
ZAPADA A RELANSAT PUTERNIC 
ÎNTRECERILE DL IARNĂ ALE „DACIADEI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI VĂ 1

Zăpada căzută zilele trecute 
în întreaga țară relansează ac
tivitatea de masă la sporturi de 
sezon mult îndrăgite : săniușul, 
patinajul și schiul. Din etapa 
de iarnă a primei ediții a „Da
ciadei" au mai rămas de dispu
tat cîteva finale, dar aceasta nu 
înseamnă că etapa de iarnă a 
„Daciadei" s-a consumat. în 
primul rind. pentru că în ca
drul „Daăadei", marea compe
tiție sportivă națională, calen
darul oficial se îmbină armo
nios cu inițiativa asociațiilor, 
cluburilor și organelor sportive 
locale, avînd ca scop suprem 
antrenarea tuturor tinerilor și 
oamenilor muncii într-o activi
tate sportivă sistematică, per
manentă. In al doilea rînd, este 
de așteptat relansarea puternică 
a activității de masă la sportu
rile de iarnă tocmai pentru că 
pînă acum, și mai ales în pe
rioada cînd a fost prevăzută 
faza pe asociație a etapei de 
iarnă, zăpada a lipsit în multe 
regiuni ale țării, obligînd pe 
organizatori să meargă — spre 
lauda lor — în căutarea locuri
lor propice de concurs.

în sfîrșit, dar nu in ultimul 
rînd. folosirea condițiilor favo
rabile unei activități intense la 
săniuș, schi și patinaj în aceste 
zile este nu numai un răspuns 
la dorința entuziastă a copiilor 
și tinerilor de a practica aces
te sporturi, ă și o necesitate 
izvorîtă din binefacerile, din 
efectele tonice deosebite ' pe 
care aceste ramuri sportive, 
mișcarea în aerul sănătos al 
iernii și eforturile soliătate, 
acceptate cu plăcere, cu bucu
rie, le au asupra dezvoltării mul
tilaterale a organismului în 
creștere, asupra refacerii capa
cității de muncă și învățătură.

Așa se explică, între altele, 
preocuparea organelor și orga
nizațiilor sportive, ca și a celor 
cu atribuții în domeniul spor
tului, de a veni în întîmpinarea 
iubitorilor sporturilor de iar
nă, organizind întreceri de tot 
felul, unele de mare amploare, 
cum sînt și cele la care ne-am 
referit în ancheta publicată ieri 
în ziarul nostru.

Revenim cu îndemnul ca toa
te asociațiile și organizațiile 
sportive să se ocupe cu cea mai 
mare atenție de antrenarea ma
selor la practicarea sporturilor 
de iarnă, pentru care sînt asi
gurate acum toate 
tocmai pentru că am mai întîl
nit pe alocuri situații ănd totul 
este lăsat să meargă de la sine 
și părerea că iubitorii schiului, 
săniușuliii și patinajului nu au 
nevoie de alte chemări decît 
zăpada și ghețușul.

Și, în final, o recomandare : 
se organizează întreceri mai 
miă sau mai mari, pînă la fes
tivaluri ale sportului de iarnă, 
întrecerea presupune cunoaș
terea sportului respectiv. Dacă 
cu săniușul lucrurile sînt mai 
ușoare, în ce privește schiul și 
patinajul se impune o largă și 
permanentă acțiune de inițiere 
a celor mai tineri, pentru a-i 
ajuta să se alinieze, ăt mai cu- 
rind posibil, la startul con
cursurilor miă și mari, să în
groașe rîndurile celor ce se 
bucură de binefacerile sporturi
lor de iarnă. Este de înțeles că 
ne adresăm tuturor tehnicie
nilor, profesorilor de educație 
fizică și sport cu specializarea 
respectivă, tuturor celor care 
cunosc bine aceste discipline și 
care au datoria să contribuie, 
cu pasiunea, cu dragostea și 
priceperea lor, la răspîndirea 
acestora în mase.

condițiile,
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îndrumați de comuniști

SPORTIVII DE LA I.O.B. BALȘ 
IN EFORTUL COMUN AL ÎNTREPRINDERII

PENTRU HĂRNICIE Șl CALITATE
Balșul zilelor noastre are 

drept echivalent, pe plan eco
nomic, întreprinderea, de osii 
și boghiuri. O unitate indus
trială modernă care a atras, cu 
miile, oamenii din satele și 
comunele învecinate și a mo
dificat structural viata tîrgului 
anonim de ieri, astăzi un oraș 
în impetuoasă devenire. Un o- 
raș industrial, un oraș socialist.

