
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA ADUNAREA GENERALĂ 
A OAMENILOR MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA 

DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI
Joi, 16 februarie, tovarășul 

Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, a luat parte Ia 
adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
mașini grele București.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu la lucrările 
forului suprem de conducere 
muncitorească al uneia din cele 
mai importante citadele indus
triale a Capitalei vine să sub
linieze încă o dată o caracteris
tică fundamentală a stilului de 
lucru al secretarului general al 
partidului, conducerii partidului 
și statului nostru : contactul 
nemijlocit cu masele, cu reali
tățile concrete ale vieții, în 
toate domeniile sale. Per
manentul dialog cu oamenii 
muncii, în care participarea to
varășului Nicolae Ceaușeseu la 
adunarea generală de la I.M.G.B. 
se înscrie ca un eveniment cu 
semnificații de importanță de
osebită, ilustrează, totodată, în 
chip convingător, modalitățile 
practice prin care partidul nos
tru, secretarul general, impul
sionează procesul de adincire a 
democrației socialiste, de parti
cipare directă și activă a clasei 
muncitoare la conducerea între
gii vieți economice și sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a sosit la întreprindere împreu
nă cu tovarășii Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea și Dumitru 
Popescu.

Secretarul general al parti
dului a fost salutat cu căldură 
și stimă deosebită de loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de di
rectorul Centralei de resort, de 
reprezentanții Consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii.

O formație alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și 
tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea pa
triei prezintă onorul. Un grup 
de muncitori înconjoară ou dra
goste pe secretarul general al 
partidului, oferindu-i flori.

Sute de oameni ai muncii din 
întreprindere îl întimpină pe 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu cu 
puternice, înflăcărate ovații și 
urale, aducînd un vibrant oma
giu fermității revoluționare, 
clarviziunii și dinamismului eu 
care acționează pentru progre
sul și prosperitatea României, 
pentru binele și fericirea între
gului nostru popor.

însăși istoria acestei mari 
unități este strins legată, ca a a- 
titor altor obiective ale socia
lismului, de numele secretaru
lui general al partidului, este 
rod al gîndirii șl inițiativei 
sale de a crea și dezvolta în a- 
ceastă zonă a Capitalei o pu
ternică întreprindere-etalon a 
industriei noastre constructoare 
de mașini. I.M.G.B. ocupă as
tăzi un loe important în proce
sul de industrializare a țării, 
producînd o gamă largă de uti
laje energetice și tehnologice 
de mare complexitate, cu per
formanțe la nivelul științei și 
tehnicii celei mai înaintate.

O dovadă concludentă a hăr
niciei și priceperii celor ce 
muncesc aici o constituie expo
ziția pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a vizitat-o înainte 
de începerea adunării generale.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
ia parte apoi Ia adunarea gene
rală a oamenilor muncii din a- 
ceastă mare unitate industrială.

Secretarul general al partidu
lui este întîmpinat, la sosirea 
în vasta hală, unde se desfă
șoară adunarea, cu multă căl
dură și însuflețire. Participanții 
ovaționează și aclamă îndelung, 
rostesc cu înflăcărare două nu
me scumpe, asociate in cugetele 
și Inimile noastre — „Ceaușeseu 
— P.C.R.", „Ceaușeseu și po
porul !“.

După salutul adresat tova
rășului Nicolae Ceaușeseu de 
către președintele sindicatului 
întreprinderii. Radian Porum- 
bescu, au urmat dezbaterile din 
cadrul adunării generale.

Dînd glas dorinței unanime a 
participanților, președintele sin
dicatului din întreprindere a- 
dresează tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu rugămintea de a lua 
cuvîntul la adunare.

Primii cu cele meri calde sen
timente, intr-o atmosferă de 
mare însuflețire, ia cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Cuvîntarca secretarului gene
ra! al partidului a fost urmă
rită cu viu interes, cu deplină 
satisfacție și aprobare de cei 
prezenți, fiind subliniată de pu
ternice aplauze și ovații. Ea va 
fi dată publicității.
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Costea (in stingă) așteaptă pasa lui Tureanu, dar portarul polonez 
a intervenit la timp. (Fază din meciul România — Polonia, dis

putat in decembrie 1977, la București)

Astăzi, la patinoarul „23 August"

ÎN PRIMUL JOC AL „CUPEI FEDERATIEI" 

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ 
iNTÎLNEȘTE PE DIZELIST PENZA

Astăzi după-amiază, jucătorii 
din lotul reprezentativ de ho
chei vor disputa, în compania 
formației sovietice Dizelist 
Penza, meciul inaugural al u- 
nel noi ediții a „Cupei Federa
ției" la hochei, întrecere inter
națională organizată anual de 
forul nostru de specialitate, cu 
scopul principal de a asigura 
o cît mai bună verificare a se
lecționatei românești în vederea 
campionatului mondial. Aflați, 
așadar, în plină perioadă de 
pregătire, hocheiștii fruntași 
vor fi supuși unor severe exa
mene, deoarece, alături de Di
zelist Penza (care are în com
ponența sa 6 jucători ce au fă
cut parte din selecționata se
cundă a U.R.S.S. și o speranță 
a hocheiului sovietic : Gherasi- 
mov, golgeterul ultimei ediții a 
C.M. de tineret din Canada) la 
actuala ediție a „Cupei Fede

rației" ia parte și Dukla Tren- 
cin, aflată pe locul IX in pri
ma ligă a campionatului ceho
slovac.

Meciul de azi va începe la 
ora 17,30, urmînd ca mîine și 
duminică programul să se des
fășoare de la ora 15,30 cînd au 
loc, în deschiderea partidelor 
din „Cupa Federației", jocurile 
dintre selecționatele de juniori 
ale României și Cehoslovaciei.

EDUCAREA DEPRINDERII DE MIȘCARE 
LA COPII, 0 NECESITATE VITALĂ. 

CUM ACȚIONAȚI PENTRU ÎNFĂPTUIREA El?

POI OIȘTII JUMORI 
AU CÎȘTICAT 

„CUPA 16 ffBRUAR|[“
La bazinul Floreasca din Ca

pitală s-au încheiat întrecerile 
turneului de polo dotat cu „Cu
pa 16 Februarie". Trofeul a re
venit in acest an primei selec
ționate de juniori a țării (an
trenori C. Corcec și P. Nicu- 
lescu). care a obținut în ultima 
zi noi victorii. încheind com
petiția fără infringere. Rezul
tate tehnice : Rapid — Lotul de 
juniori II 4—3 ; Lotul de juniori 
I — Progresul 8—7 ; C.S. Șco
lar — Dinamo 5—4 ; Lotul de 
juniori I — C.S. Școlar 5—3 ; 
Rapid — Progresul 5—i ; Lotul 
de juniori II — Dinamo 8—6. 
Rapid și Dinamo s-au prezen
tat fără jucătorii din lotul 
olimpic.

în două gale de boi

„PARArA GREILOR'
în intenția de a trece în re

vistă toți boxerii de categorie 
grea susceptibili de progrese ra
pide și substanțiale, federația de 
specialitate organizează, în zi
lele de 2 și 3 martie, la sala 
Floreasca din Capitală, „Para
da greilor" în două gale cu ca
racter de selecție. Sosirea pu- 
giliștilor în București este pre
văzută pentru data de 1 martie.

Ne răspund cadre didactice de specialitate

Trebuie extinsa aria antrenorilor cu vocalic pentru inițierea copiilor

din județele Hunedoara și Bist rița-Năsăud

ADEVĂRATUL SELECȚIONER ESTE SPORTIVUL ÎNSUSI!
. ..ru mine, „schimbul de 

miine" a constituit o preocu
pare permanentă de-a lungul 
unei activități profesionale de 
peste 30 de ani. Am pus accen
tul, in munca mea, pe această 
problemă atit pentru a avea 
în echipă jucătoare de handbal 
bine pregătite, cît și dintr-o pa
siune de cercetător, deoarece 
doream întotdeauna să descopăr 
ceva nou.

Suprapunerea experienței, de 
la o promoție la alta, mi-a dat 
o calificare profesională spe
cială, cu ajutorul căreia am pu
tut să „văd" înăuntrul sporti
vului din ce în ce mai bine și 
mai clar. Această reușită a mea 
cred că a fost concretizată 
concludent prin cele peste 20 
de sportive pe care le-am se
lecționat și le-am format și 
care apoi au fost promovate în 
loturile republicane. Dintre a- 
cestea, 8 au ajuns pe treapta 
cea mai înaltă a performanței 
sportive.

2n munca de formare a vi
itoarelor performere m-am ghi
dat întotdeauna după expe
riența milenară a familiei în 
creșterea copiilor, pentru că, 
fără îndoială, există o iden
titate de principii in pregătirea 
schimbului de mîine in sport 
și în creșterea copiilor pentru 
viață. Diferența constă numai 
în faptul că profesorii și an
trenorii au avantajul unei frec

vențe mai mari de promoții în 
timpul activității lor, deci și al 
unei experiențe mai bogate, pe 
cînd părintele, crescînd numai 
o generație, nu mai are timp 
să aplice cu alții experiența 
proprie.

Procesul instructiv-educativ 
de pregătire se bazează, în 
fond, pe selecția continuă a 
metodologiei, a mijloacelor și 
procedeelor pe care le socotim 
cele mai potrivite. După opi (Continuare în pag. 2-3)

nia mea, selecția trebuie să 
aibă întotdeauna în vedere 
două aspecte. Primul vizează 
potențialul biologic, destul de 
nesigur atunci cînd activitatea 
sportivă începe de la vîrsta 
clasei a V-a, din cauza pro
cesului de dezvoltare ulte-

prof. D. POPESCU-COLIBAȘI 
antrenor emerit

Una din laturile complexului 
proces de apropiere a tinerei ge
nerații de sport o constituie for
marea deprinderii de mișcare, 
prima treaptă spre practicarea 
exercițiului fizic. Dorind să aflăm 
cum se realizează dezideratul 
amintit, am întreprins un sondaj 
în județele Hunedoara si Bistrița- 
Năsăud.

Da întrebarea „CUM EDUCAȚI 
DA COPII DEPRINDEREA DE 
MIȘCARE ?• — ne-au răspuns ca
dre didactice din unități de Invă- 
țămînt cu profil cît mal diferit.

EDUCATOARELE. ÎNVĂȚĂTORII
— PRIMII PEDAGOGI 1N FOR

MAREA DEPRINDERILOR
MOTRICE

„Practica mea si a întregului 
colectiv de la Liceul pedagogic 
din Deva demonstrează că primii 
chemați să educe la copii deprin
derea de mișcare sînt educatoare

le si învățătorii. Este la fel de 
important pentru un pedagog să-l 
învețe pe copii să meargă, să 
alerge, să treacă peste un obsta
col — toate acestea constituin- 
du-se In deprinderi — in aceeași 
măsură in care ii învață să scrie 
și să citească. Pornind de la a- 
ceastă cerință, elevele noastre — 
viitoare cadre didactice — sînt 
înarmate cu tot bagajul de cu
noștințe necesare predării educa
ției fizice la preșcolari si copiii 
din primele clase. ADICĂ ACODO 
UNDE SE ÎNVAȚĂ A.B.C.-ui MIȘ- 
cArh. întreceri sub formă de 
joc, alergări pe distante scurte, 
aruncări la țintă etc.", (prof. sts- 
lian Popescu).

