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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BIATLON
A xz

GHEORGHE GlRNIȚÂ CONTINUĂ
ȘIRUL VICTORIILOR
s

PREDEAL, 20 (prin telefon). 
Pe un traseu amenajat în pri
pă în Valea Poliștoacă, pe nin
soare abundentă care a îngreu
nat alunecarea pe schiuri și a 
scăzut vizibilitatea la trageri, 
s-a desfășurat prima cursă din 
cadrul campionatului național 
de biatlon sub genericul „Da
ciadei11, pe distanța de 10 km. 
Dinamovistul Gheorghe Gîrniță, 
dealtfel 
de mai mulți ani întrecerile de 
biatlon

sportivul care domină

din țara noastră, s-auiaiiun uni țcii u uuasiici, s-a 
dovedit și de data aceasta bine 
pregătit și, cu o singură tură de

#■

SE- 
Gh.

Concluzii la ancheta „curo sînt valorificate condițiile 
PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE IARNA ?"

SCHIUL POATE Șl TREBUIE 
SĂ IASĂ DIN MEDIOCRITATE!
# In centrele cu tradiție, posibilitățile materiale au spo
rit, dar performanțele au scăzut # Pepiniere „minore**, 
cu rezultate majore • Izvorul bogat in talente al „Da- 
ciadei** trebuie valorificat la maximum • îmbunătăți
rea procesului de antrenament, cerință imperioasă la 
toate nivelurile # Echipamentul și materialul contnuă 
să fie o problemă • Disciplină, ambiție, tenacitate, 

condiții sine qua non pentru progresul schiului

penalizare (înregistrată, sur
prinzător, la tragerea din pozi
ția culcat), s-a distanțat de 
principalii săi adversari prin 
tehnica alergării, precizia tra
gerilor și seriozitatea care-1 ca
racterizează.

Presupus ca principal adver
sar în această cursă, tinârul 
Cornel Potroanchenu (A.S. Ar
mata Brașov), după ce a văzut 
că a înregistrat 6 (!) ture de 
penalizare, a abandonat pe ul
tima parte a traseului. în acest 
fel, succesul sportivilor de la 
Dinamo Brașov a fost deplin, ei 
clasîndu-se pe primele trei 
locuri ale întrecerii.

Cursa rezervată 
pe aceeași distanță, 
minată, în schimb, 
niștii de la A. S. Armata Bra
șov. Moise Gîrbaeea. Vladimir 
Todașcă și Ion Săpunaru,- cla
sați în această ordine, au făcut 
multă risipă de energie și s-au 
străduit să aibă trageri satisfă-

tineretului, 
a fost do- 
de biatlo-

1. 
(Dinamo 

— cam- $
I

Gh. Gîrniță, „nr. 1“ al biatlonului românesc 
Foto : Dragoș NEAGU

Ancheta întreprinsă în 10 din
tre cele mai importante centre 
montane in care se practică 
schiul de performanță (județele 
Bihor. Brașov, Caraș-Severin, 
Harghita, Hunedoara. Maramu
reș, Prahova, Sibiu, Suceava și 
la Liceul din Predeal) a pri
lejuit o serie de constatări in
teresante și utile pentru viitoa
rea activitate a acestui sport 
Îndrăgit de mii și mii de tineri, 
maturi și vârstnici din țara 
noastră. Una dintre aceste con
statări. de pildă, este raportul 
contradictoriu dintre condițiile 
de practicare și rezultatele rea
lizate. S-a văzut că Vatra Dor- 
nei, Azuga. Miercurea Ciuc și 
aMe centre mai puțin ..ocroțite“ 
de diriguitorii schiului consti
tuie reale pepiniere ale acestui 
sport, ele contribuind în măsură 
mult mai mare la ridicarea ele
mentelor de perspectivă decit o 
fac astăzi centre cu tradiție și, 
mai cu seamă, cu condiții in
comparabil mai bune, cum este 
cazul orașelor Predeal. Sinaia și 
Bușteni, unde indiferența mani
festată a dus la scăderea pină 
la un nivel alarmant a nivelului 
schiului local. Nici la Brașov, 
cel mai înzestrat centru al tării 
(prin baze de pregătire și de

concurs, număr de secții și de 
antrenori, posibilități de recru
tare a celor mai valoroase ele
mente din tară) lucrurile nu 
merg așa cum ar trebui, dovadă 
fiind faptul că rezultatele pe 
plan international ale schiorilor 
brașoveni (de fapt ale lotului 
național) sînt foarte modeste. 
Alte centre (Baia Mare, Ora
dea, Sibiu, Petroșani, Reșița), 
este drept cu posibilități mai 
limitate, se zbat, încearcă să 
facă ceva pentru schiul de per
formanță, dar rezultatele sînt 
incă Ia un nivel mediocru.

Desigur, in întreaga activitate 
din ultimii ani s-au ivit difi
cultăți. Capriciile naturii i-au 
lăsat uneori pe schiori fără 
„materie primă*1, zăpada căzind 
tîrziu și în cantități insuficiente, 
echipamentul și materialul de 
pregătire și de concurs nu a- 
coperă incă necesitățile secțiilor 
de schi, iar calitatea lor mai 
lasă de dorit Dar. trebuie spus 
clar și răspicat că nimic nu 
scuză situația actuală a schiului, 
nesatisfăcătoare atît ca număr 
de practicanți, cit și ca nivel 
al performantelor. La fel de 
deschis trebuie spus că actua-

(Continuare in pag. 2—3)
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Girbacea 
național 
Todașcă

cătoare în poligon. 
Unul dintre favo- 
riți, Vasile Băje- 
naru de la A. S. 
Armata Cimpulung 
Moldovenesc, deși 
a alergat bine, a 
avut 6 ture de pe
nalizare care l-au 
„aruncat*1 pe locul 
4 în clasamentul 
general.

Rezultate : 
NIORI : 
Gîrniță 
Brașov)
pion național 40:18 
(1 tură penaliza
re) ; 2. Fr. Foriko 
(Dinamo) 43:16 (2 
t.) ; 3. Gh. Duca 
(Dinamo) 44:16 (3 
t.) ; 4. V. Fontana 
(A.S. A.) 44 ;58 (2
t.) ; 5. Gh. Voicu 
(A.S.A.) 45:04 (4 t.);
6. I. Tamaș (Dinamo) 
t.) ; TINERET : 1. M. 
(A.S.A.) — campion 
42:53 (1 t.) ; 2. VI. 
(A.S.A.) 43:31 (3 t.) ; 3. I. Să- 
punaru (A.S.A.) 46:01 (3 t.) ; 
V. Băjenaru (A.S.A. €_ ,
lung) 46:35 (6 t.) ; 5. Gh. Flucuș 
(A.S.A.) 46:47 (6 t.) ; 6. I. Ma
zăre (A.S.A. Cimpulung) 46:49 
(5 t.).

Marți are loc cursa de 20 km 
— seniori, pe un traseu amena
jat în jurul cabanei Susai.

Paul 1OVAN

1 *•/ » 4. 
Cimpu-

HANDBALUL FEMININ SI-A DESEMNAT
■>

PARTICIPANTELE
FINAL AL

Competiția sportivă națională 
„Daciada11 cunoaște o intensă 
activitate și în sportul de per
formanță. Săptămina trecută, 
timp de cinci zile, în 7 orașe 
din țară și în municipiul Bucu
rești s-a desfășurat un adevărat 
maraton al handbalului feminin, 
la startul căruia au fost prezen
te 36 de selecționate județene. 
După cum ne relatează cores
pondenții noștri, fiecare repre
zentativă a inclus atit jucătoare 
tinere și foarte tinere, cit și 
sportive care activează in for
mațiile din diviziile A și B. Din 
acest punct de vedere, competi
ția s-a constituit și într-un util 
schimb de experiență. Echipele 
clasate pe primul loc în fiecare 
serie s-au calificat pentru etapa 
finală, programată la București 
între 16 și 20 august a.c.

Iată scurte relatări de la în
trecerile celor 8 serii.

SERIA A. TG. MUREȘ. Cea 
mai atractivă a fost întîlnirea 
dintre selecționatele județelor 
Mureș și Maramureș. Abia în 
ultimele minute ale jocului mu- 
reșencele au reușit să se des
prindă în cîștigătoare. Rezulta
te: Maramureș — Bistrița 40—9; 
Mureș — Bihor 35—10 ; Mara
mureș — Bihor 38—18 ; Mureș— 
Bistrița 33—9 ; Bihor — Bis
trița 20—15 ; Mureș — Mara
mureș 18—16. Calificată : șei. 
jud. Mureș. (I. PAUȘ—coresp.).

SERIA B. DEVA. Alcătuită 
pe scheletul divizionarei B Con
structorul Hunedoara, reprezen
tativa acestui județ a terminat 
neînvinsă turneul. Rezultate : 
Cluj — Arad 30—16 ; Hunedoa
ra — Alba 28—4 ; Cluj — Alba 
31—14; Hunedoara — Arad 22 — 
11 ; Arad — Alba 15—11 ; Hune
doara — Cluj 17—13. Calificată :

LA TURNEUL 
„DACIADEI"
sel. jud. Hunedoara. (I. SI- 
MION — coresp.).

SERIA C. TIMIȘOARA. Deși 
unele meciuri s-au încheiat la 
diferente de scor destul de 
mari, aproape toate au oferit 
dispute frumoase, aplaudate de 
numeroșii iubitori ai handbalu
lui prezenti in sala Olimpia din 
localitate. Rezultate : Timiș — 
Gorj 37—10 ; Timiș — Mehedinți 
21—9 ; Timiș — Sibiu 26—18 ; 
Sibiu — Gorj 21—4 ; Sibiu — 
Mehedinți 15—9 ; Gorj — Me
hedinți 19—17. Calificată : sel. 
jud. Timiș. (C. CREȚU — co
resp.).

SERIA D. BUCUREȘTI. în
trecerile din sala Floreasca s-au 
bucurat, de-a lungul celor trei 
zile, dc prezenta a numeroși 
spectatori. Trebuie remarcată 
grija cu care antrenorii și-au

(Continuare în pag. 2—3)

Publicul a urmărit cu viu interes ,,16“-imile Cupei României

PROMISIUNILE UVERTURII SEZONULUI OFICIAL
DE FOTBAL SE CER CONFIRMATE!

de fotbal ! 
oferii nu- 

' * meroților iubitori ai acestui sport întreceri 
spectaculoase, în marea majoritate a cazurilor. 
Fără să facem din aceste constatări concluzii de
finitive, le subliniem în scopul stimulării echipe
lor noastre ; sperăm ca. mai departe, in compe
tiția de regularitate și durată care este campiona
tul, primele impresii ale sezonului să fie confir-

A început, așadar, sezonul oficial
Duminică, ,.16'*-imile Cupei au

mate și amplificate.

