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AFARA VREMUIEȘTE? PENTRU SPORTURILE DE IARNĂ
E FOARTE BINE: PATINOARE Șl PIRTII PESTE TOT!

BUDAPESTA, 21 (prin telex). 
Portictpind ca invitată la cam
pionatele naționale de atletism 
ale Ungariei, care se desfășoa
ră kt sala de la Nepstadion, 
sportiva româncă Natalia Mără- 
șescu a dștigat marți proba de 
1500 m. Timpul realizat de ea 
4:05,0 reprezintă un nou record 
mondial pe teren acoperit Pre
cedentul record fusese stabilit 
in 1977 de englezoaica Mary 
Stewart șl era 4.-08,1.

In cursa de marți, Natalia 
Mărășescu a fost urmată de 
Klara Lipcsei, cronometrată în 
4:16,7.în drepturi- frig, tocmaiIarna și-a intrat le ei depline. Cu bun pentru amenajarea patinoarelor naturale ; cu zăpadă abundentă în marea majoritate a județelor țării, inclusiv în cele de deal și șes, minunată în , vederea organizării pîrtiilor de săniuș, schi alpin (acolo unde se poate, condițiile geografice permițind-o), sau de fond, mult mai puțin pretențioase. Sigur, în unele locuri încă viscolește dar activitatea sportivă nu încetează, chiar dacă organizatorii și amatorii de mișcare se retrag... strategic sub cupolele sălilor de sport, ale căminelor culturale, ale cluburilor. In a- ceste condiții de am efectuat un velul factorilor pentru a vedea cerințelor acestui pentru activitatea masă din anotimpul hivernaL Iată ce am aflat :EXCURSII ÎN JURUL CAPITALEI. Interesantă ne-a părut ideea secretarului C.E.F.S. al sectorului 6 al Capitalei, Victor Uță, care ne-a oferit o plăcută surpriză : „Imediat ce viscolul va înceta, vom face toate eforturile pentru a organiza o excursie spre pădurea Pustnicu, la care vor participa absolut toți amatorii din școlile sectorului. Din program nu vor lipsi nici bătaia cu zăpadă, nici alergările pe 'Schiuri de fond și, dacă lacul va fi înghețat, cum sperăm să fie, nici patinajul". Interlocutorul nostru ne-a asigurat că în momentul în care... mormanele de zăpadă vor permite, la stadionul baza Sălaj-Vicina generală nr. 143, patinoarele.TOȚI COPIII Acum, în județul copii ceruiesc schiurile, pregătesc săniile pentru marile întreceri care vor avea loc sîmbătă și duminică. Astfel, în pădurea Stehareț, de lingă Slatina, nierii școlilor generale nr.

7, 8, precum și elevii liceelor „Ion Minulescu" și Metalurgie vor participa la două interesante concursuri de sanie șl schi-fond. Tinerii din orașul Caracal vor fi prezenți, de asemenea, la o frumoasă acțiune ce se va desfășura în parcul localității. Consiliul orășenesc pentru educație fizică și sport a luat originala inițiativă de a organiza întreceri de sanie și schi-fond in plin centrul orașului ! în schimb, la Balș, locul de desfășurare a concursurilor de sanie și schi fond va fi un spațiu tradițional : cunoscuta pădure a Șarului.iarnă deplină, sondaj la ni- responsabili, cum răspund moment-cheie sportivă de

Progresul, la la Școala îngheța...vor
PlRTII IPEOlt, sute de

pio-
4. 5,

A 28-A EDIȚIE... O vizită la Institutul de proiectări pentru sistematizare, locuințe și gospodărie comunală a prilejuit corespondentului nostru Marieta Popescu o întilnire cu organizatorii, pentru a 28-a oară, a „Cupei Drumarilor". Renumită prin regularitatea și seriozitatea cu care organizatorii (asociația sportivă Proiectantul) asigură — an de an — personalului muncitor din toate institutele de proiectări bucureștene posibilitatea de a-și măsura forțele în cadrul unui îndrăgit concurs, acțiunea aflîndu-se sub egida ' „Daciadei". La întreceri, găzduite sîmbătă șl duminică pe pîr- tiile din Predeal, s-au și înscris 380 de concurențl de toate viratele, la probele de slalom special și slalom uriaș (pentru maturi) dar și la minislalomul... uriaș al celor mici !„FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNA" LA SUCEAVA. în județ este la ora actuală o frămîntare deosebită, prilejuită de cea de a 7-a ediție a „Festivalului sporturilor de iarnă", ce se va desfășura în zilele

de 25 și 26 februarie la Suceava. Pe de o parte, organizatorii au mult de lucru cu alcătuirea programului, cu invitațiile și multe altele, intrucît. după cum ne spunea Dragoș Macovei, secretar al C.JJI.FJS. Suceava, „in cele două zile siut prevăzute numeroase acțiuni interesante : o feerie pe gheață, — la patinoarul Școlii generale nr. 4. • gală de filme sportive, un slalom, cîteva inscripții eu torțe pe muntele Rune, concursuri de schi fond și alpin, patinaj, hochei, demonstrații și multe altele". Frămîntare este și în mijlocul concurenților care sînt așteptați în capitala de județ. Este vorba de sportivii de la cele 12 centre de schi din județ, de elevi al cluburilor sportive, de mulți tineri practicanți ai sporturilor de iarnă din comunele Broștenl, Dorna-Cândreni, Ciocănești, Cîrlibaba, Iacobeni, Straja, Pojorita. Și, bineînțeles, din orașele județului.SCHI LA BUCUREȘTI 1 In sectoarele Capitalei diferite acțiuni aflate, bineînțeles, in faza
(Continuare in pag. 2—3)

Concursul internațional „Trofeul Carpați“

BOBERI REDUTABILI

internaționale au continuat de reprezenta întrecerile
Pe pîrtia de la Sinaia, coborârile de antrenament in vederea competiției „Trofeul Carpați*  ieri cind, alături tanții Românieide sîmbătă și duminică, au luat parte și oaspeți din Austria (1 echipaj). Cehoslovacia (2 echipaje) și R.D. Germană (3 echipaje). Dintre invitați, performanța cea mai valoroasă o deține pilotul Bernhard Lehmann (R.D. Germană) care anul acesta, la Igls, a cucerit medalia de bronz în proba de bob-2 a campionatelor europene.O activitate prodigioasă se desfășoară și peste hotare. în R.F. Germania, la Winterberg (pistă inaugurată la sezonului actual) au pionatele europene echipajelor de tineret 28 de ani) : la 25—26

Începutul loc cam- rezervate (pină la februarie

PREZENȚI LA SINAIA echipajele de bob-2, la 4—5 martie cele de 4. Lotul român antrenat de fostul campion european Nicolae Neagoe (echipier al lui Ion Panțuru) s-a deplasat la Winterberg in următoarea componență : Paul Neaga, Alexandru Pandrea — pl- loți, Viorel Munteanu, Gheorghe Dolofan, Sandu Mitrofan și Viorel Florea — împingători. Vor fi formate două echipaje la bob-2 și unul la bob-4.Tot tineretului îi este rezervată și competiția practicanți- lor saniei-sport Este vorba de „Cupa treceri acestei mană, lotul român fac parte, printre alții, Maria Maioru, Ruxandra Bărtușică, Ion Apostol și Cristi- nel Piciorea.
Prietenia", ale cărei inse desfășoară la sfîrșitul săptămîni în R.D. Ger- la Oberwiesenthal. Din

SPORTUL TREBUIE SĂ AIBĂ UN SINGUR MODEL: 
MUNCA $1 VIATA NOASTRĂ BE TOATE ZILELEmuncitoreascăzi cu zi, deRecent a avut loc adunarea activului de partid din domeniul mișcării sportive din Capitală, care a dezbătut modul cum se înfăptuiesc hotărîrile de partid în ce privește dezvoltarea sportului de masă și a celui de performanță.In cuvîntul rostit în încheierea dezbaterilor, tovarășul Ion Dincă, Politic P.CJL, tetului P.C.R., vitatea le de conducerea partid, pentru înfăptuirea sarcinilor din domeniile economic și social. Vorbitorul a insistat a- supra atmosferei și climatului de muncă angajată, plină de dăruire, animată de un fierbinte patriotism, proprii tuturor colectivelor de muncă bucureștene. O muncă plină de roade, de succese, ca urmare a îndrumării și sprijinului permanent primit din partea conducerii partidului, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU personal, precum și a unei temeinice organizări, a spiritului de ordine, discipli-

și răspundere activitatea de tovarășul Ion necesitatea ca
grenarea in viitor a tuturor elevilor, studenților și a tinerilor muncitori în practicarea organizată și sistematică a educației fizice și sportului. în această ordine de idei, a fost scoasă in evidență necesitatea înlăturării fenomenelor de formalism, superficialitate. de birocrație sportivă și goană după cifre care nu întotdeauna reflectă realitatea.Referindu-se la activitatea sportivă de performanță, s-a subliniat că mișcarea sportivă

Marius POPESCU

nă In ceas cu ceas.In continuare, Dincă a subliniatacest spirit de muncă să caracterizeze și mișcarea sportivă bucureșteană, ca o condiție e- sențială a afirmării și dezvoltării ei, in consonanță cu viața economică și socială Capitale. Astfel, s-a răspunderea directă factorilor implicați in rea și desfășurarea sportive de masă — care a luat un mare avint ca urmare a inițierii competiției sportive naționale „Daciada" — pentru an-

a întregii subliniat a tuturor organiza- mișcărilmembru al Comitetului Executiv al C.C. al prim-secretar al Coml- Municipal București al a prezentat pe larg acti- desfășurată de colective- oameni ai muncii, sub organizațiilor deMi ine și
la toate chioșcurile

în zilele următoare,
de difuzare a presei

(Continuare tn pag. 2—3)
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CALITATEA FINALA A REZULTATELOR

Cum au abordat fotbaliștii primul lor ciamcn oficial?