„Am găsit aici ceea ce mi-am 
dorit : oameni dăruiți trup și 
suflet idealului nostru comun, 
muncitoresc, de a face din în
treprindere un etalon al hărni
ciei și calității". O spune ing. 
Mircea Cosmuleseu, cunoștință 
mai veche, din anii studenției, 
mai apoi ai practicării luptelor 
la „Electroputere". O spune co
munistul Mircea Cosmuleseu, 
care cunoaște bine oamenii, 
după o experiență de mai mul
te decenii în producție.

Oamenii din Balș au, in
tr-adevăr. harul muncii. O do
vadă : tot ce se înfăptuiește la

LO.B. poartă amprenta unor 
ritmuri superioare, in toate a- 
telierele și secțiile, dînd la i- 
veală produse de înaltă tehni
citate, care duc faima colecti
vului în multe ~
satisfacția de 
plinite planuri 
îndrăznețe. Un 
fost și acela de 
un aliat al colectivului, proiect 
care a devenit o realitate ! Nu 
vom stărui asupra faptului de 
a fi întîlnit, după orele de pro
gram, zeci de tineri îndrep- 
tîndu-se spre bazele sportive 
ale orașului, nici nu vom in
sista (deși ar merita) asupra a- 
mănuntului că Însuși directorul 
general al întreprinderii, ing. 
Nicolae Ionescu, se integrează 
fenomenului sportiv de masă, 
ca jucător sau ca arbitru, ipos
taze în egală măsură convin-

țări. De aici si 
a-și vedea îm- 
dintre cele mai 
asemenea plan a 
a face din sport

M

ȘTAFETA
A.S.A. BRAȘOV,

CAMPIOANA
LA BIATLON

PREDEAL, 22 (prin telefon). 
O vreme splendidă a ținut să 
fie prezentă la ultima probă a 
campionatelor naționale de 
biatlon din cadrul „Daciadei" — 
ștafeta 4 X 7,5 km. Traseul din 
Valea Poliștoacă a fost o gazdă 
bună pentru competitori, iar 
publicul a aplaudat cu multă 
căldură evoluțiile schiorilor. 
Conform previziunilor, lupta 
pentru primul loc in spectacu
loasa cursă s-a dat între spor
tivii de la echipele brașovene 
A. S. Armata și Dinamo. An
trenorii acestora au căutat so
luții tactice cit mai surprinză
toare pentru adversari, și cei 
care au reușit cel mai bine a- 
cest lucru au fost antrenorii 
de la A.S.A. — Marcel Stuparu, 
Constantin Carabela și Ion Ar- 
ghiropol. Ei au introdus în e- 
chipă pe tinărul Moise Girba- 
cea, care a confirmat pronos
ticurile ; Gheorghe Voicu, de 
obicei ultimul schimb, a aler
gat penultimul, cedînd locul u- 
nui sportiv calm, sigur la tra
geri, cum este Victor Fontana. 
De partea cealaltă, antrenorii 
Ștefan Stăiculescu și Gheorghe 
Vilmoș au sperat într-o com
portare bună a lui Gheorghe 
Duca și Iosif Tamaș — care, 
dealtfel, au și confirmat, ca și 
Gheorghe Gîrniță. Dar dinamo- 
vistul Francisk Foriko, plecat 
din start al doilea, a avut o zi 
slabă și la fond și la trageri, 
ceea ce a diminuat mult 
șansele echipei sale.