CUM A AJUNS „BUTURU
GA MICA** UN... BUȘTEAN 

DE NETRECUT
Conform tradiției, și in actuala 

etapă a Cupei, un „car mare- a 
fost răsturnat de o „buturugă 
mică". Martori la fața locului, să 
încercăm să stabilim acum di
mensiunile reale : cit de mare a 
fost „carul- A.S.A.-ei Tg. Mureș, 
lidera Diviziei A cit de mică a 
fost „buturuga- Industriei sirmei 
C. Turzii. cea care speră să re
vină, după un an de zile, în Di
vizia B, de unde a retrogradat ?

Din capul locului, trebuie să 
spunem că pojghița de zăpadă 
înghețată care acoperea terenul 
de joc a cam anulat din start 
atuul presupus al superiorității 
tehnice mureșene. Rămăsese li
derei să caute alte arme în pa
noplie, cu care să se impună : 
condiția fizică, rigoarea tactică, 
experiența, orgoliul, aportul in
dividual al unor personalități de 
talia unui Boloni sau Hajnal. 
Dar A.S.A. a pus genunchiul in 
pămint, bătută la toate capito
lele • Spre mirarea tuturor, di
vizionara C a dominat partida fi
zic, terminind în forță, stăpînă 
în primul rind pe mijlocul tere
nului, unde Boloni și Hajnal evo
luau in umbra anonimilor Stoian

a oferi o imagine mai cuprinzătoare, • 
din cit mai multe unghiuri asupra meciu-

Spre 
privire 
rilor „16“-imilor Cupei, populara întrecere care se 
desfășoară sub genericul „Daciadei11, vă prezentăm, 
in cele ce urmează, o suită de note, observații, 
puncte de vedere de la unele dintre intilnirile 
desfășurate duminică. Meciurile au trecut, co
mentariile continuă, sperăm in folosul echipelor
și al fotbaliștilor.

Portarul băcăuan Ursache respinge balonul la o lovitură de colt, 
in meciul Progresul-Vulcan — S. C. Bacău (2—4)

- Foto : Vasile BAGEAC
și Mureșan, deveni ți soliștii in- 
tilnirli.

Neîndoielnic, meciul acesta a 
fost o probă de angajament fizic 
și moral. Și sîntem tentați să eli
minăm orice doză de hazard din 
succesul Industriei sirmei. Neîn
vinsă de la 1 august 1577, domi-

Pe pirtia din Sinaia, rntreceri non-stop

Șt. CHIȚU - Gh. LIXANDRU (Poiana Cîmpina), CAMPIONI LA BOB 2
SINAIA, 20 (prin telefon). 

Primii cîștigători ai campiona
telor naționale de bob, desfășu
rate sub genericul „Daciadei11, 
sînt Ștefan Chițu (pilot) și 
Gheorghe Lixandru (impingă- 
tor), reprezentanți ai tinerei 
secții (înființată în 1977) a aso
ciației sportive Poiana Cîmpina 
(antrenor — Constantin Drago- 
mir, fost campion al țării). 
Chițu și Lixandru (ambii frun
tași, cu puțini ani în urmă, la

motocros și, respectiv, la atle
tism-decatlon) au luat conduce
rea încă de la prima manșă, 
nemaicedînd-o și învingînd cu 
o diferență de o secundă, apre
ciabilă pentru o întrecere de 
bob disputată pe un traseu de 
1200 m (bine pus la punct, în 
condiții atmosferice și organi
zatorice fără reproș).

Clasament final : 1. Șt. Chițu 
— Gh. Lixandru (Poiana Cîm
pina) 3:50,26 ; 2. D. Pascu — D.

Dogiu (Telefericul Brașov) 
3:51,26; 3. C. Vulpe—I. Streață 
(C.S.O. Sinaia) 3:51,30 ; 4. C.
Iancu—C. Romaniuc (I.E.F.S.) 
3:52,68 ; 5. H. Graef—G. Bara 
(Tractorul) 3:54,37 ; 6. V. Bunea 
— A. Iță (C.S.O.) 3:55,49.

Activitatea pe pista din Si
naia continuă azi prin campio
natele naționale de sanie-sport 
pentru seniori, în cadrul „Da
ciadei1*, și miine prin „Cupa 
federației11 la bob-2 și ultimele 
manșe ale întrecerilor de sanie.

nînd seria a 12-a a Diviziei C, cu 
5 puncte, echipa antrenată de lo
calnicul Titus Fărcaș a cules du
minică roadele unei atitudini se
rioase, responsabile, instaurată 
după retrogradare. Ne referim la 
renunțarea la caruselul achiziți
ilor „spectaculoase" (doar doi ju
cători provin din alte județe), la 
antrenamentele model făcute de 
un tehnician de 37 de ani, can
didat la examenul pentru cate
goria I, la practica (cunoscută, 
dar neaplicată aproape de ni
meni) de a organiza recuperări 
colective, imediat după meci, pînă 
a doua zi dimineață, garanție cer
tă a prospețimii fizice.

Se pare deci că un oraș eare 
i-a dat pe Mari, Raab, Felecan, 
frații Copil are motive să fie Ia
răși optimist în privința fotba
lului.

Ion CU PEN 

OBLEMENCO 
Șl DESELNICU

LA A DOUA LOR TINEREȚE
Medul de la Galați, dintre o di

vizionară A (Jiul) și una din e- 
șalonul secund (cea locală, 
F.C.M.), n-a arătat că aceasta din

(Continuare in pag. i-3)



CLUB ETALON, 
DAR REZULTATE MODESTE

Ce se intrmplă la C. A. U. ?
recentului con- 
universitar de 

a prilejuit cîte-

„TURNEUL PRIMĂVERII" NU E SELECTIV

Desfășurarea 
curs republican 
sală la atletism 
va observații interesante, dintre 
care unele invită la... meditație !

De cîțiva ani, *"
București „Clubul atletic uni
versitar", unitate 
performanță reprezentativă pen
tru studențimea din Capitală, 
pentru cadrele de specialitate 
ale diferitelor catedre de edu
cație fizică din instituțiile de 
învățămînt superior. în mod ab
solut firesc, majoritatea compo- 
nenților acestui club trebuie să 
fie dată de I.E.F.S. Nu ne-am fi 
putut închipui însă nici un mo
ment ca I.E.F.S. să fie lăsat să 
„monopolizeze" integral, cu stu
denții săi, acest club ! Este de 
neadmis ca din miile de studenți 
bucureșteni să nu existe măcar 
cîțiva atleți care, împreună cu 
colegii lor de la I.E.F.S., să fie 
în măsură să participe Ia com
petiții și să se pregătească și 
ei ca să abordeze marea per
formantă, așa cum o fac alți 
studenți la alte discipline spor
tive...

Chiar și în aceste condiții, 
era de presupus ca clubul.stu
denților bucureșteni să domine 
întrecerile competiției, de sîm- 
bătă și duminică, de la „23 Au
gust", prin marele număr al 
reprezentanților săi, prin valoa
rea unora dintre aceștia, ca și 
prin faptul că, oricum, sala le 
era mult mai familiară decit 
altora dintre partenerii de în
trecere. Am avut însă surpriza 
să constatăm, la încheierea 
competiției, că bucureștenii au 
cîștigat doar trei din cele 14 
probe de concurs (am inclus și 
cele 2 curse de cros) ceea ce, 
oricum am lua-o, nu înseamnă 
prea mare lucru pentru C.A.U., 
considerat, în 
unitate etalon 
nostru !

Din cele 14
pioni universitari de sală, Uni
versitatea Cluj-Napoca a cuce
rit cinci (Szekernyes la 60 m, 
Bogdan la prăjină, Csakany la 
greutate, Mariana Nedelcu la 
60 mg și Draga Crișan la înăl
țime). Alte 6 centre universita
re au cucerit cite un titlu : 
Brașov (Olah — lungime). Con
stanța (Niculina Cucu — 60 m), 
Galați (Zaharia — cros), Oradea 
(Antal — înălțime), Suceava 
(Doina Beșliu — cros) și Timi
șoara (Petcu — 60 mg). Se cu
vine deci, o apreciere frumoasă

ființează în

sportivă de

mod real, ca o 
a atletismului

titluri de cam-

Pentru a treia oară consecutiv, 
brașoveanul Carol Olah a cîș

tigat săritura in lungime.

pentru „U“ Cluj-Napoca, club 
care începe să strălucească ia
răși după o perioadă destul de 
lungă de activitate modestă ! 
Dar* ce se intimplă cu C.A.U. ?

Romeo VILARA

primăverii" s-a în- 
o importantă probă 

întrecerilor in- 
,Centura

„Turneul 
cetățenit ca 
premergătoare 
ternaționale dotate cu 
de aur", ca o timpurie trecere
în revistă a potențialului pugi- 
lismului nostru la fiecare în
ceput de an. Intenția aceasta — 
logică și lăudabilă — este însă 
diminuată în valoare de conce
sii și compromisuri care reduc 
competiția la un turneu obiș
nuit și îi anulează caracterul 
de „paradă națională" a celor 
mai buni boxeri la fiecare cate
gorie. Anul acesta, din oficiu, 
au fost scutiți de participare 
componenții echipei care a efec
tuat turneul in S.U.A., precum 
și cîțiva boxeri prezenți la tur
nee peste hotare. Acestora li 
s-au adăugat insă nu mai puțin 
de 15 titulari ai lotului natio
nal, absenți cu variate justifi
cări. Se nasc, în acest fel, două 
întrebări : ce valoare generală 
mai are „Turneul primăverii" și 
ce garanție ne dă selecția făcu
tă cu doar trei luni în urmă ? 
Din cei 22 de finaliști ai campio
natelor naționale (disputate în 
octombrie 1977) au fost prezenți 
la Brăila și Galați doar... 10, 
iar dintre aceștia 3 au devenit 
învingători, restul fiind elimi
nați pretimpuriu împreună cu 
alți componenți ai lotului na
țional (Cozma, Ionel, Buzducea- 
nu, Bacriș, Ghiță, Cicu, Didea, 
Chioveanu, Vișan, Crișan etc.).

„Cupa 16 Februarie1' la tenis

J. BIRCU SI LUCIA>
competiție de 
„Cupa 16 Fe-

Tradiționala 
tenis dotată cu _ _
bruarie", desfășurată in sălile 
^23 August" și Steaua, s-a în
cheiat, duminică, cu cîteva sur
prize. Este de notat, in primul 
rind, faptul că favoriții au de
zamăgit, aproape toți dintre ei 
ieșind din cursă în ultima parte 
a întrecerii.

în competiția masculină, pe 
primul loc s-a clasat tînărul 
jucător dinamovist Jean Bircu. 
în finală, acesta l-a întrecut cu 
6—3, 6—4 pe Al. Siito (Cuprom 
Baia Mare). Suto a fost revela
ția întrecerii, el dispunind in 
„sferturi- de I. Kerekeș (Dina
mo Brașov) și de C. Popovici 
(Steaua), în semifinale, cu 7—6, 
2—6, 6—4. In a doua semifinală 
Bircu a ciștigat cu 6—7, 6—4,

toc-

ROMANOV - CiȘTIGATORI
M. Mirza6— 3 în fața lui 

(Steaua). Finala de dublu a re
venit perechii Vîlcioiu—Almă- 
jan, care a cîștigat cu 6—2,
7— 6 la Kerekeș—T. Marcu.