SEMNE BUNE, DAR MAI SINT ECHIPE

ESTE CONDIȚIONATĂ DE MUNCA DE SELECȚIE!Creșterea calității muncii este o cerință importantă cu care profesorii Clubului sportiv școlar nr. 2 din București se confruntă permanent în activitatea lor, pe planuri și în direcții diferite, fie că este vorba de depistarea și selecționarea copiilor și a juniorilor cu calități deosebite pentru sportul de performanță, sau de inițierea, pregătirea și perfecționarea lor. în această privință, confruntîn- du-ne, cum am spus, zi de zi, cu acest comandament care se numește CALITATE, în munca noastră au fost înregistrate destule rezultate bune, dar și altele, deocamdată, mai puțin satisfăcătoare. Oricum, profesorii și elevii C.S. Școlar nr. 2 se simt angajați, cu toate forțele, pentru îndeplinirea integrală și

la parametri superiori a sarcinilor ce ne revin pe linia ridicării necontenite a valorii sportului de performanță din România. socialistă.Clubul nostru, asemenea tuturor unităților școlare cu acest profil, este obligat, prin însăși

rațiunea existenței sale, să-și primenească continuu, an de an, efectivele secțiilor. De aceea, primul și poate că cel mai important dintre obiectivele muncii noastre este direct legat de activitatea de depistare și selecție a elementelor cu aptitu-
prof. NICOLAE PETRICA directorul C.S. Școlar nr. 2

(Continuare in pag. 2—3)

HOCHEIUL, UN PRIETEN BUN
AL COPIILOR GALATENIS-a scris, nu o dată, despre rodnicia muncii antrenorilor gălățeni care se ocupă cu creșterea tinerelor cadre ale hocheiului nostru. Apariția a numeroși jucători tineri în formația divizionară Dunărea, selecționarea și titularizarea în lotul

reprezentativ de juniori a unor tineri hocheiști depistați și formați la Galați (Gherghișan, Chiriță, Marcu, Dumitrache și
A. CĂLIN

(Continuare in pag. 2-3)

SI JUCĂTORI CARE AU RĂMAS IN... BLOC-STARTURI > La intiia apariție oficială a fotbaliștilor noștri din acest sezon se impunea să urmărim, în mod special, pe cele 18 echipe din prima categorie competițio- nală a soccerului nostru, deoarece ele alcătuiesc plutonul reprezentativ al acestui sport, pentru că lor le este încredințată, in principal, misiunea reprezentării internaționale, in fine deoarece startul campionatului Diviziei A este fixat mal devreme, chiar duminică. Să notăm, in plus, că și durata și intensitatea pregătirilor divizionarelor A s-au situat deasupra programului celorlalte formații, de diverse eșaloane, așa că a- ceastă apariție în cupă a constituit și prima măsurare a gradului de acumulări la toți factorii, cu precădere la cel fizic.Se poate firma că, în ansamblu, divizionarele A au tratat cu mai multă seriozitate de eît au făcut-o în precedentele lor starturi din „Cupa României" intrarea în populara competiție a fotbalului nostru. Rezultatele în sine vorbesc, pentru majoritatea cazurilor, despre așa ceva, destule dintre divizionarele A realizind scoruri-fluviu, dovadă că au înțeles să dea tot ce pot, să nu abandoneze ritmul și angajamentul întrecerii după asigurarea unei oarecari diferențe pe tabela de marcaj. In această direcție s-ar putea face referiri

la Dinamo București, Universitatea Craiova și U.T.A. Tot in această categorie ar intra și echipele bucureștene Steaua și Sportul studențesc, care, într-o dispută foarte echilibrată, n-au făcut economie de energie, au arătat preocupare pentru construcția jocului. Dovada unei ambiții de concurs ce merită a fi relevată au făcut și echipele care au obținut decizia în prelungiri în fața unor foarte insistente replici ale adversarilor: S.C. Bacău și F.C. Bihor. Corespunzătoare au apărut — sub acest aspect — și prestațiile altor formații din primul eșalon, precum Politehnica Timișoara, F.C. Argeș, ca și reprezentantele Diviziilor B și C trecute în optimi, F.C.M. Galați, F.G. Brăila și Industria sirmei C. Turzii, deși ele nu se înscriu în perimetrul subiectului nostru.Credem că reprezintă un stimulent să-i cităm pe jucătorii care s-au impus prin modul foarte serios în care au abordat partidele, care au dovedit preocupare de a juca ambele faze, de a construi cît mai mult, pe terenuri foarte dificile : Dumitru, Iordănescu, C. Zamfir, Agio, Cazan, Chihaia, Rădulescu, Di—
Eftimie [ONESCU 

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)



CONCURSURILE DE SELECȚIE, SINGURA POARTĂ 
PRIN CARE SE PĂTRUNDE IN ECHIPA NAȚIONALĂ!

interviu cil proi. ȘTEFAN GEORGESCU - antrenorul reprezentativei de tenis a României

PUTINI... GHIOCEI (NUME NOI) 
ÎN „TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOA

!0A

Tentativa reprezentativeiRomâniei de a se lansa In eli
ta europeană a tenisului „indoor" s-a încheiat, după cum 
se știe, fără succes. Victoria 
cu 3—O din ultimul meci, cel 
cu Portugalia, nu i-a fost suficientă pentru atingerea țelului propus: promovarea în turneul de baraj al „Cupei Saab". Iubitorii tenisului știu că doar meci-averajul superior (16—2, față de 14—4 al țării noastre) l-a oferit Olandei șansa trecerii intr-o companie valorică superioară.Cîteva concluzii ce se desprind din evoluția tenismanilor români într-o asemenea competiție de anvergură și programul menit să consolideze forța echipei naționale — iată ce am dorit să aflăm dintr-o discuție purtată cu prof. Ștefan Georgescu.— Cum apreciați comportarea echipei — al cărei antrenor și căpitan nejucător sînteți — In această primă evoluție din campionatul european pe teren a- coperit ?— Firește, nu mă pot declara mulțumit. Dar, în același timp, faptul că atît noi. cit și tenis- manii olandezi am pus punct participării în Grupa B cu a- celași număr de victorii — cinci — lasă să se înțeleagă că nu ne-am aflat departe de scop. Acum, cînd conturile acestei competiții sînt încheiate — e- vident, am în vedere ediția 1978 —, trebuie să reținem că am cîștigat. totuși, ceva: am promovat doi jucători tineri in echipa națională, Andrei Dîrzu, 18 ani. și Florin Segărceanu, 16 ani. Ei nu au făcut simplă figurație ci, și unul' și celălalt, au jucat efectiv în toate meciurile. Pentru ei, ca jucători 
a căror responsabilitate a fost
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JOI, 23 FEBRUARIE a.c., 
DE VINZARE LA TOATE 
CHIOȘCURILE DE ZIARE

CARE SINT PREFERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ SPORTIVE ?
Nc răspund tinerii muncitori de Ia Fabrica de sticlărie de menaj din Tg. Jiu

„AM FACE SPORT, DAR NU AVEM UNDE“...
Pe una dintre cele mai tinere 

platforme industriale ale muni
cipiului Tg. Jiu se înalță clădirea 
Impunătoare a Fabricii de sticlă
rie de menaj, unitate de produc
ție modernă — acum în al treilea 
an de activitate — cu sute de 
muncitori, îndeosebi tineri (me
dia de vîrstă : 21 de ani). Sînt 
oameni care iubesc viața, cultivă 
frumosul — meseria le este un 
permanent îndemn, fac aici ade
vărată artă, modelind lutul sau 
pasta de sticlă. Ei au de aseme
nea, preocupări cultural-educati
ve diverse, sportul încadrîndu-se, 
evident, în această sferă.

Care sînt preferințele dumnea
voastră sportive 7

întrebarea pusă direct, așteptînd 
un răspuns spontan, am adresat-o 
— vizitînd fabrica — unor tineri 
din personalul muncitor.

Ne răspunde, mai întîi, Silvia 
Dondera. Are 25 de ani, este teh
niciană, absolventă de liceu : 
t^Ii-ar place mult să practic gim
nastica, ceva mai mult decît cele 
cîteva minute de exerciții zilnice 
la locul de muncă. O oră, două 
pe săptămină, cel puțin, într-o 
sală de sport. Orașul nostru po
sedă din acest an un adevărat pa
lat al sporturilor. Oare n-ar pu
tea găzdui, în „ferestrele4* unor 
competiții, și asemenea activități, 
In special pentru fete ?**

Stelian Săvoiu, operator chimist, 
21 de ani, preferă fotbalul, dar 
l-ar place și luptele : „Am prac
ticat amîndouă disciplinele în' 
școală dar, din păcate, acum nu 
mai fac nici un sport. O „miuță**,  
din cînd în cînd, aici, în zona fa
bricii, pe un teren viran, nu în
seamnă mare lucru. Mă gîndesc 
la acțiuni de masă, la activități 
continue, care lipsesc la noi...*

Maistrul sticlar Eugen Glejer, 
30 de ani, este un activ jucător 

destul de mare, examenul psihologic a fost trecut mai mult decît mulțumitor, aș spune. Meciul cel mai bun al lui Dîrzu — deși victoria cu Fok i-a scăpat — a fost în revanșa de la Brașov cu echipa Olandei, cum dealtfel pentru toți cei trei jucători ai noștri aceasta a fost confruntarea cea mai dificilă.— Deci, participarea noastră ta „Cupa Saab" n-a reprezentat un eșec ?...— Cum să nu, eșecul rămîne! Totuși, ca antrenor am certitudinea că noua noastră echipă se află pe un drum bun. Orice confruntare în compania unor adversari valoroși, cum au fost tenismanii olandezi, „trage" în sus, îmbogățește bagajul tehnic al jucătorilor noștri.— Urmărind activitatea ce-o desfășurați, am constatat că înaintea fiecărei întîlniri ați organizat acțiuni de selecție. De pildă, înainte de a pleca la Monte Carlo l-ați pus pe Hărădău să joace cu Tăbăraș. De ce tocmai pe Tăbăraș ?— Propunerea noastră, a mea și a antrenorului Vasile Seres- ter. cu care lucrez la echipa națională, aceea de a renunța la „senatorii de drept" și a introduce jucători numai pe criteriu selecției, a fost acceptată de biroul federal. Hărădău nu este în echipă pentru că-1 cheamă Hărădău și este campion național. El își merită locul pentru că a muncit, și încă enorm, terminînd învingător în toate turneele de selecție. Tăbăraș. la rîndul său, a meritat să intre în competiție cu Hărădău deoarece a cîștigat
A iNCEPUT „CUPA STEAUAct

competiție de tenis pe

Ceilalți 
Traian 
(ambii 

Marian

și cele

O nouă . .
teren acoperit a început de luni 
în Capitală : este vorba de „Cupa 
Steaua", care se desfășoară, pînă 
sîmbătă, în sala din Calea Plev- 
nei nr. 114. Favoritul nr. 1 al edi
ției din acest an este Dumitru 
Hărădău, campion al țării, mem
bru al clubului militar, 
favoriți sînt, în ordine, 
Marcu, Octavian Vîlcioiu 
de la Dinamo Brașov) și 
Mîrza (Steaua).