„înțelegînd importanta vitală a 
mișcării pentru copil (la clasele 
I—IV îndeosebi), accentul în ca
drul orelor de educație fizică II 
punem pe formarea deprinderilor 
motrice, acOrdind acestora peste 
60 la sută din volumul lecțiilor. 
Firește, avem în vedere o gradare 
a eforturilor, diferențierea pe se
xe și vîrstă, după o foarte rigu
roasă cunoaștere a stării de să
nătate a copiilor. Modalități de 
aplicare : acum, iarna, accent pe 
activitățile în aer liber, prin dru
meții în jurul orașului, concursuri 
de inițiere în patinaj (curtea sco
lii oferind un cadru oronice). să- 
nhtș șl schi, nelipsite din pro
gramul scolii, al organizației „Șoi
mii patriei* șl celei de pionieri*, 
(prob Ioana Pop, Școala generală 
nr. 1 Bistrița).
SA NU NE I.IMITĂM DA ORELE 

DE EDUCAȚIE FIZICA !

„Experiența de peste 20 de ani 
la catedră îmi dovedește că școa
la este prima chemată să asigure 
formarea deprinderii de mișcare 
la copil. In acest efort perma
nent. cadrele didactice trebuie să 
aibă drept aliat familia. Mă bucu
ră faptul că în orașul Bistrița în- 
tilnesc tot mai des părinți care

Sondaj realizat de :
Tiberiu STAMA 

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)



VREA

Start fn returul Diviziei A la popice

DE LA SCUTIRE MEDICALA 
ÎN LOTUL NATIONAL

VINE CINE 
RĂMlNE CINE POATE" PENTRU PRIMA OARĂ... ADVERSARI!

Antrenamentul fondiștilor de la Clubul 
sportiv școlar din Vatra Dornei era pe 
sfîrșite. Remarcasem o tînără cu obrajii 
aprinși, aidoma căciuliței ce-o purta, pentru 
ușurința și sprinteneala cu care făcea ca 
schiurile înguste legate de picioare să alu
nece pe albul zăpezii.

Era Gabriela Mihalca, elevă în anul II 
al Grupului școlar minier din localitate. Din 
discuția purtată cu ea am aflat că este 
componentă a lotului național de schi fond 
— junioare, că are la activ locul HI la cam
pionatele republicane de anul trecut și pri
mul loc la concursul unităților școlare cu 
profil din același an.

De la mai mulți profesori-antrenori care 
ne-au văzut stînd de vorbă „cu marea spe
ranță a schiului dornean" (aprecierea le 
aparține)-, am aflat că eleva Gabriela Mi
halca este una dintre cele mai bune eleve 
ale anului II, că ea face parte dintr-o fa
milie cu încă doi schiori, cărora le este de 
multe ori și „antrenoare". Tot de la acești 
profesori am aflat că de situația școlară 
și sportivă a Gabrielei se ocupă foarte 
atent tatăl — mecanic de locomotivă 
care vine adesea după serviciu direct 
pîrtie sad la școală.

Cînd unul dintre profesori începuse 
ne relateze despre mama Gabrielei, cu
mic mai prejos decît soțul ei, cineva ne-o 
și arată urcînd panta cu un termos cu ceai, 
cum face la mai toate antrenamentele și 
concursurile Gabrielei și nu numai ale ei, 
ci și ale colegelor și colegilor. „Așa cum 
fac de obicei, trecînd prin parc am împăr
țit cîteva nuci veverițelor, iar acum ofer 
un ceai fierbinte iepurașilor mamei. Știți, 
toți sînt ca și ai mei"...

Ceea ce merită cu deosebire remarcat 
este faptul că în clasa a V-a Gabriela 
era... scutită medical la educație fizică. Iar 
acum ea face parte din lotul național de 
junioare !

pe

să 
ni

Mihail VESA
♦

Șl EUGEN A RAMAS
Dupâ Drobotă, cu anî în urrrvă, și, mai recent, dupâ Bucan, 

inclus în lotul reprezentativ de seniori, lașul lansează în rugby 
alți doi foarte înzestrați tineri, Florin Nistor și Eugen Iliescu. 
In ceea ce privește pe ultimul dintre ei, în doua partide susți
nute în toamna trecută, în fața aceluiași adversar — echipa de tine
ret a Portugaliei — Eugen Iliescu, junior fiind, îrrtr-o selecționata 
a ,, speranțelor*, s-a comportat ca un autenthc taloner, reco- 
mondat atît de gabarit (1,83 m) și de greutate (94 kg), cît și de 
remarcabile calitâți proprii acestui sport : rezistența, curaj, în
demânare.

„Iiieseu poate ajunge copia fidela a lui Ortelecan...**, ține 
sâ ne asigure prof. Emil Crișan, cel care l-a descoperit , prin 
vec nătatea cartierului Tătârași. „Batea o minge de cîrpâ ; 
chipurile, juca fotbal I Și o batea bine, făeînd-o sâ zboare 
de parcă or fi fost umplută cu aer I... In alte zile a alergat, 
a jucat oinâ, a mers pe bicidetâ. Ce vreau sâ spun ? Fâcea 
de toate, cu o mare sprinteneală. Or, din asemenea copii poți 
alege, de regulâ, pe viitorii mari performeri'*.

Profesorul-antrenor l-a încercat și în rugby. Destul de timid 
la primele contacte cu mingea ovală, copilul — nefamiliarizat 
cu munca ordonatâ, cu programul din codrul Clubului sportiv 
școlar — s-a adaptat, treptat, râspunzind încurajator exigențelor 
noului sport. A răspuns mai ales prin ambiție, prin spirit de 
dăruire. Și s-a impus. Așa a ajuns în lotul de juniori.

Dacă îl întrebi cite „bușoiuri" a luat (cîtă trintâ a fost obli
gat sâ faco) pînă la acest prag. Eugen Hîescu îți va zîmbi_, 
apoi îți va da un răspuns n țel ocolit : „Și nea Gigi Drobotă 
a fost tăvălit de nu știu cite ori prin grămezi. Dar n-a re
nunțat | Ce sâ-i fad ? * * * • • —
dne poate l...M

Cu un asemenea fel 
cum spera antreno-ui 
naț:ona!ei de seniori.

„Eugen Iliescu nu ne-a dat niciodată bătaie de cap. Este un 
elev disdplinat și sirguincios". O spune dirigintele anului III 
al Liceului industrial de construcții din lași, i_ng. C Chiriac. 
Și, ca unui care se pricepe la sport, ține sâ completeze : 
„Nu se putea face o alegere mai bună pentru rugby, sport cu 
legi atît de «spre, care cere muncă, rigurozitate, dăruire**.

La un meci în care juca și Iliescu, am zorit printre specta
tori un om core se agita ori de cite ori mingea se afla în 
posesa talonerului XV-lui Clubului sportiv școlar. Era tatăl 
lui Iliescu, muncitor macarag'u la o intreprindefe ieșeană. 
„E nelipsit de la meciurile feciorului său, vine chiar și dnd 
are antrenamente, îndemnindu-l sâ nu scape nid o minge, sâ 
nu rateze nid o acțiune", ne mărturisește antrenorul... îndem
nurile familiei, sprifnul școlii, strădaniile antrenorului și, evi
dent, propriile lui calrtâți, iată tot ctitea explicații ale reușitei 
viitorului taloner al naționalei „mari**...

Ațo-i rvgby-ul I Vine dne 

de a gindi. Eugen Iliescudi____ ____ ___poate merge, 
sau. pe urmele lui Orteîecan» titularul

T. BRĂDEȚEANU

Viteziftii patinajului progresează, dar...
■

RECORDURILE IMPUN RITMURI DE MUNCĂ!■ ■■ RECORD

întrecerile Diviziei A la po
pice ediția 1977—78, se reiau 
mîine cu disputarea etapei a 
X-a. Cele 40 de echipe parti
cipante la competiție s-au pre
gătit intens pentru noul sezon, 
jucătorii luînd parte la între
cerile Daciadei (faza pe locali
tăți sau județ), la partide ami
cale de verificare, iar sportivii 
evidențiați în meciurile din tur 
au fost invitați la prima etapă 
a „Cupei Federației". Returul 
competiției, decisiv pentru cali
ficarea echipelor (cite trei din 
fiecare serie) în turneul final, 
va prilejui, sperăm, o dispută 
de bun nivel tehnic.

Prima etapă a returului pro
gramează o serie de partide in
teresante, ca de pildă Rulmen
tul Brașov — Constructorul Ga
lați, la care pentru prima oară 
se vor întilni ca adversari I. 
Tismănar și I. Băiaș, campioni 
mondiali la perechi, 
iembrie anul trecut, 
s-a transferat de la 
torul la Rulmentul), 
un meci atractiv se 
fi cel dintre formația bucu- 
reșteană Rapid și actuala li
deră a seriei Sud, Petrolul 
Băicoi, revelația turului cam
pionatului. Meciul se joacă pe • 
arena din Giulești. în seriile 
Nord, se remarcă întîlnirile de 
la Cluj-Napoca dintre Voința 
(locul 2 in clasament) și Me
talul Hunedoara (locul 4) — la 
bărbați și Craiova unde forma
ția feminină Voința (locul 2) va 
primi replica echipei brașo
vene Hidromecanica. Campioana 
Europei, Voința Tg. Mureș (cîș- 
tigătoarea ediției 1977 a C.C.E.) 
are de susținut un joc relativ 
ușor la Timișoara, cu Textila, 
ultima clasată în serie.

Echipele campioane : Laromet 
București (f) și Aurul Baia 
Mare (m), precum și Gloria

București (m) — avînd jucă
tori care participă în Suedia la 
„Cupa polară" — nu vor juca 
în prima etapă, meciurile lor 
fiind aminate. (T. R.).

