
La Harghita-Băi și Craiova

FINALELE „DACIADEI"
LA SANIE, MU SI TENIS DE MASĂ

1 ’ 1

Duminică vor fi cunoscuți șase noi campioni ai popularei competiții

PROLETARI DIN TOATE TARÎL". UNIȚI VA I

Sfîrșitul acestei săptămîrii 
este marcat de trei ample ma
nifestări ale sportului de masă 
din țara noastră : finalele edi
ției de iarnă a „Daciadei** la 
sanie (categoria 14—19 ani), 
șah (10—14 ani) și tenis de 
masă (10—14 ani).

Deci, duminică, în jurul orei 
prinzului, vom cunoaște nu
mele a încă 6 campioni ai popu
larei competiții naționale, cîști- 
gătorii fiind desemnați în urma 
întrecerilor ce se vor desfășura 
în județele Harghita (sanie) și 
Dolj (tenis de masă, șah).

Prin intermediul unor factori 
de conducere ai mișcării spor
tive din județele respective, am 
aflat amănunte referitoare la 
organizarea acestor finale.

Valeriu Pașcanu, secretar al 
C.J.E.F.S. Harghita : „Con
cursurile pentru desemnarea 
campionilor „Daciadei** se des
fășoară astăzi și miine in fru
moasa stațiune Băile Harghita. 
Concurenții, in număr de 80, 
cite un tinăr și o tînără din 
cele 39 județe ale țării și din 
municipiul București, vor fi găz- 
duiți Ia Miercurea Ciuc, de 
unde, cu autobuzele, se vor de
plasa la locul de concurs, unde 
astăzi are loc festivitatea de 
deschidere, iar miine cea de 
premiere a ciștigătorilor**.

Ion Rinderu, președintele 
C.J.E.F.S. Dolj : „întrecerile fi
nale din cadrul „Daciadei** la 
tenis de masă și șah — pentru 
categoria 10—14 ani — au în
ceput încă de vineri, la Craiova, 
cînd, la ora prinzului, a 
fost organizată o festivitate co
mună, la care au luat parte 220 
de concurenți. După aceasta, 
participanții la finale s-au îm
părțit în două săli : șahiștii iși 
dispută intiielatea la 
mese, iar tenismenii la 
Premierea urmează să 
duminică".

După cîte am. aflat 
dețe, finaliștii prezenți 
Harghita și lă Craiova s-au pre
gătit cu minuțiozitate, dorind 
să se prezinte la concursuri în- 
tr-o formă cit mai bună. Cu
cerirea titlurilor de campioni, 
a medaliilor de argint și de 
bronz ale „Daciadei" constituie 
un puternic stimulent pentru 
toți participanții.

Așadar, există perspectiva u- 
nui spectacol sportiv de cali- 
litate, care va atrage la locu
rile de concurs, sîntem siguri, 
numeroși iubitori ai acestor 
discipline.

Succes deplin tinerilor fina- 
liști !

20 de 
5 mese, 
aibă loc

din ju- 
la Băile
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Miine, sub genericul marii competifii „DACI ADA"

FOTBALUL DEBUTEAZĂ ÎN NOUL SEZON
„16"-IMILE

sezonul o- 
mai îndră- 
reintră în 

întrerupere 
. progra- 

sub egida „Daciadei", șai-

//CUPEI ROMÂNIEI
Miine Se deschide 

ficial de fotbal. Cel 
git dintre sporturi 
actualitate după o 
de aproape trei _luni, 
mind, 
sprezecimile „Cupei României". 
Evenimentul este așteptat cu ma
re nerăbdare de zecile, sutele de 
mii de simpatizant! ai fotbalu
lui care doresc, 
îndreptățire, 
comportarea 
îndeosebi a 
eșalon.

La startul 
niază 32 de echipe : 18 
nare A și 14 formații din cate
goriile inferioare, calificate din

etapele precedente ale Cupei. 
Printre aceste 14 se află și două 
„județene" (Recolta Diosig și Vic
toria Zalău), performerele de pî- 
nă acum ale competiției. Dina
mo București (campioana țării),

calități unde sînt așteptate 
viu interes (dealtfel, Diosig 
Măneciu constituie subiectul

cu 
Și 
a 

două reportaje din pag. 4—5).
„16“-imile Cupei deschid, așa

dar, noua stagiune fotbalistică.

cu justificata 
un salt calitativ in 
tuturor echipelor, 
celor din primul

de miine se ali- 
divizio-

Cum sînt valorificate condițiile pentru practicarea sporturilor de iarnă

ANCHETA HARGHITA PEPINIERA
PENTRU SCHIUL DE PERFORMANȚA

9 Clubul sportiv școlar din Miercurea Ciuc, principal producător de campioni 
naționali de juniori ® O cabană părăsită (dar încă solidă) așteaptă să fie preluată 
de oameni gospodari ® Se cere mai mu’t sprijin din partea federației de specialitate

Concurs de schi-fond pe pîrtiile de la Izvorul Mureșului 
Foto : Ion MIHĂICĂ

în ultimii ani, reprezentanții 
județului Harghita se afirmă tot 
mai vizibil în schiul românesc 
de performantă, rezultatele din 
perioada 1976—1978 plasind Ciu- 
cul înaintea unor zone cu mult 
mai mare tradiție și cu posibi
lități superioare din punct de

Cozma, Szolt Balasz, Maria Ba- 
lasz și Carol Adorjan) și 2 
locuri II (Maria Balasz și Ar
pad Peters), un loc I la fond 
(junioare II) prin Piroșca A- 
bosz, precum și 2 locuri II la 
ștafetă (juniori și junioare II).

Desigur, o primă explicație a 
acestor mai mult decit promi
țătoare rezultate constă în fap
tul că județul Harghita dispu
ne de multe zone unde se pot 
practica sporturile de iarnă : 
Harghita Băi, Izvorul Mureșului, 
Șumulcu, Gheorghieni Km 4, 
Lacul Roșu, Borscc, Harghita 
Mădăraș etc. Dar în toate 
zonele amintite, activiștii 
C.J.E.F.S., elevii și cadrele di
dactice de la C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc și Gheorghieni. precum și 
elevii de la Școala generală nr. 
10 din Miercurea Ciuc (cu clase 
cu profil de schi) au efectuat 
multe ore de muncă, pe timp 
de vară și pe timp de iarnă, 
pentru amenajarea pîrtiilor 
unor mijloace mecanice de 
care. Dar ceea 
mine hotărîtor 
zultatelor este 
că de selecție 
cadrele didactice ale 
sportiv școlar din 
Ciuc, pe de o parte, și munca 
perseverentă depusă la antre
namente, pe de altă parte.

Ion GAVRILESCU

și a 
ur- 
ră- 
re-

ce a fost și 
în privința 
riguroasa mun- 
întreprinsă de 

Clubului 
Miercurea

(Continuare în pag. a 7-a)

vedere al bazei materiale și al 
potențialului uman. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de Clubul sportiv școlar din lo
calitate. Atît în probele alpine, 
cit și în cele de fond, biatlon și 
ștafetă, această unitate lansea
ză an de an campioni. Nu mai 
departe decit la recent înche
iatele campionate republicane 
rezervate juniorilor (alpine — 
Paring, fond — Semen ic), spor
tivii de la C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc au cîștigat 4 locuri I la 
slalom uriaș și special (Carmen

0 frumoasă victorie a hocheiștilor români in „Cupa Federației”

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A ÎNTRECUT
PE DIZELIST PENZA (U.R.S.S.) CD 5-2

CONCURSUL ATLETIC 
UNIVERSITAR

Atleți studenți din centrele 
universitare Bacău, Brașov, 
București, Cluj-Napoca, Con
stanța, Craiova, Galați, Iași, O- 
radea. Pitești, Suceava, Tg. Mu
reș și Timișoara participă, as
tăzi și miine, la întrecerile edi
ției a Xl-a a concursului ' re
publican _ de sală, Competiția 
are loc în sala „23 August", as
tăzi de la ora 16 și miine de 
la ora 9,30.

A 19-a ediție a competiției in
ternaționale de hochei pe ghea
ță dotată cu „Cupa federației" 
a debutat ieri în Capitală, cu 
întilnirea dintre Selecționata 
noastră divizionară și formația 
sovietică Dizelist Penza, frun
tașă în prima ligă a campiona
tului sovietic.

Partida, de bună valoare teh
nică și foarte echilibrată pînă 
în final, s-a încheiat cu victo
ria echipei române : 5—2 (2—1, 
1—1, 2—0). Este un succes ab
solut meritat, urmare a unei 
prestații valoroase a selecționa
tei noastre divizionare. De sub
liniat, în mod special, buna dis
poziție de joc a întregii echipe, 
dîrzenia cu care ea a luptat 
pentru victorie. Partenera de în
trecere de ieri, Dizelist, este o 
formație redutabilă, cu cîteva 
individualități de marcă (Ser- 
niaev, Kosourov, Julitov și, mai

cu seamă, atacantul Gherasi- 
mov).

Primul gol a fost marcat de 
fundașul Antal, în min. 3, prin- 
tr-un șut puternic de la dis
tanță. Echilibrul a fost restabi
lit, după 40 de secunde, de că
tre Serniaev. în min. 15, o 
splendidă combinație Nistor-Ole- 
nici îl pune pe ultimul într-o 
foarte bună poziție de a marca 
și acesta îl driblează pe porta
rul Sundrov. Din nou egalare, 
în min. 34, autor Kneazev, la 
capătul unui contraatac. în min. 
36 Tureanu ridică scorul la 3—2, 
și apoi, în ultima repriză, la un 
contraatac, Z. Nagy reușește 
4—2, pentru ca, două minute 
înainte de final, același Turea
nu să realizeze, la capătul unei 
acțiuni personale, cel mai fru
mos gol al zilei. După părerea 
noastră, jucătorul nr. 1 al me
ciului a fost portarul Gh. Hu-

In paginile 4-5, informații de 
celor 32 de echipe, reportaje, 
tualitatea fotbalistică.

Cu excepția meciurilor de Ia Cimpia Turzii, Brăila și București (Pro
gresul — S.C. Bacău), programate la ora 11, toate celelalte partide 
vor începe la ora 14.

^~««~^~^^PP00PAniL JOCURILOR
Timișoara : F.C.M. REȘIȚA - U.T.A.
Rm. Vîlcea : CHIMIA - F.C. BIHOR
Galați : F.C.M. - JIUL
Zalău : VICTORIA - DINAMO
Cimpia Turzii : INDUSTRIA SiRMEI - A.S.A. Tg. Mureș
Alexandria : UNIREA - PETROLUL Ploiești
Focșani : UNIREA - F.C. ARGEȘ
Brăila : FOTBAL CLUB - C.S. T1RGOVIȘTE
Mediaș : GAZ METAN - POLITEHNICA lași
Reșița : GLORIA - OLIMPIA Satu Mare
lași : CONSTRUCTORUL - F.C. CORVINUL
Diosig : RECOLTA - F.C. CONSTANȚA
Gheorgheni : VIITORUL - POLITEHNICA Timișoara
Măneciu : AVÎNTUL - UNIVERSITATEA Craiova
București : PROGR. VULCAN - S.C. BACĂU

(Stadionul Progresul)
București : STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC

(stadi onul Steaua ; repriza a ll-a va fî televizată)

„ultimă oră" din taberele 
comentarii, interviuri din ac-

Univcrsilatea Craiova (dețină
toarea trofeului) și F.C. Con
stanța — echipe cu tradiție în 
fotbalul nostru — vor poposi 
la Zalău, Măneciu și Diosig, lo-

Și nu-i deloc exclus ca și a- 
ceasta etapă să 
cîteva „buturugi 
ducă surprize de 
să mai așteptăm

ofere k.o.-uri, 
mici" să pro- 
proporții. Dar. 
24 de ore...

TARI CU TRADIȚIE ÎN BOB 
INVITATE LA „TROFEUL CARPAJIil

întrecerile vor avea loc săptămina viitoare
campioriate-După desfășurarea ____ _______

lor mondiale de la Lake Placid, 
elita bobului mondial iși con
tinuă activitatea prin participarea 
la cîteva competiții incluse în 
calendarul F.I.B.T. Prima dintre 
acestea este „Trofeul Carpați**. 
care va avea loc săptămîna vii
toare, sîmbătă și duminică, pe 
pîrtia betonată din Sinaia. Fede
rația r>mână de specialitate a 
lansat invitații federațiilor din 
Austria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.F. Germania și Italia șl 
este de așteptat ca printre parti- 
cipanți să se afle boberi de 
valoare.

pe pirtia din Sinaia
Boberii din 

al țării noastre, reveniți de 
Lake Placid, se antrenează, 
aceste zile, la Sinaia alături 
componenții selecționatei de 
neret (care va pleca duminică 
R.F. Germania, la Winterberg, 
pentru a participa la C.E. de ti
neret, 21 februarie — 5 martie) și 
de reprezentanții cluburilor și 
asociațiilor sportive din locali
tate, din Brașov și Cimpina,

Pe pista din Sinaia, azi șl mii
ne se dispută primul concurs 
oficial de sanie al sezonului : 
campionatele naționale de juniori 
din cadrul „Daciadei**.

lotul reprezentativ
la 
în 
de 
tl- 
în

țan, excelent în cîteva interven
ții hotăritoare. A condus bine 
V. Okolicany (Cehoslovacia) aju
tat de Gh. Mureșeanu și St. En- 
ciu.

Programul de AZI : ora 15,30, 
România — Cehoslovacia (echi
pe de juniori), ora 17,30, Selec
ționata divizionară — Dukla

Trencin (Cehoslovacia) ; DUMI
NICA, ora 15,30, România — 
Cehoslovacia (juniori), ora 17,30, 
Dukla Trencin — Dizelist Penza.

Romeo VILARA
• Azi și miine, la Ploiești, 

Selecționata divizionară B joacă, 
cu Cehoslovacia (tineret)-



Girtduri și preocupări sportive ale muncitorilor de la „Autobuzul"

SA FACEM DIN TOȚI TINERII
PRACTICANȚI CONSECVENȚI Al SPORTULUI!

— De cînd lucrez la între
prinderea „Autobuzul" ? — reia 
întrebarea noastră Nister Cris- 
lea, reglor, autorul a mai mul
tor inovații. De aproape 25 de 
ani, mai precis din mai 1953. 
Atunci erau doar două hale, 
restul se afla in construcție. 
Mi-a plăcut și sportul, încă din 
copilărie. Nu am jucat intr-o 
echipă, însă aproape in fiecare 
zi mergeam pe „Ghencea" îm
preună cu viitorul internațional 
Lupescu și făceam cite un meci 
de fotbal care dura uneori 
două-trei ore. Apoi, pe cînd 
am lucrat la Fabrica de chi
brituri am practicat luptele li
bere. Odată cu trecerea anilor, 
am îndrăgit muntele și de cite 
ori am avut cite o zi liberă o 
petreceam în mijlocul pădurii 
de brazi. Acum, sînt nelipsit de 
la meciurile echipei noastre de 
fotbal și uneori o însoțesc cînd 
joacă în alte localități. îmi 
place sportul fiindcă, după o- 
rele de activitate profesională, 
ește un mijloc de destindere, de 
petrecere a timpului liber în- 
tr-un mod plăcut.

— Mă pasionează fotbalul din 
tinerețe — ne spune, la rindul 
său, Gheorghe Ene, forjor me
canic, șef de brigadă la aceeași 
întreprindere. Am jucat fotbal 
în echipa actualei întreprinderi 
„Steaua roșie", in campionatul 
orașului București. Din anul 
1960 am devenit arbitru de fot
bal și am condus peste 1 000 de 
partide. îmi aduc cu plăcere 
aminte că in anul 1339 am pri
mit Diploma de cel mai bun 
arbitru al municipiului Bucu
rești. Și acum, la cei 53 de 
ani, continui să arbitrez în 
„campionatul asociației" și con
duc destul de des jocurile de 
pregătire ale echipei noastre di
vizionare B Autobuzul.

îndeosebi îmi place să vizitez 
cit mai multe localități din 
țară, să admir frumusețile na
turii și noile construcții. Așa, 
bunăoară, am vizitat Porțile de 
Fier, împrejurimile Băilor Her- 
culane, am făcut un „tur" al 
orașului Cimpulung, am văzut 
la Tg. Jiu „Coloana infini-

tului", „PoaFta sărutului" și 
„Masa tăcerii" ale Iui Brâncuși.

Consider că este o îndatorire 
patriotică a tinerilor să viziteze 
locurile istorice ale patriei, să-i 
cunoască trecutul și prezentul, 
încerc să insuflu dragoste pen
tru sport și mai tinerilor mei 
colegi. Pe Cornel Fene, absol
vent al școlii profesionale și 
membru al brigăzii mele, 1- 
recomandat antrenorului Zahiu 
ca portar 
în curind 
lotul de 
buzuL

Acestea 
dintre iniile 
Întreprinderii 
București, 
activitatea 
parcurilor auto 
țară cu autobuze de mare ca
pacitate, pentru transportul ur
ban și interurban, precum ți cu 
auto-utiiitare pentru transpor
turile de persoane ți mărfuri.

Dar, Ia .„Autobuzul" nu nu
mai fotbalul este iubit, ci ți 
alte ramuri sportive. în anul 
trecut, așa cum ne-a informat 
Gheorghe Diaconu, secretarul 
asociației, s-au organizat sub e- 
gida „Daciadei" campionatul a- 
sociației la mai multe ramuri : 
handbal — cu participarea a 13 
echipe de băieți, titlul de cam
pioană

l-am

de fotbal și sper ca 
să fie promovat in 

seniori de la Auto-

sini gindurile a doi 
de muncitori ai 
„Autobuzul" din 

care asigură, prin 
zilnică, utilarea 

din întreaga

cucerindu-1 formația 
secției sculărie ; volei — la 
băieți — 13 echipe (campioană 
echipa CJS.C.), iar la fete 6 
echipe (campioană secția mon
taj final utilitare) ; fotbal — 13 
echipe — campioană formația 
secției montaj final autobuze ; 
tenis de masă — 110 partici
pant!*, campion fiind lăcătușul 
Nicolae Buzoianu ; șah — peste 
80 de participanți, in urma con
cursurilor eliminatorii desfășu
rate pe secțiile de producție — 
campion fiind dr. ing. Cezar 
Mereuță. Merită subliniată ac
tivitatea cea mai accesibilă și 
mult îndrăgită de oamenii mun
cii de la Autobuzul — turis
mul. In 1977 s-au organizat 32 
de acțiuni, la care au partici
pat 5 600 de oameni. Cu aceste 
prilejuri au fost vizitate loca-

lități de pe Valea Prahovei, de 
pe litoral, Valea Oltului, Cheile 
Bicazului. orașul Cimpulung 
Muscel. De asemenea, s-au mai 
inițiat întreceri la atletism, te
nis de cimp, crosuri, iar gim
nastica in producție este prac
ticată de personalul din secțiile 
sculărie, montaj final și atelie
rul de tapițerie.

— Asociația este deopotrivă 
preocupată și de sportul de per
formanță — ne-a declarat in
ginerul Lucian Duma, președin
tele consiliului asociației. Avem 
patru secții afiliate la federa
țiile respective : fotbal — parti
cipantă in campionatul Divi
ziei B. box, volei masculin și 
handbal feminin — ambele în 
categoria Onoare a campiona
tului municipal. Baza materială 
este mulțumitoare. Avem cite 
un teren de fotbal, de handbal, 
de volei, de tenis de cimp, o 
sală de box pentru antrena
mente, cantități suficiente de 
echipament pentru toate disci
plinele practicate in întreprin
dere. Dar, cum sportul cunoaște 
cu fiecare an un tot mai mare 
avint, baza noastră materială 
devine insuficientă și de aceea 
ar fi necesar să primim un 
sprijin efectiv pentru dezvol
tarea ei. De asemenea, sintem 
preocupați ca Liceul industrial 
nr. 21 -Autobuzul" să devină, 
într-adevăr, pepiniera asocia
ției pentru sportul de perfor
manța, deoarece această unitate 
de invățămint pregătește mun
citori calificați pentru între
prindere. Pină acum au fost 
descoperite de antrenori cîteva 
elemente talentate, cum sînt A- 
drian Bădilaș și Adrian Chivu 
pentru fotbal, Mihai Hongu și 
Andrei Smidu pentru box. Do
rim ca, in curind, toți tinerii 
și marea majoritate a virstni- 
cilor din întreprinderea ..Auto
buzul" să practice sportul pre
ferat, pentru ca, în acest fel, 
să petreacă intr-un mod cit mai 
plăcut o parte din timpul lor 
liber, să-și întărească sănătatea, 
să se fortifice.