în concursul rezervat fetelor
— care din faza semifinală s-a 
desfășurat sistem turneu — a 
cîștigat, conform așteptărilor, 
Lucia Romanov („Tot înainte")
— cu trei victorii în clasamen
tul final, urmată de Gabriela 
Dinu (Dinamo București), Elena 
Trifu (Progresul) și Camelia 
Chiriac (Dinamo Brașov). Cam
pioanele naționale de dublu, su
rorile Lucia și Maria Romanov, 
au trebuit să cedeze în fața 
perechii Gabriela Dinu—Came
lia Chiriac, ciștigătoare cu 6—2, 
5—7, 6—2.

S. IONESCU — coresp.

Iată un tablou statistic nu 
mai încurajator.

Firește, selecția este un 
ces continuu, dar marja de si
guranță trebuie respectată. Nu 
poți pleca la drum in noiembrie 
cu 50 de boxeri selecționați, iar 
în februarie să constați că nu-ți 
mai stau la dispoziție nici ju
mătate ! Precum îngrijorătoare 
este fluctuația unor pugiliști în 
raport cu rezultatele basculei, 
dincolo de fireasca creștere în 
greutate a unui element tînăr. 
De ce au trecut la categorii su
perioare Ghinea, Cipere, Gh. 
Simion, Budușan, Chiracu și 
care sînt perspectivele lor de 
stabilizare ? (Aici ar trebui 
poate adăugată și întrebarea, 
care stăruie, privitoare la cate
goria adoptată de Simion Cu- 
țov).

în afara acestor observații 
critice, să constatăm totuși 
meritele turneului, care a reu
nit in două orașe dunărene a- 
proape 300 de pugiliști dispuși 
să facă mari eforturi fizice 
pentru a se distinge și a se im
pune în ochii selecționerilor. 
Competiția este așteptată și ur
mărită cu vie satisfacție de mii 
de spectatori, care populează 
sălile timp de o săptămînă. La 
Brăila, de pildă, organizatorii 
— pentru care evenimentul a 
constituit un examen — au avut 
frumoasa inițiativă de a-i în
cinge pe învingători cu centuri 
de piele sau de a completa sea
ra finalelor cu un pasionant 
meci de juniori mici Brăila — 
Galați, care a relevat talente 
ca Emil Ghiurcă, Marian Păun 
sau Dumitru Grigore.

Pe plan organizatoric — o 
singură observație, care vizea
ză sistemul de disputare a 
„Turneului primăverii". Ținerea 
întrecerilor Ia toate categoriile 
concomitent în două orașe pune 
pe mulți antrenori in imposibi
litatea de a-și asista elevii, lă- 
sînd la o parte faptul că nu 
toate secțiile din țară sînt în
cadrate cu mai mulți antrenori.

pro-

Unde să stea în seara finalelor 
antrenorul Dumitru Gheorghiu : 
lîngă elevul său Sandu Tîrilă 
la Galați sau lingă elevul său 
Costică Chiracu la Brăila 2 Ine
vitabil, unul din cei doi spor
tivi nu s-a bucurat de asistenta 
calificată a antrenorului prin
cipal. Unii dintre tehnicieni — 
printre ei antrenorul brașovean 
Augustin Cucuiatu — propun 
fie eșalonarea întrecerilor la 
fiecare categorie de greutate, c- 
ventual chiar cu un tumeu 
după sistemul „fiecare cu fie
care" (cei mai buni 4), fie risi
pirea în mai multe localități 
(cîte 2—3 categorii), dar la date 
diferite. Asemenea propuneri 
au darul de a evita efortul ex
cesiv impus boxerilor, de a 
încuraja o mai temeinică cer
nere a valorilor și de a trans
fera 
tice 
pra

bunele efecte propagandis- 
(prin gale valoroase) asu
mai multor centre.

Victor BĂNCIULESCU

LA ZI, ÎN DIVIZIILE
După disputarea a 14 etape, 

clasamentul Diviziei A la bas
chet feminin se prezintă ast
fel :

1. RAPID 26 23 3 2135-1750 49
2. I.E.F.S.-Lic. 2 26 22 4 2229-1854 48
3. ,,UM Cluj-Np. 28 19 9 2038-1829 44
4. Polit. Buc. 28 16 12 2059-1875 44
5. Crișu! 28 15 13 1960-1870 43
6. Olimpia 26 16 10 1939-1753 42
7. Univ. Tim. 28 12 16 2115-2203 40
8. Mobila 26 14 12 2183-2048 40
9. Progresul 28 11 17 1958-2038 39
10. Voința Bv. 28 10 18 2152-2276 38

11. C.S.Ș. Ploiești 28 4 24 1755-2439 32
12. C.S.U. Galați 28 2 26 1750-2333 30

Partida restantă 
I.E.F.S.-Lic. 2 se 
miercuri (ora 20) 
17,30) în sala Floreasca.

Rapid — 
va disputa 
și joi (ora

SCHIUL POATE SI TREBUIE SA IASA DIN MEDIOCRITATE!
(Urmare din pag. I)

de 
iz- 
a- 
de

de

cu 
Si- 
ac-

lele condiții, mai bune de la 
an la an, obligă la o redresare 
rapidă și consistentă, posibilă 
doar prin îndeplinirea unor o- 
biective prioritare, dintre care 
amintim :

• Folosirea cu maximum de 
eficacitate a întrecerilor „Da- 
ciadei" în scopul depistării co
piilor și juniorilor talentați și 
includerii lor în secțiile de per
formantă ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Federația, an
trenorii loturilor naționale și ai 
secțiilor fruntașe au datoria 
a nu ignora și irosi bogatul 
vor de talente îmbogățit de 
coastă splendidă competiție 
masa.

• Reînființarea centrelor
Inițiere ; dotarea lor cu echipa
mente și materiale și încadrarea 
cu antrenori ; grijă permanentă 
pentru continua lor funcționare 
manifestată nu doar pe plan ju
dețean, ci și la nivel central 
din partea F.R.S.B., cu sprijinul 
Ministerului Educației și învă- 
tămîntului și al U.T.C.

• Revitalizarea centrelor 
tradiție și posibilități — 
naia, Bușteni, Predeal —,
țiune care nu intră doar în a- 
tribuțiile federației, ci în pri
mul rind ale diriguitorilor spor
tului din județele și localitățile 
respective. Reînființarea secți
ilor de schi dispărute, înca
drarea lor cu antrenori pricepuți 
și pasionați, folosirea la maxi
mum a potențialului local exis
tent trebuie să ducă în cit mai 
Scurtă vreme la regenerarea 
schiului pc Valea Prahovei și 
la Predeal, cîndva pivoți ai per
formantei schiului românesc. în 
mare, problema este valabilă și 
pentru Brașov, unde realizările 
sînt sub nivelul posibilităților.

• Centrelor cu rezultate bu
ne >— Azuga. Miercurea Ciuc, 
Vatra Domei, Rîșnov — trebuie 
Să li se creeze condiții mai bu
ne, să li se dezvolte posibilită-

tile, deoarece în localitățile res
pective s-a demonstrat că schiul 
se află ca la el acasă, profeso
rii. antrenorii, elevii fiind ani
mați de dorința de a munci, de 
a progresa. Centrele respective 
trebuie privite ca pepiniere de 
sine stătătoare și nu ca anexe 
ale unor unități selecte doar în 
formă și prin dotare cum a 
fost, pînă de curind. Liceul din 
Predeal.

• îmbunătățirea pe plan ge
neral a procesului de instruire 
prin ridicarea nivelului calita
tiv al muncii antrenorilor. în- 
cepind de la instruirea copiilor 
și pînă la perfecționarea mem
brilor loturilor naționale. Como
ditatea și plezirismul trebuie să 
dispară cu desăvîrșire din „con
cepția" despre pregătire a mul
tor antrenori, care acum cred că 
sînt cei mai buni, deoarece ele
vii lor cuceresc cele mai multe 
titluri de campioni naționali. 
Adevărata lor capacitate iese la 
iveală în competițiile interna
ționale, unde sportivii pe care 
ei îi antrenează și care fac pe 
„leii acasă" devin acolo adevă- 
rati „mielușei". în legătură cu 
această problemă, apreciem 
cramponarea pregătirii numai și 
numai de Poiana Brașov ca una 
din cauzele regresului în schiul 
nostru alpin. Anul acesta. în 
vreme ce în Postăvar schiorii 
cluburilor brașovene căutau pe
tice de zăpadă pentru a monta 
un slalom de 20—30 de porti, la 
Semenic, în Paring, zăpada de 
60—70 de centimetri oferea con
diții optime chiar și pentru co- 
borîre.

• Echipamentul si materialul 
de pregătire 
continuă să 
schiului din 
Reghin s-au 
notabile în această privință, dar 
calitatea, cantitatea și diversifi
carea sortimentelor lasă încă de 
dorit. în plină iarnă, magazinele 
din unele centre montane au 
doar cîte... 4—5 perechi de

schiuri, deși comenzile pentru 
cantitățile necesare erau făcute 
de multă vreme. întreprinderea 
de specialitate din Reghin poate 
da un sprijin concret schiului 
românesc printr-o producție mai 
apropiată de necesități și — bi
neînțeles — de calitate supe
rioară.

• Activitatea politico-educa- 
tivă trebuie intensificată pe 
toate planurile, dar mai cu sea
mă pentru întărirea disciplinei, 
întregul proces de instruire și 
antrenament trebuie reconside
rat, actualizat, modernizat și 
bazat pe perfecta disciplină a 
antrenorilor și schiorilor. Cind 
intirzierile și absențele de la 
antrenamente vor deveni amin
tiri. cind ambiția de a munci 
mai mult șl mai bine, cind de
plina atenție și tenacitatea vor 
caracteriza pe schiorii țării 
noastre, atunci ei vor avea sa
tisfacția acelor performante la 
care rivnesc și la care îi obligă 
condițiile create pentru prac
ticarea acestui sport.

și pentru concurs 
fie o problemă a 
tara noastră. La 
realizat progrese
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HANDBALUL FEMININ ȘI-A DESEMNAT PARTICIPANTELE LA TURNEUL
(Urmare din pag. I)

pregătit echipele. Cu acest pri
lej au putut fi remarcate și cî
teva handbaliste de perspecti
vă : Zegheanu și Radu (Dolj), 
Mitrache și Turcu (Vîlcea), Pas
cal și Pencia (Teleorman). Re
zultate : Vîlcea — Olt 19—10 
(joc eliminatoriu) ; Dolj — Vîl
cea 15—10 ; București — Te
leorman 34—10 ; Dolj — Teleor
man 30—9 ; București — Vîlcea 
28—11 ; Vîlcea — Teleorman 
19—9 ; București — Dolj 30—14. 
Calificată : set. municipiului
ItJ-----a , DUC-

Calificată : 
București.