(Din no- 
Tismănar 
Construc- 

La femei, 
anunță a

Iată clasamentele seriilor înaintea 
returului : FEMININ — seria St 
1. Petrolul Băicoi 16 p (10 026
— în meciurile din deplasare),
iaromet București 14 p (9 969), 
Voința București 10 p (12 670), 
Rapid București 10 p (12 272), 
Metrom Brașov 8 p (12 085), 
Olimpia București 8 p (12 024), 
Gloria București 8 p (9 921), 8. Voin
ța Ploiești 8 p (9 581), 9. Voința Ga
lați 8 p (9 402), 10. Voința Constanța 
0 p (11 525) ; seria Nord : 1. Voința 
Cluj-Napoca 14 p (7 343), 2. Voința 
Craiova 12 p (11 915), 3. Voința Ora
dea 12 p (11 807), 4. Voința Tg. 
Mureș 12 p (9 757), 5. C.S.M. Reșița 
10 p (12 149), 6. Hidromecanica Bra
șov 10 p (9 545), 7. " ■ — -
Napoca 10 p (7 325), 
mișoara 6 p (11 993), 
Tg. Mureș 4 p (9 183). 
mișoara 0 p (16 281).
— seria Sud : 1. Gloria 
14 p (26 779), 2. Constructorul Galați 
14 p (20 724), 3. Petrolul Băicol-Cim. 
pina 12 p (20 001), 4. Petrolul Te-

■ leajen Ploiești 11 p (20 869), 5.
Voințe București 10 p (25 576), 6.
Olimpia București 10 p (20 620), 7. 
-Rulmentul Brașov 8 p (25 743), 8.
Dacia Ploieșți 4 p (24 817), 9. Rafi
norul -Ploiești 4 p (24 531)., 10. Teh- 
nometal București 3 p (19 921) ; 
seria Nord: 1. Electromureș Tg. 
Mureș 12 p (26 298), 2. Voința Cluj- 

'* p (25 795), 3. Aurul Baia 
(20 706), 4.................   ‘
p (19 963), 
p (19 967), 
p (19 953),
(20 149), 8. 

(19 892), 9.
(25 092), 10. Dermagant

Record Cluj- 
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Dermaganț 
Textila TI- 
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București
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10.
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Napoca 12 
Mare 12 p 
nedoara 12 
mișoara 10
Oradea 10 
Reșița 8 p
Mare 8 p 
Mureș 4 p .
Tg. Mureș 2 p (24 567).

Metalul Hu-
5. .C.F.R. Ti-
6. Progresul

7. Olimpia 
Unio Soia 
Voința Tg.

Joi, irJ 
sportive d 
bruarie", I 
sportiv di 
s-a dispun 
tism. lata 
trate : mal 
Lăzărescu

Luînd ca temei rezulta
tele promițătoare ale cunoscu
tului sprinter Vasile Coroș, s-a 
considerat că sportivii noștri 
au posibilități de afirmare în 
arena mondială și s-a hotărit, 
la începutul sezonului 1976—77, 
ca patinajul să intre în cir
cuitul pregătirilor olimpice. S-au 
numit cîțiva viteziști cu pers
pective pentru J.O., aceștia a- 
vînd dificila misiune de a urca 
treptele ierarhiei internaționale 
pe fondul creșterii continue a 
performanțelor.

Unde au ajuns candidații 
limpici în prezent ? După 
an în care condițiile create 
au fost materializate sută

o- 
un 
nu 
la 

sută, iată că, în actualul sezon, 
s-a produs un reviriment demn 
de luat în considerație : pînă 
acum au fost doborîte 18 re
corduri de seniori, 6 de juniori 
și mai multe de copii la Inzell, 
Madonna di Campiglio, Inns
bruck, Zakopane și Budapesta. 
Fără a se situa la „cotele" in
ternaționale, aceste recorduri, 
unele îmbunătățite cu zeci de 
secunde, exprimă resursele pa
tinatorilor noștri, care stînd încă 
la discreția condițiilor meteo
rologice, adesea continuă bătă
lia cu performanțele... pe uscat. 
Ca să putem evalua mai co
rect strădania sportivilor în a 
cîștiga secunde de la un con
curs la altul și să le apreciem 
în funcție de momentul dez
voltării patinajului românesc, 
să dăm cuvîntul unuia dintre 
autorii recordurilor de seniori, 
campionul absolut al țării, 
drei Erdelyi, electrician la 
treprinderea de tractoare 
Brașov :

„Ca să poți atinge sau 
păși ștacheta marilor perfor
manțe, e nevoie să patinezi pe 
gheață 4 500—5 009 km înainte 
de a intra în activitatea com- 
pctițională. Această distanță noi 
o realizăm (și chiar o dublăm) 
cu exerciții pe... uscat. Pe 
gheață e cu totul altceva, e u-

nicul mijloc care iți poate mări 
necontenit ușurința in alergare. 
Și totuși, idcntificînd și valori- 
ficînd posibilitățile proprii, am 
reușit, printr-un efort colectiv, 
să... urnim carul din loc. (Per
formanța de 39,99 înregistrată 
la Madonna di Campiglio pe 
500 m, îl situează pe Vasile Co
roș în grupa sprinterilor con- 
sacrați). Cele peste 30 de re
corduri ale seniorilor, juniorilor 
și copiilor se datorează faptu
lui că procesul de instruire și 
calendarul competițional au în
ceput să fie mai bine organi-

nume de rezonanță în arena 
mondială".

Noile recorduri sînt, așadar, 
rodul talentului și ' al unei 
munci ieșită din comun. Odată 
ciștigate, prețioasele secunde 
impun celor care răspund de 
organizarea procesului de se
lecție și instruire preocupări 
sporite, de natură să asigure, 
în mod constant, condiții de 
pregătire în conformitate cu 
potențialul real al sportivilor 
noștri, dornici să se remarce 
în concursurile internaționale.

Troian IOANIȚESCU
P. S. La „Cupa Prietenia", 

desfășurată recent la Berlin cu 
participarea tinerelor speranțe 
olimpice din Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R.P.D. Co
reeană, R. P. Mongolă, Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S., reprezen
tanți ai formației noastre au 
stabilit noi recorduri naționale: 
Ibolia Szatmary (14 ani, 
copii I) 49,44 la 500 m 
49,70) și 2:43,24 la 1500 m 
2:46,10) ; Dezideriu Jenei 
ani, cat. juniori II) 1:29,7 la 
1000 m (v.r. 1:30,71) și 4:55,42 
la 3 000 m (v.r. 5:02,76). Și pa
tinatorii noștri mai au în pro
gram concursuri internaționale...

RESTANȚĂ LA VOLEI

VIITORUL BACĂU -
STEAUA 0-3

Ieri după-amiază, in Sala spor
turilor din Bacău, s-a desfășurat 
partida
XU-a a Campionatului masculin 
de volei dintre formațiile Viitorul 
Bacău și Steaua București. Echipa 
bucureșteană, lidera campionatu
lui, a obținut victoria cu 3—0 (9, 
6, 11) în urma unui meci în care 
nu a evoluat totuși la valoarea ei. 
Băcăuanii au jucat timorat.

De la învingători, o contribuție 
importantă la obținerea victoriei 
au avut-o Țerbea, Pop, Bădiță și 
Aurelian. Deși nu era nevoie, 
Steaua fiind net superioară, ar
bitrii Octavian Mariuțiu (Brașov) 
si Constantin Șovăială (Ploiești) 
au ajutat pe învingători. (I. IAN- 
CU — coresp.).

restantă din etapa

ss

g

An- 
In- 
din

de-

Andrei Erdely (Tractorul Bra
șov), campionul absolut al țării

zate, iar noi știm ce vrem. Sînt 
convins că Vasile Coroș putea 
alerga in acest an sub 39 sec, 
dacă sublimele proiecte din pla
nul de redresare rapidă a pati
najului ar fi fost transformate 
în fapte. Cind fac această a- 
firmație, mă gindesc nu atît la 
mine sau la Coroș, cit Ia nu
meroșii tineri dotați pentru pa
tinaj, care ar putea deveni

PE MICUL ECRAN
VINERI 17 FEBRUARIE, ora 21,50 (pe programul II) : „Telerama 5

sport" (emisiune realizată de Viorel Raba).
SIMBATA 18 FEBRUARIE, ora 16 : Rugby, Franța — Irlanda in „Tur- 

neul celor cinci națiuni" (Transmisiune directă de la Paris; comentator 
Dumitru Tănăsescu).

DUMINICA 19 FEBRUARIE, ora 8.: „Sportul pentru toți" — gîm- r? 
nastică la .domiciliu ; ora 15 : Fotbal; Steaua — Sportul studențesc in 
„Cupa României" (transmisiune directă a reprizei a ll-a, de la sta- pî 
d onul Steaua ; comentator —’ Cristian Țopescu) ; ora 16,15 : $qh mat ; 
in... 15 minute (emisiune realizată de maestra internațională El isc beta 
Polihroniade).

MIERCURI 22 FEBRUARIE, ora 18,05 : „Cupa Mondială" la schi alpin, 
probele feminine de slalom special șî slalom uriaș de la St. Getvals 
și Megeve.

JOI 23 FEBRUARIE, ora 18,15: „Cupa .Mondială" Ia . schi . alpin, 0 
proba masculină de coborire de la Chamonix.

cat. 
(v.r. 
(v.r.
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CURS DE OFICIALI AUTO
• în ziua de 20 februarie 

deschide în Capitală un curs 
oficiali pentru automobilism 
karting. Cei ce doresc să-1 ur
meze se pot înscrie la Filiala 
A.C.R. București.

se 
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Și
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(Urmare din pag. I)

rioară, care ne poate oferi și 
surprize. De aceea, trebuie să 
șe lucreze cu un număr cît 
mai mare de copii, ca să avem 
de unde alege. Personal am a- 
vut întotdeauna o preferință 
pentru copiii proveniți din 
diul rural, care sînt mal 
zistenți și, în orice caz, 
puțin mofturoși. Al doilea 
pect al selecției este de 
tură psihică și se referă la 
opoziția naturală 
față de șlefuirea 
tehnic în toată 
pregătire.

Noi, tehnicienii, 
sia că selecția este un apanaj 
al nostru. în realitate, noi ne 
oferim numai ajutorul ; A- 
DEVARATUL SELECȚIONER 
ESTE SPORTIVUL ÎNSUȘI, 
pentru că de el depinde, în 
cea 
pînă

în
rea 
buie 
țiale 
nică 
definitiv în formarea deprinde
rilor. Dacă primul aspect al se
lecției, cel biologic, este oare
cum 
lea 
este 
rea, 
nea
a rezolva bine fiecare caz în

me- 
re- 

mai 
as- 
na-

a copilului 
amănuntului 
perioada de

avem impre

mai mare măsură, cota 
la care poate urca.
ceea ce privește pregăti- 

propriu-zisă, aceasta tre- 
axată pe elemente esen- 
din pregătirea fizică, teh- 
și tactică, pentru a le fixa

obiectiv, în cel de-al doi- 
contribuția antrenorului 

determinantă, prin pricepe- 
tactul pedagogic și pasiu- 
profesională a acestuia de

EDUCAȚIA DEPRINDERII DE MIȘCARE LA COPII
(Urmare din pag. I)

îmi solicită să lucrez suplimentar 
cu copiii, să-i Initiez în diverse 
ramuri sportive, cu predilecție 
cele practicate în aer liber, cum 
este cazul. în sezonul de iarnă, cu 
patinajul si schiul : în curțile 
școlilor și pe dealurile Budacu- 
lul, la -Cetate" șl la „Pajiște". 
Pentru a permanentiza și dezvol
ta deprinderea de mișcare la co
pii, se simte însă nevoia creării 
unor centre de inițiere în sportu
rile de iarnă, le-aș numi extra- 
școlare. foarte utile, deoarece ele 
ar completa ceea ce realizăm noi 
în scoală, într-un număr totuși 
limitat de ore", (prof. Dumitru 
Popițan, Liceul „Liviu Rebreanu").