Cîteva cuvinte despre cursa 
propriu-zisă. Plecați primii, 
Cornel Potroanchenu și Iosif 
Tamaș s-au „bătut" pentru un 
timp cit mai bun, dar sportivul 
de la A.S.A. s-a dovedit mai 
puternic la alergare și mai pre
cis la trageri (o tură penalizare, 
față de două ale lui Tamaș) a- 
ducînd echipei un avans de 
2:02. Moise Gîrbacea, deși a fă
cut 4 ture de penalizare, a mă
rit avansul echipei la 2:50, ad
versarul său direct, Francisc 
Foriko, comportîndu-se sub po
sibilități. Schimburile 3 ale am
belor formații au fost excelen
te, Gheorghe Voicu și Gheor
ghe Duca trăgînd fără greșea
lă, ca și Victor Fontana și 
Gheorghe Gîrniță — schimbu
rile 4.

Clasament : 1. A. S. Armata 
Brașov — campioană națională 
2.21:20 (5 ture 
Dinamo Brașov 
Steagul 
(12 t.).

din

penalizare), 2. 
2.23:17 (5 t.), 3.

Brașov 2.31:10

După recordul mondial al Natalici Nărășcscu la 1500 m

4:05,0-0 PERFORMANTA DE INVIDIAT 
CHIAR SI ÎN PLIN

în sală, la Budapesta, pe o 
pistă de numai 180 m, cu pri
lejul campionatelor de atletism 
ale Ungariei, Natalia Mărășes
cu a înregistrat o performanță 
excepțională (4:05,0) care între
ce cu 3,1 secunde (!) recordul 
lumii, realizat la 19 februarie 
1977 de campioana europeană 
Mary Stewart (Anglia). A spul
bera astfel recordul mondial la 
1500 m, cum a făcut-o Na
talia, nu este un lucru la înde- 
mina oricui ; dar a obține și 
un rezultat ca acesta, de marți, 
de la Budapesta, chiar că este 
o performanță cu totul deose
bită, deoarece 4:05,0 reprezintă 
foarte mult chiar și in plin se
zon de concursuri, în mijloc de 
vară, atunci cînd forma sporti
vă atinge parametru cei mai

SEZON DE VARĂ
inaiii. Amintim, astfel, că în 
bilanțul mondial al anului tre
cut, la 1 500 m, probă la care 
recordmana noastră ocupa pri
mul loc cu 4:02,7, rezultatul de 
4:05,0 i-ar fi adus autoarei lui 
locul... cină !

Natalia Mărășescu își pregă
tește acum, cu toată seriozita
tea, partiăparea la campionate
le europene de sală de la Mi
lano, competiție la care, la pre- 
cedentele-i evoluții, a înregis
trat două succese remarcabile : 
titlul de campioană la Katowice 
(1975) și medalia de argint la, 
Miinchen (1976). Dar, în același 
timp, o altă atletă româncă, 
Ileana Silai, principala ei ad
versară, concurează astăzi la 
Moscova. Să-i așteptăm repli
ca !...

Miine, la Ciuj-Napoca, Baia Mare, Arad și Bacău

START ÎN „CUPA ROMÂNIEI
LA HANDBAL, MASCULIN

© 16 echipe — 16... speranțe © Vor reuși divizionarele 
B să-si depășească „superioarele" ? © Semifinalele — 

7la 5 și
După fete, iată-i- la start și 

pe băieți in noua competiție 
organizată de F. R. Handbal : 
„CUPA ROMÂNIEI". întrece
rile preliminare se dispută vi
neri, sîmbătă și duminică în pa
tru centre cu mai îndelungată 
sau mai 
handbal :
Mare, Arad și Bacău. Partiăpă 
16 formații -- toate cele 10 di
vizionare A și cîte trei echipe 
din fruntea celor două serii ale 
Diviziei B.

„Cupa României", întrecere 
deschisă, in care pornesc favo
rite nu numai Steaua și Dinamo 
București (dealtfel, aceste două 
reale valori ale handbalului ro
mânesc se vor întîlni în semi
finale, un med final între ele 
fiind, deci, exclus), înseamnă 
revenirea în arenă a formațiilor 
noastre masculine după o lun
gă, foarte lungă întrerupere a 
activității oficiale. înseamnă, 
fapt, și un prim prilej de 
constata dacă insuccesul de 
„mondiale" i-a ambiționat 
oamenii handbalului pentru

recentă tradiție în 
Cluj-Napoca, Baia

de 
a 

la 
pe 

o 
muncă și mai susținută. Sigur, 
peste noapte nu se poate să- 
vîrși miracolul, dar începutul 
unei campanii care să ducă la 
reafirmarea valorii handbalului

martie
românesc este de dorit tocmai 
în întrecerile cu caracter na
țional.