SERIA E. 
foarte bine, 
toate meciurile. 
Brașov — Covasna 27—I 
șov — Argeș 18—11 ; Erașov — 
Harghita 15—13 ; Argeș — Har
ghita 17—9 ; Argeș — Covasna 
18—16 ; Harghita — Covasna
18—16. Calificată : sel. jud. Bra
șov. (C. GRUIA — coresp.).

SERIA F. IAȘI. Sala sportu
rilor din 
timp de trei 
din 4 județe, 
comportare a 
nata județului 
globat jucătoare de la Univer
sitatea și Liceul nr. 2). Rezul
tate : Neamț — Vrancea 33—9 ; 
Iași — Suceava 25—12 ; Sucea
va — Neamț 16—15 ; Iași — 
Vrancea 49—6 ; Iași — Neamț 
28—19 ; Suceava — Vrancea 
20—5. Au evoluat foarte bine 
tinerele jucătoare Avădanei, 
Spiridon și Ionașcu, de la Li-

ceul nr. 2. Calificată : sel. jud. 
Iași. (Al. DUMITRU — co
resp.).

SERIA G. BACĂU. într-un 
prim meci de baraj, selecțio
nata județului Brăila a întrecut 
cu 19—8 pe cea a Tulcei. Cele
lalte rezultate : Vaslui — Brăila 
14—8 ; Bacău — Galați 22—10 ; 
Vaslui — Galați 16—13; Bacău— 
Brăila 28—6 ; Galați — Brăila 
17—12 ; Bacău — Vaslui 16—14.
Calificată : sel. jud. Bacău. (S. 
NENIȚA — coresp.).

SERIA H. CONSTANȚA. Me
ciurile au fost găzduite de sala

„Ilidrott 
stanța - 
slant;, ■ 
stanța - 
Ialomițr 
fov 22- 
28—8. C 
stanța. I

Pentr, 
ciadei", 
Bucureș 
s-au cal 
următoa 
Hunedo: 
Bucureș 
și Const

BRAȘOV. Evoluînd 
gazdele au cîștigat 

Rezultate : 
■7 ; Bra-

a reunit,
te

localitate 
zile, handbalist, 
Cea mai bună 
avut-o selecțio- 
Iași (care a în-

Meci rcslunțâ in campionatul

UNIVERSITATEA CRAIOVA-ȘTI
în care 
fost de; 
cele ai
7, 6). .
but —

Aseară, în Sala sporturilor 
din Craiova s-a disputat parti
da restantă din etapa a 19-a a 
campionatului feminin de volei 
dintre formațiile Universitatea 
și Știința Bacău. La capătul 
unui joc de slab nivel tehnic,

Dragau, 
POPOV

REZULTATE DIN DIVIZIA B
mo Brăi 
Terom 
2—3, la 
— C.P.
— I.T. E 
— Dacia 
rul Arac 
„U" Clu 
curea Ci 
— Metal 
Universii 
șie Buc.

Duminică s-au reluat întrecerile 
In campionatul Diviziei B la vo
lei. Rezultate Înregistrate In pri
ma etapă a turului trei : Grivița 
Roșie Buc. — Progresul Buc. 0—3, 
C.F.R. Buc. — Electra Buc. 3—0, 
Calculatorul Buc. — I.E.F.S. Buc. 
3—2, 7 Noiembrie Sibiu — Farul 
Constanța 1—3, C.S.U. Suceava — 
Relonul Săvinești 3—0, Alumina 
Oradea — Metalul Hunedoara 
3—1, Voința Alba Iulia — Oțelul 
Oraș Dr. Petru Groza 3—1, Dina-

PRONOEXPRES
Participarea — pe bilete

Biletele de 25 lei participă la toate 
NU UITAȚI ! Pe biletele combinate sau 

de cîștiguri !
Ultima zi pentru procurarea biletelor —

Cu acest prilej va reamintim ca la ultima tragere extraor
dinară a Noului An au fost atribuite peste 162.000 cîștiguri par- 
ticipantilor. De aceea și această tragere se desfășoară după 
aceeași formulă tehnică ce oferă importante șanse de a obține 
cîștiguri în autoturisme „Dacia 1300“, excursii în U.R.S.S. sau 
R. P. Bulgaria — Turcia sau R. P. Bulgaria — Grecia, precum 
și premii în bani — fixe și variabile. Se efectuează 13 extrageri 
repartizate în 4 faze ; se extrag în total 72 de numere ; cîștigu- 
rile se acordă pe 20 de categorii.

CIȘTIGURILE ATRIBUITE LA FAZA A III-A — SUPLI
MENTARA — SE SUPORTA DIN FOND SPECIAL.

de 6, 15 și 25 lei 
participă la

varianta simplă, 
extragerile.

„cap de pod“ se

achitată integral sau sfert.

pot obține importante suite

________ _ _ ___ ,_ ____ _ 28 februarie 1978.
NUMAI CINE PARTICIPA POATE CÎȘTIGA !



SCHET

OACIADEI

2—3,

CĂU3-0
dc volei

\\\\\\\^^^

țin de 2 la 
1 școlarilor 
ticâ — în 
tarea fiind 

disciplină) 
eficientul a- 
or din mul- 
re — a fost 

dintele Con- 
Edu- 

cvară- 
Drag- 
ii ac- 

dîn mișca- 
anitalei. Ce 

acest co-

DIN 60!
primul oraș al țării. într-o 
confruntare directă cu restul 
țării — prilejuită de campio
natele naționale de juniori — 
București ul însumează 1551 
de puncte, iar provincia pes
te 3700. Dacă raportul la se
niori este invers (București 
2462 p — provincia 1540 p), 
cauza este limpede : Capita
la, cu mijloacele sa’e multi
ple de ^atracție, adună- an de 
an sportivii de frunte ai ju
dețelor, subminindu-le aces
tora forța și amplifieîndu-și-o 
artificial pe a sa. Poate că 
acest aspect nu este cel mai 

imix>rtant. In schimb, 
7 Vfl acela că prin acti- rMXZiIi rK. Z M vitatea sa (directă)
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rful Ploiești 
edicina Buc. 
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, Constructo- 
Oradea 3—I, 

Voința Mier
li. Tg. Mureș 
. Mureș 3—2, 

Flacăra ro- 
n.

ar pu-București ul _
tea contribui direct și masiv 
la creșterea forței„ sportului
românesc de performanță nu 
este deloc de neglijat.

Creșterea schimbului de 
mîine, a juniorilor — depis
tarea, pregătirea și promova
rea lor — este o sarcină de 
partid, așa îneît n-ar trebui 
să-i rugăm pe profesori să-și 
facă datoria, ci să le-o ce
rem ! să nu se uite că mă
rind de la 2 la numai 10 la 
sută procentul școlarilor cu
prinși în activitatea sportivă 
organizată, baza de selecție 
pentru sportul de performan
ță ar crește cu 500 la sută !

Hristache NAUM

I CONCURS INTERNATIONAL
DE ÎNOT LA GALAJI
GALAȚI,

în bazinul de 25 m din locali
tate a avut loc un concurs in
ternațional de înot la care au 
participat sportivi din R.S.S. 
Moldovenească, Galați și Brăila. 
Cîteva din rezultatele înregis
trate: D. Iordanov (R.S.S. Mold.) 
1:09,5 — 100 m bras și 2:30,4 — 
200 m bras ; Șt. Mitu (Gal.) 
2:18,0 — 200 m mixt ; T. Via- 
dimirescu (Gal.) 64,2 — 100 m 
delfin ; M. Miron (Gal.) 2:42,0 
— 200 m spate (f) ; P. Mihai 
(Br.) 2:46,8 — 200 m bras ; C. 
Verholeac(Gal.) 2:15,3 — 200 m 
liber.

T. SIRIOPOL — coresp.

20 (prin telefon).

DIN TOATE SPORTURILE
ATI ACESTEA, at-
“ILCIIOitI jețj pomâni vor fi pre

zenți în mai multe concursuri inter
naționale peste hotare. Joi și vineri-, 
la Moscova, vor “zzr.z
Siloî la 1500 m, Mariana Suman și 
Elena Târîțâ la 800 m.
Budapesta, la campionatele pe teren 
acoperit ale Ungariei va participa și 
Natalia Mârâșescu. Sîmbătă și dumi
nică, la Sofia, în sala „Festivalna", 
la concursul care se va desfășura 
sub egida F.I.S.U. vor concura și cîțiva 
atleți români, între care: Lăcrămioa
ra Diaconiuc, Adrian Miklos, Gheor
ghe Avram, Horia Toboc.

Drw ÎN MECI DE JUNIORI, C.S.M.
întrecut formația 

7—4. (Gh. Grunzu,

lua startul Ileana

Astăzi, la
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DvJA Borzești a 
Textila Buhuși cu 
coresp.).

DINAMO" Io

I

PROMISIUNILE UVERTURII SEZONULUI 
OFICIAL SE CER CONFIRMATE!

(Urmare din pag. J)

urmă ar fi cumva inferioară celei 
dinții. Dimpotrivă, formația gă- 
lățeanâ a fost aceea care, in ge
neral, a controlat jocul (in unele 
perioade chiar cu destulă autori
tate), care a reușit să se impună 
pe merit și să dea, astfel, o nouă 
dovadă că poate bate cu uădejde 
la porțile primei divizii.

Urmărind duminică evoluția e- 
chipei antrenate de Gh. Constan
tin și M. Nedelcu am rămas im
presionați de jocul ex-craioveni- 
lor Oblemcnco și Deselnieu, care 
trăiesc, parcă, la Galați o a doua 
tinerețe în fotbal, primul din ei 
la 32 de ani, cel de al doilea la 
31. Acționînd amîndoi ca vîrfuri 
de atac, combinînd adeseori spec
taculos și eficace între ei, Oble- 
menco și Deselnieu au înscris cele 
trei goluri ale F.C.M.-ului, de- 
monstrînd că reprezintă împreu
nă pivotul ofensiv al echipei lor,

principala ei forță de șoc. Fără 
a diminua meritele celorlalți co
echipieri, credem că nu exagerăm 
calificînd ca determinant aportul 
celor doi la victoria obținută du
minică.

Deselnieu, căruia i s-a încre
dințat și banderola de căpitan de 
echipă, a căutat să onoreze a- 
ceastă calitate, punind mult su
flet in joc, alergînd într-una, lup- 
tîndu-se cu doi-trei adversari, 
care uneori - nu mai aveau altă 
soluție decît... de a-1 lua in bra
țe. Ga și : “ - - -
nicu și-a < 
frîu liber 1 
care a și 
cartonașul 
plinei sale 
mai trebuie,
(în interesul echipei și al lui), cu 
atît mai mult cu cît calitatea de 
căpitan al formației îi creează o- 
bligații în plus.