Primele meciuri au fost 
mai atractive. Astfel, Eduard Pa
nă (Dinamo București) a cîștigat 
cu 6—4, 6—4 la Mihai Tăbăraș 
(Progresul). Victoria lui Pană a 
fost convingătoare mai ales pen
tru antrenori, acum, în preajma 
meciului de verificare cu selec
ționata de juniori a Ungariei. In
tr-un alt meci dinamovistul bra
șovean Iosif Kerekeș l-a întrecut 
în trei seturi pe Dan Nemeș (Jiul 
Petroșani) : 6—7, 6—4, 6—2. Alte 
rezultate : R. Bădin (Politehnica 
București) — V. Dumbravă (Stea
ua) 3—6, 7—6, 6—1 ; M. Mîrza — 
N. Mirea (Constructorul Brăila) 
6—0, 6—3 ; A. Leonte (Steaua) — 
A. Dărăban (Sănătatea Oradea) 
6—0, 7—5 ; L. Țiței (Steaua) — L.

de popice, cunoscut în Tg. Jiu și 
în județul Gorj. „M-am îndră
gostit, însă, în ultima vreme, de 
tirul cu arcul. Am văzut cîteva 
concursuri organizate în țară și 
m-am convins că acest sport — 
figurind în programul olimpic — 
practicat, firește, în aer liber este 
binevenit pentru Întreținerea să
nătății. Aici, însă, la Tg. Jiu, o 
asemenea inițiativă, de a promo
va tirul cu arcul, ar provoca pro
babil zimbete...**

Ioana Vipie și Marcela N im ar a 
sînt pictorițe decoratoare. Nelip
site de la acțiunile turistice or
ganizate de comitetul U.T.C., de 
sindicat, ele ar dori și altceva : 
„întreceri sportive la diferite ra
muri de sport, pe secții și sectoa
re. Așa cum am auzit că lînt or
ganizate in alte Întreprinderi. Am 
fi primele care ne-am înscrie la 
volei, la atletism sau la gimnas
tică**.

Cornel Pangl, sculptor, șef de 
echipă la secția sticlărie: „în afa
ră de fotbal șl ceva popice, la 
noi nu se prea face nimic, pe 
plan sportiv. Poate unii dintre noi 
activează In afara întreprinderii, 
pe lingă alte asociații sportive. De 
ce n-ar exista șl aici, la „Sticla**,  
o activitate sportivă cu sute de 
tineri și tinere și nu doar cu dți- 
va entuziaști de la „gravură**,  
„cuptoare**,  „TESA*  sau „atelierul 
mecanic**  7 Sigur, nici condițiile 
de practicare a sportului de ma
să nu ne dau ghes**.

Constantin Turcitu, sticlar suflă
tor de țeavă : „Cînd eram la Ro- 
vinari, mai făceam ceva sport. 
Acum trec săptămîni întregi și 
nimeni nu ne întreabă dacă am 
dori să practicăm un sport sau 
altul... Mie mi-ar place voleiul, 
fotbalul și popicele. Mi-aș găsi 
timp să le practic ; cu condiția să 
se organizeze o activitate serioa

turneul de sală. Afirm cu toată responsabilitatea că dacă Tăbăraș l-ar fi învins pe Hărădău el ar fi însoțit echipa în Monaco.— Trebuie să înțelegem că selecția se menține ca un proces continuu, ca un criteriu de stabilire a adevăratelor valori ?— Ne-am făcut un stil de muncă din aceasta ! într-adevăr, pentru orice întîlnire vom or
ganiza, în prealabil, concursuri de selecție. Așa stînd lucrurile, îi așteptăm pe tinerii noștri jucători — atiția cîți sînt — să bată la ușa echipei naționale !— în ceea ce privește participarea la „Cupa Davis", v-ați gindit la un program adecvat, care să-i mențină în formă pe jucătorii noștri ?— Dîrzu și Segărceanu vor lua parte la Campionatele internaționale ale U.R.S.S., care se vor desfășura la Moscova, în timp ce Hărădău urmează să ia startul, la București, la „Cupa Steaua". Apoi Florin Segărceanu va face parte din lotul reprezentativei de juniori al țării care urmează să concureze la cupele de iarnă pe teren acoperit, echipa României avînd ca adversară pe cea a Austriei, la Viena, în zilele de 4—5 martie. Cu aceasta se va încheia sezonul „indoor". Sperăm ca în lunile martie și a- prilie să fim prezenți la turnee la Cairo și pe Coasta de Azur. După cum vedeți, intenționăm să menținem pentru „Cupa Davis" aceeași formație cu care am abordat „Cupa Saab".

Ion GAVR1LESCU

Bukaresti (Sănătatea Satu Mare) 
6—4, 6—1 ; B. Almăjan (Jiul Pe
troșani) — R. Giurgiu (Dinamo 
Brașov) 6—2, 6—2, (S. IONES-
CU — coresp.).

De mrine, la Timișoara

HALTEROFILII iN FAȚA PRIMULUI
EXAMEN AL ANULUIDe mult timp. Timișoara nu mai găzduit o competiție deBega se etapă a pe echi-

ahaltere de amploare. Iată însă că la sfîrșitul acestei_ săptă^- mîni în orașul de pe va desfășura prima campionatului național pe rezervat seniorilor.Ce rezultate se vor înregistra ? Cum și-au desăvîrșit componența loturilor pregătirile în

să și nu să ne pierdem timpul**.
Ultimul consultat in cadrul a- 

cestui test a fost directorul între
prinderii, ing. Dorel Cîndea. Este 
de acord că activitatea sportivă 
nu are o prea mare suprafață aici. 
Pune aceasta nu pe seama lip
sei de interes a personalului mun
citor, ci pe condițiile puțin propi
ce oferite pentru sport, pentru 
exercițiul fizic. Ing. Cîndea pre
zintă sugestii, soluții : „Intențio
năm de multă vreme să ne ame
najăm o bază sportivă, cu tere
nuri pentru jocuri, pentru tenis, 
cu un club. Avem ceva fonduri, 
sindicatul s-a oferit și el să ne 
ajute. în schimb, n-am găsit pînă 
acum înțelegerea edililor. Există 
spații disponibile în zona Fabricii 
de țigarete, spre I.G.O., altul în 
zona Debarcaderului. Nu ne tre
buie decît avizul Consiliului popu
lar, restul, lucrările propriu-zise, 
Ie vom face cu ajutorul tinerilor 
noștri. Pînă în primăvară am a- 
vea, poate, cea mai frumoasă 
bază sportivă de întreprindere din 
Tg. Jiu

★
Înțelegem că la Fabrica de sti

clărie de menaj din orașul de pe 
Jiu tinerii îndrăgesc sportul, ar 
dori să-l practice. Preferințele lor 
vorbesc despre aceasta. înțelegem, 
de asemenea, că însăși conducerea 
întreprinderii este de acord să 
vină, prin măsuri concrete, în în
tâmpinarea opțiunilor personalului 
muncitor. înțelegem însă mai pu
țin de ce unii factori de răspun
dere din municipiu tergiversează 
dotarea acestui colectiv cu un te-, 
ren pe care să poată fi amena
jată o bază sportivă complexă, 
fără investiții speciale, ci numai 
prin munca patriotică a tinere
tului.

Tiberiu STAMA

„Turneul primăverii" la box a 
fost organizat în acest an mai de 
timpuriu decît pînă acum, accas- 
sta ca urmare a faptului că între
cerile campionatelor mondiale de 
la Belgrad se vor disputa în luna 
mai. Scopul competiției de la Ga
lați și Brăila a fost selecția celjr 
mai buni pugiliști ai momentului 
în vederea participării lor la tur
neul internațional „Centura de 
aur44, ca șl depistarea unor ele
mente talentate capabile să re
prezinte boxul românesc în ma
rile confruntări internaționale. A- 
cum, cînd întrecerile s-au înche
iat, considerăm necesară o scurtă 
analiză a potențialului diferitelor 
categorii evidențiat de competiția 
sus-amintită.

SEMIMUSCA. învingător Ale
xandru Turei, boxer ale cărui 
posibilități de afirmare pe plan 
internațional sînt cunoscute. R. 
Cozma (pregătit în lot), deși pre
zent la Galați, a părăsit pretim
puriu concursul (! ?). JJn alt tî- 
năr care s-a pregătit la Păltiniș 
(cu lotul), M. Constantin, a fost 
învins de stelistul Traian Ion, 
singurul care s-a distins la aceas
tă categorie, dar care mai are 
mult de învățat.

MUSCA. Cîștigător Teofil Ghî- 
nea, venit de la categoria semi- 
muscă. Este un sportiv talentat, 
ale cărui progrese (previzibile la 
primele sale apariții) s-au lăsat 
cam mult așteptate. De luat în 
seamă și sibianul Gh. Niță.

COCOȘ. învingător Dumitru Ci- 
pere (și el crescut in greutate). 
Element dotat, dar prea scund 
pentru marea performanță la a- 
ceastă categorie. Un aLt remarcat, 
FI. Butnaru (Iași), boxer puter
nic, bătăios, dar încă insuficient 
pregătit din punct de vedere teh
nic.

PANA. Piteșteanul Gheorghe O- 
țelea se simte mult mai bine de 
cînd a revenit acasă. El a cîștigat 
concursul în care erau prezenți 
T. Tudor, C. Buzducăanu, M. 
PIoeșteanu, N. Stoenescu, S. Iu- 
seim, arătîndu-se în mare pro
gres față de evoluțiile anterioare.