„Nimeni nu se îndoiește — ori- 
eît de putină experiență pedago
gică ar avea — că un copil sănă
tos nu va trage chiulul, cum se 
spune, de Ia lecția de educație fi
zică. Firește, pentru aceasta este 
nevoie ca profesorul să știe 
dinainte, minut cu minut, ce are 
de făcut. Si, în plus, să aibă tac
tul de a lăsa copiilor impresia că 
participă la un joc. cînd. de fapt, 
el fac lucrul cel mal serios cu 
putință. Fără a jigni pe unii din
tre colegii mei, trebuie să spun 
că ăm observat mal multi profe
sori decît copii care... trag de 
timp. Iată de ce. în cadrul acti
vității noastre profesorii au obli
gația permanentă să-și stabileas
că în scris ce anume doresc să-i 
învețe pe copii la lecțiile lor. Un 
plan de lecție bine întocmit este 
necesar și la educație fizică la

fel ca la oricare altă materie", 
(prof. Iosif Costea, inspector me
todist de specialitate la Inspecto
ratul școlar al județului Hune
doara) .

„A Urnita formarea deprinderi
lor de mișcare doar la lecțiile de 
educație fizică. înseamnă a nu-ți 
face datoria pînă la capăt. Iată 
pentru ce apreciez faptul că multi 
dintre colegii mei din Bistrița 
continuă asemenea lecții in afara 
programului, fie în parc, vara, 
fie pe dealurile înzăpezite ale ora
șului, acum, în plin „sezon alb“. 
Este un lucru bun pe care orga
nele sportive deseori îl stimulea
ză. Mai mult, competiția națională 
„Daciada". prin diversitatea for
melor pe care le cuprinde, per
mite acest lucru", (prof. Dumitru 
Neagos. Liceul industrial de me
canică .Andrei Muresanu").
PRIMA TREAPTA A SELECȚIEI...

„La începutul anului școlar am 
întreprins o largă acțiune de se
lecție. Din 600 dg copil am păs
trat numai 100. Nu puh în discu
ție proporția, ci faptul că o mare 
masă de copil, vizați în mod spe
cial pentru selecție, nici nu știau 
să alerge sau să sară I" (prof. 
Eugen Peterffy, directorul Clubu
lui sportiv școlar din Petroșani).

„Formarea deprinderii de miș
care se realizează eficient prin 
formele cele mal simple de joț. 
Asa procedez. în cadrul secției de 
gimnastică, din dorința de a men
ține permanent gustul, plăcerea 
pentru mișcare. Așa l-am format

Si pe Dan Odorhean, gimnast în 
lotul „speranțelor", care . efectu
ează azi procedee dintre cele mal 
dificile — salt la sol și chiar salt 
cu șurub", (prof. Mircea Sîngîor- 
zan, antrenor la Clubul sportiv 
școlar Bistrița).

Printre cei care au avut ama
bilitatea să răspundă solicitării 
noastre a fost si prof. Mircea Mi
ron, secretar al C.J.E.F.S. Hune
doara. Comentariile sale pe mar
ginea temei puse în discuție, prin 
caracterul lor de generalizare, pot 
ține loc de concluzii :

„Deprinderea de mișcare trebuie 
formată șl apoi perfecționată de 
la cea mal fragedă vîrstă. Plnă 
la anii grădiniței, părinții sînt pri
mii care trebuie să se ocupe de 
această importantă latură a for
mării viitorilor cetățeni. în gră
diniță, misiunea se transferă edu
catoarelor. care, asa cum îl înva
ță pe copil să recite sau să cînte. 
tot așa ar trebui să se ocupe de 
formarea deprinderii lor de miș
care. In același timp, tinind sea
ma de faptul că părinții își înso
țesc adesea copiii la grădiniță, 
cred că n-ar fi lipsite de interes 
unele discuții între aceștia si me
dici, adevărate lectorate, asupra 
felului cum trebuie deprinși co
piii cu mișcarea, cum se poate 
dezvolta gustul pentru joc. Si, nu 
în ultimă instanță, asupra contri
buției exercițiilor fizice la crește
rea si consolidarea organismului 
copiilor. In județul nostru se face 
Simțită o astfel He preocupare, 
dar este doar un început timid, 
care nu ne poate satisface".
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PIRTIILE „DACIADEI"
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sorii din cadrul cluburilor 
sportive școlare din Miercurea 
Ciuc- șl Gheorghleni, deși ex
celentă, nu a putut suplini 
lipsa tehnicianului forului co
ordonator al schiului româ
nesc, chemat în primul rînd 
să „vadă" talente ' 
te operativ — să 
spre performanță, 
spunem că astfel

nu au lipsit. După 
V'-t opinia generală, toți
*~* «< cei trei clștigătorl

ai probelor din ju
dețul Alba meritau atenția fe
derației...

In aceeași ordine de idei, 
trebuie spus că ‘ 
dat, pe pîrtia 
Mureșului era 
gent, prezența „ ... ______
Culmea, deși doctorul se afla 
la locul concursului, el a a- 
juns abia după 25 de minute 
Ungă fetița accidentată !

Unele discuții între repre
zentanții Comisiei centrale de 
organizare la finala de la Iz
vorul Mureșului au lăsat să se 
înțeleagă că s-a pierdut, 
un moment dat, din vedere 
această comisie constituie 
colectiv desemnat, solidar 

muncă și la răspundere, și 
care întrebarea „cine e mai 
mare ?“ nu iși are rostul...

FACULTATE" NECESARAI CENTRUL NAȚIONAL 
PENTRU CEII

MECIURI AMICALE.
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BRtJARIE" LA ATLETISM
n petițiilor 
pa 16 Fe- 
mplexului 
I August" 
s de atle- 

înregis- 
me — Șt. 
n plat —

Cl. Șușelescu — 6,6 ; înălțime — 
Ad. Proteasa 2,11 m ; prăjină 
— N. Ligor 5,00 m ; feminin : 
60 m plat — Doina Budirincă 
7,7 ; 60 m garduri — Elena 
Mîrza — 8,6 ; lungime — Doina 
Anton 6,15 m.

E SPORTIVUL ÎNSUSI!
Mi s-a întîmplat să aud ur

mătoarea afirmație : „Am ju
cătoare bune, dar n-am echipă". 
Aceasta înseamnă o lacună se
rioasă în procesul de instruire 
a schimbului de mîine, și n-ar 
trebui să ne mai mirăm că in 
divizia de handbal jocurile 
sînt, în general, de un nivel 
mediocru sau că, tot în hand
bal, multe promoții de tineret 
au fost ratate. Mai semnalez 
apoi cazurile destul de frec
vente ale unor sportive de 
perspectivă care — transferate 
la echipe cu renume — au fost 
ținute ani de zile pe banca 
rezervelor, plafonîndu-se și ra- 
tîndu-și astfel orice perspec
tivă de promovare.

După opinia mea, trebuie ex
tinsă aria antrenorilor care au 
vocație pentru inițierea în abe
cedarul sportiv, avînd în vedere 
că sportul de performanță nu 
este obligatoriu în școală și nu
mai prin atragerea și convin
gerea copiilor și a părinților 
putem mări numărul celor care 
vor să-l practice. Apoi, trebuie 
vegheat ca pasiunea și price
perea dascălilor să rămînă în
totdeauna întregi, să nu se 
transforme în blazare și în ru
tină. Și, peste toate, trebuie 
vegheat cu competență și fer
mitate ca schimbul de mîine să 
fie îndrumat și controlat, să 
nu se piardă din cauza unor 
slăbiciuni pedagogice sau a u- 
nor mărunte interese de club.
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BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Serviciului preve

deri de scurtă durată, din cadrul Ins
titutului meteorologic, am aflat, pen
tru Iubitorii sporturilor de iarnă, 
grosimea stratului de zăpadă în prin
cipalele zone montane :

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

cipalele
Semenic 74 cm Vf. Omu 81 cm
Cuntu 35 cm Sinaia
Țarcu 33 cm (Cota 1500) 30 cm
Paring 35 cm Predeal 16 cm 1
Păltiniș — Lăcăuți fi cm .
Sibiu 16 cm Iezer 37 cm
Fundata 14 cm Băișoara 43 cm 1

I

cereSita fotbalului nostru ___
continuu, dar în ultimii ani s-au 
ales tot mai puține valori, 
trenorii reprezentativelor, 
trenorii divizionarelor A, antre
norii echipelor din eșalonul se
cund se plîng că nu au jucătorii 
care le trebuie și pun rezultate
le slabe — îndeosebi cele din 
confruntările internaționale și 
pe seama FONDULUI REDUS 
DE JUCĂTORI BUNI, a pre
gătirii insuficiente a juniorilor 
promovați spre vîrful pirami
dei.

Intr-adevăr, la copii și 
niori se lucrează puțin și prost.

Intr-adevăr, veritabilele 
lente au devenit in 
flori rare...

Subliniind aceste 
nu vrem să spunem 
coperit America ! Nu. Pentru că. 
din păcate, sînt lucruri foarte 
bine știute, cunoscute de ani de 
zile. Și tot de... ani de zile 
pentru rezolvarea acestor pro
bleme s-a ales doar „varianta 
promisiunilor". Nu o dată fo
rurile competente — federația 
în primul rind — au susținut că 
se vor lua măsurile necesare 
privind organizarea pe baze noi 
a pepinierelor fotbalului, pen
tru stabilirea unui sistem corr.- 
petițional adecvat grupelor de

An- 
an-

iu

ta—
ultimii ani

adevăruri, 
că am des-

CE ECHIPE VOR
După Divizia A, prezentă, fi

rește, cu toate cele 18 echipe 
în etapa „16“-imilor Cupei 
României, eșaloanele următoare 
se află Ia egalitate: 6 echipe 
din Divizia B (Chimia Rm. VII- 
cea, F.C.M. Galați, Progresul 
București, F. C. Brăila, Gaz 
metan Mediaș, Unirea Alexan
dria) și tot atîtea din C (Ind. 
sîrmei C. Turzii, Gloria Reșița. 
Constructorul Iași, Viitorul 
Gheorgheni, Unirea Focșani, 
Avîntul Măneciu). Lista califi- 
catelor este completată cu 
două formații din campionatele 
județene — Victoria Zalău și 
Recolta Diosig — care, spre

NOSPORT INFORMEAZĂ
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Iată pro- 
s :

studențesc

J.T. Arad

UI. F.C.M. Galați — Jiul „Cupa 
României"

IV. Unirea Focșani — F.C. Ar
geș „Cupa României"

'■ Chimia Rm. Vîlcea
Bihor „Cupa României"

VI. Atalanta —Verona Campio
natul italian

VII. Bologna — Foggla Campio
natul italian •

vm. Fiorentina — Perugia Cam
pionatul italian

IX. Genoa — Napoli Campiona
tul italian

X. Internazionale — Torino Cam
pionatul Italian

XI. Juventus — Lazio 
natul Italian

XII. Lanerossi — Milan 
natul italian

XIII. Roma — Pescara 
natul italian

V. F.C.

Campio-

Camplo-

Campio-

MAI TALENTAȚI JUNIORI
Ionului juniori și ar grăbi 
censiunea acestora spre forma
țiile divizionare și spre echipe
le reprezentative. După absol
virea acestei... „facultăți", fiecare 
se va reîntoarce la clubul sau 
asociația de la care a plecat 
sau — în cadrul aceluiași ju
deț — la o formație de catego
rie superioară.