Constantin FIRĂNESCU

altă dată însă, Desel- 
dat din 
nervilor-,

primit
galben.

s în

cînd în cind 
motiv pentru 

— meritat — 
Asupra disci- 

teren, Desclnieu 
deci, să reflecteze

LA MĂNECIU, SUBIECTUL COMENTARIILOR : „GOLU
RILE ĂLUIA, ÎNALTUL"

II

„ALERGĂTORII DE CURSĂ LUNGĂ" CINCĂ SI FILDAN 
AU CONVINS PE TOATĂ LUMEA ’

Sint rare cazurile cînd doi ad
versari direcți se remarcă In mod 
special. Și totuși, în meciul de la 
Hm. vocea, dintre Chimia și F. C. 
Bihor, cei 10 000 de spectatori, 
chiar dacă au trăit decepția eli
minării echipei lor favorite, au 
avut, in - schimb, satisfacția să 
urmărească un duel de toată fru
musețea, purtat între fundașul 
Cinci și adversarul său, extrema 
Fildan. Acești doi jucători (fără 
a-1 omite pe excelentul portar 
Vidac) au fost de departe cei mai 
buni de pe teren. Cincă a muncit 
cit pentru trei meciuri, fâcînd 
dese incursiuni în jumătatea de 
teren adversă, încheindu-și ac
țiunile cu șuturi puternice la

poarta lui Vidac. în fazele ime
diat următoare, prin rapidele 
reveniri în dispozitivul de apăra
re, Cincă a fost jucătorul care a 
destrămat numeroase contra
atacuri inițiate de orădeni. De 
partea cealaltă, Fildan. beneficia
rul unor resurse fizice nebânuite 
(viteză, forță), a hărțuit tot tim
pul linia de fundași adversă, 
cursele sale debordante, purtate 
pe toată lățimea frontului de a- 
tac, semănînd panică printre fun
dașii vîlceni. Așa se explică și 
înscrierea celui de-al doilea gol 
al orădenilor, semnat de Fildan, 
la capătul unei acțiuni personale 
de toată frumusețea.

Gheorghe NERTEA

PREA TIMPURII „SINCOPELE" MECANISMULUI TÎRGO- 
VIȘTEAN
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Universitatea Craiova, dețină
toarea „Cupei României", a fost 
așteptată cu mari și explicabile 
emoții în comuna Măneciu. Pri
mii spectatori au luat loc în tri
bunele stadionului local încă de 
Ia ora 9 dimineața (!) deși me
ciul era programat pentru ora 14. 
Acești inimoși suporteri ai echipei 
Avîntul și-au încurajat frenetic 
formația lor favorită timp de 60 
de minute, atît timp cît scorul a 
fost egal. După meci, însă, su
biectele lor de discuție erau ..go
lurile ăluia înaltul" (Cămătaru,

DUMITRU

necunoscut la... Măneciu) și Bel- 
dcanu (ambițios și dîrz și ordo
nat în joc, așa cum l-am vrea 
mereu). Un subiect de discuție 
ar fi putut. însă să fie la fel de 
bine și numărul mare de acțiuni 
ale celor două extreme craiovene 
eșuate penibil în fața unor ad
versari modești. S-au aflat într-o 
zi proastă Marcu și Crișan ? Tot 
ce-i posibil. Cam de multă vreme, 
însă, echipa cu cele mai bune ex
treme joacă... fără ele.

Laurențîu DUMITRESCU

REVINE ?

„Terenul a fost destul de 
greu...", „Ai noștri n-au fost su
ficient de bătăioși...", „Avem gri
jile noastre pentru returul care 
începe duminică...", iată trei din
tre motivațiile tîrgoviștenilor, du
pă eliminarea lor din „Cupa 
României". Primele două sînt 
cam... infantile, a treia însă par
că spune ceva despre starea de 
spirit . a echipei antrenată de 
Nicolae Proca. Da, să recunoaș
tem, C.S.-ul are griji, dar, ori
cum, la Brăila formația trebuia 
să arate cam ce a pregătit pentru 
a scăpa de ele — era vorba doar 
de o „repetiție generală" pentru 
dificilul meci de la Hunedoara, 
de duminică. Bîlbîielile din apă
rare (prin zona fundașilor cen
trali), incoerenta exprimare a

mijlocașilor, ca și ncconvingătoa- 
rele prestații ale lui Isaia, Sava 
și a înlocuitorului său, Marines
cu, nu sînt deloc semne bune 
pentru înlăturarea grijilor pe care 
le au tîrgoviștenii. Invocarea pe- 
nuriei de jucători valoroși nu 
rezistă la o analiză temeinică. 
Spunem aceasta pentru că nici 
F. C. Brăila nu are nume sonore, 
însă la ea am constatat direcțiile 
unei bune pregătiri pe toate pla
nurile și mai cu seamă o dăruire 
exemplară a tuturor jucătorilor, 
în frunte cu Traian, jucătorul de 
27 de ani care l-a eclipsat do o- 
mologul său isaia, de 18 ani, ma
rea speranță care își amină mereu 
confirmarea.

Stelian TRANDAFIRESCU
Fiind încă recente promisiunile 

lui Dumitru — de a reveni în e- 
lită — duminică, la derbyul „16“- 
imilor, am avut pentru el un ochi 
mai atent. Ce-am văzut, așadar ? 
Un Dumitru omniprezent, dornic 
să-și conducă — ca într-un trecut 
nu prea îndepărtat — echipa 'spre 
victorie.

Operînd, în prima repriză, în 
principal ca „închizător" în fața 
fundașilor centrali, ,,decarul" Ste
lei și-a mărit zona de acțiune 
(cînd echipa sa intra în posesia 
mingii), intrînd în combinații cu 
coechipieri din toate liniile și șu
tind des la poartă. între alte reu
șite ale sale, în această parte a 
jocului, a fost mult aplaudată 
pasa-surpriză trimisă, cu capul, 
spre Troi, care s-a trezit singur 
cu balonul în fața lui Lazăr.

După pauză, accidentîndu-se 
Sameș, antrenorul Jenei l-a pos-

tat pe Agiu la Iorgulescu, lui 
mitru

Du
de 

Da-
încredințîndu-i rolul 

fundaș central de acoperire.
multiplelor sale calități,torită 

noul libero și-a făcut pe deplin 
datoria, anticipînd cu exactitate, 
deplasîndu-se rapid pe o arie 
largă. Din voință sau din pregă
tire ? Judecind după prospețimea 
cu care a terminat meciul, în po
fida travaliului efectuat în tere
nul devenit din ce în ce mai alu
necos, sîntem tentați să credem 
că Dumitru a aruncat, duminică, 
în luptă ambele aceste atuuri : și 
DORINȚA de a fi util formației 
sale, și RESURSE FIZICE însem
nate, acumulate în pregătirea de 
iarnă.

îi stă bine lui Dumitru în pos
tura de nr. 1 al formației sale. 
Intr-atit de bine, îneît îl așteptăm 
să confirme acest... debut.

G. NICOLAESCU

LA „POLUL FRIGULUI" ORGANIZATORII AU FOST LA 
ÎNĂLȚIME

Evoluția studenților din orașul 
de pe Bega la Gheorgheni a fost 
așteptată cu viu și justificat in
teres. Pentru aceasta au făcut in
tense pregătiri atît jucătorii di
vizionarei C Viitorul ;___
păcate au evoluat ca o echipă 
dinainte... învinsă) cît, mai ales, 
organizatorii. După cum este știut, 
în condițiile unei - ierni grele și 
abundentă în zăpadă, este foarte 
greu să se poată organiza în bune 
condițiuni o partidă de fotbal la 
Gheorgheni, denumit și „polul 

i“ din țara noastră. Dar 
„-------- ! au depus mari eforturi
ca, în ziua meciului, terenul de
ICJheorgl 

frigului' 
gazdele

I
I
I

(care din

joc să se prezinte în condiții cît 
mai bune. Conducerea A. S. Vi
itorul împreună cu organele spor
tive locale au luat măsuri pentru 
a degaja cantitatea de zăpadă din 
teren, pentru a sparge crusta de 
gheață groasă de un lat de pal
mă, împrăștiind chimicale pentru 
a urgenta topirea gheții și a 
zăpezii. Și această muncă intensă, 
care a necesitat piuite ore de e- 
fort, a fost încununată de succes, 
terenul de joc prezentîndu-se, în 
ziua partidei, în condiții destul de 
bune. Calde felicitări organiza
torilor.

Aurel PĂPĂDIE

MECIURI AMICALE

DAVID, VALOROASA ARIPĂ A STEAGULUI ROȘU DE 
ALTĂDATĂ, CREȘTE EXTREME LA FOCȘANI

Partida de la Focșani a fost 
de un bun nivel tehnic. Pare de 
necrezut, dar marele merit apar
ține echipei de Divizia C, Unirea, 
care nu numai că s-a ridicat la 
nivelul partenerilor ei de între
cere, dar, pe alocuri, i-a și de
pășit, ea prezentînd o formație 
cu certe însușiri tehnice, cu vi
teză în acțiuni și o bună mobi
litate în teren. Neuitînd că a ac
tivat ca aripă stingă la Steagul 
roșu Brașov, antrenorul echipei

Unirea, Zoltan David, se ocupă 
în mod deosebit de extreme. Și 
nu întîmplător în această partida 
tînărul Marian Sima, extrema 
stingă a focșenenilor, a demon
strat frumoase calități : viteză, 
tehnică bună, dribling derutant. 
M. Sima a făcut multe zile a- 
mare fundașului argeșan Zamfir, 
fiind, după părerea noastră, unul 
din cei mai buni jucători de pe 
teren.

Florin SANDU

VICTORIA A REVENIT CAMPIOANEI, DAR APLAUZE 
MERITĂ Șl... VICTORIA ZALĂU I

Fără îndoială, calificarea Victo
riei Elcond Zalău în 16-imile „Cu
pei României" a constituit o mare 
surpriză. Pentru lidera campio
natului județean Sălaj (neînvinsă, 
24 puncte din 26, golaveraj 38—9) 
a fost un drum lung pînă la a 
avea cinstea să joace cu cam
pioana țării. A susținut nouă me
ciuri și a obținut următoarele 
rezultate: 4—3 cu Recolta Agri j 
(din campionatul comunal), 5—1 
cu Recolta Pericei, 2—1 cu Voința 
Aghirej, 6—0 cu Silvania Cehul 
Silvaniei (toate din eamp. jud.), 
2—1 cu Oțelul Reghin (Div. C), 
2—0 cu Armătura Zalău (Div. B), 
2—0 cu Lăpușul Tg. Lăpuș (Div. 
C), 6—1 cu Minerul Șuncuiuș
(Div. C) și 5—1 cu Avîntul Re
ghin (Div. B). Golaveraj : 34—8.