SEMIUȘOARA. Gheorghe Vlad 
(cîștigătorul concursului) s-a pre
zentat mai slab 
precedente, 
spectatorilor gălățeni i-a nemul-

ca în edițiile 
Marele favorit al

timpul iernii ? Iată întrebări la care vom primi răspuns la finele întrecerilor programate de joi pînă duminică la Timișoara.Anul trecut, ambele etape ale campionatului au dezamăgit. Sperăm că de data aceasta antrenorii și sportivii au pregătit cu atenție examenul lor anual și competiția va evidenția efortul lor pentru calitate și implicit pentru rezultate valoroase.La start vor fi prezente a- proape 20 de formații, printre care principalele favorite se a- nunță Steaua, Chimpex Constanța, Clujana, Olimpia, Rapid, C.S.M. Cluj-Napoca ș.a.
PATINOARE Șl PÎRTII PESTE TOT

(Urmare din pag. 1)de organizare. La sectorul 5, de pildă, se discuta aprins despre concursurile ce se vor organiza pentru elevii din sector atît sîmbătă cit și duminică, in Parcul Tineretului și pe Dealul Mărțișorului. De bună seamă, era vorba despre întreceri de săniuțe și chiar de schi, la care sînt invitați cit mai mulți dintre micii iubitori ai sportului din sector. Folosind derdelușul de lingă întreprinderea Progresul (Pantelimon), cei de la Consiliul de educație fizică ți sport al sectorului 3 s-au gindit să organizeze, vineri, la ora 14, o întrecere cu săniuțele, pentru
SPORTUL TREBUIE SĂ AIBĂ UN SINGLI

(Urmare din pag. 1) bucureșteană are potențialul necesar pentru a-și aduce o contribuție mult mai importantă la afirmarea sportului românesc pe arena internațională. Condiția acestei afirmări stă în capacitatea de organizare și mobilizare a întregului activ sportiv In asigurarea unui climat de ordine și disciplină la toate nivelurile de răspundere colectivă și individuală din partea 

țumit pe cei prezenți, care l-au 
aplaudat, de data aceasta, pe în
vinsul lui Vlad, tinărul clujean 
Nicolae Toth. Combativ, ambițios, 
practicant al unui box curat, Toth 
a lăsat impresia că poate crește 
mult în valoare. Un alt tînâr. 
Ilaralambie Sultan (Rapid), poate 
și el intra în vederile selecțione
rilor.

UȘOARA. Categoria cu cei mai 
puțini concurenți de valoare a 
fost dominată cu autoritate de 
Simion Cuțov. Mulți dintre „u- 
șori“ au trecut (din motive tac
tice) la serhimijlocie : 1. Budușan,
I. Vladimir, FI. Ghițâ, Gh. Si
mion. Un singur remarcat, care 
poate aspira la performanțe : Gh. 
Bacriș.

SEMIMIJLOCIE. Deși trecut la o 
categorie superioară, Ion Budușan 
s-a dovedit puternic și capabil de 
succese. Ceilalți „crescuți44 în 
greutate n-au reușit să se impu
nă, cedînd uneori cu ușurință.

MIJLOCIE MICA. învingătorul, 
Gheorghe Muraru, s-a prezentat 
în progres, dar categoria este, în 
general, slab încadrată. O situa
ție asemănătoare s-a putut con
stata și la categoria MIJLOCIE, 
unde a cîștigat Sandu Tirilă. În
vinsul său, Valentin Silaghi, este 
încă fragil pentru această cate
gorie, iar ceilalți concurenți nu 
au valoare.

Și la SEMIGREA, ca dealtfel și 
la GREA, am constatat o penurie 
de elemente capabile de mari 
performanțe. Costică Chiracu (în
vingător la semigrea) apreciem 
că poate aspira la titularizarea 
sa în echipă la categoria mijlo
cie. Ion Cernat (cat. grea) este 
un tînăr care promite. El a învă
țat mult, are viteză de execuție, 
dar cîntărește numai 85 de kilo
grame...

Din succinta analiză a valorilor 
existente la diferitele categorii de 
greutate (nefiind luați în discu
ție o seric de boxeri buni care 
n-au participat la competiție) se 
desprinde concluzia că există 
multe categorii slab reprezentate, 
Ia care concursul de selecție n-a 
adus aproape nimic nou, promi
țător. Este o situație care trebuie 
să determine o schimbare calita
tivă în munca antrenorilor noș
tri, o activitate mai susținută de 
selecție și pregătire temeinică a 
juniorilor.

Mihai TRANCĂ
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LOTURI DE VALOARE 

LA „CENTURA DE AUR«
Pe adresa F. R. Box sosesc me

reu scrisori în care se confirmă 
participarea unor loturi valoroase 
la turneul internațional „Centura 
de aur**  de la București (13—19 
martie). Astfel, federațiile din 
Cuba și Venezuela anunță (întoc
mai ca la edițiile trecute) loturi 
complete pentru competiția con
siderată, de pe acum, printre tur
neele clasice ale pugilismului 
mondial. De asemenea, din 
U.R.S.S. se anunță prezența la 
București a opt boxeri de primă 
mînă, printre care trei recenți în
vingători în dubla întîlnire sovie- 
to-americană : Airapetian (semi- 
muscă), Bogdanov (muscă) și E- 
rofeev (semigrea). Ceilalți mem
bri ai delegației sovietice sînt 
Hisanașviii, Denisov, Kuznețov, 
Demianenko și Demin.

elevii și copiii cartierului. Interesantă ni s-a părut și inițiativa profesorilor de la Școala generală nr. 175, din sectorul 8. Petre Cîmponeru și Ion Peteu, organizează pentru elevii școlii o ștafetă cu săniile.„SUB CETINA DE BRAD". Acesta este de fapt numele unei tradiționale competiții sportive de iarnă aflată la cea de a IlI-a ediție, care se va desfășura la Podeni — județul Mehedinți. Toți factorii cu atribuții în mișcarea sportivă, pregătesc în prezent acțiunea. în program — întreceri de schi, sanie, șah și tenis de masă. Invitați — sportivi din comunele de munte : Cireșu, Godeanu, Pîlvănești, Baia, Izverna ș.a.

mulți alții), < nele perform*  formațiile de palele compet mul Ioc în „i și în finala i dei" la junioi au contribuit unor bune aj la eficiența r și pregătire : cheiști.în dorința mănunte desf tate ce se d cum se vede tate la Galați prof. RADU Clubul sporti localitate, un; Iară cu exce această lini nostru ne-a s devenit cel r copiilor gălăți celor ce locu nele 38, 39 ș: cartier, situai tinoarului ar luat —’■••î pi cui fotbalului lor amatori < tendință a fo bine fructifii acțiune de ] mentelor bin cest sport. 1 parte interes ma etapă a tare, care ar Ia 6—7 ani, mare masă < de un an au gheață. Pfe^ le urmărește nează un nm dintre acești unor testări' foarte rigurf alcătuiesc 2 primele anti zate. Se luc foarte mult, dă, pentru f prinderi tehi te, pentru i nici de pati nnal se dau rioase, la ca ce, tehnice, din ce in o astfel se aj grupe la vin poi, printr-o junge la o juniori mici tirziu la ua (16—17 anih
tuturor tehnicienilor și sportivilor. Totodată, s-a relevat importanța decisivă a muncii de pregătire, de selecție, a respectării volumului și intensității antrenamentelor, a conduitei și moralei sportive, cerîndu-se înlăturarea cu hotărîre a fenomenelor de vedetism, de îngîmfare și indisciplină.Una din ideile asupra căreia vorbitorul a revenit adeseori a fost organizarea activității sportive pe bază de sarcini și răs-

pondericialist și i controlul acși zilnice, performantă trebuie stabirație cu pe — nu priv nu ne intre realizat dej du-ne, așa i noastră viat mai Inalți ț nali“.



Paul IOVAN
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IESTE CONDIȚIONATĂ DE MUNCA DE SELECȚIE !
I(Urmare din pag. I)
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terenul de sport. Am consta- 
cu satisfacție că în sînul echi- 
a fost Întronată o atmosferă 
disciplină riguroasă, de ordi- 
orice abatere fiind aspru sanc-

I

în
Divizia

din Poiana Cîmpina.
Constantin MACOVEkJS
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ferul pentru A. S. Telefericul. 
La începutul actualului sdzon, 
antrenorul lotului național Ni- 
colae Io viei, l-a selecționat 
pentru viitoarele participări la 
concursuri internaționale. Dar 
loan Cavasi nu mai este spor
tivul modest de acum cîțiva 
ani. Este convins că totul i se 
cuvine, că munca intensă și 
antrenamentele dure sînt doar 
pentru... începători, că el este 
titular în echipa reprezentati
vă și poate face ce vrea. Ulti
mul concurs de pe pîrtiile 
Postăvarului a arătat câ lu

crurile nu stau chiar 
așa, loan Cavași a 
fost întrecut de alți 
schiori care au

muncit mai mult și mai bine. 
Supărat că nu i-au fost re
zolvate unele „probleme per
sonale44, Cavași a „abandonat44 
competiția și IMul, amesnin- 
țtnd că se reîntoarce la Di
namo. Iată o comportare care 
nu face în nici un caz cinste 
unui sportiv fruntaș !

Ioan Cavași are — și el 1 — 
obligația de a se supune nor
melor de comportament impu
se pentru toți sportivii loturi
lor naționale. Cavași trebuie 
să știe că echipa națională de 
schi se poate alcătui și fără 
el, cum trebuie — de aseme
nea — să știe că cei chemați 
să reprezinte culorile țării au 
datoria să fie exemple de con
duită atit pe terenul de sport, 
cit șl ta viața de toate zilele !
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CUM AU ABORDAT PRIMUL EXAMEN OFICIAL?
(Urmare din pag. I)nu, Cheran, D. Georgescu, Do- brău, Augustin, Mehedințu, Vi- șan, Dembrovschi, Barna, Șlcfă- nescu, Constantinescu, Beldeanu, Cămătaru, Vamanu, Panaite, Andreieș, Chitaru, Cîrstea, Io- vănescu, Bărbulescu, Dobrin, Fildan, Naom, Florescu, Kun II etc.N-au lipsit, din păcate, și situațiile în care unele reprezentante ale campionatului nr. 1 al țării s-au prezentat la cote scăzute, sub pretențiile eșalonului competițional, al componenței loturilor, al asistenței tehnice de care se bucură, al duratei și, mai ales, al condițiilor avute la dispoziție (meciuri de verificare numeroase, turnee peste hotare etc.).Fără să intenționăm, nici cu această ocazie să știrbim ceva din meritele inimoasei și — așa cum s-a mai arătat și în această rubrică — plinei de perspective formații din Cîmpia Tur- zii, e greu de gerea liderului seama doar de rului. Dealtfel, acceptat înfrîn- Diviziei A finind replica adversa- chiar caracteri-

zarea modului cum au abordat mureșenii intitnirea de la C. Turzii vorbește despre o limitare a ambiției cu care A.S.A. a intrat in teren ; a fost suficient ca echipa lui T. Bone să ia și un avans de un gol pentru ca „prudența" ei să devină și mai accentuată, transformîn- du-se într-o defensivă neonorabilă pentru poziția și pretențiile față de „unsprezecele" mure- șan ! Aspecte asemănătoare — sub raportul replicii — s-au în- tîlnit și în evoluțiile echipelor C.S. Tîrgoviște, Politehnica Iași, Jiul (aceasta din urmă mai cu seamă în a doua repriză). O altă observație, valabilă și pentru echipele care au avut comportări de ansamblu mulțumitoare, rămine aceea că încă există jucători care nu fac e- fortul necesar spre a da randamente cit mai apropiate in ambele faze ale întrecerii.Incercind să dezvolte ceea ce s-a dovedit util în comportarea lor, dar — mai ales — anali- zlnd cu toată răspunderea, cu simț autocritic, minusurile din uvertura fotbalistică de duminică, divizionarele A pot și trebuie să facă un pas înainte prin modul cum vor evolua in etapa inaugurală a returului Divizi
ei A.