Pompiliu VINTILĂ

HI PIS M „DORESC SĂ REEDITEZ ÎN ACEST AN
DUBLUL SUCCES DIN 1977“

Interviu cu driverul-antrenor Mircea Ștefănescu,
performerul sezonului trecut

— Cînd ți-ai făcut „debutul" pe 
cimpul de curse 7

— Primii pași pe hipodrom l-am 
făcut în anul 1943, la București, 
cînd copil fiind, m-am angajat 
ca îngrijitor de cai la antrenorul 
loșca Szabo.

— In ce an ai obținut dreptul 
de a conduce și cu ce cal ai rea
lizat prima ta victorie 7

— In 1947 am obținut licența de 
aprant, iar cu Aliș Veriș am ciș
tigat prima mea cursă. Dealtfel, 
tot cu acest cal am încheiat pe
rioada de ucenicie. el aducîn- 
du-ml în anul 1950 victoria ne
cesară obținerii licenței de con
ducător.

— Este cunoscut faptul că, pen
tru un driver, satisfacția cea mai 
mare o constituie ciștigarea Der- 
byului. Ai realizat ' o asemenea 
performanță 7

— în cei 35 de ani de activi
tate am ciștigat cinci derbyuri.

— Care a fost cel mai ușor 7
— Cel
— Dar
— Cel 

pedo a
rită greșelii comisă de Struna In 
vecinătatea potoul ui.

ciștigat cu Silistra.
cel mai greu 7
din anul 1972, cînd Tor- 
terminat victorios dato-

TESTAREA PREGĂTIRII FIZICE
Apreciind că și automobiliștii 

fruntași trebuie să dea dovada 
unei bune condiții fizice, federa
ția de specialitate a stabilit anu
mite norme obligatorii pentru 
cei înscriși în cursele oficiale.

afară de anul trecut, 
ieșit campion ? 
edițiile ’69,

a fost

cînd

■70, ’71 și ’74. 
cel mai greu

— în 
ai mai

— In
— Care

campionat 7
— Toate au fost 

timul, ciștigat aș 
chiar pe linia sosirii, m-a '„!_ 
tins" la maxim, „rivalul" și prie
tenul meu Gică Tănase luptind 
din răsputeri pentru a nu-mi 
ceda titlul ciștigat cu un an îna
inte.

— Fiindcă ai vorbit de Gică Tă
nase, cum ii vezi ca profesionist?

— Un excelent tactician, un 
conducător de mare finețe și aș 
putea spune că pentru a putea 
ciștiga un campionat trebuie să-1 
bați pe Tănase.

— Cu ce efectiv „ataci" stagiu
nea ’78 și care sînt piesele grele 
ale formației 7

— Antrenez un lot de 16 cai, 
dintre ei detașindu-se Sirius și 
Joben.

— In anul 1977 s-a recurs foarte 
mult la formula disputării unor 
premii In două hituri. Ce părere 
al in această privință 7

— Programarea unor asemenea

grele, dar ul- 
putea spune 

,în-

alergări în alte probe decît cele 
clasice și semiclasice o găsesc 
neindicatâ, deoarece numai caii 
din primul eșalon pot realiza 
valori superioare chiar dacă sînt 
obligați să fugă de două ori în 
aceeași reuniune.

— Dar despre felul cum 
întocmite handicapurile 7

— Aș spune că eșalonarea 
curenților într-o cursă nu 
făcută întotdeauna judicios, 
ce face ca de multe ori să avem 
alergări cu cai înșirați pe zecî și 
chiar sute de metri.

— Ce obiective ți-ai propus pen
tru acest an 7

— Obținerea unir valori cit mai 
bune cu caii pe care-i am în 
lucru și, bineînțeles, reeditarea 
dublului succes realizat în 1977, 
cînd am terminat pe primul loc 
în cele două clasamente, forma
ții și -driveri.

Gh. ALEXANDRESCU

sînt

con- 
este 
fapt

A AUTOMOBILIȘTILOR FRUNTAȘI
Testarea pregătirii fizice a au- 
tomobillștilor bucureștenl va avea 
loc In zilele de 21, 22 și 23 fe
bruarie la stadionul Progresul 
(zilnic ora 14).

'X.

> \
I

*
*

I

Luni 20 februarie 1978, la ora 12,30, in sala Dalles

EXPUNEREA „SELECȚIA IN SPORT-
Universitatea cultural-științifică București, în colaborare cu 

Consiliul municipal pentru educație fizică și sport și Centrul 
de cercetări pentru educație fizică și sport al C.N.E.F.S., 
anunță ținerea cursului de reciclare cu tema : „Selecția in 
sport". Această expunere va fi făcută de T. Bolea (Clubul 
sportiv școlar București) și Maria Zamfirescu (Clubul spor
tiv atletic București), în sala Dalles, luni 20 februarie, la 
ora 12,30. Va urma un film artistic.

LV LWV IV

O lucrare românească de specialitate tradusă In Franța

IN JOCIIIIIIE
De curind, in colecția frân
ză „Sport și progresul o- 

mului44 a apărut traducerea 
lucrării „Probleme de teorie 
și metodică în jocurile spor
tive44 aparținînd prof. univ. dr, 
Leon Teodorescu, șef de ca
tedră la I.E.F.S., fost sportiv 
de performanță, antrenor și 
autor a numeroase manuale 
și lucrări științifice. Versiu
nea franceză a acestui volum, 
editat la noi în 1975, confirmă 
valoarea contribuției științifi
ce adusă de autor la dezvol
tarea educației fizice și spor
tului, rezultat a peste un 
sfert de secol de cercetări 
teoretice și experimentale.

Se poate afirma că, de fapt, 
apariția acestei lucrări in 
Franța reprezintă nu numai 
un succes al autorului, ci al 
întregii cercetări științifice 
sportive românești, care se 
afirmă tot mai mult prin 
contribuții originale cu largă 
aplicabilitate teoretică și prac
tică. (Em. F.).

De la 1 ianuarie la 31 decembrie 1977

Pentru prima oara toate evenimentele sportive 
ale anulai într-un singur volum!

Almanahul Sportul 78
Un număr bogat, variat, 208 pagini în culori

La sfirșitul săptăminii viitoare, de vinzare 
la toate chioșcurile de difuzare a presei

Pe marginea Alpiniadei republicane

VPIATRA DE ÎNCERCARE" N-A FOST
MUNTELE, CI... JURIUL DE CONCURS!

La începutul lunii februarie, 
in masivul Piatra Craiului, s-a 
desfășurat etapa I (de iarnă) 
a Alpiniadei republicane, exa
men dificil dar deosebit de in
teresant pentru alpiniștii din 
tara noastră. Dificil, pentru că 
viscolul, zăpada și gheata le-au 
pus probleme deosebit de grele. 
Interesant, pentru că se desfă
șura, pentru prima oară, po
trivit noilor reglementări ale fe
derației de specialitate, atît in 
ceea ce privește admiterea în 
concurs cit și renunțarea la ha
remurile de timp în escaladări, 
haremuri care, în anii trecuți, au 
condus la unele efecte nedorite.

La această ediție a Alpinia
dei, din totalul înscrișilor nu
mai 25 au terminat parcursul, 
evidențiindu-se alpiniștii de la 
A. S. Armata Brașov. A.S. Tor
pedo Zărnești și A. S, Creația 
Brașov. In general, pregătirea 
sportivilor s-a făcut din vreme 
și respectîndu-se condițiile fi
xate prin regulament de către 
federație, fapt care a generat

cele mai frumoase

STIATI CA9

...Administrația Asigu
rărilor de Stat practică 
pentru conducătorii auto 
profesioniști o formă de 
asigurare de răspundere 
civilă ?

...această asigurare îi 
absolvă pe conducătorii 
auto profesioniști de obli
gația lor, care derivă din
lege, de a restitui contravaloarea despăgubirilor plătite de 
ADAS pentru pagubele pricinuite unor terțe persoane, prin 
accidente produse din vina lor, cu autovehicule aparținînd 
unităților în cadrul cărora activează ?

...asigurarea poate fi contractată de orice șofer profesionist 
al unei organizații socialiste care conduce 
capacitate cilindrică mai mare de 69 cm3 ?

autovehicule cu o

...durata contractului este de 1 an sau de 6 luni ?

____ ___ __ w____ ____ , felul autovehicu
lului condus (auto, moto) și de durata asigurării, dar 
depășește 125 de lei pe an ? '

...la asigurările cu durata de un an, prima de asigurare 
poate plăti și în două rate ?

...pentru relații suplimentare și pentru contractarea

...prima de asigurare este în funcție de
nu

se

...pentru relații suplimentare și pentru contractarea de 
asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din 
organizațiile socialiste, agenților și inspectorilor de asigura
re sau, direct, oricărei unități ADAS ?

una dintre 
întreceri din ultimii ani.

Din păcate nu și-au trimis 
reprezentanții toate județele din 
care de obicei vin competitori. 
Un prim absent nemotivat — 
județul Iași. Curioasă a fost 
însă „evoluția" sportivilor de 
la Cluj, care s-au înscris în 
concurs, au făcut și deplasarea 
pină la Piatra Craiului dar s-au 
retras după ce făcuseră, în pri
ma zi. o „recunoaștere", înspăi- 
mîntați pe semne de... „greuta
tea" baremului care trebuia tre
cut. (Acest barem, pentru un 
alpinist cu experiență, repre
zenta o nimica toată : două că- 
țărări libere — grad de dificul
tate 5 B — 
20 m).

De fapt, 
Alpiniadei. 
s-a dat pe 
dat, ci în fața comisiei federa
ției chemată să verifice dacă 
s-au respectat toate haremurile 
fixate. Multi concurenți au că
zut la o „disciplină" obligatorie: 
prezența din timp in zona de 
concurs (obligatorie cu două zi
le înainte, pentru verificarea 
materialelor, acomodare, odihnă 
și recunoașterea traseelor). Așa 
se face că reprezentanții Hune
doarei s-au întors acasă fără 
să ia parte la concurs, iar spor
tivii de la „Steaua roșie" — 
Sibiu și timișorenii (care au ve
nit cu doi oameni in echipă, în 
loc de trei și două rezerve) au 
urmat exemplul hunedorenilor, 
fiind nevoiți să ia primul tren 
către localitățile de baștină. Cu 
alte cuvinte, examenul 
nu a fost muntele 
na. care, mai ales 
trebuie să stea pe 
pentru a se evita 
plare ce ar putea 
accidentări.

— Federația este hotărită si 
pe viitor să aplice cu strictețe 
regulamentul, neadmițind să in
tre in concurs sportivii care nu 
îndeplinesc normele de control 
și nu au materialul necesar in 
cantitatea și de calitatea cerută, 
ne-a declarat Matei Scherin, 
secretarul Comisiei centrale 
tehnice de alpinism din cadrul 
F.R.T.A. Vom acționa cu perse
verență pentru creșterea indice
lui de siguranță a escaladărilor, 
chiar dacă Ia unele concursuri 
vor lipsi sportivi de valoare, 
dar certați cu

pe parcursul a cite

la această etapă a 
examenul dificil nu 
traseele de escala

dificil 
ci... discipli- 
la alpiniști, 

primul plan, 
orice întîm- 
conduce la

Sever NORAN



TURISMUL - MIJLOC DE EDUCAȚIE PATRIOTICĂ
Un îndemn mereu in actualitate I VĂ7ÎND, PREȚUIEȘTI CU ADEVĂRAT

TINERE, CUNOAȘTE ȚI ȚARA!"
Turismul oferă practicanților săi daruri de preț : infuzie de 

sănătate, relaxare după eforturi prelungite, cunoștințe pentru 
care, stind intr-o bibliotecă, ar trebui să citești volume întregi 
despre locuri și oameni, văzuți însă cu ochii altuia. Dar, în 
afară de aceste virtuți ale turismului, există una care il 
înnobilează : contribuția plenară la făurirea și adîncizea 
dragostei de patrie, de glia în care odihnesc străbunii care 
au apărat-o cu vitejie și abnegație, la dezvoltarea 
tului patriotic.

Iubești ceea ce cunoști și prețuiești, ceea ce iți incintă 
sufletul : frumuseți dăruite 
omuhri, se spune, pe bună 
istorici, oameni de știință 
Nicolae Bâlcescu a ajuns 
a se întîlni cu Avram lancu. Vasile Alecsandri cutreiera țara |? 
pentru a culege doine și balade. Mihai Eminescu a bătut cu 
pasul drumurile Bucovinei și Moldovei, ajungînd pe jos la sȘ 
Blaj, iar de acolo, prin multe orașe ardelene, pînă la losif J; 
Vulcan, la Oradea. Alexandru Vfahuță a scris „România 
pitorească** iar Nicolae lorga a adunat impresii despre me- 
leagurile României înainte de anul 1918. Cuvintele „Tinere, 
cunoaște-ți țara !**, spuse de I. Simionescu,. au devenit r? 
un îndemn de valoare inestimabilă. Pentru toți aceștia și 
pentru milioane de semeni ai lor iubirea de țară s-a făurit 
prin cunoașterea istoriei și a comorilor ei turistice.

Obișnuind tineretul să practice turismul in toate formele 
sale : drumeție, cicloturism, ascensiuni pe cărări de munte 
și chiar turismul auto — care il pot duce să vadă frumu- 
sețile de basm ale României, să vadă locurile unde s-au 
hotărît destinele neamului în bătălii împotriva cotropitorilor, Ș 
comorile de artă făurite de strămoși și, totodată, uriașele 
prefaceri din anii socialismului, grandioasele realizări care 
îți umplu inima de o justificată mindrie - contribuim din plin 
la creșterea și maturizarea sîmțămîntului patriotic.

Un rol important în educarea tineretului revine școlii. 
Printre dascălii care rămîn în mintea elevilor sint și 
cei cu care au călătorit, cei care le-au deschis ochii asupra 
frumuseților țării, cei cu care au vizitat monumente istorice J; 
și de artă.

Alături de acești dascăli — pentru sportivii angrenați în 0 
competiții, care le solicită deplasarea în diferite zone ale 
țării - un rol important il au antrenorii, conducătorii de 
delegații care îi însoțesc. Aceștia trebuie să fie nu numai J; 
sfătuitorii tehnici ai sportivilor, ci și educatorii lor. Ducindu-i și sJ 
invățindu-i să vadă frumusețile țării, obiectivele turistice 
care amintesc de gloria străbună, realizările din anii socia- 
lismului, ei îndeplinesc un act de mare cinste și responsa- 
bilitate civică, sădind în sufletul sportivilor sentimentul că 
nid un sacrificiu nu este prea mare pentru păstrarea și g: 
apărarea comorilor patriei, acel patriotism fierbinte care g; 
de-a lungul deceniilor i-a însuflețit pe comuniștii români să g; 
lupte cu abnegație pentru libertatea, fericirea și demnitatea Jg 
poporului nostru. gg

sent Amen

de minade natură sau făurite 
dreptate. Marii cărturari (scriitori, 
etc.) au fost și mari călători, 
pină-n inima Apusenilor pentru

Adunați în jurul profesorului, 
copiii ascultă cu emoție și prin 
fața ochilor li se perindă, parcă 
aevea, imaginile evenimentelor 
de atunci, din acea toamnă de 
foc a lui 1944. „în cinstea lor 
a fost inălțat acest monument, 
copii, a ostașilor căzuți la por
țile orașului pentru eliberarea 
Iui de sub ocupația hitleristă ; 
in cinstea celor care și-au văr
sat singele la Oarba de Mureș 
dind peste cap armatele cotro
pitoare. in cinstea eroilor nea
mului nostru. Iatâ cum s-au 
petrecut faptele..."

Și copiii ascultă cu ochii larg 
deschiși. Pe soclul înalt de mar
mură, statuia ostașului român, 
ridicată aici, în inima orașului 
Tg. Mureș, umple parcă văz
duhul...

Au venit tocmai din comuna 
Balda, acești copii, in drume
ție duminicală, pentru a face 
cunoștință mai indeaproajje cu 
capitala județului. Au vizitat 
Muzeul de istorie, Palatul de 
cultură, cu vestita Sală a o- 
glinzilor, s-au oprit uimiți in 
fața uriașului Combinat chimic, 
fac popas Ia Statuia ostașului 
român. Același traseu l-au ur
mat. in duminicile trecute, pio
nierii din Band, din Zaui de 
Cimpie, de la școlile generale 
din Luduș, de prin alte loca
lități.

„Acțiunile turistice dumini
cale ale pionierilor și școlari
lor, devenite de o vreme în
coace • obișnuință in județul 
Mureș — ne spunea Haas Dai- 
cbendt, șeful comisiei sport- 
turism al Consiliului județean 
al pionierilor — sint nu numai 
prilejuri de destindere. de 
întreceri sportive. Mulți pro
fesori și comandanți de u- 
nități de pionieri (mă gîndese 
la loan Gandalâ — Casa pio
nierilor Sărmaș, Ion Sălăgean 
— Casa pionierilor din Tg. 
Mureș, Stefan Samel — Șc. 
gen. nr. 2 Reghin și alții) pre
dau elevilor, în excursii, emo
ționante lecții de istorie, de 
geografie, de educație patrio
tică".

După cum aveam sâ aflăm, 
ășemenea acțiuni nu sint pu
ține. Peste 150 de școli din ju
deț organizează trimestrial ac
țiuni turistice cu vizitarea unor 
localități, a unor locuri istorice 
și zone pitorești de neasemuită 
frumusețe. Pionierii mureșeni,

pasionați „Amici ai drumeției*, 
au deschis — în cadrul acti
vităților turistice — peste 360 
de trasee, au organizat, in va
canțe, patrule montane pe Va
lea Mureșului și Valea Gur- 
ghiului, in sprijinul turismului 
de masă, au luat sub ocrotirea 
lor 6 monumente ale naturii 
de interes național : Poiana 
narciselor de la Moceara Gur- 
ghiului. Parcul dendrologic Ra- 
cocki din Gurghiu, Lacul Ursul 
Negru din Sovata, Pădurea Le- 
peș și Pădurea Remetea. în 
vara trecută a fost organizată 
prima ediție a marii acțiuni 
de vacanță, sugestiv intitulată, 
„steaua Lăpușnei" (in progra
mul căreia intră concursuri de 
orientare turistică, tir, pistă cu 
obstacole pentru întreceri spor
tive aplicative). Purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor de la 
Mureș așteaptă cu nerăbdare 
vacanța mare, pentru ediția a 
Iî-a.

în drumurile lor copiii co
lindă munții, cunosc și invață 
să ocrotească natura, amena
jează izvoare și locuri de po
pas pentru drumeți, iși călesc 
forțele prin mișcare in aer li
ber. Dar mai presus de toate, 
aceștia descoperă cu ochii lor 
realizările oamenilor și frumu
sețile acestui pămint românesc, 
pe care învață să le prețuiască 
și să le iubească din adincul 
inimii lor.

Viorel TONCEANU

La fiecare sfirșit de săptămină, 
iubitorii turismului iau cu asalt 
cărările înzăpezite ale munților...'

PE TRASEELE LUMINII

I
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Paralei cu 
zarea unor__ _____
săptăminale spre zo
nele montane, ele in
sele un mijloc de e- 
ducar-e a 
parti cipanți 
prilejul să 
o parte din 
tile patriei.
semnat din planul A- 
gențlei B.T.T. Bucu
rești și alte acțiuni 
care, bucurîndu-se de 
o largă audientă, o- 
feră excursioniștilor 
posibilitatea de a vi
zita locuri legate de 
istoria mai veche sau 
mai nouă a țării. Pe 
,,traseele tematice* au 
mers, numai de la în
ceputul anului, peste 
7 000 de tineri din 
scoiile, facultățile și 
întreprinderile bucu- 
reștene. ceea ce de
monstrează interesul 
pentru cunoașterea 
zonelor de însemnă
tate istorică» dar si 
pentru marile obiec
tive industriale create 
în anii socialismului.

organi- 
excursii

tinerilor 
care au 
cunoască 
f rum usc
am con-

Vizitarea _ cetăților 
de lumină* de la 
qurtea de Argeș. Vi
ei raru. 
Vil cea, 
fost tot

. le juri 
contact 
neobosită a oamenilor 
pentru continua dez
voltare a tării, cum 
popasurile la Mărâ- 
șești, Nămăiești. Că- 
lugăreni. Giurgiu, Tîr- 
goviste au însemnat 
întoarceri în timp. în. 
timpul de luptă a po
porului român pentru 
libertate, independen
tă si progres social. 
Tineri de la între
prinderea de mecani
că fină, de la Vulcan,
Tricodava. Cesarom. 
Progresul. Dîmbovița. 
Studenti de ' 
tectură si 
au stat de 
muncitorii 
cu activiștii 
cu veteranii din răz
boi. clipe care au ră
mas adine întipărite

Lotrișor. Km. 
Voineasa au 
atîtea pri

de a lua 
cu munca

la Arhi- 
Geografic 
Vorbă cj 

fruntași, 
de partid.

