : 
100 m bros — Becker 1:04,57 ; 200 io 
liber — Pyttel 1:52.87 ; 100 m spate
- Wanja 58.58 ; 1 500 m liber
Pfutze 15:50,59 ; feminin: 100 m spate
- Antje Stille 1 :03,42.

SCHI • „Cupa U.R.S.S." ta Mo
tion s-a încheiat la Bakunanl cu 
ștafeta 4X7,5 
1h 56:21,0 de o 
Mlbail Lobanov, 
Vladimir Octaev 
nov. • Proba feminină de slalom 
special dîn campionatele Austriei a 
fost cîștigată de -- -
Moser, secundată 
in proba similară 
a revenit lui Bans

ȘAH * Turneul 
continuat cu runda a 9-a, în .. _ 
s-au înregistrat rezultatele : Larsen — 
Amassan 1—0, Frldrlk Olafsson — 
Smejkal 1—0, Lombardy — Miles 1—0, 
Polugaevskl — Helgi Olafsson 1—0, 
Browne — Hart 1-0, Kuzmin — Petur- 
sson 1—0. In clasament conduce ma
rele maestru danez Bent Larsen ev 
7*4 p, urmat de Frtdrik Olafssosi șl 
Mlles — dte 4 p.

km, cîștigatâ

Arme Morie Proti
de Uta Wedom. 
moscutinâ, victoria 
Enn.
de la Reykjavik o 

caro

PE ESTRADH.E 
OLIMPIADEI ’80

Cu două decenii.. ___ ________ta
urmă, pe una din es
tradele celui de al 
VI-lea Festival Mondial 
al tineretului sl stu
denților de la Moscova, 
o tînără solistă de mu
zică ușoară Isl făcea 
debutul. Era Edyta Ple- 
cha. tînără studentă a 
Institutului de filozofie 
din Leningrad, care-șl 
trecea cu succes greul 
„examen" in fata melo
manilor moscovitl sl a 
celor venitl din multe 
țări ale lumii. Ea a ob
ținut medalia de aur a 
festivalului. De atunci, 
numele cin lire tel a ur
cat constant în aprecie
rile specialiștilor sl ale 
publicului, Iar astăzi E- 
dyta Plecha este o ma
re vedetă Internaționa
lă. Reîntilnirea cu ti
neretul Iubitor de în
treceri o va face peste

genio Monti, Nevio de Zordo, 
Giorgio Alvera — și a actuali
lor performeri, precum șl in 
faptul că in Italia nu există 
o pistă artificială. Cit privește 
pe gazde, după mulți ani au 
izbutit să obțină un loc 4 la 
bob 4, grație îndeminării tînă- 
rului pilot Paul Vincent. Refe
ritor la locul 8 ocupat de echi
pajul tării noastre, cred că pu
tea fi mai bun dacă condițiile 
din manșa a doua nu ar fi fost 
atit de dificile. Am plecat ul
timii și In linia dreaptă dintre 
virajele Shady și Zig-Zag am 
lovit mantinela (pierzlnd, din 
această cauză, 1 secundă), deoa
rece pista era deteriorată. în 
următoarele manșe am 
timpii 6 și 4, datorită 
am urcat de pe locul 
locul 8”.

Despre campionatele 
pene de sanie ne-a vorbit prof. 
Constantin Iovan, antrenorul 
principal al lotului reprezenta
tiv : .Mai Intîi, clteva amă
nunte despre condițiile de în
trecere. Pîrtia de la Hammar- 
strand, construită numai pentru 
sanie, măsoară 1 200 m lungime 
și are 13 viraje. Este o pistă 
care obligă la viteze mari, 
chiar mal mari decît normaL 
dovadă fiind faptul că juriul 
a decis ca traseele să fie 
scurtate (băieții 1000 m, fe
tele 900 m, dublourîle 300 m), 
pentru a se evita accidentele. 
Temperatura foarte scăzută (s-a 
ajuns la minus 32 de grade !) 
a constituit un impediment Au 
luat startul practicant ai să
niei din 14 țări, printre care 
— pentru prima dată la cam
pionatele europene — și repre
zentanți al S.U.A. și Canadei, 
neabsentlnd nici unul dintre 
marii performeri ai lumii. Per
formanta Elenei Stan — locul 9 
din 25 de concurente — este 
meritorie, dar apreciez că ma
rea surpriză a constituit-o ju
nioara Maria Maioru, care după 
trei manșe ocupa locul 7, dar 
tn a patra s-a răsturnat tn vi
rajul 12, a continuat tra- 

I—................ ...... ........................

obținut 
cărora 
10 pe

euro-

Elena Stan, locul 9
la C.E. de sanie
Foto : Gh. ȘTEFÂNESCU

seul pînă în virajul 13, de unda 
a ajuns la sosire., alergînd ca 
sania sub braț. Chiar șl așa 
s-a clasat pe locul 12 ! La băieți 
s-au prezentat 98 de concu
rent! și după coborîri de triere 
au rămas în concurs 50. Gheor- 
ghe Dumitrescu a ocupat locul 
25, iar Ion Apostol avea po
ziția a 20-a în manșa a treia,' 
cînd s-a răsturnat în general, 
apreciem evoluția sportivilor 
români ca promițătoare și sini 
convins că, printr-un contact 
mal strîns cu performerii de 
talie mondială și prin adaptarea 
materialului la solicitările teh
nicii modeme, vom putea să ne 
apropiem într-un timp scurt de 
virful ierarhiei”.