PANȚURU, UN FUNDAȘ DESPRE

Există la F. C. Brăila un 
fundaș dreapta de reală pers
pectivă. Se numește Ion Pan- 
țuru, are 19 ani, 1,76 m înăl
țime și 72 de kg. „L-a adus
la centrul de juniori, cu doi 
ani in urmă antrenorul Octa
vian Ulman ; venea de la o 
formație sătească din comuna 
Mircea Vodă — ne spune pre
ședintele ciubului Dan Băr
bulescu. Este tipul jucătorului 
care nu prea iși face comple
xe, nu se pierde deloc cu fi
rea șl așa se și explică titu
larizarea lui ta echipă, tacă de 
anul trecut. Unii spun că se 
va face mai bun decit Tilihoi, 
plecat de la noi. la Universi
tatea Craiova. Firește că nu
mai timpul este in măsură să 
ne dea răspunsul cel mai corect. 
Tin să precizez doar că 
despre Panțuru se va vorbi...-

L-am văzut pe Panțuru in 
meciul de Cupa României. îm
potriva echipei C. S. Tîrgo
viște. în repriza a doua a rea
lizat o fază de toată frumu
sețea: a plecat glonț eu min
gea din treimea sa de teren, 
a trecut spectaculos printre 
trei adversari, înșirați pe tra
seu, a urmat centrarea idea
lă, neconcretizată insă nici de 
Telegraf și nici de Bezman, 
prezențl în careul din fata 
porții apărată de Coman. N-a 
fost singura incursiune... în

faza de apărare, s-a dovedit 
foarte sobru și decis. De fapt, 
calitățile acestui tinăr jucător 
sint formulate astfel de antre
norul său Robert Cosmoc : 

^Are viteză de reacție bună, 
tehnicitate de asemenea, știe 
să anticipeze „momentul doi44 
al jocului, este tenace și re
ceptiv la antrenamente, toate 
la un loc ajutîndu-1 să se ex

prime aproape de cerințele 
moderne ale unui fundaș mo
dern. Dar ceea ce este foarte 
important, Panțuru dovedește 
a avea o bună rezistență. în 
pregătiri, la munte, a cîștigat 
toate crosurile, a fost mereu 
în fruntea celor mai grele pro
be. Sigur că el mai are încă 
mult de lucrat pentru a-și 
perfecționa tehnica de joc cu 
ambele picioare, deoarece pe 
stîngul îl folosește mai puțin".

Acesta este Ion Panțuru, 
noua speranță a brăilenilor, 
în prezent în ultimul an al 
Liceului industrial „Progresul44. 
Se mai spune despre el că 
este un tinăr cuminte, liniș
tit, modest și echiiibrat în 
viață. Păstrindu-se așa, dove
dind ambiție de a urca trep
tele performanței, avem moti
ve să eredem că Panțuru se 
▼a face un fundaș de reală 
valoare. îl așteptăm...

Stelion TRANDAFiRESCU

es bute de princi- (pri- ranțelor" .Dacia- acesta)feritoare selecție ar ho-

limite de vîrstă nu sint niște bariere de netrecut. Interlocutorul nostru ne-a spus, dă, că de foarte multe tntimplat ca unii copii, de bine înzestrați, să peste aceste bariere de și la grupa mare să aibă mal mici, cum este acum Iul Mirel Dumitrache, un foarte talentat.In general, profesorul Șerban lucrează cu 100 de copii, selecționați de Ia școlile generale nr. 18, 31, 32 și 33, ca și de Ia școala generală nr. 30 cu program special de hochei. Una din „cheile" succesului a- cestei activități este — cum ne spunea interlocutorul — înțelegerea pe care o manifestă conducerile acestor școli, ca și

de pil
on B-a 
extrem 
„sară" 
vîrstă 
tineri 
cazul 
copil

buna colaborare eu clubul spor
tiv Dunărea Galați, unde sînt, 
în cele din urmă, transferați 
toți juniorii tal en ta ți de la Clu
bul sportiv școlar nr. 2 Galați. Dealtfel, prof. Radu Șerban 
ne spunea în încheierea discu
ției : „Ne bucurăm enorm a- 
tunci cind noi, reprezentanții 
unui oraș cu o mai recentă tra
diție in hochei, intrecem forma
ții din centre unde hocheiul are 
rădăcini adinei. Dar cel mai 
mult ne bucură atunci cind vre
unul din copiii crescuți de noi 
ajunge să poarte tricoul echi
pei reprezentative sau pe cel al 
clubului Dunărea, care repre
zintă orașul nostru in eeie mal 
importante competiții..."Din aceste puncte de vedere — cum am mai subliniat — bucuriile profesorilor și antrenorilor gălățeni au fost in ultimul timp destul de mari. Sperăm că ele vor fi la fel și în viitor...

SUCCESELE ÎN MUNCĂ Șl PE TERENUL DE SPORT- 
CARTEA DE VIZITĂ" A ECHIPEI POIANA CÎMPINA

unele a- ă activi-— după e rezultat cu de lar. 2 din vă șco- Itate pe ocutorul eiul arieten al pedal al icroraioa- rest vast erea pa- heiul amicuți- i această și foarte r-o vastă e a ele- pentru a- ns ni se că pride depis- pii pină dintr-o care timp joace pe UȘerban, selecțio- de mare t supuși și fizice e se încep organi- ilt. chiar tă perioa- unor de- nai corec- unej teh- nrșite. A- foarte scările fizi- linare sint fieile. Și aceste 2 10 ani. A- treră. se a- tnipă de ni) și mai mari aceste

dini, căci pentru noi — și nu numai pentru noi ! — calitatea finală a muncii este condiționată de selecția pe care o desfășurăm, pe fondul creșterii permanente a valorii competitive din sportul de performanță. In privința selecției, C.N.E.F.S. ne-a pus la dispoziție o lucrare valoroasă, „Selecția în sport", cuprinzind criterii, probe și norme de control, verificate în practică cu ocazia. acțiunilor Întreprinse. Dar dacă acestei cărți selecționerul nu-i adaugă ceva personal, ceva din experiența sa, din stilul său de muncă,. ceva din inimă, atunci eficiența selecției nu va fi, poate, cea pe care o dorim. Este și aceasta o direcție în care profesorii de la C.S.Ș. nr. să realizeze un spor de in activitatea lor.Vorbind insă despre atit de însemnată problemă care este selecția, mi-aș permite să spun citeva vorbe despre unele aspecte generale. Personal cred, de pildă, că la școlile generale, clasele cu program sportiv trebuie să devină, cel puțin pe planul selecției, cu adevărat prima treaptă a sportului de performanță ! Fiind vorba de o formă care rezolvă în mod corespunzător activitatea școlară a copiilor cu calități sportive, va

2 caută calitateaceastă

trebui ca, pe de o parte, profesorii încadrați In aceste unități să fie selecționeri exigenți, iar, pe de altă parte, colegii lor din alte școli și chiar de la grădinițe să inițieze și ei, In paralel, o activitate continuă de selecție, lndrumîndu-i apoi pe cei mai merituoși copii către clasele cu program. Cred că procedîndu-se astfel cîștigul ar fi foarte mare, în primul rînd pentru sportul nostru. Dar vorbind despre unitățile care au menirea să descopere și să „producă" viitorii performeri, cred că se impune cu acuitate problema selecționării... selecționerilor, a pregătirii lor atente, corespunzătoare. In acest context se înscrie și ideea, pe care o avansez, ca la Cluburile sportive școlare, de exmplu, să fie utilizate cadrele didactice cu o bogată experiență pedagogică și sportivă, cu o mare competență profesională, oameni care, realmente, să se simtă tentați să vină și să lucreze la C.S.Ș. înseamnă însă că aceste unități să se bucure de atenția și de sprijinul organelor competente, astfel ca și prin condițiile de activitate din cadrul cluburilor școlare profesorii să dorească să muncească aici. Din păcate, se poate constata, chiar și la clubul nostru, că în privința condițiilor de activitate există încă destul loc de mai bine...

J,
Cu un bilanț care vorbește prin 

el însuși despre prestația sa din 
toamnă (15 12 2 1 34—5 26), echi
pa de fotbal Poiana Cîmpina a- 
bordează returul cu un avans de 
trei puncte ta fața celei de-a doua 
clasate ta seria a Xl-a a Diviziei 
C, cu mult optimism și cu în
dreptățită încredere ta îndepli
nirea obiectivului pe care și l-a 
propus pentru campionatul 
curs — promovarea ta _ 
secundă.

Este, evident, meritul 
conduceri a asociației _______
Poiana Cîmpina (președinte Con
stantin Nenișanu, secretar Vladi
mir Moșuc) că, sub permanenta 
îndrumare a Comitetului de partid 
șl a conducerii întreprinderii de 
reparat tractoare șl motoare gre
le, a analizat cu luciditate si com
petență cauzele insucceselor din 
ultimii 5 ani, elaborînd un plan 
complex de măsuri vlzînd redre
sarea echipei. Iar rezultatele bune 
au apărut ca o consecință fireas
că, astăzi echipa Poiana aflta- 
du-se, după un tur pe care l-a 
dominat cu multă autoritate, în 
postura de lider al unei serii 
puternice, alcătuită din formații 
btae cotate.

Discuția pe care am avut-o cu 
conducerea întreprinderii, cu ac
tivul asociației sportive, cu teh
nicienii acesteia, cu numeroși iu
bitori al sportului, ne-a relevat 
seriozitatea șl maturitatea cu care 
este tratată astăzi activitatea fot
balistică 1a Poiana Cimpina, chib
zuință eu care au fost adoptate 
șl urmărite măsurile preconizate 
să asigure revenirea echipei ta 
Divizia B. Mai tatii, ta conduce-

rea secției de fotbal au rost co
optați un mare număr dintre foș
tii jucători ai Poienii, oameni 
care se bucură de aprecierea u- 
nanimă a colectivului întreprin
derii pentru munca lor In pro
ducție și, In egală măsură, ani
matori activi ai sportului. Printre 
el — Gheorghe Ionescu, tehnician 
la secția expediție. Savu Cruce- 
ru, controlor tehnic la secția pre
lucrări, Vasile Postolache, plani
ficator la secția tractoare, Aurel 
Iordache, controlor de calitate la 
secția motoare, Anton Dănăilă, 
controlor tehnic de calitate la 
secția tractoare. Cu sufletul, cu 
priceperea șl cunoștințele lor, ei 
stat !n permanență alături de e- 
ehipă, atit in etapele de pregătire, 
dt și in perioada de Intensă acti
vitate competițională.