■ - . . *. i
în inimile tuturor ce
lor prezenti." ’

Pentru multi dintre 
participantl. aceste 
excursii au fost tot
odată si ocazii bine
venite de a face, utile 
schimburi de expe
riență sau de orien
tare profesională. Asa 
s-a întîmplat atunci 
cînd s-au întîȚnit cei 
de la „23 August*, cu 
colegii lor de la Hi
dromecanica ' Brașov 
sau întreprinderea de 
utilaj chimic Km. Vîl- 
cea. sau eînd stu
denții de la Politeh
nică au vizitat muni- 
cipiile Brasov sau Pi
tești.

Să mai' notăm, de 
asemenea, că „trase
ele tematice* mai dau 
posibilitate partici- 
panților .să-șl îmbo
gățească si cunoștin
țele de cultură gene
rală. contribuind ast
fel si mai mult la 
formarea și educarea 
tinerilor.

Em. F.

EXCURSIE TURISIIC-SPORTIV-PROEESIOMLĂ...
Un grup masiv d» tineri, băieți ți fete, au intrat în secția de asam

blare a întreprinderii ,,23 August* din Sa tu Mare, l-a întîmpinat 
maistrul ți cîțiva muncitori, tineri și ei. Președintele comitetului sin
dicatului, Hugo O rend i, a făcut prezentările. Apoi, gazdele ou în
ceput să expEice, oaspeții să întrebe. Sa desfășurat un dialog pe 
care toți, localnici și vizitatori, l-au considera* se vedea bine — 
foarte interesant. „Noi am rezolvat problema deșeurilor...** „Noi, însâ 
ne-am gîndit câ..." Și. totuși. discuțiile nu se purtau între specialiștii 
a două unități indikstria-le, așa cum am fost și noi tentați să credem. 
In secția de asamblare a IntneprinderW ,,23 August* din Satu Mare 
se afla un grup de... sportivi, reprezentanți ai întreprinderii ,.Metali
ca" din Oradea ! l-am numărat : 22 muncitori care practică fotbalul, 
cărora W s-au adăugat aiți 43 de muncitori, amatori ai altor discipline, 
printre care șahul, handbalul șr tenisul de masă.

Asistasem, așadar, la moduJ de desfășurare a unei acțiuni turistice 
de o factură cu totul aparte. Un grup de oameni ai muncii din Ora
dea organizaseră o acțiune turistică la Satu Mare, cu care prilej s-au 
desfășurat^ o serie de întîlniri sportive între echipele reprezentative ale 
celor doua întreprinderi cu profil asemănător. Fapt notabil,. însă, era 
că. profitind de vizită, colectivele de muncitori-sportîvi efectuau și un 
cit se poete de util schimb de experiență pe plan profesional. ,,ldeea 
acestor acțiuni combinate — avea să ne spună cu mîndrîe secretarul 
asociației sportive de la ,,23 August", Augustin Filip — ne aparține. 
Inutil sâ vâ spun câ, dat fiind succesul schimburilor de felul aceluia 
pe care l-ați văzut, vom extinde întîlnirile bilaterale turiști c-sportiv- 
profesioncle. Ne gindim în primul rînd la „Emailul roșu“ Mediaș. Și 
poate câ, odată conectate la aceste acțiuni ți alte întreprinderi cu 
P'ofi! asemănător, n-ar fi exclus sâ Organizăm ți o cupă transmisi
bilă*.

Oboseala urcușului pînă la cabana de lingă f runtea Călimanilor se șterge ușor, după o bătaie cu T. RADU
bulgări de zăpadă și un instantaneu fotografic... I_________________________ _________________________________________________

După vârstă, ing. Grigore
Ursu nu mai este un băr
bat chiar atit de tinăr. Și, 

totuși, înfățișarea sa, o anumită 
ușurință in mișcări și o cuce
ritoare prospețime trezește pes
te tot, in Combinatul industrial 
pentru construcții de mașini din 
Bistrița, o mare admirație. 
„Știți care-i taina ?“ ne spune 
ing. Nicolae Viciu, locțiitor al 
secretarului comitetului de 
partid. Pe Grigore Ursu n-ai 
să-l găsești niciodată, la sfirșit 
de săptămină, în oraș. Pleacă 
pe munte, cu familia, cu prie
tenii, cu tovarășii de muncă. 
Este un model pe care tot mai 
mulți dintre noi caută să-1 co
pieze...".

„Mulți dintre noi“ vrea să 
însemne, de fapt, cum ne-am 
dat seama, sute de tineri din 
cea mai importantă unitate de 
producție de pe marea plat
formă industrială a Bistriței zi
lelor noastre. Fiindcă sute de

IUBITORII DRUMEȚIEI - CONSTRUCTORI 
SI BENEFICIARII...
o

tineri — urmind exemplul lui 
Grigore Ursu — iau drumul, la 
sfirșit de săptămină, de acolo, 
de pe valea Tărpiului, către 
cele mai pitorești zone ale 
Rodnei. Unii fac popas la 
Singiorz, pe valea Someșului, 
stațiune balneoclimaterică si
tuată intr-o odihnitoare regiune 
împădurită cu fag, molid și 
pini. Alții merg mai departe, 
străbătind pasul Birgăului, pină 
la Piatra Fintînele, loc de ideal 
agrement și de practicare a 
sporturilor de iarnă. Sau chiar 
mai departe, la Măgura Calului, 
un fel de... Poiana Brașov a 
bistrițenilor, intr-o etapă de în
ceput in ceea ce privește ame
najările.

„Există, însă, și temerari care 
se avîntă spre înălțimi mai 
amețitoare, trecînd prin poarta

Călimanilor. în zona Colibița și 
ajungînd pînă la virful Bistri- 
ciorul, la 2 000 de metri !“ ne 
asigură frezorul Pavel Lorințu, 
secretarul organizației U.T.C., 
care adaugă : „Pentru tinerii 
noștri, modelul Grigore Ursu nu 
rămîne fără ecou. Foarte mulți 
înțeleg foloasele mișcării în aer 
liber, preferîndu-le țigărilor sau 
unei nevinovate sticle cu bere..."

In această privință s-a stabilit 
un consens aproape general. 
Altfel nu ne explicăm de ce 
ing. Titus Sasu, președintele 
asociației sportive, este nevoit 
să programeze din timp înscrie
rile in excursii, invitațiile la

drumeție, concursuri de săniuțe 
5> schi.

S-a realizat ceva mai mult, 
aflăm de la prof. Grigore Gra- 
pini, din activul Comitetului ju
dețean U.T.C. Și anume s-a 
amenajat o cabană (50 locuri, 
la priciuri) la o altitudine de 
peste 1700 de metri, aproape 
de virful Bistriciorul. Știrea in 
sine ar putea trece neobservată, 
Cind afli, insă, că multe din 
materialele de construcție au 
fost transportate in spate, pe 
poteci in... premieră, printre 
troiene de peste un metru, amă
nuntul capătă o semnificație 
aparte. înțelegi că aici s-a con
sumat un fapt de viață cu im

plicații umane mult mai largi. 
Nu mai este vorba de o simplă 
ieșire pentru agrement. Tinerii 
din Bistrița au pus tot sufletul 
pentru a-și amenaja o casă a 
lor, o casă a sportului tocmai 
acolo sus, pe fruntea Călima
nilor. Gestul, superb in frumu
sețea lui, vorbește de la sine și 
demonstrează ce fel de prieteni 
are turismul aici. Ei se identi
fică nu numai cu Grigore Ursu, 
ci și cu maistrul Dumitru Ar- 
deleanu, lăcătușii Viorel Cornea 
și Ambrozie Ciceu, subinginerii 
Radi ța Bordeianu și Isidor Tatar 
sau cu economistele Rozalia 
Mihali și Emilia Ianoși. Să ne 
înțelegem: este numai începu
tul unei liste fără sfirșit...

Tiberiu STAMA



STARTUL SPERANȚEI
4 ncepe - vrem sâ credem și dorim — sezonul reabilitării I fotbalului ! Pentru că fotbalul nostru trebuie să se 

reabiliteze acum, in 1978, pentru șirul de eșecuri și 
decepții din toamna trecută I Deschiderea o face „Cupa 
României" — competiție organizată in cadrul Daciadei. O 
ocazie pentru majoritatea echipelor din Divizia A de a-și 
potrivi cit mai exact „motoarele", de a le verifica turația 
maximă, chiar dacă întîlnesc, în unele cazuri, adversari cu 
trei clase competiționale mai jos. Sau tocmai de aceea I 
Doar se poate întîmpla — și nu va fi nici prima, nici ultima 
oară — ca tocmai un asemenea partener să le dea o lecție 
de angajament ți dăruire, devenind mereu pomenita „butu
rugă mică" din poveștile uimitoare ale Cupei. Pentru între
cerile intre concurenți de aceeași clasă competițională, con
diția realizării unor partide în adevăr de „prima categorie" 
apare ca o lege ce trebuie să stea chiar deasupra cifrelor 
de pe tabela de marcaj I

începe sezonul reabilitării fotbalului nostru I Chiar de la 
ridicarea cortinei, cele 32 de concurente ale „16"-imilor, 
unele ajunse aici prin propriile merite pe traseul de pină 
acum al cupei, altele prin apartenența la campionatul nr. 1 
al țării, au datoria să demonstreze — învingind chiar și 
adversarii numiți teren desfundat sau condiții atmosferice — 
că săptăminile de pregătire, pentru calificarea cărora adjec
tivele frumoase nu s-au drămuit, au reprezentat în adevăr o 
apropiere reală de potențialul marii performanțe la capitolul 
„acumulări fizice" și că și în celelalte direcții sînt progrese.

începe sezonul reabilitării fotbalului nostru I Jucătorii - 
care s-au convins de atîtea ori de pasiunea și căldura spec
tatorului — au marea datorie să-i demonstreze iubitorului de 
fotbal că poate conta pe ei. Pasiunea totală, dăruirea din 
teren iși vor afla cu siguranță corespondentele in tribune, 
în participarea caldă și generoasă a spectatorului la lupta 
de pe gazon.

Ar fi prima și cea mai fără de tăgadă probă că începe 
sezonul reabilitării fotbalului nostru I Fotbaliștii, - de la 
vechiul internațional și pînă la tinărul jucător din mica echipă 
județeană care va trăi miine marele meci al vieții lui — 
nu trebuie să precupețească nimic spre a face, din „ridica
rea de cortină" peste ,,16"-imile Cupei, un start ol speranței.

în tabloul „16“-imiior „Cupei României11, două comune : 
Măneciu și Diosig. Localități pentru unii necunoscute. Fotbalul, 
cu fantastica sa forță de atracție, le-a propulsat în centrul 
interesului acestui prolog de stagiune. Cine sînt aceste comune 
și micile lor echipe cu nume (astăzi) mari ? Am încercat să 
răspundem la aceste două întrebări frecvente în ultimele zile, 
trăind cite o zi Ia Măneciu și Ia Diosig.

Reamintim condițiile calificării in optimi : cu excepția jo
curilor Steaua — Sportul studențesc și F.C.M. Reșița — 
U.T.A., dacă după 90 de minute scorul este egal se dispută 
prelungiri (două reprize a cite 15 minute) ; in situația în 
care egalitatea se menține, se califică echipa în deplasare. 
Pentru partidele amintite, dacă după prelungiri este tot ega
litate pe tabela de marcaj, se execută lovituri de la 11 m 
pentru desemnarea învingătoarei.

...Cînd am urcat la Măneciu, 
pe drumul spre Cheia, în um
bra sălbatică a Ciucașului, 
știam doar că în această co
mună (cu aproximativ 11000 
locuitori) va veni să joace în 
„Cupa României11, Universitatea 
Craiova. Și mai știam că, în 
drum spre București, la trage
rea la sorți, reprezentantul e- 
chipei Avîntul Măneciu, Gheor
ghe Ionescu, farmacistul comu
nei și corespondentul ziarului 
nostru, nu-și dorea decît „una 
din cele trei mari echipe ale 
fotbalului nostru, Dinamo, Steaua 
sau Universitatea Craiova !“ 
Sorții au fost generoși, zic cei 
mai mulți din comună, deoa
rece cite echipe mici nu-și do
resc să joace cu însăși dețină
toarea cupei ? ! Și meciul de 
mîine a devenit un eveniment 
de răsunet in viața acestei har
nice comune atestată documen
tar acum 549 de ani.

...„De la Brașov la Ploiești 
am primit cereri de bilete, din 
sate, comune și orașe, și treaba 
asta ne bucură, ne face cinste. 
Iar dacă mica noastră echipă 
a cunoscut o asemenea min- 
drie de a juca cu puternica 
formație craioveană. atunci ei, 
jucătorii, și noi toți cei din 
jurul lor vom face totul să ne 
comportăm onorabil, iar vizita 
deținătoarei trofeului să ră- 
mină mult in memorie !“ a zis 
președintele asociației Gheor
ghe Despan. inginer șef la 
U.F.E.T. Măneciu. „Meciul a- 
cesta e o adevărată sărbătoare 
in viața comunei, ți tocmai de 
aceea ne gindim să oferim o 
surpriză. Adică să facem ceea 
ce nu crede mai nimeni, să eli
minăm pe ciștigătoarca cupei !“ 
mărturisea, la un moment dat, 
primarul comunei, Gheorghe 
Preda. Entuziasmul primirii u- 
neî echipe de renume a născut, 
deci, și „ambiții imposibile",

cum zicea cineva. „Vă amin
tiți de C.I.L. Blaj, de C.I.L. 
Gherla, de Foresta Fălticeni sau 
Arie șui Turda au întrebat 
cu subînțeles Ilie Alexe, 
secretarul asociației, și Dumi
tru Georgescu, fostă extremă 
a Avintului, ambii convinși că 
„duminică, la Măneciu, se va 
realiza un rezultat de senzație". 
Acestea sînt ambițiile. Cine 
este echipa Avîntul Măneciu, 
de care-și leagă localnicii ma
rile speranțe ?

Este formația muncitorilor 
forestieri, înființată în 1946, pe 
care actualul antrenor al cra- 
iovenilor Ilie Oană, o suprave
ghea de două ori pe săptămînă, 
pe vremea de aur a Petrolu
lui. O echipă care din 1973 
activează în Divizia C unde, în

lâu), două divizionare C (ă—2 
cu Caraimanul Bușteni și 4—2, 
după executarea penaltyurilor, 
cu I.C.S.I.M. București, cea care 
eliminase Rapidul) și două di
vizionare B (4—0 cu Carpați 
Sinaia și 2—0 cu Metalul Plo- 
peni).

...Echipa plecase in alergare 
20 kilometri, pe șoseaua spre 
Cheia. „Trebuie să rezistăm i» 
primul rind fizic' mărturisește 
antrenorul Petre Beucă...

La stadion, unde vor fi 5 Ofl* 
de oameni, se puneau brazde in 
careuri...

în oraș cițiva tineri iși pre
gătiseră caietele de autografe—

Gheorghe Despan se interesa 
de „fanionul special" și cupa 
din lemn pentru „oaspeții 
preț11...

La Măneciu. fotbalul va 
mîine în sărbătoare !...

★
Cam pe la jumătatea dru

mului dintre Oradea și Valea 
lui Mihai se află comuna 
Diosig — cea mai mare loca
litate rurală a județului Bi
hor. Fotbalul a născut aici o 
nebănuită efervescență
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VEȘTI DE „ULTIMA ORA" DIN CELE 32 DE TABERE
Înaintea deschiderii sezonului 

oficial de primăvară, care este 
marcat prin meciurile _16“- 
imilor din cadrul „Cupei Româ
niei", am făcut o incursiune, 
cu caracter informativ, in rân
durile celor 32 de combatante. 
Iată

• 
AL 
este 
care 
trenată de Em. Jenei și C. Crer 
niceanu, înaintea întâlnirii de 
mîine cu Sportul studențesc. Se 
anunță formația standard, in 
frunte cu Iordănescu, Dumi
tru și ceilalți internaționali. în 
ce-i privește pe studeați. ei au 
sosit vineri seara din Algeria 
și se pare că nu au nici o 
indisponibilitate. Terenul de joc 
se prezintă in condiții exce
lente. « IN ABSENȚA LUI 
„POLI", LA TIMIȘOARA UN 
MECI TOTUȘI ATRACTIV. 
Este vorba de partida F.C.M. 
Reșița — U.TJL, o confruntare 
de tradiție. Reșițenii sosesc la 
Timișoara in cursul zilei de azi, 
venind direct din Iugoslavia. 
Ambele formații vor prezenta 
garnituri complete. Stadionul J 
Mai- are câmpul de joc foarte 
moale, o F. C. BIHOR. FARA 
LUPAU și GHERGHELI. La 
Hm. Vilcea antrenorul echipei 
Chimia, lideră a seriei a Il-a 
a Diviziei B. M. Pigulea, se 
declară mulțumit de forma 
sportivă atinsă de jucătorii săi. 
Nu se anunță indisponibilități. 
F. C. Bihor se află de azi Ia 
Căciulata. Antrenorul I. Rein
hardt nu-i va putea utiliza pe 
Lupău, accidentat, și pe Gher- 
gheli, care are trei cartonașe 
galbene. Terenul este extrem 
de moale datorită ploilor că
zute in ultimele zile. • MARE 
INTERES LA GALAȚI PEN
TRU MECIUL F.C.M. — JIUL. 
Gălătenii au susținut, 
ceasta săptămînă, două jocuri 
amicale cu divizionarele C din 
localitate. Ancora și Oțelul. An
trenorul Gh. Constantin va ali
nia 11-le de bază. Jiul, cu Du- 
mitrache în 
marcat trei 
de joi, cu 
anunță un 
Nu va juca 
cartonașe galbene). Terenul se 
prezintă în condiții satisfăcă
toare. • CAMPIOANA TARII... 
DEBUTEAZĂ LA ZALAU. în 
formația locală, Victoria, care

veștile aflate :
STEAUA, CU GINDUL LA 
13-LEA TROFEU. Aceasta 

dorința, starea de spirit 
caracterizează formația an-

in a-

mare formă (a 
goluri în amicalul 
F. C. Brăila), se 
adversar redutabil, 
fundașul Rusu (trei

iauactivează in campionatul jude
țean. se anunță două noutăți : 
fundașul Birjar și mijlocașul 
Mureșean. Dinamo a revenit, 
ieri, din Bulgaria. Cimpoi de 
joc al stadionului _23 August" 
din Zalău este inghețaL
• TEREN-PISCINA LA CÎM- 
PIA TURZII ! Organizatorii fac 
eforturi susținute pentru a degaja 
de apă suprafața de joc. Ultimul 
rezultat al localnicilor (ioc 1 in 
seria a XTi-a a Diviziei C) : 5-0 
in amicalul cu „U" Cluj-Na- 
poca. AS A. sosește mîine la 
Cimpii Târzii, fără Gali, sus
pendat (3 cartonașe galbene). 
Gligore și Pislaru sînt incerți 
fiind gripap- • PROGRESUL 
S-A ANTRENAT IN' COMUNA 
BKAGADIRU, pe terenul Fa
bricii de spirt, in dorința de 
a menaja suprafața de joc a 
stadionului din str. ~ 
coviri. 
incertă
• DOI 
DBA.
CEEAȘI DORINȚA — CALIFI
CAREA. Venit de curând la 
cirma echipei Unirea Alexan
dria. antrenorul V. Blujdea vrea 
să debuteze cu un succes. El 
se bazează pe tinerețea echipei 
in cadrul căreia a promovat 
cițiva juniori. Petrolul îl are 
pe Toporan indisponibil. Tere
nul din Alexandria, curățat la 
timp de zăpadă, se prezintă 
excelent. • SPECTATORII DIN 
FOCȘANI JL AȘTEAPTĂ PE 

C. Argeș depla
sează la Focșani întreg efec
tivul, inclusiv Dobrin, care va 
face parte din formație. Se a- 
nunță o mare afluență de pu
blic pe stadionul Complexului 
sportiv Milcov, curățat de ză
padă. Divizionara C Unirea, 
antrenată de Zoltan David, a 
terminat joi la egalitate (0—0) cu 
S. C. Tulcea. • UN MECI DES
CHIS ORICĂRUI REZULTAT, 
sînt de părere antrenorii celor 
două formații (R. Cosmoc și 
N. Proca) care evoluează la 
Brăila, F. C. și C. S. Tîrgo- 
viște. Se scontează un număr 
record de spectatori pe stadio
nul din localitate, al cărui te
ren este foarte moale. La brăi- 
leni, o absență — Simion, sus
pendat neliminat pe motive dis
ciplinare, iar la oaspeți nu vor 
juca Enachc, accidentat, și Gri- 
gore (trei cartonase galbene).
• M. NAGHI ÎMPOTRIVA 
POLITEHNICII IAȘI. Fostul

Dr. Stai- 
S. C. Bacău anunță ca 
folosirea lui Cârpaci. 