Dumitru STANCULESCU ț
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„,„TALONETA“ VOINȚEI
Pînă nu de mult nu se știa dacă tînâra de 19 ani va mal 

putea face sport da performanță. Pînă mal Ieri era doar „a 
treia austriacă", nuxnrie ri nedigurfnd ta palmaresul maxilar 
concursuri din Cupa Mondială. Șl iată că, ta pofida tuturor 
pesimiștilor, a tuturor preeioetlcurilor specialiștilor care nu o 
vedeau nici ta plutonul celor cu șansa a doua. Lea SSlkner a 
produs cea mal mare surpriză a campionatelor mondiale de 
schi alpin de la GarmJsch—Partenkirchen, recent încheiate, cSș- 
tigtad proba de slalom special. Să fi fost la mijloc doar arta 
da a răspunde cu succes momentului de maximă ooncer.trare, 
așa cum sugerează Michel Clare ta „l’Equlpo* î

Evident că unul dintre atuurile marilor învingători constă ta 
capacitatea de concentrare la momentul oportun, ta valorifica
rea deplină a mult Invocatei forme maxime, solicitată la ara 
concursului. Lea Soikner n-a dovedit însă ta Ganmtscii—Parten- 
ldrchen numai arta de a răspunde momentului de supremă a- 
ftrmare, cl șl voința de a răspunde timpului care a incercat-o 
dureros, etnd era mică Lea a suferit o luxațle a șoldului care 
a ținut-o departe de pîrtifle înzăpezite ale locurilor natale, to- 
cepînd să schieze doar la virata de 12 ani, caz rar în Styria 
austriacă, unde copiii aproape că învață concomitent să meargă 
șl 3ă schieze. Iubind nemăsurat mișcarea în aer liber, sportul 
ta general și schiul ta special, adolescenta a ajuna ta vederile 
selecționerilor. O comisie medicală îl spune însă nu numai că 
rra va putea progresa, cl șl că schiul de m__ X
poate periclita sănătatea, * ----- '
mtatadu-i cu 7 milimetri 
vtadu-i alături pe tatăl el ,___ ________ ___  ______
maradă de sport, Aaae Marie PrSll (actuala campioană mon
dială 1a oobortre), singura care a spus că Lea SSlkner va de
veni o mare schioeră. Ncd dubli, noi radiografii șl direcția 
tehnică a echipei naționale o selecționează pentru C.M., ttnăra 
sportivă concurînd cu o talonetă (confecționată de tatăl ei) în 
bocancul sting.

Pe pîrtia de slalom special de la Garmiseh—Partenkirchen 
neașteptatul succes al schioarel Lea Săikner a fost, în primul 
rînd, o victorie a voinței, a încrederii, o victorie a forței de 
caracter.

: însă nu numai efi 
____  __ mare performanță fi 

tn urma luxațlel piciorul sting râ
mai scurt. Lea nu renunță, insă, â- 
și pe cea mal bună prietenă și ca
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caLeictosco»
altî doi ani. cu prilejul 
unui eveniment cu to
tul deosebit, tot In oa- 
nltala Uniunii Sovieti
ce. Cunoscuta Interpre
tă si ansamblul condus 
de dirijorul Grlgorl 
Klelmits vor susține 
mal multe concerte. In 
cadrul programului cul
tural sl artistic care va 
Însoți desfășurarea la 
Moscova a celei de a 
XXH-a ediții a Jocuri
lor Olimpice de vară, 
în anul 1980.

3 CONTRA 333 I
Campionul olimpic 

Lasse Viren se dove
dește sl un excelent 
propagandist al atletis
mului. Aflîndu-se la un 
concura international 
desfășurat kt KOnlgs- 
feld (R. F. Germania)

cunoscutul atlet finlan
dez a participat Ia o 
probă Inedită de ștafe
tă pe... 100 kilometri, 
tnsotlndu-se cu doi a- 
lergâtori de performan
tă. el a alergat împo
triva a 333 de Începă
tori în ale atletismului, 
care schimbau ștafeta 
la fiecare 300 m. Prin
tre adversari s-au aflat 
oameni de toate vlrste- 
le. multe femei si chiar 
copil. întregul traseu a 
fost flancat de rlnduri 
dese de spectatori, iar 
eoncurentll au primit 
flecare cîte o diplomă 
în care se atestă că po
sesorul a participat la 
o „cursă eu Lasse Vi
ren".

LA CRATiȚĂ...
Tenlsmanli reprezen

tativei de juniori a
'WWWWWWWVWVWWWWWWWWWWWWWWWV

Franței au fost, de cu- 
rînd, oaspeții centrului 
de antrenament condus 
de celebrul specialist 
australian Harry Hop
man. in Florida. Desi
gur. tinerele .rachete' 
franceze au avut multe 
de învățat de la cel oa
re a condus de opt ori 
la victorie reprezentati
va Australiei In .Cupa 
Davis'. Dar nu numai 
attt. Flecare din cei 4 
componențl ol carava
nei aveau 
la sflrsitul 
să prepare 
ră pentru

obligația ca. 
fiecărei zile, 
masa de sea- 

_ __ ____ toti cellalt!, 
prin rotație. Se pare că 
Gilles Moreton. cam
pionul categoriei sale, a 
fost totuși cri mal slab 
clasat în testul gospo
dăresc la care a fost 
supus cu acest prilej si 
care nu trebuie mini
malizat, dat fiind certa 
sa valoare educativă, 
utilitară.