In acest fel, s-a ajuns, se pare, 
mai repede la marele adevăr că 
orientarea spre jucătorii tineri lo
calnici este mult mai folositoare 
decît utilizarea, ani in sir, a ace
lorași și acelorași fotbaliști cu 
.nume", dar plafonați șl, practic, 
incapabili de a mai tace față 
complexului proces de instruire. 
E o realitate incontestabilă azi că 
echipa Poiana Cîmpina, cu o me
die de vîrstă de 22,3 ani, este al
cătuită numai din lăcătuși, strun
gari sau mecanici al întreprin
derii, care știu că trebuie să dea 
socoteală colectivului din care fac 
parte atit pentru activitatea lor 
ta producție cit și pentru cea de 
pe 
tat 
pel 
de 
ne,

ționată, oricit de mare și de ne
cesar ar fi aportul jucătorului ta 
culpă In cadrul echipei. Paul Pre
da, Înaintaș central șl căpitan al 
formației, fundașul central Emil 
Șerban, mijlocașul Marian Iones- 
eu, mijlocașul Florea Mauolache 
sau extrema dreaptă Constantin 
Moldoveanu, apreciați ca mun
citori sau elevi destoinici, sînt, in 
același timp, aplaudați la scenă 
deschisă atunci cind Îmbracă tri
courile Poienii, ei constituind ve
ritabile exemple pentru tinerii fot
baliști cîmpinenl. Și nu sînt pu
țini cei care, din rîndurile junio
rilor, aspiră la promovare în „e- 
chipa mare", pentru că antreno
rul Gheorghe Ionescu și cel doi 
instructori voluntari au în pregă
tire aproape 60 de tineri fotbaliști 
talentațl.

Returul bate la ușă. Antrenorul 
Tudor Dima ne-a înfățișat fapte 
șl date despre pregătirile de iarnă 
ale formației, subliniind că Po
iana va aborda partidele din re
tur cu o bună pregătire fizică, cu 
o concepție de joc modernă, atu- 
url cu care reputatul tehnician 
speră ca echipa sa să depășească i 
toate obstacolele și să-și realizeze 
obiectivul propus — revenirea in 
„B“.

Este, dealtfel, dorința unanim • 
mărturisită a tuturor iubitorilor i 
de fotbal de la întreprinderea de i 
reparat tractoare și motoare grele |
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• BRIGADA DE ARBITRI RO
MANI PESTE HOTARE. Meciul 
Swarovski Innsbruck — Borussia 
Mdnchengladbach, din cadrul „Cu
pei campionilor europeni44 (sfer
turi de finală), care se va disputa 
la 1 martie, la Innsbruck, va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
din țara noastră, avîndu-1 la cen
tru pe Nicolae Rainea.
• PROGRAMUL MECIURILOR 

DE DIVIZIA A DIN CAPITALA. 
Prima etapă a returului campio
natului Diviziei A programează 
în București două partide, care 
se vor disputa astfel : Sportul 
studențesc — Universitatea Cra
iova, pe stadionul Republicii, de 
la ora 11 și Steaua — F. C. Bi
hor, pe stadionul Steaua, de la 
ora 15.
• „CUPA DINAMO44. Cu oca

zia împlinirii a 30 de ani de la 
înființarea clubului, centrul de 
copii și juniori Dinamo organizea
ză o competiție dotată cu „Cupa 
Dinamo". Vor participa echipele 
centrelor Steaua,’ Rapid, Progre
sul și Dinamo. întrecerea se va 
desfășura în zilele de 11 si 12 
martie pe terenul Dinamo II.
• MINI-FOTBAL LA RM. V1L- 

CEA. Liceul Pedagogic din loca
litate împreună cu clubul Chimia 
au inițiat o atractivă competiție

rezervată copiilor (intre 10 șl 15 
ani). Acțiunea a început la 12 fe
bruarie și se va încheia duminică, 
26 februarie. Participă opt echipe 
de la Liceul Pedagogic și două 
de la clubul Chimia. Meciurile au 
loc ta sala Liceului Pedagogic și 
stat conduse de cei mai buni ar
bitri vllceni.

• TURNEUL ECHIPEI ME
TALUL PLOPENI ÎN CUBA. In 
al treilea med susținut în Cuba, 
echipa de Divizia B Metalul Plo- 
penl a tatilnit selecționata ora
șului Havana cu care a terminat 
la egalitate (2—2). 
mațlei noastre au fost marcate 
de Georgescu.
• ASTAZI, LA

MECI AMICAL INTERNAȚIONAL. 
Pe stadionul Progresul, de la ora 
15,30 va avea loc întllnirea ami
cală Internațională dintre forma
ția locală Politehnica și O.F.K. 
Kikinda (Iugoslavia).

Golurile for-
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FOTBALULUI:
• Un pasionant duel 

America de Sud - Euro
pa la campionatul mon
dial din Argentina ’78
• A treia traversare a 

Atlanticului, un vis nein- 
plinit al fotbaliștilor români
• Pele iși povestește

cariera.
• Două „Ghete

aur” ți un alt Dudu Geor
gescu.

ALMANAHUL
SPORTUL ’78

DE MiINE, iN VÎNZA
RE LA TOATE CHIOȘCU
RILE DE ZIARE

OMUL GOSPODAR IARNA-ȘI FACE CAR !
Parafrazind proverbul...

)DEL?vare spe-- ■ ’. -sti-, ■
:cuvele derte compare interne i, tovarăși, reea ce am raportin- ce întreaga îică, la cei internați o-

PRONO-t 
EXPRES

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI î

La 1 MARTIE 1978 — tradiționala 
TRAGERE EXTRAORDINARA 

PRONOEXPRES a „MĂRȚIȘORU
LUI" î

C La cele 13 
zate in 4 faze 
72 de numere 
CIȘTIG URILE 
FAZA A III-A 
RĂ

se pot obține importante suite de 
cîștiguri.

extrageri reparti- 
se extrag în total

ATRIBUITE LA
— SUPLIMENTA

SE SUPORTA DIN FOND 
SPECIAL

Se participă pe bilete de 6, 15 
și 25 lei varianta simplă. Pe bi
letele combinate sau .,eap de pod* 4

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 FEBRUA
RIE 1978. Categoria 1 : (13 rezul
tate) 91,75 variante a 1.415 lei ; 
Categoria 2 : (12 rezultate) 1.402,50 
variante a 216 lei. tntrucît valoa
rea unitară a cîștigurilor de la 
categoria 3 este sub plafonul mi
nim de 40 lei, fondul acestei ca
tegorii a fost repartizat, conform 
regulamentului, celorlalte cate
gorii.

REȚINEȚI BILETE PENTRU LIIORAL 
DIN SEZONUL RlVERNAl!

pus în vînzare bilete pentru

septembrie) vînzarea locurilor 
această perioadă seriile au o

Filialele de turism LT.H.R. au 
stațiunile litoralului :
• de la 15 mai la 30 septembrie
• NOU : in sezon (15 iunie — 1 

este nominalizată pe hoteluri ! ta 
durată de 12 zile.

• de la 15 mai la 15 iunie și după 15 septembrie durata se
jurului este nelimitată.

Reținînd de acum locuri pentru concediul dv., aveți următoa
rele avantaje :

• puteți opta pentru stațiunea și hotelul preferat,
• evitați aglomerația din zilele de caniculă,
a vă puteți planifica toate amănuntele unui concediu reușit. 
NU UITAȚI I Programul filialelor I.T.H.R. din Bd. 1848 nr. 4, 

Bd. Republicii nr. 4 și 63, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Grivi- 
ței nr. 140, este zilnic intre orele > — 20.



Voleiul în fața unui nou moment de răscruce

Peste trei zile, CE. pentru arme de la 10 m

ȚINTA TRĂGĂTORILOR ROMÂNI: 
REVENIREA ÎN ELITA TIRULUI „REDUS"

ÎN CĂUTAREA ECHILIBRULUI ATAC - APĂRARE

La sfîrșitul acestei săptămîni, Ia Copenhaga, D. Iuga, C. Ion, 
li. Stan, M. Trușcă, cărora li se adaugă Dumitra' Matei, vor participa la campionatele continentale pentru arme cu aer comprimat. Participarea lotului român la această a VIII-a ediție a întrecerilor are loc după comportarea foarte slabă a reprezentanților noștri I» aceeași competiție, anul trecut, în Andorra. Acolo, trăgătorii români nu au cucerit decît o singură medalie de argint, după ce, mai înainte cu un an, ei obținuseră două medalii de aur 1 Pe fondul acestui vizibil declin, întrebarea este dacă cel cinci trăgători vor reuși acum să readucă probele românești pentru arme cu aer comprimat pe pozițiile de acum doi ani. Destul de greu, avînd în vedere, pe de o parte, acest lot diminuat (fapt care micșorează gama posibilităților unor bune clasări la mai multe probe), iar pe de alta, saltul valoric foarte serios pe care l-au făcut, în ultima perioadă, sportivii din R. D. Germană, R. F. Germania, Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria. Pe această temă, Dan Iuga. comenta la unul din antrenamentele premergătoare plecării spre Copenhaga: „Conform rezultatelor obținute la diferitele concursuri ale sezonului în curs, noi ne-am situa cam pe locul 5 în Europa. De aici concluzia: trebuie să urmărim Ia campionatele europene ridicarea spre locul 4 sau chiar 3. Dacă vom realiza acest obiectiv, cu cifre superioare mediei de pînă acum, înseamnă că sîntem în, progres". Comen- tînd, la rîndul său, evenimentul acestui sfîrșit de săptămînă, antrenorul lotului de pistol. Teodor CoIdea. ne spunea: „Actuala formulă de echipă este cea mai echilibrată din ultimii ani. Componentii ei au o mare experienfă. sînt trăgători care se pot orienta în cele mai diferite situații de întrecere și au capacitatea de a exploata orice prilej de a scoate un rezultat bun. N-ar fi exclus ca unul dintre ei — oricare e în stare de așa ceva ! — să sară spre

Deși cu 5 minut?1 GHEORGHE GÎRNIȚĂ S-A IMPUS 
de penalizare , - Șf [4 20 Km - BIATLON

CREDEAI-, 21 (prin telefon).
Clasica probă pe distanța de 20 
km a campionatului republican 
de biatlon a fost extrem de fru
moasă și de interesantă. Pe un 
traseu admirabil, amenajat, cu 
multă trudă, de arbitri și ofirț-aU, 
la o altitudine de 1350 m. în ju
rul cabanei Susai, am urmărit o 
luptă extraordinară. încă de la 
sosirea pentru prima tragere în 
poligon (culcat) s-a văzut buna 
dispoziție de concurs a principa
lilor favariți. Forico, Duca, Ta- 
maș, Fontana și Potroanchenu 
trag fără greșeală. Gîrniță șl Voi- 
cu înregistrează cite 1 minut de 
penalizare, dar ei aleargă foarte 
bine, deși zăpada proaspătă nu 
permite o alunecare optimă.