Sigur că prin apariția unui 
astfel de centru național, fotba
lul nostru nu ar avea decit de 
cîștigat. Dar el singur, oricît de 
bune rezultate ar da, nu va pu
tea rezolva problema fondului 
scăzut de jucători valoroși, atî- 
ta timp cit 1) activitatea celor
lalte 46 de centre continuă să 
fie necorespunzătoare, atita 
timp cit fotbalului 2) nu i se des
chid cum ar trebui porțile șco
lilor, atita timp cit 3) antreno
rii și profesorii micuților jucă
tori se consideră niște func
ționari, atita timp cit 4) instrui
rea seniorilor de miine se re
zumă la aproximativ 300 de ore 
anual. în Ioc de 800—1 000 de 
ore ClT ESTE ABSOLUT NE
CESAR.

înființarea centrului național? 
O idee. O soluție.

vîrstă ale copiilor din centre, 
promovarea acestui atit de în
drăgit sport in școală, dotarea 
eșalonului cu materialul strict 
necesar, cointeresarea antreno
rilor care trudesc anonim la a- 
cest nivel al fotbalului. Și Ia 
ultima dezbatere (Snagov, ianua
rie), avînd ca principal subiect 
formarea jucătorilor de valoare, 
s-au făcut destule promisiuni, 
oferindu-se, in același timp, câ
teva soluții pentru ieșirea din 
impas. Una dintre idei a fost 
și aceea a ÎNFIINȚĂRII CEN
TRULUI NAȚIONAL DE PRE
GĂTIRE A -------------
Despre ee este 
pornit, de fapt, 
gimnasticii. De 
tea înființa, așadar, și un cen
tru de juniori in care să fie a- 
duși cei mai talentați jucători 
(intre 15 și 18 ani din țară și 
care să primească in această 
.„scoală" O INSTRUIRE LA CEL 
MAI ÎNALT NIVEL POSIBIL ? 
Încadrat cu cei mai buni antre
nori si plantat in perimetrul 
anei baze sportive ca stadionul 
„23 August" din București sau 
Stadionul municipal din Brașov 
(care stă nefolosit de ani de zi
le I). centrul național ar rezol
va in bună parte problema fi
nisării pregătirii virfurilor eșa-

JUNIORILOR, 
v orba ? Totul a 
de la exemplul 
ce nu s-ar pu-

• ••

as-

Lourențiu DUMITRESCU

ATINGE
eLspă

. af :
ceasta etapă a întrecerii. Au 
„procnovat* ; Steaua, U.T.A., 
Rapid, Universitatea Craiova, 
F. C. Argeș. F.C.M. Reșița, 
F. C. Bihor, Jiul și S. C. Ba
cău. Restul — < 
pierduse chiar în 
cu 4—1, partida 
Sportul studențesc 
cută la loviturile

out : Dinamo 
propriul fief 
cu Steaua ; 
fusese între- 
de 

de către U.T.A. pe 
Republicii ; F. C. 
pierduse in Capitală, 
(și avea să-și ia revanșa Ia 
sfințitul campionatului trimițind 
in .B- formația feroviară) ; 
Corvinul fusese întrecută la 
Craiova de Universitatea ; Pro-

la 11 m 
stadionul 

Cons’.anța 
la Rapid

ARBITRII MECIURILOR DIN 16-IMJLE „CUPEI ROMÂNIEI

V. Aniohi șl D.

T.

c.
Gh.

Steaua — Sportul studențesc S C. BÂRBULESCU — M. Po
pescu (ambii din București Șl P- Silvestru (Focșani).

F.C.M. Reșița — U.TJ4. : V. TATAR — L Ștefăniță (ambii din 
Hunedoara) și I. Barba (Deva).

Chimia Rm. VRcea — F.C. Bihor : V. CIOClLTEU (Craiova) — 
L. Peto (Mediaș) și D. Dopp (Sibiu).

F.C.M. Galați — Jiul : T. BALAN OVICI 
Arndt (toți din Iași). ______

Victoria Zalău — Dinamo : O. ȘTRENG (Oradea) 
Gaboș (Cluj-Napoca) și A. HIrța (Gherla).

Ind. sîrmei C. Turzii — A.S.A. Tg. Mures : GH. JUCAN (Me
diaș) — I. Banciu și I. Vințan (ambu din Sibiu).

Progresul Buc. — SXi. Bacău : I. CHILIBAR (Piteșt) 
Braun și H. Nicolau (ambii din Brașov).

Unirea Alexandria — Petrolul Ploiești : FL. CENEA 
Donciu (ambii din Caracal) și I. Branga (Tg. Jiu).

Unirea Focșani — F.C. Argeș : N. RĂINEA — D. Munteanu 
(ambii din Biriad) șl C. Săndulescu (Vaslui).

F.C. Brăila — C.S. Tîrgoviște : GH. ISPAS (Constanța) — M. 
Feeiorescu și Gh. Burlacu (ambii din Bacău).

Gaz metan Mediaș — Politehnica Iași : C. DINUEESCU 
(București) — Gh. Ionescu și R. Petrescu (ambii din Brașov).

Gloria Reșița — Olimpia Satu Mare : S. DRAGULICI — A. 
Boceanu și T. Moisescu (toți din Drobeta Tr. Severin).

Constructorul Iași — F.C. Corvinul : M. FEDIUC — Gh. Ar- 
ghire (ambii din Suceava) și V. Popovici (Botoșani).

Recolta Diosig — F.C. Constanța : L HONIG — L Lăcătiș și 
F. Logofătu (toți din Arad).

Viitorul Gheorghleni — Politehnica Timișoara : GH. RACZ 
(Brașov) — A. Szilagyi și I. Mlș (Tg. Mureș).

Avlntnl Măneciu — Universitatea Craiova : FR. COLOȘI
(București) — T. Cruceanu (Tecuci) și V. Paladescu (Galați).

cinstea lor, susținind pină a- 
cum un adevărat baraj de me
ciuri pentru a ajunge în această 
etapă — l-au trecut cu bine.

Odată prezentarea fiind fă
cută, o întrebare vine pe bu
zele tuturor amatorilor de fot
bal : ce echipe vor trece pra
gul în optimile de finală ? Pen
tru că, să ne amintim, anul 
trecut 9 formații din prima di
vizie au fost eliminate în a-

Tragerea Loto de astăzi va avea 
loc la Casa de Cultură „Mihal 
Eminescu" a sectorului 2 din str. 
Mihal Eminescu nr. 89 la ora 17.

Rezultatele vor fi transmise la 
radio și televiziune în cursul se
rii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 10 FEBRUARIE 1978

Categoria 1 : 2 variante 25% 
(autoturisme Dacia 1300) ; cat. 2: 
4 a 26.258 lei ; cat. 3 : 12 25 a 
8.574 lei ; cat. 4 : 44,75 a 2.347 lei; 
cat. 5 : 194,25 a 541 lei ; cat. 6 : 
311 a 338 lei ; cat. X : 1.735 a 100 
lei-

Report la categoria ■ 1 : 193.346 
lei.

Autoturismele „Dațda 1300“ au 
revenit participanților : JURCĂ
GHEORGHE din vulcan, județul 
Hunedoara și PIRLOGEA DOINA 
din București.

greșul pierduse la Pitești în 
fața lui F. C. Argeș. Marea 
surpriză a constituit-o înfrin- 
gerea Politehnicii Iași Ia Bucu
rești în fața necunoscutei Auto
matica, din Divizia C, 
cum și cealaltă Politehnică, 
ea din Timișoara, înclinase 
steagul, la Motru, în fața 
formații din „C“. Evident, 
surprize, chiar dacă nu erau de 
talia celei realizate în ediția 1963 
—1964 de C.I.L. Blaj, din „ju
deț", care a eliminat pe Petro
lul Ploiești, deținătoarea trofeu
lui !

Cîte
rezista 
nică 7 
pentru 
Timișoara) 
ele. Dar, 
chipelor mici să se întreacă cu 
cele mari, Cupa României ră- 
mîne „cupa k.o.“, creatoarea 
celor mai mari surprize. Așa
dar, de unde pot veni rezul
tatele cele mai neașteptate 7 
Firește, de la Zalău (Victoria — 
Dinamo București) sau de la 
Diosig (Recolta — F. C. Con
stanța). Dar să nu neglijăm re- 

‘ prezentantele Diviziei C, care 
se prezintă cu două formații 
lider : Industria sîrmei C. Tur- 
zii în seria a XH-a și Con-

după 
ace- 
și ea 
altei 
mari

formații din „A" vor 
după proba de dumi- 

în
că

mod... aritmetic 16, 
4 (la București și 
se întîlnesc intre 

dînd posibilitate e-

structorul Iași în seria a Il-a, 
Unirea Focșani (locul 4 s. IV) 
și Gloria Reșița (locul 7 s. 
VIII, pentru a doua oară pre
zentă in ultimii trei ani în 
„16“-imile Cupei), pot produce 
și ele surprize — neplăcute — 
unora dintre competitoarele din 
prima Divizie.

Așadar, anul trecui 9 for
mații din prima categorie au 
pierdut dreptul de a continua 
întrecerea. Cite le vor urma 
„exemplul" anul acesta ? Fi
rește, surpriza este deliciul 
spectatorilor, dar totodată a- 
runcă o lumină puțin plăcută 
asupra calității pregătirilor, a 
modului în care jucătorii și an
trenorii respectivi au abordat 
partida cu surata lor mai pu
țin cunoscută, activînd într-o 
categorie cu pretenții mai mici. 
Credem că din unghiul acesta 
trebuie privite meciurile de 
duminică — adevărată prefață 
la sezonul competițional de 
primăvară : • „probă de foc" 
la care vor răspunde cantitatea 
și mai ales calitatea pregăti
rilor efectuate.