Sorții au distribuit astfel e- 
chipele în cele 4 serii prelimi
nare :

CLUJ-NAPOCA : C.S.M. Bor- 
zești, Oltul Sf. Gheorghe, Di
namo Brașov și Universitatea 
Cluj-Napoca ;

BAIA MARE : Politehnica 
Timișoara, Universitatea 
va, Minaur Baia Mare 
Ionul Săvinești ;

ARAD : Independența 
Gloria Arad, Steaua și 1 
sitatea București ;

BACĂU : Petrolul Teleajen, 
Nitramonia Făgăraș, Știința Ba
cău și Dinamo București.

Desigur, rolul principal tre
buie să-1 joace echipele divi
zionare A. Dar nici formațiile 
de B nu trebuie să devină spar
ring-partner. Așa cum în com
petiția similară a fetelor echi
pele din divizia secundă au reu
șit nu numai să elimine forma
ții de pe prima scenă, dar să 
se și claseze pe primul loc în 
serii, și in cea a băieților tre
buie să asistăm la o luptă 
strinsă, la o încercare temerară 
de a afirma valoarea Diviziei B. 
Și — nu în ultimul rînd — 
competiția are menirea de a 
evidenția elemente tinere, ta
lentate, capabile să satisfacă 
exigențele selecționerilor repre
zentativelor naționale.

__ i tîrziu „Cupa 
echipele masculine 
handicapul de timp 
semifinalele chiar 

l lunii viitoare. Cele 
își vor desfășura

Craio- 
și Re-

Sibiu, 
Univer-

Paul IOVAN(Continuare In pag. 2—3)

mingii medicinale.
Dragoș NEAGU

în zilele de 5 și 7

Tiberiu STAMA

MW
parcă

că..."

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

sala 
Stea-

discret semn, voind să-i întrebi altceva decît despre 
recentul derby, despre a doua 
victorie, concludentă, asupra cam
pionilor ? Căpitanul echipei, Nico- 
lae Pop, ne-o explică laconic : 
„A fost victoria muncii îndîrjite. 
Și un răspuns sec dat adversari
lor noștri care ne spuseseră — 
mai în glumă, mai în serios — 
că pentru a cîștiga un set la ei 
trebuie să facem... cerere scrisă".

Mai tîrzivț aveam să aflăm că 
Dinamo confirma, treeîndu-și în

face 
să spună „știam eu ce știam cinci 
am zis

Din vestiare, steliștii ieșeau 
rînd pe rînd, înfofoliți, cu saco
șele pe braț, în timp ce un grup 
de curioși, adunați în jurul tele
fonului sălii, încercau să afle ce 
a făcut Dinamo la Baia Mare, iar 
Drăgan începuse o lungă discu
ție, undeva pe o bancă în sală, 
cu Viorel Manole, indisponibil de 
cîtva timp. Schimb în grabă cî- 
teva cuvinte cu steliștii. Ce poți

clasament cea de a treia înfrîn- 
gere în campionat !

...Luni după-amiază, în sala din 
Calea Plevnei, liderul își făcea 
obișnuitul antrenament cu efecti
vul complet : Pop, Țerbea, Io
nescu, Chifu, Bădiță, Ion, Maca- 
vei, Duduciuc, Iuhasz, Schiopes- 
cu, Manole. Antrenorul Drăgan 
nu mai purta obișnuitul trening.