ANTRENORI (V. BLUJ- 
V. STANESCU), A-

DOBRIN. F.

căpitan al echipei A.S..4. Tg. 
Mureș va juca miine, cu ac
tuala sa echipă. Gaz Meian, 
împotriva divizionarei A. Poli
tehnica Iași. Ieri, la Mediaș 
a nins abundent. Organizatorii 
ne-au informat că vor tăvălugi 
sau elibera terenul de zăpadă, 
pentru ca meciul să se poată 
desfășura. Politehnica pleacă azi 
cu autocarul spre Mediaș. Antre
norul L. Antohi nu-i va putea 
utiliza pe Sofian și Nemțeanu, 
accidentați • GLORIA REȘIȚA 
PENTRU PRIMA OARA IN 
„16“-IMI. Fruntașa seriei a 8-a 
a Diviziei C, antrenată de M. 
Secoșan, iși va măsura forțele 
cu Olimpia Satu Mare. Meciul 
este programat pe stadionul 
Valea Domanului, unde se află 
un strat subțire de zăpadă. O- 
limpia, avind cei doi portari 
accidentați, va apela la tinărul 
Szabo. • 10 000 DE SPECTA
TORI pe stadionul Constructo
rul din cartierul Alexandru cel 
Bun, cam la atit se estimează 
numărul iubitorilor fotbalului 
din Iași care vor urmări par
tida Constructorul — F. C. Cor- 
vinul. F. C. Corvinul îi are 
suspendați (pentru 3 cartonașe 
galbene) pe Gruber și Eco- 
nomu. • LA GHEORGHENI, 
TEMPERATURA CA LA... PO
LUL NORD ! în plus, joi a 
nins intens, terenul înghețat 
fiind acoperit cu un strat gros 
de zăpadă. Antrenorul Viitoru
lui Gheorgheni, Francisc Balint, 
va prezenta formația standard, 
mai puțin F. Barta — suspen
dat. Politehnica Timișoara se 
află de vineri în localitate, joi 
studenții făcînd o ultimă repe
tiție, ia Reghin, în compania 
Oțelului. • „PREMIERA11 DE 
LA DIOSIG... v-o prezentăm 
pe larg în reportajul alăturat. 
Oaspeții echipei locale, fotba
liștii de la F. C. Constanța ur
mează să sosească în cursul 
zilei de azi în comuna de lingă 
Oradea. «... CA ȘI ACEEA DE 
LA MĂNECIU. Și despre inte
resul pe care îl trezește în mica 
localitate prahoveana prezența 
deținătoarei Cupei ne ocupăm 
intr-un reportaj special. Ad
versara Avintului, echipa Uni
versitatea Craiova a sosit astăzi 
la Ploiești, urmînd să se de
plaseze la Măneciu în 
cului, fără 
Lung, Cirțu 
pendați, iar 
3 cartonașe

patru 
și Bălăci 
Tilihoi a 
galbene.

ziua jo- 
titulari : 

sînt sus- 
acumulat

Pe terenul de la poalele Ciucașului, antrenorul Petre Beucă 
(primul din dreapta) și jucătorii Avintului Măneciu se pregătesc 

pentru a ține piept deținătoarei Cupei
Foto : Vasile BAGEAC

prezent, în cadrul seriei a IV-a, 
ocupă locul 13. O echipă tînără 
formată în marea majoritate 
din localnici. Lotul Avintului 
cuprinde 4 lăcătuși mecanici 
(Drăgănoiu, Chivu, Stancu și 
Baciu), 2 sortatori de bușteni 
(Cirstea și Marcu), 2 
(Sorescu și Drugă), 
(Neagu și Kostiug), 2 
(Pitic și Drăghicioiu), 
tenent major (Radu), 
(Cruceru), un frigotehnist (Za- 
brăuțeanu) și un ospătar (Ce- 
poi). I-am urmărit pe toți la 
un antrenament condus de an
trenorul Petre Beucă, fost ju
cător al echipei. Un lot vînjos, 
ambițios. „Dacă am ajuns pină 
aici, trebuie să ne batem pen
tru cea mai mare perfor
mantă din viața noastră !“ a 
spus căpitanul echipei, Sorescu, 
un băiat cu alura lui Sameș. 
Ce înseamnă, de fapt, acest 
„dacă am ajuns pină aici" I în
seamnă că în drumul său spre 
„16“-imi mica echipă cu suflet 
mare a forestierilor din Măne- 

eliminat o echipă să- 
după executarea 

cu Poiana Vărbi-

ciu a 
tească (4—3, 
penaltyurilor,

CÎND

strungari 
2 elevi 

profesori 
un loco- 
un sudor

EXISTA
timp 

ziarul 
publicat

cind sorții au trimis F. C. 
Constanța în diagonală pe 
harta țării să joace cu aceas
tă echipă județeană. Toți lo
cuitorii Diosigului vorbesc 
despre meciul de duminică. 
Oamenii muncii din cele pa
tru C.A.P.-uri și 3 ferme 
I.A.S., din S.M.A.-ul cu 5 sec
ții și uscătoria Plafar, de la 
unitatea de îmbuteliere a 
vermutului, toți acești harnici 
agricultori care știu ce în
seamnă cultura porumbului, 
a griului, a sfeclei de zahăr, 
care dau anual tone de pier
sici și struguri, sînt mîndri 
de isprava micii lor echipe 
Recolta Diosig (locul 10 în 
campionatul județean), cea 
care a ajuns să aducă în co
mună o formație de primă 
divizie, după ce a eliminat 
pînă acum 10 formații — 
dintre care 4 divizionare C 
(3—2 cu Înfrățirea Oradea, 
3—0 cu Rapid Jibou, 2—0 cu 
Voința Cărei, 1—0 cu Minerul 
Baia Sprie) și o echipă divi-

PASIUNE Șl PREOCUPARE...
Cu puțin 

în urmă, 
nostru a 
un reportaj intitu
lat „Carpați Sinaia 
— o echipă alcă
tuită numai din e- 
lemente locale**. 
Elogiind această 
realitate pusă in 
evidență de însuși 
titlul reportajului — 
din păcate foarte 
rar întîlnită în fot
balul nostru — 
menționam că ea a 
devenit posibilă 
datorită creditului 
total acordat tine
relor talente din 
localitate, preocu
pării manifestate 
pentru selecția și 
promovarea lor, 
pentru . integrarea 
lor în viața cunos
cutei unități indus
triale din oraș : în
treprinderea de
mecanică fină. In
tr-adevăr, juniorii 
cu care antrenorul 
Gheorghe Dumitraș- 
cu a pornit cu 
cițiva ani în urmă 
la drum și care au 
contribuit substan
țial la readucerea 
echipei locale pe 
scena diviziei se
cunde sînt cu toții 
sinăieni și lucrează

In întreprinderea 
menționată.

Dacă revenim as
tăzi asupra aces
tui subiect o fa
cem din datoria de 
a repara o omisiu
ne produsă, de a 
adăuga celor spuse 
In reportajul 
rut sursa 
au provenit 
talentați și strguln- 
cioși juniori. Ei au 
fost crescuți in ca
drul Clubului spor
tiv școlar din Si
naia, care ființează 
pe lingă Liceul 
„George Enescu" și 
care are o secție 
de fotbal. Dealtfel, 
acest club — profi
lat îndeosebi pe 
sporturile de iarnă 
— și-a creat o fru
moasă obișnuință 
și din a depista, 
pregăti și promova 
tineri jucători de 
fotbal. Cel care 
depune in această 
direcție mult suflet 
și o mare st-ăduin- 
ță este profesorul 
Vasile Feldman, rub 
îndrumarea căruia 
numeroși copii au 
făcut primii pași 
spre fotbalul de 
performanță. prin
tre ei figurină și

apă- 
de unde 

acești

Gătej, fostul jucă
tor de la F. C. 
Constanța. Cu spri
jinul direct și sub
stanțial al directo
rului liceului, Con
stantin Rapcea, care 
este un mare iubi
tor de sport, pro
fesorul Feldman tșl 
continuă fructuoasa 
lui activitate, cu 
convingerea că și 
alți copii pe care 
li pregătește vor

muni 
lan 
secții 
s-a 
asoci 
bat ; 
vărai 
cat î 
conți 
dacă 
cele 
ajuni 
col ta 
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IdrCivUi
reuși să promoveze 
in echipe divizio
nare.

In comparație cu 
tehnicienii 
centre de copii 
juniori 
care se 
condiții _ ,_______
dar nu produc mai 
nimic de 
exemplul 
pasionat 
dintr-o localitate cu 
mai puțină tradiție 
în fotbal ne apare 
cu atît mai rele
vant.

multor 
$i 

din țară 
bucură de 
superioare.

valoare, 
acestui 

profesor
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DiOSIG
cu Victoria 
rutulan, pre
iei sportive, 
al la Casa 

spunea că 
i litoralului 
nici un mare 

eveniment 
it-c interesul 
omune dina
mul rînd al 
i. Sigur, toți 
'a fi „foarte 

sportiv" — 
litanul echi- 
veterinar I. 
greu, zic cei 
primarul co- 
i, mare ani- 
e convins că 
a produce o

librăria co- 
cu N. Tutu- 
președintele 
O bătrînică 
președintele 
și l-a între

ită: „E ade- 
loastră a ur-
?” Tot ea 

ic tinerii, că 
formație din 
nnă că am 
Io sus". Re- 
promovat în 
dar ea este 

cu toată ar- 
i adversarul 
ă fie tratat

mîine 
de o 
vîrst-

ill at 
mal, 
ieri și 

crearea u- 
nai propice, 
otică a fost 
ană de 500t 
ună din is- 

comunal! 
irenul, s-a 
itru oaspeți, 
un pitoresc 
curățat de 

iada și toți 
din comu- 

să mai In
ul alb, pen- 
intens.
este aștep- 
i căldură, 
nbiții. Cine 
ții acestei 
ajunsă în 
Cupei? Lo- 
următorul: 
veterinar), 

portari;
Naghi

e (lăcătuș), 
Pop (tîm- 

(strungar) 
pa (strun- 
plar), Savu 
>cași; Blaj 
i (funcțio- 
ituș), Nica 
tuș), Tolodi 
Bokor (cis-

și inimoșii 
r ca dumi
ci de neui-

ealizat de
IONESCU

SĂ NU PUNEM CĂRUȚA
ÎNAINTEA CAILOR!

Teoria ca teoria
dar

e
este

practica
prima-
de părere

Gheorghe Limona
A trecut o bună bucată de vre

me de cînd Gheorghe Limona nu 
mai apare în fruntea monomu- 
rilor de fotbaliști, conducîndu-le 
spre centrul terenului pentru în
ceperea întrecerii. Atingînd limi
ta de vîrstă, el a lăsat altor „ca
valeri ai fluierului**, mai tineri, 
misiunea de a aplica în teren le
gile jocului. S-a despărțit total 
de fotbal fostul apreciat arbitru ? 
„Sarcinile profesionale îmi absorb 
cea mai mare parte a timpului, 
dar n-am uitat sportul care mi-a 
adus atîtea satisfacții...", se con
fesează Gheorghe Limona. Prin 
urmare, putem angaja o discuție 
pe temele arbitrajului, cunoscînd 
faptul că unul care vede lucru
rile din afară, și care dispune de 
„datele problemei", cum se spune, 
poate să furnizeze observații o- 
biective și utile. Iată altul dintre 
motivele care ne-au determinat 
să solicităm fostului apreciat 
vaier al fluierului" cîteva 
(se înțelege) din domeniul 
trajului.

— Spuneați că 
fotbalul, că mai 
de el...

—- Da, legat prin .
meci de fotbal, văzut acum din 
tribună, mă destinde. Am lucrat, 
o vreme, și ca vicepreședinte al 
Colegiului de arbitri, împreună cu 
fostul meu coleg în ale arbitraju
lui, Kevork Ghemigean. Cum la 
acest colegiu apar, cu rîndul, 
garnituri complete de conducere, 
cînd s-a procedat la o modifi
care s-a renunțat la întreaga for
mație de atunci. Care, fără falsă 
modestie, realizase, cred eu, une
le acțiuni utile. Dar, vă repet, 
în loc să se ajungă la o „selec
ționată" dintre cei mai avizați și 
mai bine intenționați oameni, se 
recurge cînd la o formulă cînd la 
alta. Mai puțin importantă este, 
însă, pînă la urmă, formula. 
Principalul este ca arbitrajul să 
se ridice, valoric, ca tinerii arbi
tri care intră în loturile de per
formanță, să le zic așa, să repre
zinte garanția acestei creșteri.

— Dispune noul grup de „ca
valeri ai fluierului", ajunși la 
conducerea partidelor de „A“, 
de asemenea calități ?

— Da, cu siguranță. O spun cu 
toată satisfacția. Ion Igna — că
ruia însă aș vrea să-i spun acum, 
cînd nu este deloc tîrziu, să nu se 
lase purtat și legănat de fumuri
le primelor frumoase succese 
Octavian Ștreng, Radu 
Gheorghe Jucan, Vasile 
Hdnig, Florian Cenea 
sînt arbitri înzestrați, 
care pot ajunge la 
F.I.F.A.". Dar, și se știe așa de 
bine asta, numai prin modestie 
și sîrguință. Din ceea ce știu și

,.ca- 
opinii 
arbi-

n-ați 
sînieți

uitat 
legat

pasiune, Un

Șerban, 
Tatar, Ion 
și alții 
ambițioși, 
„ecusonul

văzut, cred că mai exista 
elemente bine pregătite, de ta
lent, în loturile B sau C. De pil
dă, băcăuanul Mihai Feciorescu 
sau bucureșteanul Ion Pop. Și al
ții, cu siguranță. Totul este ca ei 
să fie detectați la vreme și, mai 
cu seamă, promovați cînd trebuie. 
Și un arbitru — asemenea unui 
jucător — poate fi compromis 
dacă este aruncat în focul ma
rilor meciuri cînd nu e copt în
că pentru așa ceva sau dacă a- 
junge pe prima scenă fotbalistică 
după ce a depășit apogeul carie
rei sale cînd, firește, și ambiția 
și moralul său, ca și calitățile 
fizice, psihice, cele de discernă- 
mînt, sînt în scădere.

— Ce credeți de inițiativa de 
a se realiza cu o serie de 
foști jucători un stagiu in
tensiv de pregătire și, apoi, 
chiar o promovare mai rapi
dă a celor care se impun cu 
adevărat.

— Soluția nu poate dăuna. Dim
potrivă. Dar și aici, totul este ca 
pentru fiecare dintre acești foarte 
tineri arbitri să se aleagă cele 
mai propice momente ale trecerii 
într-o categorie superioară. După 
cum e de la sine înțeles că a se 
insista la nesfîrșit cu cei care nu 
dovedesc talentul, ambiția și hăr
nicia necesară constituie o mare 
greșeală, greșeală plătită de fot
bal, de unele meciuri, chiar prin 
vicierea unor rezultate.

— în fine, cum vedeți, eșecu
rile unor experimentați arbi
tri la recentul test teoretic ?

— Departe de mine gîndul de 
a neglija, de a devaloriza impor
tanța pregătirii teoretice, a apro
fundatei cunoașteri a textului, a 
sensului, a spiritului articolelor 
regulamentului. Dar mi se pare, 
totuși, că a face din aceasta pro
ba decisivă, eliminatorie, e ca și 
cum ai pune... căruța înaintea 
cailor. Se știe doar că excepțio
nali teoreticieni în arbitraj, apre- 
cdați lectori ai cursurilor de ar
bitraj, ajunși pe gazon, au fost 
ridicoli și, invers, unii care erau 
mai puțin strălucitori la exame
nele din săli conduceau fără gre
șeală în teren... în arbitraj prac
tica contează enorm. Iar ea se 
îmbunătățește, evident, și prin a- 
cumulări teoretice. Dar să nu fa
cem un fetiș din demonstrațiile 
la tablă...

Eftimie IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MECIUL DE JUNIORI TURCIA - 

ROMANIA, la ISKENDERUN. Selec- 
ționata de jurVori a țârii noastre va 
susține, săptămîna viitoare, în Turcia, 
primele ei partide internaționale din 
cadrul pregătirilor pentru prelimina
riile Turneului U.E.F.A. Tinerii noștri 
jucători vor întîlni, la Iskenderun, în 
zilele de 21 și 23 februarie, repre
zentativa de juniori a Turciei.

începînd din acest sezon di
vizionara B Progresul Bucu
rești va activa sub denumirea 
Progresul Vulcan, ca un prim 
pas în vederea fuzionării clu
bului din str. Dr. Staicovici 
cu asociația sportivă Vulcan 
a cunoscutei întreprinderi 
bucureștene.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI NAȚIONALE A, EDIȚIA 1977-1978
ETAPA A 18-a, duminică 26 februarie

Sportul studențesc - Univ. Craiova (0-3)
Politehnica Tim. — F.G Constanța (1.-3)
F.C.M. Reșița - Jiul Petroșani (0-3)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Petrolul (0-0)
S.C. Bacău - Dinamo (0-0)
F.G Corvinul - C.S. Tirgoviște (OM)
U.T. Arad — F.C. Olimpia (0-2)
Politehnica lași - F.G Argeș (2-3)
Steaua — F.C. Bihor (1-2)

ETAPA A
F.C. Bihor 
Dinamo 
Univ. Craiova 
Jiul Petroșani 
F.G Petrolul 
F.C. Olimpia 
F.C. Argeș 
C.S. Tirgoviște 
F.C. Constanța

ETAPA A

19-a, duminică 5 martie
— A.S.A. Tg. Mureș (1-4)
— Politehnica lași (1-2)
— Politehnica Tim. (1-1)
— Steaua (1-4)
— F.C.M. Reșița (1-1)
— S.C. Bacău (1-1)
— F.C. Corvinul (2-2)
- U.T. Arod (0-2)
— Sportul studențesc (0-1)

20-a, miercuri 8 martie
Steaua — F.C. Petrolul (3-0)
U.T. Arad — F.C. Corvinul (1-2)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Argeș (2-4)
F.C.M. Reșița - F.C. Constanța (0-4)
S.C. Bacău — C.S. Tirgoviște (1-3)
Politehnica lași — Univ. Craiova (0-0)
Sportul studențesc — Dinamo (1-0)
Politehnica Tim. — F.C. Bihor (3-1)
Jiul Petroșani — F.C. Olimpia (0-2)

ETAPA A 21-a, duminică 12 martie
(1-2)
(0-1)
(0-0)
(0-2)
(0-2)
(0-1) 
(0-3) 
(0-4) 
(1-1)

Sportul studențesc 
F.C. Constanta
U.T. Arad
Univ. Craiova
F.C. Olimpia
F.C. Corvinul
F.C. Bihor
S.C. Bacău
F.C. Argeș

ETAPA A 22-a, joi 16 martie

— Politehnica Tim.
— C.S. Tirgoviște
— Politehnica lași
— Dinamo
— F.C. Petrolul
— Jiul Petroșani
— F.C.M. Reșița
— A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua

F.C. Olimpia 
Univ. Craiova 
Jiul Petroșani 
C.S. Tirgoviște 
Steaua 
F.C.M. Reșița 
Politehnica lași 
F.C. Petrolul 
Dinamo

Politehnica Tim.
U.T. Arad
F.C. Constanța
F.C. Argeș
S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
F.C. Bihor
F.C. Corvinul

ETAPA A 23-a, duminică 26 martie

(2-3) 
(1-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-0) 
(1-4) 
(1-2) 
(0-1) 
(1-1)

C.S. Tirgoviște — Univ. Craiova (0-2)
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua (1-3)
Sportul studențesc - F.C.M. Reșița (2-0)
F.C. Corvinul — S.C. Bacău (1-3)
F.C. Constanța - F.C. Petrolul (1-4)
Politehnica Tim. - Politehnica lași (1-0)
F.C. Argeș - Jiul Petroșani (1-1)
U.T. Arad — Dinamo (1-3)
F.C. Bihor — F.C. Olimpia (1-2)

ETAPA A 24-a, miercuri 12 aprilie
Politehnica lași 
Dinamo București 
F.C. Petrolul 
Steaua 
F.C.M. Reșița 
F.C. Constanța 
S.C. Bacău 
F.C. Bihor 
Politehnica Tim.