Mircea TUDORAN

■ C.S.M. SUCEAVA - CORVINUL 
HUNEDOARA 3-3 (1-1), Au marcat: 
Boghiu (min. 25), Grosaru (min. 54) 
și Suciu (min. 67) pentru gazde, re-s- 
pectiv Lucescu (min. 65). Economu

R- Nun“eiller (min. 78). 
(I. M1NDRE5CU — coresp.).

F.C. BRĂILA - JIUL 3-4 (O-1). Au 
înscris s Dumitrache (min. 30. 67 ,i 
70) și Sâlâjan (min. 77) pentru oas
peți, Telegraf (min. 49) ;i Traian 
(min. 68 ți 82) de la brâilenl. (D. 
CRISTACHE — coresp.).

A OȚELUL REGHIN - POLITEHNI- 
CA TIMIȘOARA 1-2 (1-2). Golurile 
au fost marcate de Giuchici (min. 
19) ți luga (min. 22) de 1a învin
gători. respectiv Balint (min. 6). (L. 
MAIOR — coresp.).
• F.C. BAIA MARE - SIRENA 

BUCUREȘTI 3-1 (2-1). Au marcat :
Terkeț (min. 8), Roznai (min. 19) ,i 
Moldovan (min. 88), respectiv Cris
ta che (min. 34 din 11 m).

■ CUPROM BAIA MARE - MINE
RUL BAIA SPRIE 2-2 (1-0). Au în
scris : Cecan (min. 43), Bonyhai 
(min. 77) pentru Cuprom, respectiv 
Popa (min. 68) și Daloș (min. 87). 
(V. SASARANU •coresp.).

A ALTE REZULTATE : GAZ METAN 
MEDIAȘ - DACIA ORAȘTIE 6-1 
(4—0) au înscris : Moraru (4), Or za 
și Boaru de la gazde și Szilagyi de 
Ia învinși. (Z. Rîșnoveanu — coresp.); 
TRACTORUL BRAȘOV - C.S.U. GA
LAȚI 1-1 (1-1). Golurile au fost rea
lizate de Dumitru de ta brașoveni ți 
Cotigă de ta oaspeți. (C. Gruia 
- coresp.) : BRADUL ROZNOV - RE- 
LONUL SAVINEȘTI 1-6 (0-4).

ȘTIRI • ȘTIRI
• PETROLUL PLOIEȘTI A EVOLUAT

IN BULGARIA. In cadrul turneului 
întreprins în Bulgaria, echipa ptaieș- 
teană a susținut două meciuri de ve
rificare, soldate cu următoarele re
zultate : 0—1 (0—0), cu divizionara A
Spartak Pleven și 1—2 (1—1) cu 8i-
vîzlonara B lantra Gabrovo (pentru 
ploieștenî a marcat Simaciu).

A LUIND PARTE la un turneu orga
nizat* la Havana, divizionara B Me
talul Plopeni a întîlnit o selecționată 
a Cubei, de care a fost întrecută cu 
2—0 (0—0). Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Pereira (min. 64) și 
Fuentes (min. 70).
• DUPĂ CUM NE COMUNICA 

FORUL DE SPECIALITATE, încă o 
partida din Cupa României se va 
desfășura duminică di-min-eața la ora 
11. Este vorba de meciul F.C. Brăila 
— C.S. Tîrgoviște. Reamintim că la 
aceeași oră vor mai avea loc și 
jocurile Industria sîrmei Cimpia Tur
zii — A.S.A. Tg. Mureș si Progresul 
București — Sport Club Bacău.

A TESTAREA ARBITRILOR DIN LO
TUL DIVIZIONAR B. Mîine și dumi
nică va avea loc în Capitală tes
tarea fizică și teoretica a arbitrilor 
din lotul divizionar B din munici
piul București și din județele Argeș, 
Brăila, Buzău, Constanța, Dîmbovița, 
Dolj, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleor
man și Vîlcea. Testarea se va ține 
pe Stadionul Republicii, cu începere 
de la ora 8.
• UN NOU CENTRU DE COPII Șl 

JUNIORI. Un nou nucleu fotbalis
tic a fost înființat la Drobeta Tr. 
Severin și își va desfășura activita
tea pe lîngă C.S.M., liderul seriei a 
Vll-a a Diviziei C. Pentru moment, 
în noua pepinieră severineana vor 
fi pregătiți 120 de copii și juniori.
• 1NCEPIND DE AZI s-au pus în 

vînzare, la casele obișnuite, biletele 
pentru întîlnirea Steaua — Sportul 
studențesc, din cadrul ,,16"-imî!or 
Cupei României.

Cu timișoreanul LAȚA despre ,,Poli“

99 VREM SĂ NU MAI FIM SIMPLE... PĂPUȘI,
MANEVRATE PRIN IMPULSURI DIN AFARA!“

cei mai mulți ii 
podium 
Ce pâ- 

venit

— Lui „Poli*, 
pronosticbează un loc pe 
la țfirțitui campionatului, 
rere are Dănuț Lața T A 
oare riadul Timișoarei... î

— Avem la ora actuală 
clasamentul așa-numilei _ 
engleze*. Mai aducem ceva 
afară, cițtigăm totul acasă si spe
răm să fim, 
știți insă că 
că nu va fi 
vorba aceea, 
face calcule.

— Te aștepți, eu alte cuvinte, la 
o primăvară furtunoasă î

— Furtunoasă în sensul bun al 
cuvintului, 
taculos, cu 
centuez, 
tivități.

— Este 
rilor t

— Mai 
fotbal 
niciodată adversarul. In schimb, 
in toamnă, unii mi-au căutat (și 
nu numai mie) tibiile și gleznele. 
Ar trebui ca în această primă
vară arbitru să fie mai severi, 
mai prompțl în sancționarea jucă
torilor care confundă jocul băr
bătesc cu duritățile.

— Da, Lața nu lovește, îl știm 
din teren, dar totuși, el este pon- 
m cu două cartonașe galbene la 

federație. Sigur, nu-i mult, dar Ie 
are. De ce 7

— Amîndouă le-am primit pe 
drept, pentru aceeași culpă : 
prinderea de tricou a adversarului, 
care a sprintat de lingă : mine. 
Recunosc că au fost gesturi ne
sportive, promit însă să nu mai 
fac așa ceva.

— Se spune despre „Poli" că-i 
lipsește bărbăția în joc, mai cu 
seamă in deplasare. I-am auzit 
pe unii sunortcri spunind că ju
rați „ca niște domnișoare" In a- 
fara Timișoarei. Așa este ?

+ J ti
..medii 

de

acolo, in față. Să 
toti ne dăm seama 
deloc ușor fiindcă, 
fiecare echipă iși

In

adică un retur spec- 
dispute 
spiritul

aprige — ac- 
depllnei spor-

un... atac
degrabă o 

adevărat.

la adresa du-
invitație la un 

Eu n-am lovit

— De cînd a venit tovarășul 
Angelo Niculescu la noi, tot tim
pul ne-a cerut : „tnvățați să fo
losiți forța corporală in joc, fiți 
mai infipți, puneți mai mult 
„osul- la bătaie și nu vă mai 
pllngeți ca niște babe cînd vă 
ciocniți cu adversarul". Cinstit, 
are dreptate și o să vedeți că 
„Poli- o să fie mai... înfiptă în 
teren, mai voluntară in joc.

— Și ce v-a mai cerut Angelo 
Niculescu în pregătiri ?

— Să nu fim simple „păpuși" 
manevrate prin impulsuri din a- 
fară, ci să ne punem mintea la 
contribuție, să ne definim mai 
pregnant personalitatea, pentru ca 
echipa, in ansamblul ei, să aibă 
un stil al ei cînd interpretează 
partitura de joc.

— Lața are 26 de ani, Dem- 
brovschi 33. Este o diferență ! Și 
totuși, „mexicanul" pe care l-am 
văzut în pregătiri, nu rămîne cu 
nimic mai prejos. Cum explici a- 
ceastă a doua tinerețe ?

— Pentru noi toți, pentru fot
balul nostru în general, Dem- 
brovschi rămîne un admirabil 
exemplu. Pe noi, tinerii, ne sti
mulează această mare dragoste a 
sa pentru fotbal, corectitudinea 
lui. Colegul nostru a ajuns aici 
pentru că a dus o viață J 
tă, este echilibrat în tot 
face.

— O ultimă întrebare ; 
gînduri aștepți returul 
natului ?

— Șă fiu titular în echipă, ceea 
ce înseamnă să mâ pregătesc in
tens în continuare și să joc 
foarte bine în toate partidele. Și 
dacă prin aceasta vji atrage a- 
tenția selecționerilor, voi fi cu 
atît mal mulțumit.

ordona- 
ceea ce

cu ce 
campio-

Stelian TRANDAFIRESCU



LEON SPINKS-NOUL CAMPION MONDIAL AL GREILOR!
Cassius Clay in vi ns la puncte după 15 reprize epuizante

ÎN 1979, LA MOSCOVA, „REPETIȚIA
GENERALA" ÎNAINTEA OLIMPIADEI

Miercuri noapte, pe ringul de 
la „Hilton Pavilion" din Las 
Vegas (statul Nevada), s-au a- 
flat față în față două medalii 
olimpice de aur la aceeași ca
tegorie, semigrea ; ceea ce le 
deosebea însă esențial în timp 
și determinant în 
era diferența de...
Cassius Clay — campion olim
pic în 1960, la Roma, iar Leon 
Spinks — în 1976, la Montreal. 
De astădată, primul iși punea 
în joc, în fața tînărului challen
ger, centura de campion mon
dial profesionist la categoria 
grea (pe care a obținut-o întîia 
oară în 1964). Și ceea ce prea 
puțini din cei 5 000 de specta
tori ar fi crezut la începutul 
meciului, 
cheierea 
văzute : 
campion 
al 8-lea
profesioniste I — pe temeiul 
unei decizii la puncte care n-a 
întrunit unanimitatea. Iată cum 
au punctat cei trei arbitri-ju- 
decători : Art Lurie 143—142 
pentru Clay, Lou Tabat 145— 
140 pentru Spinks și Howard 
Buck 144—141 pentru Spinks.