CERERE SCRISĂ" PENTRU UN SET

O Reportaj In mijlocul voleibaliștilor de la Steaua
—Duminică dimineață, in 

Ciulești, voleibaliștii de la 
ua. lideri autoritari ai actualului 
campionat ce se apropie de sfîr- 
șit, n-au mai avut emoții. După 
apriga încleștare, cu șase zile 
mai înainte, în meciul pentru 
titlu cu Dinamo, din care ie
șeau victorioși la un scor neaș
teptat de sever, intilneau pe de
ținătorii „lanternei", pe brăilenL 
Pe chipurile băieților, antrenați 
ce maestrul emerit al sportului 
Aurel Drăgan, se citea seninăta
tea pe care o conferă o mare 
izbind, revenirea în prim-plan 
după șapte ani. încerc un dialog 
cu antrenorul noii „stele", vir
tuală campioană. „E prea devre
me — se scuză el — mai avem 
meciul de la Baia Mare, turneul 
final... Să vorbim mai mult du
pă, dacă iese bine". Dar dacă a- 
cum, la Baia Mare; Dinamo... ? 
„Nu e vorba de Dinamo, ci de 
Steaua ! E mai bine să vorbim 
atunci". De undeva, din apropie
re, „secundul" Octavian Crețu, 
fostul internațional stelist, cu 
care vorbisem mai devreme, îmi

Unul dintre exercițiile 
antrenamentului steliș- 
tilor, o ștafetă cu arun
carea
Foto

începînd mai 
României", i 
recuperează 
programind 
la începutul 
două grupe 
întrecerile la Timișoara și Bucu
rești (la Palatul sporturilor și 
culturii) 
martie.

Azi a apasrut
ALMANAHUL 
SPORTUL 78 

o oglindă in culori a ma
rilor evenimente sportive 
românești și de pe g'ob 

pagini de lectură ine
dită — 15 lei

vînzarc la toate
chioșcurile

difuzare a presei



Pentru prima dată,

DE PATRU ORI APLAUZE 
MĂJERI I...PENTRU Șl PENTRU BOX

HNAȚIONALELE" 
SE DISPUTĂ

La Măgura Calului, pe pirtia 
ide încercare a ambiției tineri
lor schiori bistrițeni, doi frați, 
un băiat și o fată, s-au numă
rat printre laureații campiona
telor județene școlare și de ju
niori.

Băiatul, Adrian Măjeri, a tre
cut primul linia de sosire în 
probele individuale de schi- 
fond, 10 și 15 km, și o dată îm
preună cu colegii săi (Viorel 
Popandron și Florin Florescu) 
în ștafeta de 3x5 km.

Fata, Aristica Măjeri, s-a im
pus și ea atenției generale, 
cîștigînd, cu Ionița Popandron 
Și Viorica Vlad, proba de ștafe
tă de 3x3 km.

Cine sînt cei doi frați spor
tivi atît de tenace s-a putut 
lesne deduce după încurajările 
galeriei, cea a elevilor și ele
velor de la Liceul de mecanică 
din Prundul Bîrgăului... Aplau- 

(clasa a 
(clasa a 

VIII-a), doi dintre cei mai a- 
preciați școlari * din Prundul 
Bîrgăului, „fruntași la sport, dar 
și Ia învățătură, exemple de 
modestie și de disciplină in li
ceu și în familie", cum au ținut 
Să sublinieze mulți dintre cole
gii lor. Evident, este cea mai 
Bună caracterizare, izvorită din 
Xîndurile colectivului...

De fapt, Adrian și Aristica 
nu fac decît să continue o tra
diție a familiei. Măjerii sînt 
oameni de munte, dintr-o așe- 
zare — Mureșani — situată în 
vecinătatea pîrtiei de la Piatra 
Fîntînele, ceea ce și explică a- 
iinitățile lor cu schiul, cu spor-

ze pentru Adrian 
XH-a) și Aristica

tul în general. Un frate mai 
mare al campionilor, Silviu, a 
fost și el — ca elev, pină la 
absolvire — printre fruntașii la 
schi pe județ.

Poate și mai ineîntat decît 
cei doi tineri sportivi de acest 
succes a fost însă prof. Dumitru 
Steff, directorul Clubului spor
tiv școlar din Bistrița. Avea 
toate motivele : Adrian și Aris
tica fac parte din grupele de 
schi afiliate acestei unități 
sportive școlare. Fostul centru 
de inițiere în schi, creat cu ani 
in urmă, de prof. Leonida Ște- 
fănescu, a prins aripi. Acum, 
sub îndrumarea unui alt ini
mos antrenor, prof. Ștefan Ber- 
becaru, copiii din Prundul Bîr
găului privesc mai departe, mai 
sus...