- F.C. Olimpia
- Jiul Petroșani
- F.C. Argeș
- C.S. Tirgoviște
- Univ. Craiova
- A.S.A. Tg. Mureș
- U.T. Arad
- Sportul studențesc
- F.C. Corvinul

(0-1) 
(1-4) 
(3-4) 
(1-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(2-2) 
(0-2) 
(0-2)

ETAPA A 25-a, duminică 16 aprilie

F.G Argeș 
F.C. Olimpia 
Dinamo București 
S.C. Bacău 
Steaua

ETAPA A
F.G Corvinul 
Politehnica Tim. 
F.C.M. Reșița 
Jiul Petroșani 
F.C Constanța 
F.C. Petrolul 
F.G Bihor 
Steaua 
Univ. Craiova

Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Constanța 
F.C. Bihor
Sportul studențesc

27-a, sîmbâtă 29 aprilie
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Argeș
U.T. Arad
F.C. Olimpia 
Dinamo
C.S. Tirgoviște 
Politehnica lași 
S.C. Bacău

ETAPA A 28-a, duminică 7 mai 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Corvinul 
C.S. Tirgoviște 
Sportul studențesc 
Politehnica lași 
U.T. Arad 
Dinamo 
F.C. Argeș 
Politehnica Tim.

Jiul Petroșani 
Univ. Craiova 
F.C. Petrolul 
F.C. Olimpia 
F.C.M. Reșița 
F.C. Constanța 
F.C. Bihor 
S.C. Bacău 
Steaua

ETAPA A 29-a, miercuri 17 mai
S.C. Bacău 
Jiul Petroșani 
F.C. Olimpia 
F.C. Bihor 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua 
F.C. Constanța 
F.C. Petrolul 
F.C.M. Reșița

Politehnica Iași 
Sportul studențesc 
Univ. Craiova 
U.T. Arad 
C.S. Tirgoviște 
F.C. Corvinul
F.C. Argeș 
Politehnica Tim. 
Dinamo

ETAPA A 30-a, duminică 21 mai
Dinamo
F.C. Corvinul 
U.T. Arad 
Sportul studențesc 
Politehnica Tim.
F.G Bihor 
Univ. Craiova 
Politehnica lași
C.S. Tirgoviște

— F.C. Argeș
— F.C.M. Reșița
— Steaua
— F.C. Petrolul
— S.C. Bacău
— Jiul Petroșani
— A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Constanța
— F.C. Olimpia

ETAPA A 31-a, duminică 28 mai
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Olimpia 
F.C. Petrolul 
Jiul Petroșani 
F.C. Corvinul 
F.C. Argeș 
Politehnica Tim. 
Steaua
F.C. Constanța

ETAPA A
F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița 
S.C. Bacău
Dinamo 
Sportul studențesc 
Univ. Craiova 
Politehnica lași 
C.S. Tirgoviște 
F. C. Argeș

(0-1) 
(2-4) 
(4-2) 
(1—4) 
(1-2)

(1-3) 
(1-3) 
(0-2) 
(2-3) 
(1-2) 
(1-2) 
(0-1) 
(2-3) 
(1-3)

(1-0) 
(1-1) 
(0-0) 
(0-2) 
(2-0) 
(1-2) 
(1-2) 
(1-3) 
(2-2)

(0-4) 
(1-3) 
(0-1) 
(1-1) 
(0-0) 
(1-1) 
(1-1) 
(0-4) 
(0-1)

(0-1)
(1-4)
(0-5)
(0-3)
(2-2)
(1-3)
(0-1)
(0-2)
(2-2)

- U.T. Arad
- Dinamo
— Politehnica lași
— C.S. Tirgoviște
- F.C. Bihor
— Sportul studențesc
- F.C.M. Reșița
- Univ. Craiova
— S.C. Bacău

32-a, duminică 4 iunie
— F.C. Constanta
- U.T. Arad
— Jiul Petroșani
— Steaua
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Petrolul
— F.C. Corvinul
— Politehnica Tim.
— F.C. Olimpia

(0-2) 
(2-3) 
(0-0) 
(1-4) 
(1-2) 
(3-1) 
(0-1) 
(0-3) 
(1-3)

a MIINE, IN GIULEȘTI, RAPID - 
GLORIA BUZĂU. Mîine, pe stadionul 
Giulești, cu începere de la ora ii.

HUNE IMPORTANTA
NOROICOLITA IN...

G. NICOLAESCU

act 
ntcl 

al res- 
comtsii 
juniori

va avea loc partida amicala dintre 
Rapid și liderul seriei I, Gloria 
Buzău.

ce va fi opusă, du
minică, unui „11“ 
al provinciei, alcă
tuit pe aceleași cri
terii.

Dar o dată ajunși 
la fața locului ce 
să vezi 2

Pe un teren 
complet impracti
cabil (zgură moale, 
transformată în cli
să de jucătorii di
vizionarelor B șl C 
Autobuzul și, res
pectiv, TA ROM, care 
cu o zi înainte, se 
întrecuseră într-un 
meci cu caracter a- 
mical), 22 de copii 
se străduiau să a- 
lerge după o 
ge. în zadar 
turile micilor 
baliști : abia 
puteau ridica 
tele, din noroi, 
zadar încercau 
controleze

Așa s-a 
în van 
tinată 
reprize. 
trial nu-și atinsese 
nici pe departe 
scopul urmărit, fu
sese neconcludentă. 
Trebuia bifată ori
cum ? De cine ?

Din partea foru
lui organizator, fe
derația de speciali
tate, nici un... 
de prezență, 
un membru 
pectivei 
centrale de 
și copii.

Joi, ne-am con
vins, o dată în plus, 
de faptul că activi
tății tinerilor fot
baliști, așa-zisul 
„schimb de mîine", 
nu i se acordă a- 
tenția cuvenită.

A TESTAREA FIZICA A JUCĂTORI
LOR DIVIZIONARI A. Așa cum am 
mai anunțat, «n zilele de 21, 22 și 23 
februarie se va desfășura în Capi
tală, pe stadionul Republicii, acțiu
nea de testare a jucătorilor divizio
nari A in vederea participării lor la 
competițiile oficiale din acest sezon. 
Testarea se va face pe grupe de 
cite trei echipe, în ordinea clasa
mentului, între orele 9—12 și 14—17.

•£\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

SIMBATĂ
ATLETISM. Sala „23 Au

gust0, de la ora 16 : concursul 
republican universitar.

min- 
e/or- 
fot- 

W 
ghe- 

în 
să 

balonul, 
scurs — 
ora des- 

celor două 
Acțiunea-

P.S. Sperăm ca 
măcar pentru mîi
ne, la ultimul „act", 
inițiatorii selecției 
vor face demer
surile necesare in 
vederea obținerii 
unui teren cit de 
cit practicabil pe 
care micii jucători 
să poată arăta, cu 
adevărat, efectele 
instruirii la centre. 
Altfel, intreaga ac
țiune va fi com
promisă. va purta, 
ca și pini acum, 
pecetea unui cras 
formalism.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 17 : I.E.F.S.-Lic. 2
— Crișul (f. A), Rapid — Mo
bila Satu Mare (f. A), Politeh
nica — Progresul (f. A).

LUPTE. Sala Progresul, de 
la ora 10 : campionatul repu
blican la greco-romane cu 
participarea echipelor Dina
mo, Steaua, Metalul, Progre
sul, Rapid, Farul și Delta.

POPICE. Arena Giulești, ora 
15 : Rapid — Petrolul Băicoi; 
arena Voința, ora 15 : Voința
— Voința Galați ; arena Olim
pia, ora 15~: Olimpia — — ■ • 
Ploiești, meciuri în 
campionatului național 
nin.

VOLEI. Sala Giulești 
ora 15,30 : Grivița Roșie

Voința 
cadrul 
femi-

de la

F.C.M. Reșița 
Univ. Craiova
F.C. Corvinul 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
Jiul Petroșani
F.C. Olimpia
F.C. Argeș
C.S. Tirgoviște
ETAPA A 26-a,

Politehnica lași 
C.S. Tirgoviște 
U.T. Arad 
F.C. Petrolul

- S.C. Bacău
- F.C. Bihor
- F.C. Constanța
- Politehnica lași
- U.T. Arad
- F.C. Petrolul
- Steaua
- Politehnica Tim.
- Dinamo
simbătă 22 și

23 aprilie
- Jiul Petroșani
- F.C.M. Reșița
- Politehnica Tim.
- F.C. Corvinul

(0-0)
(1-2)
(1-4)
(0-0)
(1-2)
(0-2)
(0-2)
(0-1)
(0-3)

duminică

(1-2)
(0-3) 
(1-1) 
(0-1)

Progresul (m.B), Rapid — 
I.E.F.S. ți A), Calculatorul — 
I.E.F.S. (m. B) ; sala C.F.R., 
ora 17,30 : C.F.R. — Electra 
(m.B) ; sala Electra, ora 
16.30 : Confecția — I.T.B. 
(I. B) ; sala Flacăra roșie, ora

ySe&em?
16,30 : Flacăra roșie — Univer
sitatea București ți. B) ; sala 
Institutului Pedagogic, 
16 : Medicina — C.P.B.

ora 
(f. B).

DUMINICĂ

Au- 
con-

ATLETISM. Sala „23 
gust**, de la >ra 9,30 : 
cursul republican universitar.

BASCHET. Sala Floreasca. 
de la ora 9 : I.E.F.S.-Lic. 2 —

ETAPA A 33-a, duminică 11 iunie
U.T. Arad
C.S. Tirgoviște
F.C. Constanța
Jiul Petroșani
F.C. Bihor 
Dinamo 
F.C.M. Reșița
S.C. Bacău
F.C. Corvinul

— F.C. Petrolul
— Politehnica lași
— Steaua
— Univ. Craiova
— F.C. Argeș
— Politehnica Tim.
— F.C. Olimpia
— Sportul studențesc
— A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A 34-a, joi 15 iunie
F.C. Olimpia 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Argeș 
Politehnica Tim. 
Politehnica lași
F.C. Petrolul 
Steaua
Sportul studențesc

Intre paranteze, 
natului.

- F.C. Corvinul
- F.C. Constanța
- Dinamo
- U.T. Arad
- Jiul Petroșani
- F.C. Bihor
- S.C. Bacău
- F.C.M. Reșița
- C.S. Tirgoviște 
rezultatele din turul

Crișul, (f. A), Rapid — Mobila 
(I. A) Politehnica — Progresul 
(f. A).

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 11 : Progresul — 
S.C. Bacău ; stadionul Steaua, 
ora 14 : Steaua — Sportul
studențesc, meciuri In cadrul 
„Cupei României0; stadionul 
Giulești, ora 11 : Rapid — 
Gloria Buzău, meci amical.

LUPTE. Sala Progresul, 
la ora 9 : 
blican pe 
mane.

de 
campionatul repu- 

echipe la grcco-ro-

POPICE.
8 : Voința 
Ploiești (m. A)

Arena Voința, ora
— Petrolul Teleajen

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 10 : Rapid — Universita
tea Craiova (m. A), Steaua — 
Constructorul Brăila (m. A) ; 
sala Construcția, ora 10: 
Voința — C.S.U. Galați (f. A).

I
8

(1-1) 
(1-3) 
(2-5) 
(3-3) 
(0-2) 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
(1-3)

(3-4) 
(1-3) 
(0-5) 
(1-O) 
(1-3) 
(0-1) 
(1-2) 
(1-1) 
(1-0)

(0-1)
(0-1)
(1-1)
(0-1)
(0-2)
(0-1)
(0-1)
(4—0)
(0-1)

campio-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 17 FEBRUARIE 197» t E». 
tragerea I : 43 62 25 83 64 20 82 18 
42. Extragerea a ll-a t 11 58 13 66 
90 27 14 56 85. Fond general de clș- 
tigurl : 1.088.289 lei din care 193.346 
lei report la categoria 1.

ClțTIGURILE TRAGERII LOTO 2 DIN 
12 FEBRUARIE 1978 : Cotegorio 1 t 
2 variante 25% a 45.196 lei ; Cate
goria a 2-a : 12,75 a 7.090 lei ; Ca
tegoria a 3-a : 22,25 a 4.063 lei 1 
Categoria a 4-a : 80,25 a 1.126 lei ; 
Categoria a S-o : 294,50 a 200 lei: 
Categoria a t-a : 2.504,25 a 100 lei. 
Cîștigul de 45.196 lei de la cotegoria 
t jucat 25% a revenit participantilorr 
Arcanu Iosif din com. Mica, iud. 
Cluj și Tudor Petru din București.

Nu Uitați ! DUMINICA 19 FE
BRUARIE 1978 — TRAGERE 
excepționala pronoexpres

Tragerea va avea loc la Casa 
de Cultură „Mihai Eminescu*. 
sectorul 2 din strada Mihai Emi
nescu**. nr. 89 Ia ora 17.



i PREGĂTIRE FIZICĂ DE CALITATE 
i PENTRU PERFORMANTE SUPERIOARE

Drumul care duce spre înalta performanță sportivă devine 
mai lesnicios datorită, în primul rînd, pregătirii fizice ge
nerale, componentă de bază a antrenamentului sportiv. Des

pre importanța acestei activități — mai ales în această perioadă 
a anului cînd se pun bazele succeselor din vară — poate că nu 
mai este cazul să vorbim.

Dar, cum problema pregătirii fizice nu este o chestiune de modă, 
de sezon, ci o acțiune permanentă, ne propunem ca, intr-un viitor 
apropiat, să revenim asupra ei, prin vizitarea altor secții și cluburi 
decit cele prezentate mai jos...

-I
I
I
I 

_l

//NIMENI NU INTRA IN SALA 
DECIT DACĂ ALEARGĂ

J».

MINIMUM 10TURE DE STADION"
9 Probe de control săptămînale la canotaj Q Pri
măvara sprintului sau ambiția unei antrenoare # Cînd 

încep competițiile încetează pregătirea fizică ?

10 TONE

DE HALTERE

g

Deși pentru luptătorii fruntași 
întrecerile oficiale (Divizia) au in- 
ceput de două săptămîni, pregă
tirea fizică continuă * să ocu.pe un 
loc important in cadrul antrena
mentelor secției de greco-romane 
de la clubul Rapid. Din cele nouă 
ședințe săptămînale, elevii antre
norilor M. Belușica și Al. Con
stantin efectuează trei cu caracter 
exclusiv de pregătire fizică, cele
lalte desfășurindu-se combinat (îh 
prima parte, pregătire fizică ge
nerală și specifică, iar în cea de 
a doua, perfecționarea tehnicii).

In ciuda timpului „nefavorabil" 
(căldura din ultimele zile a topit 
zăpada, răcind stadionul și pista 
„Giuleștiului" impracticabile), în- 
tr-una din zilele trecute, i-am gă
sit pe luptătorii rapidiștl eiectuind 
alergări „în pantă" — pe scările 
stadionului. La puțină vreme du
pă încheierea acestui program — 
deloc ușor — elevii antrenorului 
Belușica (I. Gheorghe, M. Ciutan, 
p. Bărăgan, C. Cojocaru, P. Pin- 
tea, V. Pirvu etc.) au intrat in

î HA 
I DACA BUNACIU 

AR AVEA
MAI MULTA

FORȚA! »»»

lai 
al-’ 
al i 
in i 

acumu-J

Grupa înotătoarelor de 
Dinamo Buciirești, 
cătujesc nucleul dp ____
lotului național, șe află 
plină perioadă de 
lare. Din cele 5—6 ore de 
antrenament pc care cam
pioanele și recordmanele ță
rii le efectuează zilnic, o pe
rioadă de 60—90 de minute 
este afectată pregătirii fi
zice. Folosind concluziile 
desprinse din sezonul tre
cut, Cristina Șoplereaou. a- 
sistată permanent de prof. 
Aurel Urmuzeseu
Andrea 
zut 
exerciții 
dezvoltarea forței și mobi- i 
lității, in condițiile unor] 
mișcări specifice înotului.! 
In afara acestora, sportivele1 
dinamoviste mai participă' 
săptăminal (2—3 ori) la cro-1 
suri de 25—30 de minute și ] 
la ședințe de lucru cu hai-1 
terele. -!

Preponderentă insă este.1 
activitatea înotătoarelor la] 
mini-gym-uri, aparate spe-1 
ciale pe care tehnica cea, 
mai modernă le pune la în- î 
demîna sportivilor nu nu- ] 
mai pentru pregătirea fizică i 
propriu-zisă, dar și pentru] 
corectarea mișcărilor. Aces-i 
tea au intrat in dotarea ] 
grupului dinamovist în urmă-< 
cu trei săptămîni, astfel că-] 
sportivele se află abia lai 
executarea programului mi- ] 
nimal, eforturile urmînd să, 
crească progresiv în lunile ] 
ce urmează. Primele rezul
tate nu au întirziat să a- 
pară : „aproape fără excep
ție toate fetele au ciștigat 
multe secunde in repetările 
pe distanțe de 400 m și mai 
mari11 (prof. A Urmuzeseu), 
iar „Anca Miclăuș, de pildă, 
a ciștigat intr-un timp rela
tiv scurt 1 kg de masă mus
culară" (dr. A. Aguiletti). în 
sfîrșit, un alt amănunt — 
poate cel mai interesant — 
ni-1 relevă prof. A. Urmu- 
zescu : „urmărind lucrul zil
nic al felelor la mini-gym- 
uri am constatai că — in 
mod paradoxal — la capito
lul forță, cel mai slab stă 
Carmen Bunaciu... cea 
valoroasă înotătoare 
mânca ! In momentul cînd 
ea va atinge cel puțin pa
rametrii pe care ii reali
zează acum colegele ei, sal
tul performanțelor sale va 
fi deosebit de spectaculos".

Adrian VASIUU

AguiicUi,
în programul 

complexe

care 
bază

și de dr. 
a prevă- 

cotidian 
pentru

mai
ro-

[Sportul

sală, unde au executat serii de 
cățărări pe filnghie, tracțiuni în 
brațe la bara fixă, exerciții la 
spaliere pentru dezvoltarea mus
culaturii abdominale etc. „Noi nu 
putem renunța niciodată la an
trenamentele menite să ofere lup
tătorilor o capacitate de efort 
sporită — ne-a spus antrenorul 
M. Belușica , mai cu seamă a- 
cum, cînd marile performanțe nu 
se mai pot obține decît cu o ex
celentă pregătire fizică. Acesta 
este și motivul pentru care am 
sporit numărul orelor de antre
nament, Nimeni nu intră în sală 
decit dacă aleargă minimum 10 
ture de stadion ! Așa am reușit 
să avem cinci sportivi în lotul na
țional : N. lordache, D. Aiacoboa- 
îe, Gh. Minea, N. Matei 
Dolipschi".

O situație asemănătoare 
tîlnit și la secția de 
„Chiar acum, cu cîteva zile înain
tea începerii turului campionatu
lui pe echipe, din cele 9 antrena
mente, cîte efectuăm săptăminal» 
două sînt rezervate exclusiv pre
gătirii fizice — ne-a spus antre
norul Virgil Lefter. Alergările pe 
stadion, urcarea treptelor stadio
nului în alergare și coborîrea iii 
sărituri, lucrul cu mingea medi
cinală, jocuri de baschet și volei 
pentru dezvoltarea detentei, mo
bilității și îndemînării, sînt prin
cipalele mijloace pe care le folo
sim pentru îmbunătățirea calită
ților fizice și a capacității de 
efort".

Pe componenții. echipei cam
pioane de polo i-am găsit la „în
călzirea" obișnuită : înot în sti
luri diferite, pe 4—600 m, după o 
serie de exerciții pentru punerea 
în funcțiune a marilor grupe mus
culare, efectuate pe uscat. în mo
mentul în care toți sportivii au 
parcurs distanțele respective, în
treaga grupă s-a aliniat pe „mal" 
pentru executarea complexului de 
exerciții (flotări, genuflexiuni, fie- 
xia coapselor pe abdomen din po
ziția culcat etc.). întf-o scurtă 
pauză am avut o discuție cu an
trenorul emerit C. Vasiliu, care 
ne-a spus : „Deși ponderea pre
gătirii noastre în etapa actuală o 
are antrenamentul pentru perfec
ționarea tehnico-tactică, simțim 
nevoia unei pregătiri fizice la ni
vel înalt, fără de care nu ne pu
tem menține titlul de cea mai bu
nă echipă din țară".

M. CRAIOVEANU

și Gh.

am în- 
haltere.

N-a fost nevoie de zăpadă 
sau de vremea rea care go
nește omul sub streașină, pen
tru ca sportivii clubului bucu- 
reștean Metalul să atace — in
dependent de ramura practica
tă — procesul pregătirii fizice. 
Cel puțin așa ne încredințează 
vicepreședintele clubului, Simion 
Niculescu, potrivit căruia, deter
minantă a fost poziția calenda
ristică : din noiembrie și pînă a- 
cum, secțiile au abordat pla
nurile - - ■ - "
cu o proporție majoritară de 80 la . . . . ..
nării calităților motrice, încer
cării de a stăpini o mai mare 
varietate de deprinderi de miș- 
eare, precum și dezvoltării in
dicilor morfologici și funcțio
nali ai organismului. Cu o a- 
semenea bază de plecare, con
solidată in sezonul rece, se aș
teaptă — in toate secțiile, de 
la box pînă la tir — obținerea 
unui randament mereu sporit 
in valori pozitive.