Cine este, totuși, Victoria El
cond ? Este echipa tinerei fabrici 
de condensatori emailați, o echi

pă formată din tineri muncitori 
— lăcătuși, strungari, instalatori, 
rectificatori, emailatori, la care 
s-a adăugat și un tînăr ofițer —, 
pregătiți de doi instructori, T. 
Blaga și M. Ștefan. O formație 
care a demonstrat, în partida cu 
Dinamo, frumoase calități, mai 
ales morale. Victoria a fost în
vinsă cu 7—0, dar și-a apărat 
șansa pînă la fluierul final și a 
făcut-o în modul cel mai sportiv 
(sportivitate la care Dinamo a 
răspuns cu aceeași monedă), fără 
faulturi, fără obstrucții sau alte 
gesturi nesportive. Pentru tot ce 
a făcut, Victoria merită felicitări. 
Aducînd campioana țării pentru 
prima oară la Zalău, această mi
că echipă a făcut o frumoasă pro
pagandă fotbalului pe meleagurile 
Sălajului. Toată stima- noastră 
fotbaliștilor din Zalău. i

Constantin ALEXE

RAPID - GLORIA BUZĂU 0-0. Pes
te 5'000 de spectatori au fost prezenți 
duminică în „Giulești", pentru a ur
mări partida dintre formația gazdă 
și liderul seriei I a Diviziei B. La ca- 

I unui meci spectaculos — în 
i terenului dificil — s-a înregis

trat un scor alb. Sub aspectul pre
gătirii fizice, ambele concurente au 
trecut cu bine această verificare. O 

june pentru formația antrenată 
de fostul rapid ist Ion lonescu, care 
a acționat mai clar, creindu-și mai 

(D. Moraru

IpătuJ 
ci ud a 
trat i

I trecut
menții 
de f<

I multe oc
Slivna — 

F.C.M.

ocazii de gol.
- coresp.).

............ GIURGIU -
1— 2 (1—2). Divizionara 
întîlnit pe fruntașa 
secund bulgar, Dunav Ruse, de care 
a fost întrecută cu 2—1 (2—1). Jocul 
a fost în general echilibrat și de un

spectacular. Au marcat : 
, lin. 16, din lovitură de 

la 11 m) pentru gazde, respectiv 
Kovacev (min. 26) și Simionov (min. 
44). (P. Burciu — coresp.).

AURUL BRAD - CAR PĂȚI MlRȘA
2— 1 (1—0). Au marcat Golda (min.
22) și Goia (min. 47) pentru gazde, 
respectiv Voita (min. 61). (Al. Jurcâ 
— coresp.).

GLORIA BISTRIȚA - C.S.M. SUCEA
VA 6—1 (5—0). Au înscris Ciocan (2), 
Berceanu (2), Bucur și Moga pentru 

, Avâdânesei pentru oaspeți. 
(I. Toma — coresp.).

DACIA ORAȘTIE — MINERUL TE- 
UUC 2-0 (1—0). Au marcat : Ureche 
(min. 2) și Rafael (min. 80). (B. 
Crețu — coresp.).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - ARMATURA 
4—0 (3—0). Meci la discreția 

_ >r, care au înscris de
ori prin Popa (min. 6), Mânu 

125), Goștilean (min. 34) și Pop
82). (I. Pavel — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA -
« /o_ ni î

I
DUNAV RUSE 
noastră B a 
campionatului

Constantin (min. &0) pentru oaspeți. 
(M. Focșan — coresp.).

VOINȚA ORADEA - VICTORIA CA- 
LAN 2-0 (0-0). Autorii golurilor :
Schwartzmann (min. 75 — din penalty) 
și Dragoș (min. 78). (Ilie Ghișa — 
coresp.).

U.M. TIMIȘOARA - STRUNGUL 
ARAD 6-0 (5-0). Victorie categorica 
a divizionarei B, care a avut _cei mai 
eficace jucători în Papp și 
autorii a cîte doua goluri, 
puncte ale timișorenilor au 
lizote de Batky și lancovici. 
țu — coresp.).

AVÎNTUL URZICENI 
BUCUREȘTI 1—6 (0-2).

Belanov, 
Celelalte 
fost rea- 
(C. Cre-

Ibun nivel sp
Vasilache (mii
In 11 ml np

I
I
IBercea 

gazde, 
ZI T«r

I
IZALAu' 

gazde îoi patru 
(min. 
(min.

_ ____ ... ___  TUL-
CEA 3—1 (2—0). Realizatorii golurilor: 
Corendea (min. 8), Gafar (min. 26) 
și Mârculescu (min. 89) pentru con- 
stănțeni, respectiv Bădescu (min. 58). 
(P. Enache - coresp.).

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN - 
MINERUL MOLDOVA NOUA 2-2 
(1—1). Partidă viu disputată. Cele 
patru goluri au fost marcate de Pi- 

I jurcâ (min. 15 și 85, din penalty)
pentru gazde. Bolea (min. 36) și Ion

I
I

S.C.

METALUL
Bucureștenii, 

în verva, s-au impus mai cu seamă 
în repriza secunda. Au înscris : Tă- 
bîrcâ (2), Gone (2), Șumuianschi și 
Prodan pentru Metalul, respectiv 
Constantin. (M. Ta bar cea — coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA - F.C. ȘOIMII 
SIBIU 2—0 (0—0). Feroviarii timișoreni 
ou avut o prestație superioară în a 
doua parte a meciului, cînd au și 
realizat cele două goluri prin Crîn- 
gașu (min. 62) și lancu (min. 66), 
(St. Marton — coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE - METROM 
BRAȘOV 6-1 (4-1). Marcatorii golu
rilor: Sovejan (min. 8), Siklodi (min. 
9, 20 și 80), Biszoc (min. 18), Ador- 
jan (min. 53) pentru gazde, respectiv 
Olânariu (min. 29). '
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV - AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 1-1 (1-0). Au în
scris Roșu (min./ 24) pentru brașoveni 
și Sultânoiu (min. 62) pentru oaspeți. 
(P. Dumitrescu — coresp.).

„U" CLUJ-NAPOCA - BOGAT PRO
GRAM DE MECIURI DE VERIFICARE. 
După ce, miercuri 15 februarie, echi
pa de rezerve a evoluat la C. Turzii 
(0-5 cu Industria sîrmei), prima for
mație a susținut joi, 16 februarie, o 
partidă de verificare cu C.M.C. Cluj- 
Nopoca (Div. C), de care a dispus cu 
6—5 (3—3), iar duminică a întîlnit
divizionara B Mureșul Deva, pe care 
a întrecut-o cu 4—0 (1—0). In conti
nuarea acestui bogat program de 
verificări, studenții clujeni vor mai 
întîlni mîine, la Clu.i-Napoca,‘ pe Glo
ria Bistrița și toi, la A’'ba lul'ia, pe 
Constructorul. H. L«-nuc — co-e*n.1.

LAPUȘUL TG. LAPUȘ - SIRENA

(G. Briotâ

O spectaculoasă săritură a portarului rapidist Ioniță. Faza a fost 
surprinsă in timpul meciului amical Rapid — Gloria Buzău, dis
putat duminică dimineață pe stadionul Giulești. Foto : I. MIHÂICĂ
BUCUREȘTI 0—1 (0—1). A marcat Da- 
ru Popescu (min. 35). (V. Săsoranu 
— coresp.).

CUPROM BAIA MARE - MUREȘUL 
BAIȚA 7-4 (3-0).

ZIMBRUL SUCEAVA - METALUL 
RĂDĂUȚI 2-2 (1-1).

C.S.M. BORZEȘTI - RELONUL SA
VIN EȘTI 3—0 (1—0). Autori-i golurilor
echipei gazda : Neagu (min. 30, 49) 
și TismânOru (G. Grunzu —
coresp.).

TURNEU FEROVIAR LA SIMERIA. 
Pe stadionul din localitate s-a dispu
tat săptămîna trecută un interesant

turneu feroviar, la care au luat parte 
formațiile C.F.R. Caransebeș, C.F.R. 
Craiova, C.F.R. Petroșani și C.F.R. 
Simeria. în prima etapă, C.F.R. Ca
ransebeș a întrecut pe C.F.R. Craiova 
cu 1—0, iar C.F.R. Simeria pe C.F.R. 
Petroșani cu 7—0. In cea de a doua 
etapă s-au întîlnit, pentru locurile 
3—4, C.F.R. Craiova și C.F.R. Petro
șani (scor 4—0 pentru craioveni), îar 
pentru locurile 1—2 C.F.R. Simeria și 
C.F.R. Caransebeș, victoria revenind 
primei formați» cu scorul de 3—0. 
realizat prin golurile marcate de Banc 
Lucian și Liurca. (I. Jura — coresp.).

TfȘTARfA FIZICA Șl TEHNICĂ A DIVIZIONARIM A
Din cauza timpului nefavora

bil, F.R.F. a botărit să amine 
testarea fizică a jucătorilor di
vizionari A (care ar fi trebuit 
să înceapă astăzi la București) 
pentru o dată care va fi comu
nicată ulterior, cînd se va efec
tua și testarea tehnică a tuturor 
jucătorilor de Divizia A.

F.R.F. atrage atenția cluburi
lor organizatoare in prima clapă 
a returului Diviziei A să ia toa
te măsurile care se impun pen
tru ca jocurile de duminică 2G 
februarie să se desfășoare în 
bune' condițiuni. Aceste măsuri 
trebuie să urmărească, in pri
mul rînd, curățirea și îngrijirea 
suprafețelor de joc.



Azi, la Poiana Brașov

PRIMUL JOC DIN RETURUL „CUPEI EEDERA]1EI“ LA HOCHEI
SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

® la ora 17:
A 19-a ediție a „Cupei Fede

rației" la hochei, poate una din
tre cele mai echilibrate con
sumate pînă in prezent, ă pro
gramat trei etape in București, 
mai bine-zis trei jocuri, toate 
interesante, cu un foarte bun 
ritm, abundente in faze de mare 
spectacol. Pentru prima oară, 
însă, competiția nu se va în
cheia aci, ci va continua cu un 
retur, programat de azi la Po
iana Brașov, pe patinoarul des
coperit din această stațiune.

Cum deocamdată condițiile 
atmosferice s-au arătat prielni
ce, amatorii de hochei din ora
șul de la poalele Tîmpei vor 
avea prilejul să urmărească 
unele partide care — sperăm — 
vor purta amprenta acelorași 
calități, specifice celor trei for
mații aflate în întrecere. Sînt 
de remarcat in acest sens, ruti
na, omogenitatea tehnică și tac
tică a echipei Dukla Trencin, 
foarte sigură în toate acțiunile, 
cu un portar (Herceg) excelent,

selecționata divizionară -
cu trei jucători (fundașul Mi- 
halovski, atacanții Mikloșevie 
și Najman) de mare clasă. Di
zelist Penza a practicat un ho
chei plăcut, foarte rapid și teh
nic, dar mai puțin consistent 
din punct de vedere tactic, re- 
mareîndu-se în mod deosebit 
tînărul Gherasimov. —

In aceste condiții, avînd ca 
partenere de întrecere echipe 
valoroase, selecționata noastră 
a făcut o excelentă verificare, 
confruntîndu-se cu formații de 
un nivel cel puțin egal celor 
care fac parte din grupa B a 
C.M. In genctal, evoluția echi
pei române a fost mai mult de- 
cit mulțumitoare, constatindu-se 
o creștere a eficacității și — 
mai cu seamă — a siguranței 
în defensivă.