La cîntar, combatanții pre
zentau următoarele greutăți : 
Clay — 101.7 kg și Spinks — 
89,4 kg. în primele 6 reprize,

actualitate
16 ani !

s-a întimplat la în- 
celor 15 reprize 

Leon Spinks este 
al lumii — la 
meci al carierei

pe

pre- 
noul 
abia 
sale

ILIE NASTASE
LA A DOUA VICTORIE
LA PALM SPRINGS

NEW YORK, 16 (Agerpres). 
— în turul 2 al turneului inter
național de tenis de la Palm 
Springs (California), Ilie Năs- 
tase l-a întîlnit pe australianul 
Geoff Masters, în fața căruia a 
cîștigat cu 6—7, 6—4, 6—3. Is
mail el Shafei (Republica Arabă 
Egipt) l-a eliminat în mod sur
prinzător cu 7—5. 6—2 pe ame
ricanul Eddie Dibbs, cotat al 
doilea favorit al concursului. Al
te rezultate : Ramirez — Ste
wart 6—3, 6—0 ; Solomon — 
Crealy 6—3, 6—3 ; Smith «— Du
pre 2—6, 6—3, 7—5 ; Fillol—La
ra 6—1, 6—4 ; Lutz — Van Dil- 
Ien 6—3, 6—4.

— mult prea 
pe sine — a 

in maniera

Telefoto :

admira-
11

Leon Spinks (în s încolțește pe
Cassius Clay in cursul ultimei reprize 

--------- AP. — AGERPRES

PARIS, 16 (Agerpres). — A- 
flată în vizită la Paris, ca invi
tată a asociației de prietenie 
Franța— U.R.S.S., Marina Ghe- 
rasimova, membră a Comitetu
lui de organizare a Jocurilor O- 
limpice de vară de la Moscova, 
din anul 1980, a declarat că in
stalațiile olimpice vor fi utiliza
te începînd din anul 1979 cînd 
se va desfășura repetiția gene
rală a J. O., Spartachiada po-

poarelor din U.R.S.S., la care 
vor fi invitați și 2 000 de spor
tivi de peste hotare.

La J. O. de vară, capitala 
U.R.S.S. așteaptă circa 12 000 
de sportivi din 130 de țări. 7 000 
de ziariști și 300 000 de turiști. 
Olimpiada din anul 1980 va pu
tea fi urmărită prin interme
diul televiziunii de peste 2 mi
liarde de oameni.

• TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM a Crosul de la 

Amorebieta (Spania) a revenit 
atletului spaniol Argimiro Gon
zalez, care a parcurs 6 790 m în 
22:17,6.

BASCHET • Turneul interna
țional pentru echipe de juniori, 
desfășurat în orașul polonez Ko- 
nin, a fost cîștigat de selecționata 
U.R.S.S. In meciul decisiv al com
petiției, tinerii baschetbaliști so
vietici au întrecut cu scorul de 

84—73 (34—33) formația Poloniei.

tralia) și Fritz — Peffgen (R. 
Germania).

NATAȚIE • In concursul 
înot disputat în bazin de 
yarzl, la Los Angeles, america
nul. Scott Findorff a terminat în
vingător în două probe : 50 yarzl 
liber — 20,30 și 100 yarzi liber — 
45,05. Recordmanul mondial Bruce 
Furniss (S.U.A.) a cîștigat 
yarzi liber, cu timpul de 
iar canadianul Graham 
s-a clasat pe primul loc 
yarzi bras în 2:08,9.

F.

de
25

200 
1:49,81, 
Smith 
la 200

CICLISM • După 72 ore in 
cursa de 6 zile de la Milano con
duce perechea Francesco Moser 
(Italia) — Bene Pljnen (Olanda), 
ti urmează, la un tur, cuplurile 
Gimondi (Italia) — Alan (Aus-

Clay 
sigur 
boxat 
sa obișnuită, des
tul de pasivă, dan- 
sînd mult și lan- 
sînd rare directe de 
dreapta. Spinks răs
punde prudent, dar 
eficace, reușind să-l 
rănească la gură 
pe campion. înce
pînd din rundul 7, 
Clay se arată sur
prins de faptul că 
Spinks nu ce
dează ; challenge- 
rul, la rîndul său, 
prinde curaj, trece 
la contraatac cu 
croșee și impune 
un ritm de luptă 
sufocant, căruia 
Clay îi face față 
tot mai greu. A- 
cum, Leon Spinks 
se relevă — decla
ră experții — ca un 
mare boxer. împo
triva calităților teh
nice ale lui Clay, 
adversarul a opus 
vigoarea și tenaci
tatea vîrstei : la 
fiecare lovitură 
primită Spinks a 
răspuns cu alte 
două ! După două
bile reveniri in rundele 
și 12, deținătorul centurii (acum 
la 36 de ani) se întoarce tot 
mai descumpănit la colțul rin
gului, pierzind jovialitatea sa 
obișnuită. în ultimele 3 minute 
de luptă, riscind totul. Clay a 
fost la un pas de k.o. în se
cundele finale ; la sunetul gon
gului abia se mai putea ține 
pe picioare. După anunțarea 
deciziei, Clay a declarat : „Nu 
aș fi meritat să ciștig. Spinks 
a fost mai agresiv ca mine. El 
s-a arătat demn să devină suc
cesorul meu".

Leon Spinks, noul campion 
mondial, s-a născut la 11 iulie 
1953, la St Louis, dintr-o fa
milie cu 11 copii (printre care 
și fratele său Mike, de ase
menea campion olimpic la 
Montreal, la cat mijlocie). A 
început boxul la 13 ard. în cele 
7 meciuri profesioniste ante
rioare obținuse 5 victorii prin 
k.o., una la puncte și făcuse 
un meci egal.

învinse în reLur la scor
Lie 2 AU PĂRĂSIT 

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
STEAUA SI I.E.F.S.

CAMPIONATUL DE HOCHEI AL U.R.S.S.
ȚSKA Moscova, cu 39 puncte, 
urmată de echipele Dinamo 
Moscova — 29 p și Aripile So
vietelor Moscova — 25 p.

După disputarea a 23 de eta
pe, în campionatul de hochei 
pe gheață al U.R.S.S. continuă 
să conducă detașat formația

în ultima etapă a sferturilor de 
finală ale Cupei cupelor la bas
chet, Sânudyne a întrecut 1» Bo
logna, ech.pa Steaua cu 99—76 
(44—49). după un joc echilibrat în 
prima repriză, dominat apoi de 
gazde. Autorii punctelor : Cerna t 
34. Oczelak 15, Pirțu U, Cimpea- 
nu 6, Căpușan 5, Tarău 4, respec
tiv Villalta 26, Bertolotti 23, An
tonelli 18, Roche 12, Bonamlco 8. 
Pedrotti 7, Baraldi 2, Martini 3. 
Alte rezultate: grupa B:S.B.B.K. 
SSdertalje — B.C. Barcelona 90—77 
(45—38). Clasament : 1. Sinudyne 
1» p, 2. B.C. Barcelona 5 p, 3. 
Steaua 9 p, 4. S.B.B.K. 8 p. Dacă 
ar fi câștigat meciul cu 
la Sodertalje (32—83) Steaua pro
mova in semifinale. Grupa A : 
Den Bosch — B.C. Caen 89—91
(41—48). Gabetti Cantu — Kear
ner Rijeka 92—67 (43—40). clasa
ment : 1. Gabetti Cantu 11 p 2. 
B.C. Caen 19 p. 3. Den Bosch 9 
p, 4. Kearner 7 p.

La Fraga, in C.C.E. la fete. 
Sparta a învins pe I.E.F.S.-Lic. 2 
cu 113—63 (63—32), scor datorat
prestației sub orice critică a bucu- 
reștencelor. Indiferent de rezul
tatul celuilalt meci 
(GEAS Sesto San 
Celta Vigo), Sparta

pentru semifinale : 
2 s-a clasat pe locul

masculin: Maccabi
• Ignis Varese 91—80 
—a „Liliana Ron- 
femlnin : grupa A : 

Lokomotiv Sofia — Pagnossln 
Treviso SI—M (3S—Î5) : grupa B: 
C.S. Toulon — CS. Torino 73—65 
(35—30) ; grupa C : Slovan Bra
tislava — Marita Plovdiv 79—62 
(35-0).

calificat
IJLF.S.-Lic.
3 în grupă.

C.C.E. — 
Tel AvtV - 
(43—10) ; Cupa 
cbetti* — f

SCHI • Proba feminină de 
slalom uriaș de la San S'cario 
(Italia) a revenit Claudiel Gior- 
danl, urmată de Wanda Bieler. 
în proba feminină de coborîre. 
pe primul loc s-a clasat Giu
liana Campiglia.

ȘAH • Cea de-a 9-a partidă a 
meciului dintre ma est rele Mala 
Clburdanldze șl Alia Kușnir, 
care-șl dispută in localitatea 
vest-germană Bad Kissingen fi
nala turneului candidatelor la 
titlul mondial s-a încheiat remi
ză. Scorul meciului continuă să 
fie favorabil Maiei Clburdanldze 
cu 5%—3*/> P ■ cea de-a 33-a e- 
diție a campionatului masculin 
al Iugoslaviei s-a încheiat la Bel
grad cu victoria marilor maeștri 
Borislav Ivkov și Aleksandr Ma- 
tanovicl. clasați pe primul loc. 
Ia egalitate, cu cîte 10 p. Pentru 
desemnarea campionului cel doi 
mari maeștri urmează să susți
nă un meci de baraj.

din grupa B 
Giovanni — 
și GEAS s-au

„TURNEUL PRIMĂVERII" TRIAZA VALORILE
Purtiliști eliminați in sferturi: I. ludor, y. Bideu, n. luscim, AI. Dobdcș și P. Cozma

Aslăzi se dispută, la Galați și Brăila, semifinalele „Turneului 
primăverii" la box. Iată amănunte și rezultate din galele de 
miercuri și joi.