La bacul modern din com
plexul „23 August11, antrenorul 
Ilie Husarenco conduce lecțiile 
cu 15 canotoare începătoare și 
cu tot atitea avansate. După 
cum ne mărturisea, în această 
etapă, pînă la ieșirea pe su
prafețele de apă, pentru ju
nioarele sale acestea-s momen
tele capitale de acumulare, răs- 
frinte adesea în „momente ale 
adevărului11. Cu un bogat ar
senal de mijloace caracteristice, 
prin repetare. îndelungată, se 
caută perfecționarea indicilor 
de forță și rezistență. Verifi
carea rezultatelor pregătirii fi
zice se face periodic, potrivit 
testelor practice prescrise. Chiar 
cu riscul unei repetări exce
sive, antrenorul Husarenco își 
supune elevele la probe de con
trol săptăminal. in fiecare sim- 
bătă, convins că indicii valorici 
atinși 
teriori 
să judece mai obiectiv 
chiar științific, am spune) ca
pacitatea de .efort. Citind da
tele din caietul său, antrenorul

SUCCESELE [IMPURII
Profesorul Vasile 

este apreciat, chiar 
conducerea clubului 
greșul și de unii dintre 
săi, pentru activitatea pe care o 
desfășoară cu handbalistele ju
nioare. Prețuirea o datorează, 
desigur, seriozității și sîrguințeâ, 
priceperii sale și — nu in ulti
mul rînd — rezultatelor obținu
te. Muncește mult și bine și, da
torită lui. multe dintre jucătoare 
sînt — de pe acum — veritabile 
speranțe. în lotul de 30 *
nioare,’ 20 au între 13 și 
iar 10 sînt de 15 ani.

în primele 45 de zile 
cestui an, antrenamentele 
sumat de ore, dintre care a- 
proape 50 s-au adresat pregătirii 
fizice generale. Deci, 25 la sută. 
După opinia noastră, puțin pen
tru această perioadă și, mai ales, 
pentru virsta sportivelor. „Da, 
așa este ne spune profesorul. 
Mărgulescu. în această perioadă 
se asigură pregătirea pentru vii
torul sezon. Dacă am fi avut un 
sistem competițional pentru echi
pele de junioare ale cluburilor 
am fi putut ajunge la aproape 
50 la sută pregătire fizică din 
totalul orelor de antrenament. 
Neâvînd (n.n. nu este prima

de instruire a sportivilor

sută acordată perfecțio-

comparați cu cei an
ii dau posibilitatea 

(ba

Mărgulescta 
elogiat de 
sportiv Pro- 

colegii

de ju-
14 ani,

ale a- 
au in-

oară cînd tehnicienii acuză fe
derația de specialitate pentru că 
a lăsat la voia întâmplării aceste 
Secții/ tocmai in perioada îri 
care ar fi avut nevoie de con
fruntări la același nivel), am 
fost obligați să concurăm la se
nioare — în „Cupa municipiului 
București", pe care am și cî.ști- 
gat-o — și, deci, să acordăm 
mai multă atenție instruirii teh
nico-tactice".

Oare rezumarea pregătirii fizi
ce la atletism (crosuri și sprin
turi repetate), gimnastică și e- 
xerciții cu gantere nu înseamnă 
și reducerea posibilității dezvol
tării generale a acestor c~z‘- “ 
„Firește. Patinajul, 
schiul sînt sporturi 
ajuta foarte mult. Dar acești co
pii au timpul extrem de drămuit 
și-mi este imposibil să le mai 
încarc programul". Sigur, în a- 
jutorul antrenorului se află fap
tul că de la școlile generale nr. 
147, 127 șî 194 vin eleve bine pre
gătite, denotând preocuparea pro
fesorilor de educație fizică.

Nu este însă deajuns. Vîrsta 
aceasta impune o atenție specia
lă tocmai pentru dezvoltarea fi
zică generală a viitoarelor jucă
toare. Și nu numai atit. Este mo-

copii ? 
înotul și 
care le-ar

® Că baschetbaliștiî. .la 
toate nivelurile, au neajun
suri serioase la capitolul 
pregătirii fizice nu este pen
tru nimeni un secret. Poate 
doar pentru... jucătorii 
șl antrenorii înșiși care, 
deși sînt criticați și îndru
mați de ani de zile cînd 
este vorba 
problemă 
baschetului, 
lucreze (majoritatea dintre 
el) ca op* vremuri" 
ticâ — 
tehnică 
cum 
tire 
cînd 
mai

în
rea tuturor echipelor divi
zionare' A, B, școlare și de 
juniori. (măsură propusă de 
Colegiul central al antre
norilor și aprobată de Bi
roul federal) de a efectua

de această 
esențială a 
continuă să

„pe vremuri" : tac- 
fără limită de timp, 

— la nivel oare- 
mulțumitor, pregă- 

fizică — din cînd în 
(dacă se poate, cît 

rar sau chiar deloc), 
aceste condiții, obliga-

antrenamentele din ziua de 
luni a ciclurilor săptămî
nale numai în aer liber, o 
apreciem ca fiind cît se 
poate de binevenită.

O aplaudăm, dar solici
tăm din partea forurilor 
competente un control ri
guros asupra îndeplinirii 
măsurii respective, cunos
cut fiind faptul că unii an
trenori de baschet sînt 
„maeștri" în „slalom" și 
„sărituri" atunci cînd este 
vorba de îndeplinirea sar
cinilor. (D. STANCULES- 
CU).

• Pentru a confirma po
ziția fruntașă în rugbyul 
nostru, echipa Farul Con
stanța a efectuat în aceas
tă perioadă o serie de an
trenamente menite să con
tribuie, în special, la ridi
carea pe o treaptă superi-, 
oară a pregătirii fizice,

are obiceiul de a spune cile 
unei fete : „Ai lucrat corect — 
progresezi !“.

în aceeași ambianță de 
ventă activitate, pe care 
sugerează complexul „23 
gust", tînăra antrenoare 
riana Condovici încearcă 
sala de atletism să transmită Ș 
unor grupe de copii dragostea 
pentru probele de alergare care-5 
i-au adus ei însăși numeroase 
titluri de campioană de sprint a Ș 
țării sau a Balcanilor. Ea caută 
astfel să lărgească evantaiul de 
probe atletice care au făcut 
(pină acum — mai mult — 
prin semifond și fond) vestit^ 
clubul Metalul. După ce-și re- 
crutează „aleșii" <’■' 
Iile dih vecini, „.«..«..a 
dovici folosește inevitabil tes- 
tarea inițială pentru pregătire 
fizică (aceasta fiind baza de 
plecare în antrenamentul în- 
cepătorului). Copiilor le face 
bine atmosfera de lucru intens, 
interesantă și pilduitoare, din 
sală, dar natura generoasă — 
cu soare și oxigen — î 
teaptă mai 
acolo unde 
nestăpinită, 
toare... .

Cu grupa

RIDICATE
LA FIECAREfer-

Ma-
în

de prin șco- 
Mariana Con- §

îi aș- 
ales în aer liber, 
mișcarea e mai 0 

dar si mai folosi-
I 

de luptători avan-
sați a antrenorului Ilie Gheor- 
ghe, care activează chiar la se- Ș
diul clubului Metalul, în șos. șj 
Pantelimon, lucrurile stau alt- 0 
fel, pentru că sportivii au și ș? 
intrat în perioada competițio- 
nală, avînd de susținut meciuri 
divizionare. Ei se dezechipează 
la vestiar și intră direct în sala Ș 
cu saltele, pentru antrenamen- g; 
tul tehnico-tactic. Este oare a- Js
cesta un motiv pentru a aban- 
dona pregătirea fizică multila- 
terală ? Firește că nu. Antre
norul însuși susține că normele 
de control obligă acum la mai 
multă atenție acordată perfec
ționării calităților fizice și că 
iestele lunare devin un exa
men nu numai pentru sportiv, 
ci și pentru munca antreno
rului !

$

Victor BÂNCIULESCU

mântui cînd , ele. învață să alerge 
corect, să sară, să arunce. De
prinderile necăpătate acum vor 
ft foarte greu (uneori deloc) în
sușite mai tirziu. Și-apod, aces
tui antrenor bun și harnic am 
vrea să-i spunem că măgulirile 
colegilor care-i fac „curte" pen
tru a-i racola niște jucătoare a- 
firmate din punct de vedere teh
nic n-ar trebui să-1 incinte. For- 
țîndu-le, prin participarea 
competiții pentru senioare (este 
drept, din lipsa celor adresate 
junioarelor) le obligă să treacă 
peste: treptele obligatorii ale în
vățării întregului abecedar fi- 
zic-tehnic-tactic.

In mod firesc, profesorul Măr
gulescu nu poate ieși singur din 
acest „cere vicios”. El — și cei
lalți antrenori de juniori și ju
nioare — trebuie să 
sprijinul federației 
C.M.B.E.F.S.. ajutorul 
al unor metodiști. Altfel, 
rezervor de cadre — și altele — 
vor produce jucătoare bine in
struite tehnic, dar incapabile 
șă-și dovedească măiestria din 
cauza carențelor pregătirii fizice 
generale.

la

primească 
și al 
calificat 

acest

Hristache NAUM

ANTRENAMENT

9 Și totuși, calitatea 
pregătirii atleților este, 
uneori, neglijată 9 
lucrează mult prea 

general"

Se
„la

Dacă pentru majoritatea 
murilor sportive pregătirea 
reprezintă -suportul de 
taro a abilităților tehnice și 
cunoștitnțetor tactice, 
ea se manifestă direct, 
majoritate a probelor, în perfor
manța obținuă, expresie a unor 
indici de dezvoltare a anumitor 
calități. Să nu uităm, dealtfel, 
că multe din normele și probele 
de control pentru aprecierea gra
dului de pregătire fizică a spor
tivilor într-o etapă sau alta, sînt, 
de fapt, chiar probe atletice 8

Ce fac atlețiî acum, iarna, cum 
se antrenează, ce loc ocupă pre
gătirea fizică în ansamblul pro
cesului tor de instruire ? Am 
căutat răspuns, acestor întrebări 
într-o dimineață obișnuită, la 
sala „23 August-.

Primiri interlocutor — Manole 
Mitilecis, antrenorul sări torul ui
în înălțime Carol Antal, ©are 
tîștigase, cu cîteva -zile în urmă, 
titlul de campion de sală. „Deși 
ne- aflăm, practic» in plină pe
rioadă competiționcriă» pot spune 
că două treimi din sarcinile an- 
trenamentelor sînt orientate pen-

ra- 
fizică 

manifes- 
a 

în atletism 
în nxirea

nomania sâptâminol* au ca tamâ K 
pregâtiraa liticâ, atit cea gene- 0 
ralâ, cît cea specifică. In 
perioada actuală punem accen- 
tul, in special, pe îmbunătățirea 
detentei in regim de rezistență ți 
a vitezei".

Un caracter asemănător îl are 
și pregătirea Iui Bedros Bedro. 
sian, ne-a spus antrenorul său, 
Sorin loan. „Sezonul de solă nu 
este un scop în sine, obiectivele 
majore sînt vara, de aceea pre
gătirea fizică trebuie să fie 're
prezentată in procent majoritar 
chiar și in timpul concursurilor 
de sală. Numai pentru dezvolta
rea forței picioarelor și a spate
lui Bedrosîan - - - 
trenament de 
trei pe care 
săptâmină — 
Foarte important este ca ezerci- 
țiile să fie efectuate corect*4.

Aruncătorii din probele „lungi" 
(disc, suliță, ciocan) se află în 
plină perioadă pregătitoare. „ta 
ei, ne spune Mihaela Peneș, 
proaspăt aotrenor federal, pregă
tirea fizică atinge 30—85 ila sută 
din volumul antrenamentelor. Mi 
se pare câ sportivii noștri fac o 
pregătire fizică „„mull prea gene
rală”. Poți face genuflexiuni cu 
260 kg și să nu arunci decit 16 
m ‘ cu greutatea. Trebuie găsite 
exerciții care să solicite direct 
musculatura solicitată în efortul 
specific probei. Altfel putem dez
volta — fără să vrem — chiar 
mușchii! antagonist! > Insuficienta 
mi se pare preocuparea de a 
alterna pregătirea de forță cu 
exercițiile pentru dezvoltarea mo
bilității. O musculatură elastică 
este superioara calitativ uneia 
globuloasâ”.

Calitatea pregătirii este 
nu numai de antrenamentul 
tehnică, ci și de 
se lucrează pentru 
calităților fizice.

ridică, la mm an- 
haltere — din cele 
le face în fiecare 
aproape 10 tone I

I
rA\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Vladimir

dată 
de 

ca-refelul în _ 
dezvoltarea

MORARU

unul dintre elementele de 
bază în jocul de rugby. 
Antrenamentele s-au des
fășurat pe plaja de la E-

componenți ai lotului să nu 
mai fumeze. Este un cîștig 
care va fi, cu siguranță, 
valorificat în procesul de 
pregătire. Pînă în prezent, 
după cum ne spunea N. 
Buzaia, secretarul secției, 
sportivii au manifestat un 
interes deosebit pentru pre
gătirea lor fizică generală. 
Băcioiu, ioniță, Malancu, 
Bucos, Motreseu, Ianusie- 
vici și ceilalți doresc să 
aibă o comportare cît mai 
bună în returul campiona
tului, (C. POPA — coresp.)

forie, câte 140 minute, sub 
conducerea antrenorului M. 
Naca șl a dr. N. Gheraco- 
pol, după care a urmat o 
perioadă de pregătire la 
munte, la Păltiniș. Este 
semnificativ și faptul că, 
pentru a obține un randa
ment mai mare, s-a ajuns, 
în momentul de față, ca 
nici unul dintre cei 23 de

• După două săptămîni 
. de pregătire fizică generală 

efectuată la Predeal, po- 
loiștii de la Voința Cluj- 
Napoca au continuat acest 
„capitol" acasă, în ședin
țe de cîte 3C de minute, 
Fn „deschiderea" sau „în
chiderea" antrenamentelor 
specifice. Locul de desfă-

șurare : Parcul „Victor
Babeș" sau sala de forță 
din incinta bazinului ; con
ducător al ședințelor : an
trenorul Arpad Sarkadi, 
astfel că profilul lecțiilor 
este permanent adaptat ne
cesităților sesizate în cursul 
lucrului în apă. „Aflîn- 
du-ne în preajma deschi
derii noului campionat, ac
centul s-a mulat de acum 
pe pregătirea tehnico-tac
tică, mai ales că echipa nu 
dispune de prea multe ore 
la bazin (3 ore zilnic), așa 
că procentul pregătirii fi
zice generale, în ansam
blul activității, nu depă
șește 20 la sută. O cifră 
aparent scăzută,
vom căuta să o amplifi
căm prin calitatea
ne-a asigurat iov. Eugen 
Marchiș, președintele clu
bului sportiv Voința. (Nușa 
DEM1AN).

pe care

muncii",



DE CE NUMAI IN BUCUREȘTI? CAMPIONATE • COMPETIȚII

Și o 
vizavi, mai 

studențești 
țară. Con-

Imțiativa Federației române 
de rugby de a testa, periodic, 
gtadul de pregătire a echipe
lor divizionare trebuie, desi
gur, salutată. Este o moda
litate directă a forului de re
sort de a-și forma o imagine 
cit de cit reală asupra serio
zității acordate de jucători 
procesului de instruire și, 
totodată, un fel de reflector 
al competenței, angajării și 
responsabilității antrenorilor.

Relevînd utilitatea inițiati
vei sîntem obligați, in același 
timp, să-i „evidențiemr 
anumită carență 
ales, de echipele 
care activează în . 
creț : pentru cele 4 divizio
nare A, Știința ’
Universitatea 
șoara, 
Iași și 
(fostă _ 
CAij-Napoca, 
mei etape a testuiui, în februa- 
rie-martie. constituie un incon
venient din moment ce o 
bună parte dintre studenții 
rugbyști se află în această 
perioadă în examene. Depla
sarea lor obligatorie la Bucu
rești, pentru testare, ii pune 
în situația de a a-și amina 
unele examene pentru sesiu
nea următoare, din luna iu
lie, atunci cind este progra- 

a ac

Petroșani,
Timi-

Politehnica
Politehnica

Agronomia) 
programarea prl-

mată... cealaltă etapă 
țiunii de verificare ’ ?

Apare, concomitent, 
inconvenient de ordin 
rial, deloc neglijabil : 
sarea în Capitală, in 
etapă, pe timp de două zile

și un 
mate- 
depla- 

fiecare

Astă-seară, la Galați și Brăila:

FINALELE „TURNEULUI PRIMĂVERII" LA BOX
Astă seară, la Brăila șî Galați, se încheie „maratonul pugilistic" 

de o săptămină la care participă unii dintre cei mai buni baxeri 
ai țării. în finalele de astăzi ale „Turneului primăverii* vom fi, 
probabil, mai bine edificați asupra potențialului viitorilor noștri re
prezentanți în marile competiții internaționale ale anului, în pri
mul rînd la „Centura de aur*.

GALAȚI, 17 (prin telefon). în 
cele două gale de joi s-au dispu
tat sferturile de finală la cele 
șase categorii programate. Cum 
era și firesc, odată cu înaintarea 
spre partea finală a competiției, 
concurenții de o valoare mai mo
destă (destul de mulți) au fost 
eliminați, astfel că spectatorii gă- 
lățeni au putut urmări mai multe 
meciuri echilibrate și interesante, 
în rîndul acestora se situează 
intîlnirile: M. Constantin (Tîrgov.) 
— N. Șeitan (Dinamo), D. Cipere 
(Steaua) — N. Popa (Met. Buc.), 
Gh. Simion (Dinamo) — N. Ni- 
chitov (B.C. Brăila), I. Sandor 
(Farul) — N. Brânzei (Iași), S. 
Târâiă (B.C. Galați) — Al. Crișan 
(Steaua), I. Cemat (Focșani) — 
T. Pârjol (Dinamo) în care pri
mii au obținut victoria. Alte re
zultate de j?i seara : semimuscă: 
N. Toth (A.S.A. Cluj-Napoca) 
b.p. I. Antone (Met. Buc.) ; 
mijlocie : V. Silaghi (Dinamo) 
b.p. M. Alexandru (B.C. Brăila), 
M. imre (Litoral Mangalia) b.p. 
L. Băcilă (A.S.A. Tg. Mureș), 
A. Stana (U.M. Tim.) b.p. M. 
•Negrea (Salonta) ; grea : G. A- 
xente (B.C. Galați) b. dese. 1 V. 
Vasile (Rapid Buc.), P. Ungurea- 
nu (Muscelul) b. ab. 3 D. Căpă- 
țână (Dr^beta Tr. Severin), C. 
Văran (C.S.M. Reșița) b.p. N. 
Grigore (Steaua).

Reuniunea semifinalelor a fost 
mult mai spectaculoasă decît cele 
de pînă acum. Combatanții au 
răsplătit numerosul public care 
a umplut pînă la refuz sala, cu 
meciuri mult mai frumoase, în 
care boxul, în adevăratul sens al 
cuvîntului, a fost văzut aproape 
în toate partidele disputate. Un 
meci dramatic au oferit semimij- 
locii Gh. Simion (Dinamo) și Gh. 
Costache (Rapid). Primul, numă
rat în repriza secundă a depus 
mari eforturi pentru a triumfa în 
fața rapidistului care, a fost tri
mis, la rîndul său, la podea în 
ultima repriză. Iată rezulta
tele : semimuscă : I. Traian 
(Steaua) b.p. M. Cjnstantin (Met. 
Tîrgoviște), Al. Turei (Voința 
Cluj-Napoca) b.p. V. Voicilă 
(Steaua); cocoș : d. Cipere (Stea
ua) b.p. Al. Barbu (Litoral Man
galia), FI. Butnaru (Nicolina) b.p. 
C. Tismănaru (ASA Bacău) ; se- 
miușoară : Gh. V^ad (Muscelul) 
b.p. N. Buteseacă (BC Galați), N. 
Toth (ASA Cluj-Napoca) b.p. I. 
Sandor (Farul) : semimijlocie :
Gh. Simion (Dinamo) b.p. Gh.