Competiția programează azi, 
la Poiana Brașov, de la ora 17, 
meciul dintre selecționata noas
tră divizionară și Dukla Tren
cin, urmînd ca miercuri să aibă 
loc partida Dizelist Penza —

Dukla Ircncin
Dukla Trencin, iar joi cea din
tre echipa noastră și Dizelist 
Penza.

CLASAMENT : 1. Dukla Tren
cin 4 p (8—5) ; 2. Selecționata 
divizionară română 2 p (7—5) ; 
3. Dizelist Penza 0 p (5—10).

ATLETUL ROMAN BEDROS 
BEDROSIAN a cîștigat proba 
de triplusalt la concttrsul inter
național indoor de la Berlin, 
sărind 15,97 m. Alte rezultate : 
Killing (R.D.G.) 2,24 m — înăl
țime b, Persson (Suedia) 8:34,3 
— 3 000 m b, Haidemarie Wyc- 
sik (R.D.G.) 6,55 m—lungime f.

TÎNARUL TENISMAN AN
DREI DlRZU l-a învins cu 6—3, 
6—2 pe K. Pugaev, cotat ca al

La sfirșitul săptăminii

CONCURS INTLRNAIIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
IN MIERCUREA CIUC

• Parlidpanțj — sportivi din 10 țări

„CUPA PRIETENIA" 
LA PATINAJ VITEZĂ

Activitatea internațională in
ternă la patinaj artistic se inau
gurează la sfirșitul acestei săp- 
tămîni cînd, la Miercurea Ciuc, 
sportivi din 10 țări își vor eta
la măiestria. întrecerile, deschi
se juniorilor și seniorilor, vor 
avea loc vineri, simbătă și du
minică (în fiecare zi dimineață 
și după-amiază) după un pro
gram non-stop.

Pină în prezent și-au confir-

mat participarea sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, bineînțeles, Româ
nia. Primii oaspeți sînt aștep
tați să sosească în țară miercuri 
după-amiază, joi la ora 18 ur
mînd să aibă loc, la Miercurea 
Ciuc, ședința tehnică și tragerea 
la sorți pentru fixarea ordinei 
de intrare în concurs.

5- lea jucător din U.R.S.S., în 
cea de-a 22-a ediție a turneului 
de tenis indoor pentru „Premiul 
orașului Moscova", care reuneș
te jucători și jucătoare din Bul
garia, Cehoslovacia, R.F.G., Po
lonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Alte rezultate : Boboe- 
dov — M. Pampulov 6—4, 6—4, 
Emmrich — Katznelson 6—1,
6— 7, 6—1.

„MEMORIALUL ALEKSANDR 
POLUS“, dedicat tinerilor boxeri, 
a luat sfîrșit la Varșovia. în 
gala finală, Mihai furcaș (cat. 
ușoară) a pierdut prin abandon 
(repr. II) la Kanakbaev (U.R.S.S.).

LA TURNEUL CORDOVA 
CARDIN de la Cienfuegos (Cu
ba), semimijlociul Valentin Si- 
mion a fost întrecut la puncte 
(3—2) de cubanezul Sanchez, 
Dumitru Burdihoi a fost învins 
(4—1) de cubanezul Despaigne.

V ÎN RUNDA A 5-A A TUR
NEULUI DE LA TORREMOLI- 
NOS, șahistul Mircea Pavlov a 
remizat cu suedezul Andersson 
(lider al clasamentului împreu
nă cu spaniolul Sanz cu cite 
4 p.). In clasament urmea
ză Bellon (Spania) 3,5 p, Pavlov, 
Tarjan (S.U.A.) și Rivas (Spa
nia) — cite 3 p etc.

LA SOFIA, ECHIPA DE SA
BIE (tineret) a României s-a 
clasat pe locul 7, competiția 
fiind cîștigată de echipa R.S.S. 
Bielorusă, urmată de cele ale 
Ungariei și R.D.G.

(D Tinerii noștri reprezentanți și-au îmbunătățit rezulia- 
k tele, dar sînt încă departe de laureații competiției

Tradiționala competiție inter
națională de patinaj viteză do
tată cu „Cupa Prietenia", La care 
participă speranțe olimpice din 
țări socialiste, a avut loc, re
cent, pe pista artificială din Ber
lin. Conform așteptărilor, atît 
concursul feminin, cit și cel mas
culin au fost dominate copios de 
alergătorii din R.D. Germană și 
U.R.S.S. Patinatorii noștri au 
reușit, spre deosebire de edițiile 
anterioare, să-și îmbunătățească 
rezultatele, remareîndu-se Dezi- 
deriu «Jenei și Ibolia Szatmary 
(în vîrstă de 14 ani), cara^ au

stabilit cîteva recorduri la juniori 
II și respectiv copii I.

rnericlicine

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCHI PENTRU PROBELE 

NORDICE
! HELSINKI 20 (Agerpres). - In 
orașul finlandez Lahti, au conti
nuat luni campionatele mondiale 
de schi pentru probele n ordice. 
în cursa feminină de 5 km vic
toria a revenit schioarei finlan
deze Helena Takalo cronometrată 
cu 18:53,50. Pe locurile următoa
re s-au clasat Hilkka Riihivuori 
(Finlanda) 18:58,49 și Raisa 
Smetanina (U.R.S.S.) — 19:01,30.
Schiorul norvegian Arne Mor
ten Granlien s-a clasat pe primul 
loc în proba dc 15 km din ca
drul combinatei nordice realizînd 
timpul de 48:22,27. Medalia de 
aur în proba de combinată nordi
că (sărituri de la trambulină și 
15 km fjnd) a fost cucerită de 
Konrad Winkler (R.D. Germană), 
care în clasamentul final a tota
lizat 435.24 puncte. Au urmat 
Rauno Miettinen (Finlanda) — 
43.1.66 puncte și Ulrich Wehling 
(R.D. Germană) — 430,83 puncte.

Rezultate tehnice : (f) 1 500 m — 
1. Gulmur Mortasina (U.R.S.S.) 
2:22,17... 21. Suzana Hollo 2:41,33... 
23. Ibolia Szatmary 2:43.24 (v.r.
2:46,10), 24. Emeșe Rusz 2:43,38,
25. Maria Pardi 2:44,30... 27. Laura
Daradics 2:50,84 ; 500 m — 1. 
Irina Kovrova (U.R.S.S.) 43,95...
20. Szatmary 49.44 (v.r. 49,70)... 
22. Pardi 49,57... 25. Hollo 49,79,
26. Rusz 50,03, 27. Daradics 50,35;
1 000 m — 1. Mortasina 1:31,15... 
20. Hollo 1:42 23... 25. Pardi 
1:43,76, 26. Szatmary 1:44,17, 27.
Rusz 1:44,70, 28. Daradics 1:41,71 ; 
3 000 m — 1. Mortasina 5:01,77...
12. Hollo 5:32,00... 11. Rusz
5:49,11... 21. Pardi 6 :06.65... 23. Da
radics 6:22,95. (b) 1 000 m — 1.
U. Mademann (R.D.G.) 1:21.6...
13. __ _ i r : ----------
22. S. Anghel 1:35,1.. 
raoneanu 1:35 8, 26. St. 
1:36,6... 30. T. Kopacz
3 000 m — 1. Mademann 
13. Jenei 4:55.42 (v.r.
16. Erdoși 4:59,63... 23. Faraoneanu 
5:14,32. 24. Anghel 5:15,37... 
Kopacz 5:23.56 ; 500 m — 
Reichel (R.D.G.) 40,51.. '*
43,36... 20. Erdoși 
raoneanu 46,19...
1 5O0 ni - 
16. Jenei 
2:23,89... 25. Faraoneanu 
26. Anghel 
2:30,26 ; 5 000 m 
7:56.24... 11. Jenei 8:39,63... 15.
Erdoși 8:54,90... 21. Copacz 9:15,53... 
26. Faraoneanu 9:29,25, 27. Anghel 
9:47.91 (cu căzătură). Pe foile de 
arbitraj au figurat, 
cit și la băieți, cite ; 
renți din 8 țări.

Cu tot progresul 
tinerii noștri viteziști 
departe de laureații 
ceea ce arată că mai au mult 
de muncit pînă la afirmarea lor 
în arena internațională.

Mademann
D. Jenei 1:29.7 (vx 1:30,71)...

* ----------- T. Fa-
Erdoși 
1:38,4 ; 

4:27,43... 
5:02,76)...

25.

21.
1. H.

12. Jenei 
45.63... 23. Fa- 

25. Anghel 46.32;
1. Mademann
2:20,65... 20.

2:06.32...
Brdoși 
2:27,76, 

Kopacz2 :29,24... 30.
1. Mademann

11. Jenei 8:39,63...

atît la fete,
35 de concu-

înregistrat, 
se află încă 
competiției.

AGENDA SĂPTĂMINII
21—26 TENIS

SCHI

BOB

22 FOTBAL

probe alpine la Maribelle

2 persoane, la Winterberg

14—25 TIR

24—26 LUPTE

Turneu pentru „Marele Premiu F.I.L.T." la 
Denver (S.U.A.) 
C.M. (juniori) 
(Franța)
C.E. (juniori)
(R.F.G.)
Meciuri amicale : R.F.G. — Anglia, la Miinchen; 
Israel — Olanda, la Tel Aviv
C.E. armă și pistol cu aer comprimat (m, f și 
juniori), la Copenhaga
Concursuri internaționale de „libere' 
și „greco-romane" la Ostrava

la Minsk

25—26 PATINAJ 
VITEZA 
SCRIMA

.26 FOTBAL

C.M. — multiatlon, la Goteborg
„Mem>rialul Wolodjowski" (sabie) la 
concurs de spadă, la Talin
Concurs de sală F.I.S.U., la Sofia
Meci amical : Maroc 7— U.R.S.S., la

Varșovia;

Maracheș

COMENTARII PE MARGINEA NECALIFICĂRII UNOR 
ECHIPE EUROPENE LA TURNEUL FINAL AL C.M.
In ultimele două săptămîni am 

publicat citeva din problemele 
care preocupă in prezent unele 
federații de fotbal din țări ale 
căror echipe reprezentative nu 
s-au calificat în turneul final al 
C.M. din Argentina. Astăzi con
tinuăm cu alte comentarii, ale u- 
nor ziariști apreciați, de data a- 
ceasta din Elveția și Iugoslavia, 
privind această temă

SISTEMUL DEFECTUOS 
DE DESFĂȘURARE 

A CAMPIONATULUI
Redactorul de specialitate 

ziarului „SPORT"-Zurich,
AUgower, se referă la unele as
pecte privind sistemul competi- 
ț io nai din Elveția. „Prima ligă 
are 12 echipe și pentru a pre
lungi programul competițional fe
derația a inițiat un campionat

al
Kurt

eu... 3 tururi (n.n. tur-retur și un 
tur suplimentar). Din acest mo
tiv, unele echipe sînt pe bonă 
dreptate nedreptățite, fiind ne
voite să joace cu aceeași forma
ție de doul ori in deplasare, al
tele avantajate, care susțin tot 
atitea jocuri pe teren propriu ! 
Nu ar fi mai logic sâ se mă
rească numărul echipelor din pri
ma ligă, cu atît mai mult cu cit 
diferențele valoriee dintre forma
țiile din liga 1 și a Z-a sînt foarte 
apropiate î O nouă formula ar 
da prilejul antrenorilor să scoată 
din anonimat numeroși jucători 
din liga secundă, care niciodată 
nu ajung In echipa naționali*.