GALAȚI, 16 (prin telefon). — 
în ciuda numărului mare de 
întîlniri ce au loc zilnic în Sala 
sporturilor, interesul gălățenilor 
pentru box este în continuă 
creștere,

REZULTATE TEHNICE : se- 
mimuscă : V. Alexa (Prahova) 
b.p. C. Cristea (Prahova), L 
Traian (Steaua) b.p. Fr. Cosoe 
(A^S.A. Tg. Mureș), N. Con
stantin (Tîrgoviște) b.p. R. Ne- 
delcu (Rapid), P. Fieraru (Vo
ința Iași) b.p. I. Bălan (Tirgo- 
viște), V. Voicilă (Steaua) c. 
neprez. R. Cozma (Dinamo), F. 
Ulinic (Nicolina) b.p. L Marchiș 
(Baia Mare) ; cocoș : L Sinan 
<A.S.A. Tg. Mureș) b.p. D. Bă- 
duț (LO.B. Baiș), I. Szigheti (Vii
torul Cluj-Napoca) b.p. D. Vot- 
nescu (C.F.R. Tim.), FL But- 
naru (Nicolina) b.p. N. Mâțoi 
(Drobeta Tr. Severin) ; semi- 
mijlocie : Gh. Simion (Dinamo) 
b.p. M. Teofil (Voința Buc.), 
N. Nichitov (B.C. Brăila) b.p. 
N. Marin (A.S.A. Tg. Mureș), 
D. Anghel (Voința Brăila) b.p. 
'L Pleșan (U.M. Tim.), Gh. Cos- 
tache (Rapid) b.p. P._Blai (Glo
ria Bistrița), 
(B.C. Brăila) b. ab. 2 C. Cucu 
(Urziceni), I. Budușan (Met. 
Buc.) b. ab. 1 I. Sala (C.S.M. 
Reșița), M. Ungureanu (St. roșu 
Bv.) b.p. P. Băloi (Moldova 
Nouă), FI. Ghiță (Steaua) b.p. 
Gh. Dicu (Rapid) ; semiu.șoară ; 
N. Buteseacă (B.C. Galați) b. 
ab. 1 Fl. Barna (Motorul Arad), 
D. Glogojan (A.S.A. Bacău) b. 
p. C. Nap (Met. Bocșa), Gh. 
Vlad (Muscelul) b.p. I. Simion 
(Met. Buc.), H. Sultan (Rapid) 
b.p. Șt. Micloș (Voința Brăila), 
I. Andone (Met. Buc.) b. p. C. 
Gârleanu (Focșani), N. Toth

Al. Podgoreanu

(A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. Fl. 
Jurcuță (U.M. Tim.), N. Brânzei 
(Nicolina) b.p. Fr. Kovary (Cu- 
gir), L Șandor (Farul) b. ab. 2 
V. Despinoiu (Plopeni) ; mijlo
cie : A. Mircea (B.C. Brăila) 
b.p. Gh. Cernea (Portul C-ța), 
V. Silaghi (Dinamo) b.p. P. 
Istra te (B.C. Galați), M. Imre 
(Mangalia) b. ab. 3 N. Vișan 
(Met Buc.), L. Bacica (A.S.A. 
Tg. Mureș) b.p. T. Crișan (Za
lău), M. Negrea (Salonta) b.p. 
P. Andrei (C.S.M. Reșița), S. 
Tîrilă (B.C. Galați) b.p. V. Dor- 
cu (A.S.A. Bacău). In sferturi 
de finală : semimuscă — Voici
lă (Steaua), Turei 
Traian (Steaua) 
Constantin (Trgv..) 
(Dinamo) ; cocoș 
(Steaua) b.p. Popa 
semimijlocie — Gh.
namo) b.p. Nichitov (B.C. Br.), 

.Budușan (Met. Buc.), b.ab.2 
Podgoreanu (B.C. Br.). Ghiță 
(St) b.p. Ungureanu (St. R. 
Bv.) ; semiușoară — Buteseacă 
(B.C.G.) b.p. Glogojan (A.S.A. 
Bc_), Vlad (Muscel) b.p. Sultan 
(Rapid).
Telemac SIRIOPOL — coresp.

(Cj-Nap.) și 
c. neprez. ;
b.p. Șeitan 
— Cipere 
(Met. Buc.); 
Simion (Di-

BRĂILA, 16 (prin telefon). — 
Numeroșii spectatori care au 
asistat la ultimele gale au avut 
prilejul să urmărească multe 
meciuri bune.

REZULTATE TEHNICE : 
muscă : T. Ghinea (Steaua) b.p. 
Gh. Ileana (St. R. Brașov), Gh. 
Brumă (Rapid) b.p. C. Bărbu- 
lică (A.S.A. Cluj-Napoca) ; 
pană : V. Dănciulescu (C.F.R. 
Tim.) b.p. Șt. Ștefan (Dinamo), 
P. Roșea (A.S.A. Tg. Mureș) b.p. 
V. Moraru (Rapid) ; ușoara : 
N. Costin (Farul) b.p. I. Mihai

(Focșani) ; mijlocie mică : N. 
Mocanu (Met. Buc.) b.p. I. Di- 
mache (Litoral), M. Olaru 
(C.S.M. Sibiu) b.p. P. Simionică 
(A.S.A. Tg. Mureș) ; semigrea : 
D. Bubă (Rapid) b.p. Fi. Pă- 
trașcu (A.S.A. Tg. Mureș), Z. 
Lăcătuș (Litoral) b.p. V. Croi- 
toru (Steaua) ; muscă : I. Vasile 
(Plopeni) b.p. N. Nicolae (Pi
tești), L. Radulescu (Prahova) 
b.p. V. Marian (Bocșa), I. Vass 
(Salonta) b.ab. 3 V. Zburlea (St. 
R. Brașov), Gh. Niță (C.S.M. Si
biu) b.ab. 3 I. Crăiță (B.C. Galați); 
pană : N. Neagu (Tîrgo
viște) b.p. Gh. Băjenaru (Cîm- 
pina), V. Donciu (Sadu) b.p. Al. 
Dobăeș (Bocșa), N. Stoenescu 
(B.C. Galați) b.p. T. Tudor 
(Prahova), Gh. Oțelea (Dacia) 
b.p. M. Iuseim (Farul) ; ușoa
ră : P. Chiștă (Nicolina) b.p. I. 
Zamfirescu (Balș), N. Stama- 
tescu (Met. buc.) b.k.o. 2 N. 
Mihalache (Hidrotehnica C-ța), 
M. Ciobotaru (C.F.R. Tim.) b.p. 
I. Cojocaru (A.S.A. Cluj-Napo
ca), S. Cuțov (Dinamo) b.ab. 2 
Gh. Bacriș (Steaua) ; mijlocie 
mică : M. Sirba (Steaua) b.p. 
I. Pop (Baia Borșa), I. Rădu- 
cu (B.C. Brăila) b.p. V. Didea 
(Dinamo), Al. Tîrboi (Farul) 
b.p. C. Ciochină (B.C. Brăila),
C. Chitu (Met. Buc.) b.p. L. 
Sava (Ceahlăul) ; semigrea ; C. 
Chiracu (B.C. Galați) b.p. F. 
Luxemburger (C.S.M. Reșița),
D. Rebenciuc (U.M. Tim.) b.p. 
D. Mihai (Voința Buc.). în sfer
turi: pană — Sorescu (Trgv.) 
b.p. Roșea (A.S.A. Tg. M.), Oțe
lea (Pitești) b.p. Stoenescu 
(B.C.G.) ; mijlocie mică — Mu- 
raru (St. R. Bv.) b.p. N. Mo
canu (Met. Buc), Răducu (B.C. 
Br.) b.p. Sirba (Steaua), Tîrboi 
(Farul) b.ab.3 Cristian (Met. 
Buc.).

Traian ENACHE — coresp.

Din tarile socialiste

PESTf 8000 DL SCHIORI CEHOSLOVACI 
LA STARTUL PROBELOR DE FOND

Anul 1977 a adus sportului 
cehoslovac succese frumoase în 
dezvoltarea activității de masă. 
Iată cîteva cifre : la com
petițiile de masă au luat startul 
1,7 milioane de persoane, care 
fac parte din 8 000 de asociații 
și cluburi sportive. La in
struirea acestora au contribuit 
123 000 de profesori de educație 
fizică, antrenori și pedagogi de 
sport

în ce privește sportul de per
formantă se notează că în 1977 
pe terenurile din Cehoslovacia 
s-au desfășurat peste 350 de în- 
tilniri internaționale dintre ca
re cîteva de mare amploare, iar 
în total numărul competițiilor și 
al meciurilor de campionat s-a 
ridicat la peste 7 000 !

Dar să revenim la primele 
evenimente de mare amploare 
înscrise pe agenda competițiilor 
de masă din acest an. Pe prim 
plan au stat firește disciplinele 
sportive specifice iernii. Crosu
rile pe schiuri cunosc o mare 
popularitate. Acolo unde zăpa
da a fost propice s-au organi
zat zeci de concursuri de schi, 
săniuș, bob, pe diferite catego
rii de vîrstă. Pentru începători 
cursele de schi-fond au fost mai 
scurte (sub 10 km), în timp ce 
pentru avansați ele au ajuns 
pînă la 50 km. Numărul celor

prezenți la startul primelor în
treceri a fost impresionant : 
peste 8 000 ! în afară de aceste 
competiții de o mare amploare 
continuă să fie organizate foar
te multe întreceri în sporturile 
de iarnă, cu caracter popu
lar : pe patinoare artificiale și 
naturale au loc concursuri de 
inițiere la patinaj artistic și de 
viteză, iar în zonele deluroase 
și montane întreceri de săniuțe 
și bob. Cifra participanților es
te estimată la 10 000, dintre care 
desigur vor fi depistați nume
roși sportivi talentați, viitoare 
cadre ale loturilor naționale de 
juniori.

In meci revanșă la hochei
SUEDIA -

CEHOSLOVACIA 3-4
La Goteborg în meciul revan

șă al selecționatelor de hochei 
pe gheață ale Suediei și Ceho
slovaciei, hocheiștii oaspeți au 
terminat din nou învingători, de 
data aceasta cu scorul de 4—3 
(3—0, 0—2, 1—1), prin golurile 
înscrise de Pouzar (2), Novy și 
Stastny. Punctele formației gaz
dă au fost realizate de Kallur, 
Lundquist și Luckner.

DE PE TERENURILE 
DE FOTBAL

ÎN CADRUL pregătirilor pen
tru turneul final al C.M. selec
ționata Austriei a susținut un 
joc amical la Atena în compania 
echipei Greciei. Partida, la care 
au asistat peste 15 090 de spec
tatori, s-a încheiat la egalitate : 
1—1 (1—0). Gazdele au deschis
scorul în minutul 40 prin Gala- 
kos, golul egalizator fiind marcat 
de Krankl (mln. 59).★
CAMPIONATUL UNGARIEI_______ a 

fost reluat cu etapa a 19-a, în care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Ferencvăros — Bekes- 
asaba 2—1; Dunaujvăros — Szegc- 
din 2—2; Tatabănya — M.TJ£. 1—1; 
Videoton — Csepd 5—0 ; Szxn- 
bathely — Păcs 4—1 ; Diosgyar — 
Ujpestt Dozsa 2—2 ; Vasas — 
Zalaegerszeg 2—0 ; Baba Eto — 
Szekesfehervăr 0—0. In clasa
ment, pe primul loc a trecut 
Videoton — 27 p.

CE SPUNE ORDINATORUL 
ELECTRONIC ÎNAINTEA C. M. 

DE FOTBAL?
Un „creier electronic" pus la 

punct de specialiștii italieni și 
alimentat cu „informații" furni
zate de 25 de cronicari de fot
bal din Roma, Milano. Torino 
și Bologna a dat următorul 
pronostic in ceea ce privește 
ordinea locurilor la camniona- 
tul mondial de fotbal din Ar
gentina : 1. Brazilia, 2. R. F. 
Germania, 3. Argentina, 4. O- 
Ianda. Comentatorii apreciază 
că ordinatorul s-a arătat destul 
de conformist ..aducînd" in se
mifinale pe cei patru capi de 
serie, și acordînd prima șansă 
Braziliei cu o probabilitate de 
59 la sută.
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