La a doua trecere prin poligon 
(picioare), la jumătatea cursei, 
aproape toți favoriții se află In 
aceiași timp în fața țintelor. Ta- 
maț, Fontana și Potroanchenu lși 
repetă performanța și lovesc, în 
plin, toate țintele. Forico însă în
registrează o penalizare de 4 min. 
șl va abandona iar Gîrniță mal 
greșește un foc. Dinamovistul nu 
se menajează însă la fond și deși 
a avut numărul 6 la start, el este 
cel care intră primul In poligon 
pentru a executa a treia tragere 
(culcat). Șl pentru a treia oară.

SELECȚIONATA
POIANA BRAȘOV, 21 (prin te

lefon). Puținii spectatori care 
s-au încumetat să vină la pati
noarul din stațiune și mai ales 
să reziste unul ger năpraznic au 
avut satisfacția să fi urmărit un 
meci de hochei de toată frumu
sețea : Selecționata divizionară — 
Dukla Tren cin 3—3 (0—1, 1—2,
2—0).

Partida, desfășurată în cadrul 
„Cupei federației", a fost de un 
nivel mai bun dec't precedentul 
meci dintre cele două formații, 
cel de sîmbătă, de la București. 
S-a jucat mai frumos, mai curat, 
mal dtrz. Din formația aliniată 
de antrenorul Ștefan Ionescu a 
lipsit Oleniei, Netedu a apărat 
două reprize, iar în ultima par
te a întilnirll, fundașii Justinian 

vîrful clasamentului individual. Ar fi un start bun al pregătirilor din acest an, în vederea Olimpiadei ’80".Dumitra Matei modestă, serioasă în antrenamente, se afla, cînd ne-am efectuat vizita, în„. concurs ! Antrenorul ei, Olimpiu Galea, îi fixase o temă grea: „Consideră că ai tras două decade de cite 96 de puncte și alta de 95 de puncte. Deci, in ultima decadă, pe care o vei trage acum, te afli in lupta pentru medalii". Sesizăm încărcătura emoțională care, deși artificială, este distinctă. Dumitra răspunde bine solicitării, realizînd 97 de puncte. Cea care a reușit excelentul 390 p la campionatele naționale din ianuarie e, însă, mal zgîrdtă în declarații. Ne spune doar că la Copenhaga va încerca să lupte cu propriul ei record: „Cu cit mă voi apropia mai mult de el, cu atît voi fi mai aproape de podium...". Dumitra Matei a învățat acest mod de a aborda un concurs cu miză mare de la colegul de lot, Liviu Stan. Pînă nu de mult faptul era un._ secret al acestuia. Acum, însă, i l-a dezvăluit și colegei de la pușcă. Dealtfel, am mai constatat și cu alte ocazii că între membrii lotului pentru Copenhaga schimbul de experiență, de idei, de informații constituie un principiu de activitate. Ne bucură această intr-ajutorare a trăgătorilor români, pe care o considerăm necesară pentru progresul tirului nostru. Și este meritul actualului lot, al antrenorilor Teodor Coldea și O- limpiu Galea de a fi accentuat acest climat de colaborare. Ar fi o frumoasă victorie a acestui mod de lucru dacă Dumitra Matei va reuși, în continuarea progresului său viguros și constant din anii 1977—78, să „țintească", cu succes, unul dintre locurile podiumului de premiere din capitala Danemarcei.
Radu TIMOFTELotul român a părăsit luni Capitala. îndreptîndu-se. pe calea aerului, spre Copenhaga.

Gîrniță scapă un foc. astfel că 
este nevoit să fugă după... timpul 
irosit în poligjn. Tamaș, Fontana 
șl Potroanchenu, în continuare 
excelenți, adică fără greșeală la 
tragere.

Lupta este din ce în ce mal in
teresantă și cei de față așteaptă 
cu emoție desfășurarea celei de 
a patra trageri (picioare) care, 
în mod firesc, capătă un caracter 
decisiv. Nu trebuie omis faptul că 
ea se execută după ce concurențll 
parcurseseră 15 km, iar oboseala 
începe să-și spună cuvintul, ast
fel că precizia tragerii scade. Gîr
niță mal primește încă 2 minute 
de penalizare, dar nici ceilalți nu 
scapă „curați" : Tamaș — 3 min., 
Fontana — 2 min. șl Potroanche
nu — 1 minut. Ultima buclă, de 
5 km, se aleargă, pur și simplu, 
cu sufletul la gură. Gîrniță se 
îndreaptă impetuos spre sosire, 
în timp ce Potroanchenu, cu 1 km 
înaintea sosirii, îșl rupe legătura 
de la un schi. O schimbă rapid șl 
termină, merituos, pe locul se
cund.

Cursa pe 15 km. rezervată tine
retului, a luat sfîrșit cu o mare 
surpriză : victoria Iul Simon Mar
ton de la C.S. Școlar din M. 
Clue.

Rezultate : 20 KM : L Gheorghe

„Cupa federației*'  la hochei

Proba masculină de 15 km 
din cadrul campionatelor 
mondiale de schi-f ond, de 
la Lahti, a fost câștigată 
de sportivul polonez Joscf 
Luszczek — 49:09,37, urmat 
de Evgheni BeHaev — 
49:11,62, Juha Mieto (Fin
landa) — 49:14,37, Matti
Pitkanen (Finlanda) — 
49:23,85, Nikolai Zimiatov 
(UJR.S.S.) — 49:33,33, Sven 
Lundbaeck (Suedia) — 
49 ^0,85.

cu partida a 11-a cîștigată la mu
tarea a 42-a de Ciburd-anidze. Sco
rul este favorabil Maiei Ciburdanîdze 
CU 6Vj—4Vj.

TENIS • Primele partide în turneul 
de la Denver (S.U.A.) : Smith — 
Martin 7—6, 6—4 ; Palm — Filial 6-4, 
7—6 ; Cox — Teacher 6—1, 5—7, 6—4.
• La Copenhaga meciul dintre echi
pele Danemarcei șî Olandei, contînd 
pentru turneul de promovare în cam
pionatul european pe teren acoperit 
s-a încheiat cu victoria olandezilor 
cu 3—0 .

VOLEI e Turneu! final al „Cupeî 
Cupelor" (masculin), desfășurat în 
orașul olandez Assen, s-a încheiat cu 
.victoria echipei Ruda Hvezda Praga 
4 p (setavenaj superior), urmată de 
formațiile A.Z.S. Olsztyn (Polonia) 
4 p. Paoletti Catania (Italia) 4 p și 
Eczacibasl Istanbul 0 p.

DIVIZIONARĂ - DUKLA TRENCIN: 3-3
și Ioniță au fost înlocuiți, pen
tru a fi verificați șl alți jucători. 
, După o seamă de ratări, oare
cum egale ca număr dar mai 
clare cele ale hocheiștilor ceho
slovaci, Miklosevicî speculează 
prompt o inexactitate de plasa
ment a fundașilor noștri și mar
chează. Tot el ridică scorul la 
2—0 pentru Dukla, în min. 33. 
Imediat, la cîteva secunde, la o 
Învălmășeală în fața porții lui 
Herțeg (excelent și în acest meci) 
Axinte reduce din handicap, dar 
chiar în min. 40 Melus culege pu
cul în zona centrală, pătrunde 
In viteză șl readuce formației 
cehoslovace un avantaj de două 
goluri. ,

In ultima repriză selecționata 
noastră evoluează cel mal bine

In Istoria voleiului mondial de
ceniul trecut a Însemnat un veri
tabil moment de cotitură. Legi
ferarea preluării cu două mîinl 
de jos („manșetă") a serviciului, 
propusă de federația niponă șl 
adoptată cu prilejul primului tur
neu olimpic (Tokio, 1354), a mar
cat puternic evoluția acestui joe 
sportiv pe plan spectacular. Nu
meroasele consecințe tehnico-tac- 
tlce ale acestei modificări de re
gulament au transformat pur și 
simplu fața voleiului. Nu i-au re
zolvat insă una dintre problemele 
cardinale, existentă dintotdeauna: 
echilibrul între atac și apărare.

Cam așa se prezintă, in general, raportul aiac-apărare în volei. 
Cum dovedește ji această imagine surprinsă de fotoreporterul 
nostru Vasile Bageac la recentul derby Dinamo — Steaua. In atac, 

stelistul Bădiță domintnd blocaful dinamovist...
Preluarea in „manșetă", precum 
șl alte modificări ulterioare adu
se succesiv regulamentului (tre
cerea mllnUor peste fileu la blo
caj, acceptarea a patru lovituri 
in aceeași fază, în căzui cînd pri
ma era atingerea blocajului, 
dreptul de a călca linia de cesi- 
tru fără insă a o depăși etc) au 
fost profitabile pentru apărare, 
dar nu suficiente. Iată de ce lu
mea voleibatistică a intrat, de 
cîtva timp, lntf-o nouă epocă de 
frămlntări pentru găsirea unor 
noi soluții de echilibru ta vede
rea eventualei loc* * adoptări după 
1980.