Coler

Cozorici, 
Praida,

Luiza 
Dana 
Con-

producție

CENTRULUI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICA BUCUREȘTI

Cîntâ : Sofia Vicoveanca

FILM REALIZAT ÎN STUDIOURILE

ROMĂNIAFILM prezintă URGIA
Casei de filme „Numărul Patru“

o «>
-»
<*

Scenariul : Fl. n. Năstase
Regia : Iosif Demian — Andrei 

Blaier
Imaginea : Gheorghe Voicu 
Muzica : Adrian Enescu 
Decoruri : arh. Ștefan Antonescu 
Costume : Lidia Luludis 
Montajul : Maria Neagu 
Sunetul : Andrei

cu : Gheorghe 
Orosz, Nlcolae ______ ,
Dogaru, lea Matache, Co’stel 
stantinescu, Jcan Sândulescu, Dan 
Condurache, Mihai Cafrița, Gelu 
Birău, Ion Muscă.

ted puțin), a unor efective 
de 26—28 de jucători grevează 
simțitor asupra bugetelor ce
lor patru cluburi, cînd su
mele respective ar putea fi 
folosite mult mai judicios 
pentru alte nevoi acute (în 
cazul lui „U“ Timișoara, vi
tregită de ani de zile prin 
absența unui teren 
de pregătire 
tivă adecvată 
lalte cazuri _ ___
zestrei de material și 
pament sportiv).

Iată de ce ar fi de 
ca forul de resort să 
lească o comisie (sau 
sii) care să se deplaseze în 
aceste centre universitare, 
fectuind

propriu 
o bază spor- 

în toate cele- 
- îmbogățirea 

echi-

dorit 
stabi- 
comi-

_ . fi
la fața locului tes
tele necesare. Rug- 
byul dispune de 
tehnicieni valoroși, 
în cadrul activului 

federației, în măsură să reali
zeze, optim, o astfel de opera
ție. Nu încape nici o îndoială 
că prezența unor astfel de 
comisii de tehnicieni în cen
trele universitare din țară ar 
însemna și un bun prilej de 
cunoaștere a unor realități din 
teren și de îmbunătățire a 
muncii.

Poate că forul de speciali
tate va reflecta mai mult a- 
supra acestei propuneri (pre
zentată recent in ședința a- 
nuală a Comitetului federal) 
și, renunțind la o anumită 
rigiditate, care nu îi este ca
racteristică, și-o va însuși—

Tiberiu STAMA

Voștache (Rapid), I. Budușan 
(Met. Buc.) t p. FI. Ghiță (Stea
ua) ; mijlocie : V. SiJaghi (Dina
mo) b.p. M. Imre (Litoral Man
galia), S. Târâiă (BC Galați) b. ab. 
3 A. Stana (Timișoara) ; grea : 
I. Cernat (Focșani) b.p. C. Văran 
(CSM Reșița), P. Ungureanu 
(Muscelul) c. neprez. G. Axente 
(BC Galați).

Mihai TRANCĂ
BRAILA, 17 (prin telefon). Ul

tima gală a sferturilor de fi
nală s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : muscă : T. Ghinea 
(Steaua) b.p. Șt. Băiatu (Voința 
Buc.), Gh. Jipa (Litoral Mangalia) 
b.p. Gh. Brumă (Rapid), L. Ră- 
dulescu (Prahova Pl.) b.p. I. Va
sile (Met. Plopeni), Gh. Niță 
(C.S.M. Sibiu) b.p. I. Vass (Met. 
Salonta) ; ușoară : Gh. Lisei 
(A.S.A. Tg. Mureș) b.p. N. C^stin 
(Farul), P. Stan (B.C. Brăila) 
b.p. Șt. Tudorache (Litoral Man
galia), M. Stamatescu (Met. Buc.) 
b. ab. 2 P. Ghișcă (Nicolina), S. 
Cuțov (Dinamo) b.p. M. Ciobo- 
taru (C.F.R. Tim.) ; semigrea : 
M. Uță (Cimentul Medgidia) b.p. 
M. Turcu (B.C. Brăila), Z. Lă
cătuș (Litoral Mangalia) b.p. D. 
Bubă (Rapid), C. Chiracu (B.C. 
Galați), b.p. N. Corn an (A.S.A. 
Cluj-Napoca), D. Văleanu (Stea
ua) b. ab. 2 D. Rebenciuc (U.M. 
Tim.).

Gala semifinalelor a atras un 
mare număr de spectat>ri, dornici 
să cunoască pe cei ce se vor ca
lifica în ultima fază a competiți
ei. Partidele, unele de bun nivel 
tehnico-tactic, au relevat cîțiva 
boxeri în bună formă sportivă. 
Dintre aceștia o excelentă impre
sie a lăsat pana Gheorghe Oțelea 
(Dacia Pitești), care va evolua în 
finala întrecerii. Iată rezultatele : 
muscă : T. Ghinea (Steaua) b.p. 
Gh. Jipa (Litoral Mangalia), Gh. 
Niță (CSM Sibiu) b.p. L. Rădules- 
cu (Prahova Ploiești), Gh. Guță 
(BC Brăila) b.p. I. Sorescu (Met. 
Tîrgoviște), Gheorghe Oțelea (Da
cia Pitești) b.p. M. Neagu (Met. 
Tîrgoviște) ; ușoară : Gh. Lisei 
(ASA Tg. Mureș) b.p. P. Stan 
(BC Brăila), S. Cuț>v (Dinamo) 
b.p. M. Stamatescu (Met. Buc) ; 
mijlocie mică : Muraru (Brașov) 
b. ab. 3 Olaru (Sibiu), Tîrb>i (Fa
rul) b.p. Răducu (BC Brăila), se
migrea : Lăcătuș (Mangalia) b.p. 
Uță (Medgidia), Chiracu (BC Ga
lați) b.p. Văleanu (Steaua).

Victor BĂNCIULESCU

AZI Șl MÎINE 
ÎN CAMPIONATUL 

FEMININ DE BASCHET
Meciurile Voința Brașov — 

Olimpia București, Politehnica 
București — Progresul Bucu
rești, I.E.F.S.-Lic. 2 — Crișul 
Oradea și Rapid — Mobila Satu 
Mare sînt cele mai atractive 
din etapa a 14-a a Diviziei A 
la baschet feminin, capabile să 
producă modificări importante 
în clasamentul competiției. Cu 
interes este așteptată evoluția 
campioanei, I.E.F.S.-Lic. 2, al 
cărei declin din ultima vreme 
poate fi oprit de înseși com
ponentele echipei, prin ambi
ția lor de a-și apăra presti
giul !

Celelalte partide ale etapei : 
C.S.U. Galați — Universitatea 
Timișoara, Universitatea Cluj- 
Napoca — Clubul sportiv șco
lar Ploiești.

PARTIDA 
EXPLORĂRI - DINAMO 

(m) DOMINĂ ETAPA 
A 19-a A DIVIZIEI A 

DE VOLEI
Simbătă și duminică, in cam

pionatele Diviziei A de volei 
sint programate partidele eta
pei a 19-a. La masculin, cel 
mai important meci se desfă
șoară la Baia Mare, unde e- 
chipa locală Explorări (locul 3) 
primește replica formației Di
namo (locul 2). Celelalte par
tide : „U* Cluj-Napoca — Trac
torul Brașov, C-S.M. Suceava — 
C.S.M. Delta Tulcca. Viitorul 
Bacău — Politehnica Timișoara, 
Rapid — Universitatea Craiova 
și Steaua — Constructorul 
Brăila (ultimele două au loc 
duminică, in cuplaj, de la ora 
10, în sala Giulești).

La feminin, trei jocuri de 
mare interes : Penicilina Iași — 
Farul Constanța, Universitatea 
Timișoara — Dinamo și Uni
versitatea Craiova — Știința 
Bacău, în care toate competi
toarele vizează turneul final 
1—4. Celelalte partide : Mara-

DE LA UN BUT LA ALTUL...
• în vederea pregătirii lotu

rilor reprezentative pentru parti
dele internaționale din acest 
sezon, au fost stabilite următoa
rele colective de antrenori : se
niori (A și B) — V. irimescu, 
Al. Paloșanu (dr. N. Gheraco- 
pol) ; tineret (21—23 ani) — V. 
Irimescu, Al. Pop (dr. M. Con- 
stantinescu) ; juniori — V. Iri
mescu, V. Constantin, Al. Ștefu.

• Ținînd seama de calenda
rul internațional al echipelor 
naționale, partidele din cam
pionat vor avea loc la urmă
toarele date : 12 și 19 martie, 2 
și 23 aprilie, 14, 21 și 28 mai, 4, 
11, 18 și 25 iunie.
• „Cupa Federației* se va 

desfășura la datele inițiale ; a- 
dică la 26 martie (ultima etapă 
a returului), la 9 aprilie semi
finala, iar la 16 aprilie finala.

• Preparative intense la divi
zionara A C.S.M. sibiu. Sub con
ducerea antrenorului B. Boboc, 
cei 25 de componenți ai lotului 
se pregătesc cu conștiinciozitate 
pentru o comportare cît mai 
bună în retur. După o perioadă 
de antrenamente la Păltiniș, rug- 
byștii sibieni continuă pregătiri
le în localitate, avînd în program 
antrenamente zilnice, cu accent 
pe pregătirea fizică. De aseme
nea, pentru omogenizarea echi
pei sînt prevăzute întîlniri ami
cale cu Politehnica Cluj-Napoca, 
Steaua și Universitatea Timi
șoara.

• Partidele restante se vor 
disputa la 5 martie : steaua — 
Farul Constanța (în campionat), 
C.S.M. Sibiu — Politehnica Cluj- 
Napoca, Știința Petroșani — Uni
versitatea Timișoara, C.S.M. Su
ceava — Politehnica Iași, Olim
pia — Sportul studențesc (în 
„Cupa Federației").

tex Baia Mare — Chimpex
Constanța, Rapid I.E.F.S.
(sala Giulești, simbătă, de la
ora 16,30) și Voința — CJS.U.
Galați (sala Construcția, dumi-
nică, de la ora 10).

FEMININ
1. Dinamo 18 18 0 54: 8 36
2. Penicilina 18 15 3 48:19 33
3. Știința 18 12 6 40:29 30
4. Farul 18 11 7 41:25 29
5. Univ. Timiș. 18 11 7 38:27 29
6. Chimpex 18 11 7 37:30 29
7. Univ. Craiova 18 9 9 36:37 27
8. C.s.U. Galați 18 8 10 37:38 26
9. Rapid 18 7 11 30:44 25

10. Maratex 18 2 16 20:49 20
11. I.E.F.S. 18 2 16 14:50 20
12. Voința 18 2 16 11:50 19

MASCUUN
1. Steaua 18 18 0 54: 7 36
2. Dihamo 17 15 2 47:12 32
3. Explorări 18 14 4 47:16 32
4. Tractorul 18 11 7 38:27 29
5. Viitorul 18 7 11 27:37 25
6. Univ. Craiova 18 7 11 30:43 25
7. C.S.M. Suceava 18 7 11 25139 25
8. C.S.M. Delta 18 6 12 25:39 24
t. Rapid 18 6 12 26:42 24

16. „U- Cj.-Nap. 18 6 12 23:39 24
11. Polit. Timiș. 18 « 12 23:42 24
12. Constructorul 17 4 13 28:42 21

GALE DE VERIFICARE 
PENTRU BOXERII 

DIN LOTUL DE TINERET
Pugiliștli din lotul național de 

tineret, care se pregătesc in ve
derea participării la campionatele 
continentale de tineret găzduite 
în luna iunie, la Dublin. vor 
participa in zilele de 25 și 25 fe
bruarie la două reuniuni de ve
rificare și selecție. în perspec
tivă, deci, două gale interesante, 
cu o miză foarte importantă pen
tru tinerele speranțe ale boxului: 
un loc în reprezentativa pentru 
campionatele europene. Așteptăm 
ca selecționerii și cei doi antre
nori ai lotului, T. Ni cui eseu și 
G. Pometcu, sâ definitiveze pro
gramul celor două reuniuni, care 
vor avea loc la București.

„CUPA 16 FEBRUARIE” 
LA TENIS APROAPE 

DE ULTIMUL ACT
Competiția de tenis dotată 

cu „Cupa 16 Februarie" — pro
gramată în sălile bucureștene 
„23 August" și Steaua — se 
află aproape de etapa finală. 
Atit la băieți, cît și la fete, 
s-a intrat în semifinale, 
meciurile pentru desemnarea 
cîștigătorilor urmînd a se des
fășura duminică de . la ora 11 
(„23 August") și, respectiv, de 
la ora 15 (Steaua);

în întrecerea feminină, pre
cum și în cea masculină, fa- 
voriții continuă să se afle în 
cursă. Dintre aceștia, Lucia Ro
manov și Traian Marcu au a- 
vut evoluții foarte frumoase, 
meciurile pe care le-au dispu
tat pînă acum dîndu-le dreptul 
să aspire la primul loc în cla

HARGHITA — PEPINIERĂ 
PENTRU SCHIUL DE PERFORMANȚĂ

(Urmare din pag. I)

Conducătorul acestei unități, 
prof. Andrei Nagy, ne spunea: 
„Investigațiile noastre în acțiu
nile repetate de selecție nu se 
rezumă doar Ia școlile din 
Miercurea Ciuc. în probele de 
fond, în special, ne recrutăm e- 
lemente de la școlile din co
munele Bîrzava, Păuleni, Nico- 
lești și Delna. Dealtfel, școlile 
din localitățile amintite sint 
„sateliți" ai clubului, și sint pe
rioade lungi in sezonul de iar
nă cînd cadrele noastre didac
tice își desfășoară antrenamen
tele intr-una sau alta dintre co
mune". Dintre cadrele didactice 
a căror contribuție a fost și 
este hotărîtoare în pregătirea 
campionilor republicani din 1977 
și 1978, pe primul plan se si
tuează prof. Francisc Boniș. El 
este sprijinit de alte două cadre 
didactice, Tiberiu Biro (îndru
mătorul speranțelor) și de tî- 
năra profesoară Maria Kolcza. 
Iată o „scară" ale cărei trepte, 
pornind de la bază și ajungînd 
în vîrf. o^eră garanția lucrului 
bine făcut

In această privință trebuie 
remarcată, în primul rînd, ini
țiativa de a se înființa la Bălan 
(autori : Ministerul Educației și 
Învățămîntului și Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor) un club pionieresc de 
schi alpin ; alte centre înființa- 
te de curînd sînt cele de la 
Toplita si Bilbor. în ceea ce 
privește locul de concurs, la al
titudinea de peste 1140 de me
tri, în stațiunea Harghita Băi a 
fost construită, cu ani în urmă, 
o caba-“ cu o canacitate de cel 
puțin 2n0 de locuri. Știm că a 
aparținut O.J.T. Harghita, dar 
nu cunoaștem motivele pentru 
care ea a fost părăsită. Fapt

samentul final al competiției.
Rezultate. Feminin : Lucia 

Romanov (Tot înainte) — Si
mona Nunweiller (Progresul) 
6—4. 6—2 ; Elena Trifu (Pro
gresul) — Cozmina Popescu 
(Tot înainte) 6—4. 3—6, 6—4 ; 
Camelia Chiriac (Dinamo Bra
șov) — Rodica Gheorghe (Spar- 
tacus Brăila) 6—4, 3—6, 6—2 ; 
Gabriela Dinu — Gabriela 
Szbko (ambele Dinamo Bucu
rești) 6—3, 6—2. Masculin : Tr. 
Marcu (Dinamo Brașov) — Gh. 
Copăceanu (Electrica Timișoara)
6— 1, 6—3 ; C. Popovici (Steaua)
— A. Viziru (Sănătatea Satu 
Mare) 6—3, 6—3; A. Siito
(Cuprom Baia Mare) — L. Ți
ței (Steaua) 6—3, 6—4 ; I. Ke- 
rekeș (Dinamo Brașov) — Ed. 
Pană (Dinamo București) 7—6,
7— 5. (S. IONESCU, corcsp.).

ÎNTRECERILE 
SCHIORILOR ȘCOLARI

SEMENIC, 17 (prin telefon). 
Din nou Scmenicul a fost o gaz
dă primitoare a unei competiții 
de amploare : campionatele re
publicane de schi fond pentru 
școlari. La start au- fost prezenți 
peste IM de concurenți din 14 
județe ale țârii. Intr-o organi
zare impecabilă, asigurată de co
misia județeană de schi, tinerii 
sportivi și-au disputat, cu ardoa
rea caracteristică virstei, titluri
le de campioni naționali de schi 
fond. REZULTATE * TEHNICE : 10 
km, băieți : I. Gunter Schneider 
(Sibiu) 38:37.8, 2. Ion Iubu (Lie. 
Predeal) 38:40,8, 3. Cornel Bre- 
zeanu (Brașov) 33:47,4 ; 5 km, 
fete : 1. Iuliana Popoiu (Brașov) 
21:18 8, 2. Piroska Abosz (M. 
Ciuc) 22:29,2, 3. Carmen Câm- 
peanu (Sibiu) 22:46,7 ; Ștafeta 
3X5 km fete : 1. Brașov (Maria 
Toma, Elena Urs, Iuliana Po
poiu) 69:59,1, 2. Miercurea Ciuc 
76:14,1, 3. Sibiu 74:02,0 ; Ștafeta 
3X10 km băieți : 1. Liceul Pre
deal (Gh. Cojocaru, V. Rebreanu, 
I. Iubu) 2h7:ll, 2. Brașov 2h8:15, 
3. Sibiu 2h 10:22. (Doru GLAVAN- 
coresp.).

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE BOB 
SI SANIE iN CADRUL 

„DACIADEI"
De azi pînă luni, pe pîrtia din 

Sinaia vor avea loc campionatele 
republicane dfi sanie și bob, în 
cadrul competiției naționale 
.,Daciada“. întrecerile se vor des
fășura după următorul program, 
stabilit de organizatori : simbătă, 
ora 14, deschiderea festivă, de la 
ora 15 campionatele naționale de 
sanie pentru juniori și junioare, 
cu 74 de concurenți : duminică, 
de la ora 8, campionatele națio
nale de bob (2 persoane)' seniori 
două manșe, cu 15 echipaje, de 
la ora 11,30, campionatele națio
nale la sanie dublu-juniori ; luni, 
de la ora 8, campionatele națio
nale de bob (2 persoane) man
șele III și IV.

este că și acum ea nu are 
proprietar. Preluată de orga
nele sportive locale, cu spriji
nul material al C.N.E.F.S.. ca
bana ar putea fi astfel amena
jată, incit să satisfacă atît ce
rințele de pregătire ale sporti
vilor locali (desigur, schiorii); 
dar și ale instruirii la altitudi
ne, a unor loturi reprezentative, 

în ceea ce privește materiale
le necesare practicării schiului 
de performanță, trebuie făcute 
cunoscute (și adoptate de ur
gență măsurile ce se impun) cel 
puțin două probleme : 1. Ma
gazinele de specialitate (con
statarea am făcut-o aproape 
în toate localitățile montane) 
sînt slab, chiar foarte slab a- 
provizionate cu schiuri de mă
rimi diferite pentru probe al
pine și de fond, cu bocanci si 
cu bețe. 2. „Deși inițial ni s-au 
repartizat o serie de materiale 
— ne spunea directorul Clubu
lui sportiv școlar din Miercurea 
Ciuc — pentru activitatea com- 
petițională din acest an. cind 
ne-am prezentat la federația de 
specialitate să le ridicăm, ni s-a 
spus că repartiția a fost anu
lată. De aceea afirm categoric: 
pentru a ne menține la nivelul 
atins a! performantei si a mer
ge mai departe — ceea ce noi , 
cu toții dorim — solicităm maî 
mult sprijin din partea federa
ției de sehi-biatlon".

Faptul că în cițiva ani schiul 
de performantă a progresat 
foarte mult în județul Harghi
ta este o dovadă a seriozității 
cu care se muncește. Această 
activitate trebuie sprijinită da 
toti factorii.
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SPORTUL O IN LUME
REPREZENTATIVELE DE SCRIMĂ AII ROMÂNIEI

„CRED CĂ TENISUL DE MASĂ ROMÂNESC 
SE VĂ RELANSA IN ARENA INTERNAȚIONALĂ"

PE PLANȘELE INTERNAIIIINAIE Intcrviu cu ROY EVANS, președintele f. I. I. ri.