MENTALITĂȚI GREȘITE 
ALE UNOR ANTRENORI

Slavko Svoboda, redactorul 
adjunct al ziarului „SPORTSKS

șef

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (prima etapă 

a returului — a 18-a) : Dukla 
Praga — Tatran Preșov 3—0 ; Ba
ri ik Ostrava — Bohemians Praga 
0—0 ; Lokomotiv Kosice — Sparta 
Praga 1—1 ; Spartak Trnava — 
Slovan Bratislava 1—1 ; Inter Bra
tislava — Union Teplice 2—3; Sla
via Praga — Jednota Trencin 1—0; 
Zbrojovka — Skoda Plsen 3—0. 
Clasament : 1. Zbrojovka 24 p ; 
2. Dukla — 23 p ; 3. Lokomotiv 
Kosice 20 p.

SPANIA (etapa a 22-a) : Bur
gos — Real Madrid 3—2 ; Valen
cia — Las Palmas 0—1; C.F. Bar
celona — Cadiz 1—1 ; Atletico Ma
drid — Athletico Bilbao 0—1; Val- 
lecano — Salamanca 3—3. In cla
sament : Real Madrid 31 p, C. F. 
Barcelona 28 p, Gijon 27 p.

PORTUGALIA (etapa a 17-a) : 
Benfica — Belenenses 0—0; Porto— 
Estoril 5—2 ; Sporting — Acade
mica Coimbra 2—1 ; Barreirense— 
Setubal 2—0. In clasament : Ben
fica 29 p ; Porto 
ses 24 p.

BELGIA (etapa 
chot — Standard 
derlecht — Lokeren 2—0 ; Beve- 
ren — Bruges 2—2 ; Molenbeek 
Waregem 2—0. 
Bruges 39 p ; I 
Anderlecht 33 p.

GRECIA. După etapa a 22-a, în 
clasament : A.E.K. 35 p; Olympia-

kos, Panaihinaikos și PAOK — 
cite 25 p.
• în meci amical, la Hong 

Kong, selecționata R. P. Chineze 
a terminat la egalitate: l—l (1—1) 
cu formația elvețiană Servette 
Geneva.

NOVOSTI" din 
următoarele în 
tuația actuală a 
goslavia : „știți ce supără mai 
mult pe specialiștii acestui sport? 
Mentalitatea 
rilor de club 
că defensivă 
in deplasare, 
meciurile de 
importantă competiție internă, și 
care constituie criteriul cel mâi 
eficient de selecție a jucătorilor. 
Din această mentalitate decurg u- 
neie neajunsuri: automulțumirea 
echipelor care obțin un punct in 
deplasare, jocuri anoste care se 
rezumă la un duel continuu in
tre atac șl apărare. A evita golul 
este desigur o calitate, dar in fot
bal ținta supremă este să înscrii 
mai mult decit primești :

A doua problemă este legată de 
colaborarea care ar trebui să e- 
xiste intre echipele din prima ligă 
și cele din ligile inferioare. Ulti
mele ar trebui să ajute mai mult 
formațiile din primul eșalon al 
fotbalului nostru, prin lansarea 
jucătorilor talentați. Promovarea 
se face anevoios și aceasta consti
tuie o frlnă în declanșarea unui 
progres vizibil...»

Zagreb, notează 
legătură cu si- 

fotbalului din Iu-

greșită a antreno 
care indică o tacti- 
atunci cînd joacă 

Mă refer desigur Ia 
campionat, cea mai

TEHNOLOGIA MODERNĂ,
ARBITRUL... ARBITRILOR ?

28 p ; Belencn-

a 25-a> : Beers- 
Liege 1—1 ; An-

în clasament : 
Standard 35 p ;

ATLETISM • La Senftenberg 
(R.D.G.), Udo Beyer (R.D.G.) a 
stabilit cea mai bună performan
ță. europeană pe teren acoperit 
la greutate 21,10 m. Alte rezulta
te : 60 m plat femei — Marlies 
Ulsner 7,24 ; 60 m plat bărbați — 
Munkelt (R.D.G.) 7,72 ; greutate
femei — Margitta Drose 20,87 m • 
In concursul pe teren acoperit de 
la San Francisco : 60 m garduri 
— Deddy Cooper 7,0 ; greutate — 
Al. Feuerbach 20.93 m ; prăjină — 
Tully 5,41 m ; 3 000 m Suleiman 
Nyambui (Tanzania) 7:57.2.

GIMNASTICA • La Hickley 
(Anglia), întîlnirea dintre echipele 
feminine ale Angliei și Ungariei 
s-a încheiat cu 372,20—356,95 p în 
favoarea oaspetelor. La individual 
compus primul loc a revenit gim
nastei ungare Erzsebet Kanyo, cu 
75,65 p, urmată de coechipiera sa 
Marta Egervâri — 75,40 p.

TELEX
HANDBAL • în meci tur pen

tru sferturile de finală ale ..Cupei 
Cupelor" (feminin) : H. C. Svend- 
borg (Danemarca) — Ț.S.K.A. So
fia 14—9 (8—6).

SCRIMA • Competiția feminină 
de floretă de la Londra s-a în
cheiat cu victoria sportivei engle
ze Susan Wrigglesworth — 4 v 
urmată de Gabriele Janke 
(R.D.G.) și Cornelia Hanisch 
(R.F.G.) — cite 3 v.

ȘAH • Turneul de Ia Reykja
vik s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru american Browne 
cu 9 p. urmat de Miles (Anglia) 
— 81/, p, Hort (Cehoslovacia), 
Larsen (Danemarca), Lombardy 
(S.U.A.) și Olafsson (Islanda) — 
cîte 8 p.

TENIS • Tanner a terminat în
vingător in turneul de la Palm 
Springs (California), in finala că
ruia a dispus cu 6—1, 7—6 de Ra
mirez • In finalele concursului 
pentru echipe de tineret desfășu
rat la Torquay (Anglia) : An
glia — Italia 4—1 ; (masculin) ; 
S.U.A. — Anglia 3—1 (feminin).

VOLEI •- „Cupa campionilor 
europeni- (masculin) a fost cu
cerită de formația poloneză Plo- 
mien Milowlece, care a terminat 
neînvinsă turneul final, tolalizind 
6 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile Starlift 
Rijswijk (Olanda) — 4 p, Aero 
Odolena Vodă (Cehoslovacia) — 
2 p și Boronkay Istanbul — Op. 
In ultima zi a competiției, des
fășurată la Basel : Plomien — 
Aero Odolena Vodă 3—2, Starlift— 
Boronkay 3—0.

ji Obsedîndu-I o decizie a arbi- 
Irului francez Wurtz, care a dic- 

J tat un penalty (zice-se imaginar) 
i' împotriva Țării Galilor, la un 

duel aerian între atacantul sco- 
Ji țîan Jordon și adversarul său 
i1 Jones, ceea ce a consfințit cali- 
i[ ficarea Scoției pentru Mundial 
*i *78, Brian Glanville scrie în 
Ji „World Soccer" : „întrebarea a-
■ ' supra a ce poate fi făcut pentru

a aduce deciziile cit mai aproa- 
*i pe de realitate mi se pare a fi 

l de ordin tehnologic ; și cum poa- 
te fi tehnologia mai bine impli-

■ ' cată in acest sens ?... In actualul 
11 stadiu de dezvoltare ar fi oare 
ji peste puterile noastre sâ se nâs- 
i1 coceascâ ceva care să vină în 
i[ ajutorul arbitrilor ? S-a sugerat

ca arbitrul de centru și tușierii 
săi să fie asistați de un al pa- 

, truîea oficial, care să suprave* 
J gheze un monitor de televiziune. . 
I Și ori de cite ori arbitrul consi- 
i deră necesar, acesta să reia fa- 
1 zele litigioase, înregistrate, cu în- 
' ceti ni torul, pentru deliberare".
i Eludînd
1 asemenea sol-uții 
[ transforma, 
i peri, îrrtr-o tîrguială 
i tori, arbitri și public), 
' Glanville se simte obligat să fa- 
s câ o mărturisire (ce-i drept, la 

I mulți ani după consumarea fap- 
i telor, World Cup *66 intri nd în
i istorie și... în vitrina cu trofee a 
[ bătrinului Albion) ; „Cine ar
i putea garanta câ micul ecran ar 
i spune întotdeuna adevărul ? Pro

babil că cel mai controversat gol 
i al campionatelor mondiale a fost 

înscris de Geoff Hurst in prelun
girile meciului cu echipa R.F.G. 
și care t-a dat Angliei posibilita
tea să conducă, decisiv, cu 3—2 
în finala C.M. 1966. Mingea a 
lovit bara transversală și a căzut

însă consecințele uneî 
(meciul s-or 

prin desele întreru- 
între jucă- 

Brron

în spatele liniei de poarta ; așa 
să fi fost oare ? Așa cum știm, 
arbitrul elvețian Dienst a avut 
dubii. S-a consultat cu tușierul, 
Bahramov și acesta a arătat câ e 
gol. Am revăzut apoi o dată și 
încă o dată, chiar și cu încetini
torul, secvențele golului și nu pot 
spune că există vreo dovadă, pro 
sau contra**.

Dar ca pledoaria sa pentru 
obiectivizarea deciziilor în fotbal 
să se încheie pozitivist, se ape
lează la exemplul unui stadion 
din S.U.A. în care tabela de 
marcaj cuprinde și un mare ecran 
T.V. unde se oferă spectatorilor 
reluarea unor faze pentru „întă
rirea autorității arbitrului** (sau 
invers !).

Fără a nega intervențiile gre
șite (uneori chiar rău intențio
nate) ale conducătorilor de joc, 
care schimbă în mod nefericit 
cursul și rezultatul unui meci, fie- 
ne permis a spune că asemenea 
soluții de „obiectivizare", căutate 
în afara terenului de joc, nu au 
tangență cu rea! i ta tea. Ne amin
tim, dealtfel, că soluția, ,,en vo
gue** acum în S.U.A., a mai fost 
experimentata, cu cîțiva ani în 
urmă, în Italia. Fără succes. De 
ce ar fi mai judicioși „arbitrii'*, 
operatorii și regizorii T.V., ol 
căror unghi de vedere este și el... 
subiectiv ? Soluția nu poate veni 
din afara lumii fotbalului, și in 
nici un caz din transferarea res
ponsabilității jucătorilor și arbi
trilor în seama tehnologiilor mo
derne. Nu tehnologia trebuie in
trodusă acum în fotbal, ci disci
plina fermă a jucătorilor și obiec
tivitatea neclintită a arbitrilor pe 
baza cunoașterii si respectării re
gulilor de joc. Adică însâsî spor
tivitatea, in teren și în tribune.

Paul SLĂVESCU
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