O CURSA FĂRĂ SFÎRȘIT ?
Așa pare în momentul de față 

disputa atac-apărare în Jocul de 
volei. Pentru că toate eforturile 
de a sprijini defensiva prin re
gulament au fost urmate de re
plici extrem de rapide ale ata
cului, de inovații tactice excep
ționale care au menținut perma
nent decalajul. După calculele 
specialiștii or preocupați de aceas-

Gîraiță (Dinamo) 1.23:44 (5 min.
penalizare) — campion național*  
2. Cornel Potroanchenu (A.S.AJ 
1.25fii (1 min.), 3. Victor Fontana 
(A.S-A.) 1.26:04 (2 min.). 4. Gh.
VolCU (A.S.A.) 1.27(6). 5. IO- 
sif Tamaș (Dinamo) 1.27 943 (3
min.), 3. Ion Mtrza (A.S.A.) 
1.33:22 (5 rnin.) ; 15 KM — TIXK- 
RET : 1. Simon Marton (CSS M. 
Ciuc) 1.06:15 (3 min.) — campion 
național, 2. Vlad Todașcă (ASA) 
1.07:35 (1 min.), 3. Molse Gtrba- 
cea (ASA) 1.97:40 (7 min.) ,4. Ion 
Mazăre (Dinamo) 1.00:53 (5 min.), 
5. ton Staicu (CSO Sinaia) 1.MJ5 
(4 min.), 6. Vasile Băjenaru (ASA 
C-lung Moldovenesc) 1.10:20 (11
min.).

Miercuri va avea loc proba de 
ștafetă de 4X7,5 km.

Paul IOVAN
• Campionatele republicane la 

probe alpine, programate inițial 
să se desfășoare la sfîrșitul aces
tei săptămîni, vor avea loc la 
Poiana Brașov, începînd de marți.
• La Sinaia, după primele două 

manșe ale campionatului național 
feminin de săniuțe, conduce Be
na Stan (Sinaia) urmată de Ște
fan ia Szabo (București) și Erica 
Fileci (Miercurea Ciuc).

în acest meci, in special în apă
rare. In min. 56 Axinte înscrie 
iarăși și meciul părea jucat. In 
ultimul minut, cu 55 secunde îna
inte de final, Vetrovec a fost eli
minat. In superioritate numerică 
hocheiștii noștri presează puter
nic, dar fără folos. Mai rămăse
seră de jucat doar 4 secunde. 
Jocul este întrerupt Gh. Huțan 
este scos din poartă. Avem acum 
6 jucători de ,,cîmp“. Cîștigăm 
angajamentul și exact în ultima 
secundă a meciului fundașul Gali 
obține egalarea !

A condus A. Balint, ajutat de 
FI. Gubernu și St. Enciu. Astăzi, 
de la ora 17, are loc meciul Di- 
zelist Penza — Dukla Trencin.

Calin ANTONESCU 

tă problemă, raportul atac-apă
rare se prezintă acum astfel : 70 
la sută — 30 la sută la masculin 
și 60—40 la sută la feminin. Prin 
urmare, eficiența atacului este de 
70 și respectiv 60 la sută, iar a 
apărării de numai 30 și respectiv 
40 la sută.

Pentru mulți — care privesc 
pur teoretic problema — echili
brul poate să pară ceva neesen
țial, dat fiind faptul logic că ra
portul forță ofensivă — capacita
te defensivă nu creează avantaje 
sau dezavantaje în meciuri. O 
astfe*  de Judecată ar eluda însă 
elementul cel mal important : ca

litatea jocului, conținutul său 
spectacular. Dacă prin absurd am 
presupune că raportul amintit ar 
fi de M la sută — 1 la sută, pe 
cine ar interesa un meci în care 
— din cauza „eternelor*  schim
bări de serviciu — un punct se 
realizează la o sută de acțiuni T 
Cine ar fi dispus să asiste La un 
med în care schimbările de ser
viciu s-ar înșira pe parcursul a 
ctte 10—12 minute ? Dar cît ar 
dura o partidă de cinci seturi în 
asemenea condiții 7 Iată, deci, că 
frămîntările actuale pentru stabi
lirea unul echilibru al eficienței 
compartimentelor are un temei 
real, justificat : dorința de a 
face voleiul mai atractiv, mal a- 
decvat exigențelor spectatorului 
modern.

SOLUȚH, EXPERIMENTE 
FARA EFECT

Consecințele decalajului impor
tant între atac șl apărare slnt nu
meroase : încărcarea fizică șl
nervoasă a jucătorului pe o peri
oadă foarte lungă de timp și ex
trem de variabilă, scăderea trep
tată a nivelului calitativ al jocu
lui, a spectacolului ca atare, plic
tisirea spectatorului (un med 
care durează 2—3 ore, in condi
țiile degradării treptate a specta
colului, nu poate să atragă), trv 
greuierea condițiilor de organiza
re a competițiilor precum șl a ac
tivității presei șl, în primul rînd, 
a televiziunii etc. Dar cea mal 
concretă urmare este, fără îndo
ială, scăderea vertiginoasă a in
teresului publicului spectator. Fi
nă acum s-au făcut multe propu
neri de modificare a regulilor de

TURNEUl DI $AB Of U T03EEM0UN0S (SPANIA)
MADRID 21 (Agerpres). — In 

runda a 4-a a turneului interna
țional de șah de la Torremolinoa 
(Spania), maestrul român Mircea 
Pavlov a remizat in 22 de mutări 
cu marele maestru iugoslav Mato 
Damlanovici. Rezultatul de egali
tate a mal fost înregistrat în par
tidele Bellon — Tarjan șl Rivas 
— Diensen. Duran a cîștigat la 
Ruiz, iar Durao la Piasetzky. Par-

TELEX • TELEX
ATLETISM a La Dortmund. atl*ta  

vest-germană Brigitte Krous a reali
zat cea mol bună performanță mon
dială pe teren ocoperk in proba de 
1 000 m, cu timpul de 2:34,8. (v. r. 
Fronde Lard eu din S.UA. — 2:40,2) 
• La Leningrad, sportivul sovietic Ano 
toii Piskuiin a stabilit cea moi bună 
performanță mondială a sezonului la 
tripl asalt cu 16,74 m. a La Berlin, 
otiețil Ro# BeNschmidt și Edgar Kirst 
ou obținut m proba de săritură ia 
înălțime performanța de 2,26 m, re
zultat ce constituie un nou record al 
R.D. Germane pe teren acoperit.

BOX • La turneul „ Cordova Car- 
dm“ de ia Cienfuegos, în cadrul ca
tegoriei semigrea. Fonică Ciocoi a a 
fost învins prin o ba nd on în rundul 3 
de către cubonezui Waldo Quintana.

FOTBAL • Cont in uîndu-șî pregătiri
le pentru turneul final al C.M. se
lecționata R.F. Germania va susține 
bzi pe stadionul olimpic din Mun- 
chen un joc amical cu echipa An- 
glîeî.

NATAȚIE A La Sydney, înotâtoarea 
austral’ană Michelle Ford a terminat 
îrrvinqâ+oere pe 800 m liber în 8:33,83.

PATINAJ VITEZA A în localitatea 
norvegiană Holmestrand, campionul 
mondial al „sprinterilor", americanul 
Eric Heiden, a terminat învingător în 
proba de 500 m cu performanta de 
38,2 (recordul mondial în această 
probă aparține pat-natorulirl sovietic 
Evaheni Kulikov cu 37,0).

ȘAH > Meciul dintre Maia Ci'bur- 
danidze și Alia Kușnir a continuat

joc. Spațiul nu ne îngăduie să ie 
prezentăm în detaliu. In plus, ju
decind drept, unele nici nu meri
tă, întrucît anulează spiritul jo
cului, altele nu pornesc de la 
cauză, ci de la efect I De aceea, 
după experimentare, cu prilejui 
unor competiții internaționale de 
importanță mai redusă, nu au în
trunit sufragiile necesare adoptă
rii lor. Cu excepția modificării de 
regulament survenită după Mont
real 1974 (admiterea a patru lo
vituri), modificare în sprijinul a- 
părării, celelalte s oluții (ultima 
fiind „ tie-break** -ul, experimentat 
recent la „Cupa mondială*  șl 
care va fi luat in discuție anul a- 
cesta, la Congresul F.I.V.B. de la 
Roma) pornesc de la efectul în 
planul spectacular și al duratei 
meciurilor. Amintim cîteva : li
mitarea în timp a seturilor ; li
mitarea la 50 a numărului de 
servicii pe set ; eliminarea schim
bărilor de serviciu, fiecare acțiu
ne reușită însemnînd punct, iar 
setul încheindu-se la 30 aseme
nea puncte ; „tie-break“-ul (dacă 
se ajunge la setul 5). Nimeni na 
a fost prea entuziasmat, după 
experimentare, firește cu excep
ția autorilor...

REÎNTOARCEREA 
LA CAUZALITATE

Și, totuși, se speră ea pînă în 
1980 să apară soluțiile salvatoare. 
Care vor fi 7 Greu de spus. Ori
cum, numai unele care să aibă 
tn vedere cauzele decalajului 
dintre atac și apărare pot fi efi
ciente. Credem că trebuie luate 
In discuție, deci, o serie de as
pecte privind întărirea capacității 
defensive, dintre care ne gîndim 
la : libertatea blocajului de a 
împiedica din fașă acțiunile ofen
sive adverse realizate lingă fileu 
(cele mai eficierîte), în sensul da 
a 1 se permite să blocheze și 
mingea a dxia, deci pe ridicător 
în momentul sau înaintea efec
tuării pase! ; nesancționarea ca 
„depășire*  (a liniei de centru) 
la aterizarea blocajului, interdic
ția de a se atinge fileul fiind su
ficientă ; libertate deplină de a- 
șezare în linia a doua (desființa
rea sancțiunii cu „zonă**)  ; chiar 
posibilitatea acordată jucătorilor 
din linia a doua de a lua parte 
la blocaj (care ar mai stăvili șl 
tendința spre gigantism) etc. 
Unele propuneri recente de mio 
șorare a terenului (In scopul re
ducerii suprafeței de apărat) saa 
de modificare a structurii mingii 
le socotim lăturalnice ideii care 
preocupă acum lumea voleibaliș
ti că, aceea de creștere a calității 
jocului șl de reclștigare a sufra
giilor publicului ale cărui opți
uni s-au diversificat pretutin
deni. în acest sens, forul nostru 
de specialitate ar putea să-și a- 
ducă o contribuție valoroasă 
(prin propuneri de esență) la 
^momentul crucial ’80“ a cărui 
elaborare a început...

Aurelian BRE3EANU

tida Andersson — Sanz s-a În
trerupt.

In clasament conduc Andersson 
(Suedia) șl Sanz (Spania), cu cîte 
4 p (1), urmați de B-eilon (Spa
nia) — 4 p, Mircea Pavlov (Ro
mânia), Tarjan (S.U.A.), Rivae 
(Spania) — cîte p, Da mia no
vici (Iugoslavia), Piasetzky (Ca
nada) și Durao (Portugalia) — 
cîte 2fA p etc.
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