Sfîrșitul acestei luni consem
nează prezența șcrimerilor ro
mâni pe planșele internaționale 

■ la toate cele patru arme. 
Astfel, în aceste zile, flo- 
retiștii P. Kuki, M. Țiu, T. Pe- 
truș, P. Buricca, F. Nicolae 

•concurează la Kiev, iar echipa 
secundă de sabie se află la tur
neul de la Sofia în următoarea 
componență : M. Frunză, N. 
Oancea, F. Păuncscu, D. Marin, 
D. Mancaș. Sîmbăta și duminica 
viitoare, se va desfășura la 
București turneul internațional 
al României de floretă mascu
lin, timp în care floretistele 
(Suzana Ardeleanu, Magdalena 
Chezan, Viorica Țurcanu, Mar
cela Moldovan, Carmen Docan) 
vor evolua la Goppingen, sa- 
brerii din prima reprezentativă 
(I. Pop, C. Marin, M. Mustață, 

Pantelimonescu) 
..Trofeul Wolod- 
Varșovia, iar e- 
(N. Iorgu, I. Po- 
C. Bărăgan, L,

A. Nilca. I. 
vor concura la 
jowski" de la 
chips de spadă 
pa, O. Zidaru, 
Angelescu, M. Popa) va fi pre-

zentă la turneul de la Tallin. 
Reprezentativele de tineret ale 
României, la toate cele patru 
arme, vor lua parte la „Turneul 
Prietenia", organizat în acest an 
la Budapesta, între 27 februarie 
și 5 martie.

★
Tradiționalul turneu interna

țional masculin de floretă care 
se desfășoară la Kiev a început 
cu proba individuală, la care 
participă peste 100 de sportivi 
din 7 țări ; Cuba, R. F. Germa
nia, Franța, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Printre cei 
calificați în sferturile de finală 
ale turneului (patru grupe a ci
te 6 scrimeri), în urma cărora 
vor fi desemnați cei 16 flore- 
tiști care vor trage în elimi
nările directe, se numără și 
sportivul român Petru Kuki. A- 
cesta va evolua în prima grupă, 
alături de scrimerii sovietici 
Egorov, Denisov, Romanov, po
lonezul Jablonski și francezul 
Nogaret, Mîine, concursul se 
va încheia cu proba pe echipe.

după 
acest

LA VARȘOVIA, DEBUT VICTORIOS9 ’

AL TINERILOR BOXERI ROMANI
VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 

La Varșovia a început turneul 
de box pentru tineret „Memo
rialul Aleksandr Polus", la care 
participă 110 pugiliști din Româ
nia, Bulgaria, R. D. Germană, 
U.R.S.S. și Polonia. în prima

IUI NĂSTASF CALIFICAT

gală, la cat. cocoș Gheorghe 
Negoiță l-a învins prin aban
don pe polonezul Sylvestra Du- 
kata. Mircea Fulger (cat. pană) 
a dispus Ia puncte de polonezul 
Arkadiusa Potureja, ca și Con
stantin Ghindăoanu (cat. semi- 
ușoară) de polonezul Zenon Woj- 
tala. La cat. semimuscă Safin 
(U.R.S.S.) l-a învins la puncte 
pe Dumitru Șchiopu.

— Reveniți in România 
11 ani. Ce s_a petrecut în 
interval de timp in tenisul de 
masă mondial ?

— O amplă dezvoltare, sub 
toate aspectele. Tenisul de ma
să s-a răspîndit în Africa. Asia 
și America Latină. După fotbal 
și atletism urmează, foarte a- 
proape, ca „priză" tenisul de 
masă. Federația internațională 
numără 132 de asociații mem
bre și sperăm că în curind toa
te țările membre ale O.N.U. vor 
fi reprezentate in organizația 
noastră. Dezvoltarea s-a pro
dus și sub aspect calitativ. în
tr-un „top" 
mal multe țări în care 
practică un tenis de masă de 
înalt nivel, R. P. Chineză fiind 
considerată drept lideră. Cred 
că după sportivii chinezi vin 
însă cei europeni, chiar dacă în 
prezent vechii jucători nu mai 
sînt atît de buni iar cei tineri 
nu au destulă experiență...

— Un exemplu ?
— Suedia, care a strălucit 

prin Johansson și Bengtsson. 
Primul nu mai participă la 
competiții oficiale, celălalt nu 
mai e ce a fost, iar în spatele 
lor nu mai este nimic... Cam a- 
ceeași situație există și în alte 
țări, ceea ce face ca. pentru 
moment, tenisul de masă euro
pean să nu mai fie atit.de pu
ternic cum era

— Sub aspect spectacular ?
— Un nivel mai înalt ca orl- 

cînd, dar pentru aprecierea că
ruia spectatorul novice trebuie 
să primească un minimum de 
cunoștințe tehnice, ca să înțe
leagă cum de este posibil, ca 
un mare jucător să respingă a- 
fară sau să tragă în fileu o 
minge aparent ușoară, de ce 
schimbul de mingi tinde să de-

mondial ar intra 
se

de masă euro-

acum doi ani.

IS SFERTURILE DE FINALA
IA PALM SPRINGS

NEW YORK, 17 (Agerpres). 
în optimile de finală ale tur
neului de tenis de la Palm 
Springs (California). Ilie Năsta- 
se l-a învins cu 6—2, 7—5, 
americanul Cliff Richey, 
„sferturi". Ilie Năstase il va 
tîlni pe Raul Ramirez, care
eliminat cu 6—4, 6—4 pe chilia
nul Jaime FilloJ. Alte rezultate: 
Oranteș — Lutz 6—3. 
Tanner — Dibley 7—6. 
Gottfried — Stan Smith 3—6, 
6—3, 6—1 ; Ashe—Solomon 6—4. 
6-1.

pe 
în 

in- 
1-a

7—5 ;
7—6;

...Nr. 9:
Nu, nu m-am înșelat — o 

clipă m-am îndoit in entu
ziasmul meu, poate prea pro
fan, dacă nu semidoct. Peste 
tot domnește atita știință in
cit a te bănui permanent de 
incompetență devine o lege 
pentru cronicarul fie el spor
tiv, nu doar literar. Numai că 
oamenii competenți sînt reci 
la minune. Minunea debutu
lui senzațional — in cinema, 
in literatură, ca și in sport 
— e din ce in ce mai rară. 
Istoria — în artă, ca și pe 
3/4, ca și la „grămadă* — e 
din ce în ce mai severă. Ea 
nu se mai lasă fer
mecată de debu
tantul genial și i- 
nocent. Lumea s-a 
învățat să nu mal 
înceapă de oriunde. 
Dar cu Gallion, nu 
m-am înșelat. După 
ce m-am așezat din 
nou în fotoliu re
venind din tavanul 
unde mă adusese e- 
seul său din meciul . .. 
glia — am deschis presa 
i-am ascultat pe " ‘ * 
rugbyului francez, 
puțini. Cronicarul . 
Monde* scrie că un 
nea tip de „gagneur' 
mai văzut*. Pierre 
legendarul, 
acela a fost „vraiment* o lo-, 
vitură de maestru și că el nu 
cunoaște vreun „demi de 
mâllee“ capabil să joace ast
fel de la primul său meci in
ternațional. Altă celebritate, 
Jean-Claude Lasserre, zice că 
„renaști cînd vezi asemenea 
joc*, în timp ce singurul care 
nu se miră este Jacques Fou- 
rroux — chiar cel pe pos
tul căruia s-a ridicat Gallion: 
„Știam ce fac cînd l-am re
comandat să-mi urmeze ; nu 
puteam să mă înșel"; Nu 
văd de ce aș fi, în acest caz, 
mai puțin vanitos decit Fou- 
rr'oux. Am „fumat" atitea
deziluzii ! Cu atîția debu-
tanți am rămas singur, de

C. CE. LA BASCHET FEMININ

IN FAZA SEMIFINALELOR
La Split, în cadrul C.C.E. la 

băieți. Jugoplastika — Real Ma
drid 72—77 (41—35). Gazdele au 
condus pină in ultimul minut, 
tind oaspeții au realizat 72—71 
și apoi s-au desprins. Coșgeteri : 
Jerkov 27, Tudor 18, respectiv 
Cu gram (un nou jucător din 
S.U.A. legitimat la Real) 16, Pra
da 15, Brabender 13, Walther 
10 ; Villeurbanne—Alvik Stock
holm 106—35 (59—43). Maccabi 
Tel Aviv — Mobilgirgi Varese 
91—30 (43^40). Clasament :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Real 
Maccabi 
Jugoplast. 
Mobilgirgi 
Villeurbanne
Alvik
Primele două 

tă finala.

6
5
4
4
2
0

1
2
3
3
5
7

755-604 
657-613 
612-656
620-585
596-643
615-754

13
12
11
11
9
7

7
7
7
7
7
clasate își dispu-

fete, grupa A :

vină azi mai scurt ca altădată, 
totul ca urmare a efectelor greu 
de sesizat și de controlat ce 
sînt imprimate mingii de pale
ta modernă.

— Apropo, ce rol joacă ma
terialul în progresul acestui 
sport 7

— E greu de răspuns. în ce 
privește paletele, ele s-au dez
voltat, dar unele elemente — 
vizînd îndeosebi reclama co
mercială — nu sînt necesare 
progresului. E de datoria fede
rației internaționale să asigure 
ca întrecerea să se facă între 
oameni, nu între materiale. 
Controlăm constant această pro
blemă, pentru a face ca înde- 
mînarea jucătorilor să primeze.

— Suportul material acordat 
de firmele producătoare unui 
număr de sportivi și asociații 
nu creează probleme pentru in
trarea tenisului de masă in fa
milia olimpică ?

— în ultima vreme mi se pu
ne des această întrebare. în 
decizia 
1937 se 
nu se 
mator" 
drept, 
susținuți de firme. Acum cîți— 
va ani am inițiat, după cum 
știți, discuții cu C.I.O. pentru 
recunoașterea F.I.T.M. și pen
tru a vedea în ce măsură fe
derațiile naționale ar putea pri
mi sprijin de la comitetele lor 
olimpice. Am căzut de acord cu 
forul olimpic internațional că 
avem o organizație similară cu 
F.I.F.A., care cuprinde și ama-, 
tori și profesioniști. Noile re
guli elective din articolul 26 
al Statutului C.I.O. nu ne in
terzic să organizăm în conti
nuare turnee „open". Sportivii 
amatori — potrivit regulilor 
noastre — pot primi premii li
mitate, fără a-și afecta statu
tul de amator. în ce privește 
echipamentul, dacă contractul 
este făcut între fabricant și fe
derația națională, nu direct cu 
sportivul, totul este în regulă. 
A fost deschisă deci calea spre 
participarea tenisului de masă 
la Jocurile Olimpice, ca și la 
alte competiții regionale : Jocu
rile Asiatice. Mediteraneene, 
Pan-americane, Balcanice. Doar 
un număr limitat de jucători, 
din țările vest-europene și 
S.U.A.. nu întrunesc condițiile 
olimpice.

— Ce părere aveți despre te
nisul de masă românesc ?

GALLION
ris. în ploaie, ca un tătic de 
meiodrema j Acum — dupd 
ce am citit cum a inters și 
meciul cu Scoția, de la t—13, 
maretnd sin ă suivre (I) 
înainte de pauză, esențial' 
pentru a face meciul juca bit, 
n-o si-mi scoată nimeni din 
cap cd marile echipe sini 
cele care „vin" de ta 0—1} șl 
abia după aceea cele care bat 
pe orietne. in ..canter*... —
acum, merp moi departe „pe 
mina* lui Gallton pentru alte 
două motive, chiar daci vor 
părea mai puțin competente 
și ceva

în C.C.E. la
Spartacus Budapesta — Minior 
Pernik 82—79 (46—42), Steaua 
roșie Belgrad — Clermont Uni- 
versite Club 84—75 (34—33). 1. 
Steaua roșie 10 p, 2. Minior 10 
p, 3. C.U.C. 9 p, 4. Spartacus 7 
p. Clasarea echipei C.U.C. pe 
locul 3 constituie o mare sur
priză. Grupa B : GEAS Sesto 
San Giovanni — Celta Vigo 82—54 
(42—30), Sparta Praga—I.E.F.S.- 
Lic. 2 113—63. 1. Sparta 11 p, 
2. GEAS Sesto 10 p, 3.
Lie. 2 9 p, 4. Celta 6 p.

Meciurile semifinale 
tur : Steaua roșie 
Sesto și Sparta

I.E.F.S.-

tur-re- 
GEAS 

Minior.

luată de F.I.T.M. în 
vorbește despre jucător, 
pomenesc cuvintele „a- 

sau „profesionist". E 
există azi unii jucători

— Prima dată am fost la dv. 
acum 25 de ani, la „mondialele" 
din sala Floreasca. Tenisul de 
masă românesc s-a afirmat si 
a strălucit prin sportivele sale 
renumite, care au fost ani de-a 
rindul campioane mondiale la 
simplu și dublu. Băieții dv nu 
le-au egalat, situație existentă 
și azi. Sînt de părere că e bine 
să-i căliți în cit mai multe tur
nee internaționale. în Liga eu
ropeană intercluburi ș.a. Sper, 
urmărind aceste campionate in
ternaționale, organizate într-o 
sală superbă, că tenisul de ma
să românesc, mai ales cel mas
culin. se va relansa, și cred că 
în curind România se va situa 
din nou între țările foarte pu
ternice în acest sport. Acest 
campionat internațional, repet, 
un real succes, este susceptibil 
de îmbunătățiri. Cred că „inter
naționalele" României, cu corec
tivele pe care forul dv. de resort 
le va considera necesare, se vor 
înscrie printre cele mai impor
tante din Europa.

— Cum găsiți Bucureștiul 
după 11 ani ?

— Sint absolut evidente mul
te schimbări care demonstrează 
clar cit de mult s-a dezvoltau 
s-a îmbunătățit viața orașului 
și a țării. Regret că am avut 
prea puțin timp liber. Am fost 
foarte impresionați de modul 
cum ați reconstruit clădirile a- 
fectate atit de grav de cutre
mur, ceea ce spune mult des
pre hotârîrea autorităților ro
mânești de a readuce totul la 
normal 
scurt, 
soția, 
atîția .___ . _
să ne reîntîlnim cit mai curind 
posibil.

Interviu realizat de
Mircea COSTEA |

într-un timp foarte 
Sîntem îneîntati. eu si 

că ne aflăm aici. între 
prieteni, cu care dorim

CONCURSURI ATLETICE IN SALĂ'
BERLIN, 17 (Agerpres). —în 

concursul atletic desfășurat la 
Senftenberg, cu participarea a- 
tleților fruntași din R. D. Ger
mană, sprintera Marita Koch a 
cîștigat proba de 100 yarzi plat, 
cu timpul de 10,47, întreeîn- 
d-o pe recordmana mondială 
Marlies Olsner, clasată pe locul 
doi cu 10,60. Alte rezultate. 
Masculin : 1 500 m — Straub
3:47,3 ; 3 000 m — Leiteritz
8:03,3 ; greutate : Beyer 20,44 
m. Feminin : 800 m — Bruns

2:03,8; 1500 m — Lehmann 
4:15,7 ; greutate — Drose 20,05 
m.

La Richfield (Ohio), atleta 
canadiană Debbie Brill a cîști
gat proba de înălțime cu per
formanța de 1,90 m. în cursa 
masculină de 1 000 yarzi victoria 
a revenit recordmanului kenyan 
Mike Boit, în 2:07,3.

SVRPDIZA ÎN „CUPA SPÂNII!"
IA FOTBAL

mas inefabile, cum se 
zice in poezie : mai 
intis pentru acest 
răspuns țeapăn la o 
întrebare flotantă: 
„Aveți un fulea 

i Înalt. 
rar la 
— „Știu.

meu 
mai lu- 

să-ml

FAVORIȚII LA CAMPIONATELE 
EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

cu An
ti 

înțelepții 
care nu-a 
lui „Le 

aseme- 
„n-am 
Danos, 

susține că eseul

re 
un

ceea ce-i 1 
. un .
Antrenorul 
vroia sâ-1 
crez. Vroia 
corijez poziția. Dar 

cred câ-i prea ti mu pentru 
asta...*. Ce l-ar fi costat, in 
euforia aceea care-l lansa 
deja ca pe un Garett Ed
wards al Franței, să accepte 
„drăguț" orice i se cerea și 
să promită că va progresa 
cit marea și sa^ea * Nu, o- 
mul știa ceea ce-i prea tir- 
ziu pentru el, chiar de la de
but. Cel care știe să se păs
treze demn și serios in suc
ces, riscind a fi socotii orgo
lios, dar nu ipocrit In mo
destie — acela nu poate să 
nu progreseze. Apoi prima i- 
dee după fantastica partidă 
cu Anglia a fost să se ducă 
la bunicii săi, lingă Paris, oa
meni de peste M de ani, că
rora vroia să le povestească 
meciul, deși bătrtnil. mai 
mult ca sigur, U văzuseră la 
televizor. Am o mare încre
dere în „jumătățile la gră
madă" care-și iubesc bunicii.

Radu COSAȘU

întrunit la Praga, Comitetul 
xecutiv al Uniunii europene 
tenis de masă a desemnat favo- 
rițil pentru probele individuale 
ale campionatelor europene, ce 
se vor desfășura în orașul vest- 
german Duisburg (10—19 mar
tie). în proba masculină, prin
cipalul favorit este francezul

e- 
de

deurmat pe tabel
(Ungaria), Orlovski

Secretin, 
Gergely . _
(Cehoslovacia), Bengtsson (Sue
dia), Jonyer, Klampar (ambii 
Ungaria), Lieck (R. F. Germa
nia) și Surbek (Iugoslavia). In 
competiția feminină, favorita 
nr. 1 este jucătoarea engleză 
Jill Hammersley.

MADRID, 17 (Agerpres). în 
sferturile de finală (meciuri tur) 
ale „Cupei Spaniei" la fotbal a 
fost înregistrată o mare sur
priză : echipa Aleves Vitoria, 
care activează în divizia secun
dă a campionatului, a învins, pe 
teren propriu, cu scorul de 1—0 
cunoscuta formație C.F. Barce
lona. Alte rezultate : Atletico 
Madrid — Las Palmas 3—2, Va
lencia-Real Sociedad 1—1, Be- 
tis Sevilla — Gijon 3—1. Retu
rul acestor partide se va dispu
ta la 22 februarie.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • După două etape, 

în cursa care se desfășoară 
Cuba conduce sovieticul 
Suhorucenko, 
zul Aldo Arencibia 
șl cehoslovaca' Pavel Cambrai — 
la 1:19. • In Turul Mării Medite- 
rane după 2 etape conduce vest- 
germanul Gregor Braun. Etapa a 
2-a (Nisa-Menton — 50 km) a 
revenit belgianului Luc Leman, 
în 44:03.0.

în 
Serghel 

urmat de cubane- 
la 30 sec.

LUPTE o „Memorialul Roger 
Coulon“, desfășurat la Clermont 
Ferrand a fost cîștigat de echipa 
R.F. Germania — 34 puncte, ur
mată de formațiile Franței — 33 

Poloniei — 31 p, Greciei — 20 
R.D. Germane 20 p etc. Prln- 

’ s-au numărat po- 
și Kierpacz, gre- 
lupte greco-ro- 
(R.D.G.), vest- 

' și ’ Neumayer (la

SCHI • Proba 
slalom uriaș desfășurată la Vil
lars, în cadrul campionatelor 
Elveției, a fost cîștigată de cam
pionul olimpic Heini Hemmi.

zultate tehnice : 530 m — N.
Kuzmenko 39,20 ; 5000 m — S«
Mareiuk 7:18.03 ; 1 500 m — V,
Lobanov 2:01,87 ; 10 000 m — S.
Mareiuk 15:07,28.

masculină de

^W^WVWWWVIWVWWWWWS^VWWVWVWVWWWWVWW^W

HANDBAL • Selecționata mas
culină a Cehoslovaciei (tineret) 
și-a încheiat turneul în Cuba, lu
cind la Havana cu reprezentativa 
tării. Tinerii hgndballștl ceho
slovaci au terminat învingători cu 
19—17 (6—9)

P.
P, 
tre învingători : 
lonezii Suprem 
cui Pozidis (la 
mane), Sprote 
germanii Giray 
lupte libere).

PATINAJ VITEZA • La Mos
cova s-au încheiat întrecerile 
campionatului masculin al
U.R.S.S. de patinaj viteză, la 
multiation. Victoria a revenit Iul 
S. Mareiuk. urmat de Viktor 
Leskin și Vladimir Lobanov. Re-

tenis • Localitatea engleză 
Torquai găzduiește un turneu re
zervat echipelor de tineret. Re
zultate din semifinale : Italia — 
Cehoslovacia 2—1 ; Anglia — 
S.U.A. 2—1 ’a masculin și Anglia 
— Cehoslovacia 2—1 ; S.U.A. — 
Franța 3—0 la feminin

Redacția ți administrația : cod «13» București, str. V. Conta 16. ol. P.T.T.R. I, tel. centrală 11 10 05 ; secția eoresp. 115109; interurban 437 ; teles 10 350 romsp Tiparul I.P. „Informația" 
Po-dm străinătate : abonamente prin ILEXIM - departamentul export-import presă, P.O. Box 136-137. telex 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. R 1, 3, 3. ’■ 10M3

atit.de