Există toate motivele sa aș
teptam împliniri în acest sport al 
temerarilor : condiții naturale 
optime, atit la Piatra Fîntînele 
și Măgura Calului, cit și în 
multe alte zone submontane din 
Rodna și Călimani, precum și o 
preocupare continuă a școlii, a 
organelor sportive de a încu
raja schiul, cel de fond cu pre
cădere.

în județul Bistrița-Nâsăud 
veți întilni și alți frați cu vo
cație pentru același sport, pen
tru schi, de pildă Popandron 
(Viorel, Ionuța, Ionel și Tudo- 
rel) sau Gaidaș (Denisa și Bea
trice). Totuși exemplul Măjeri- 
lor, de patru ori pe prima 
treaptă a podiumului, ni s-a 
părut a fi cel mai convingător 
pentru această rubrică...

un stagiu promițător la 
II, categoria 51 kg (lo- 
și diploma conferită ce-

După 
juniori 
cui III 
lui mai tehnic boxer la „Crite
riul tineretului" de la Constan
ța), Cristian Gheorghișor se im
pune și la juniori I, unde mai 
urcă o treaptă a podiumului a- 
celeiași competiții, în limitele 
a 54 kg. Cine este tînărul pu
gilist despre care mulți antre
nori afirmă, nu fără temei, că 
se anunță drept un stilist de 
mare viitor ?

Elev al Liceului industrial de 
construcții din Slatina, Cristian 
Gheorghișor participă la antre
namentele de box conduse de 
maestrul Ion Vornicescu, în ca
drul Clubului sportiv școlar. 
Parte dintre aceste antrenamen
te au loc sub îndrumarea direc
tă h antrenorului, altele sub su
pravegherea... tatălui. Și aceasta 
zilnic. „Gheorghișor ?... Un mo
del de sirguință !“ afirmă prof. 
Constantin Predețeanu, directo
rul Clubului sportiv școlar din 
Slatina. In acest an, termină 
liceul și se pregătește pentru 
concursul de admitere Ia I.E.FJS. 
Și, totuși, drâinuindu-și bine 
fiecare oră, găsește timp și pen
tru antrenamente sau pentru a 
parcurge, alergînd pe zăpadă. 
6, 8 și chiar 10 kilometri ! Ne 
mîndrim cu el, așa cum o fac 
și cei de la liceu, care il admi
ră pentru seriozitate și destoi
nicie".

După luptătorul Ion Răduțes
eu, promovat în lotul național, 
Clubul sportiv școlar din Slati
na lansează in performanță 
încă un tînăr de nădejde !

Pentru prima dată in istoria 
schiului din tară noastră, cam
pionatele naționale de fond sînt 
găzduite de frumoasa 
Păltiniș. întrecerile se 
rează astăzi, dimineață, 
nioarele pe 10 km și 
pe 30 km iși dispută 
deținute de Cornelia 
(I.E.F.S.) și Gheorghe 
(Dinamo Brașov). O mențiune : 
anul acesta biatloniștii nu iau

în

SPORTIVII DE LA 1.0. B. BALȘ
(Urmare din pag. I)

gătoare ; ne vom opri insă a- 
supra altui element de refe
rință și anume acela că spor
tul face la I.O.B. un salt net 
către CALITATE, exprimat în 
cuvintele prof. Valerian Petres
cu, președintele C.J.E.F.S. 
„I.O.B. înseamnă, practic, 50 la 
sută din activitatea sportivă de 
performanță din județul Olt. 
Două din cele patru echipe di
vizionare A au sportivii înca
drați aici, cele de lupte libere 
Si judo, in timp ce una din 
cele două echipe divizionare B, 
cea de rugby, ființează tot aici. 
Mai adăugați o echipă de fot
bal in C și o secție de box 
prezentă în toate acțiunile o- 
ficiale".

foarte 
fost la

seama.

★
Luptele 

pentru că 
vut în mijlocul lor pe ing. Mir
cea Cosmulescu, om pus pe fap
te mari nu numai în producție, 
ci și în sport. Și-a ales tinerii, 
i-a inițiat, i-a adus prin con
cursuri la o anumită măiestrie, 
a făcut cu ei demonstrații prin 
Sate și comune, și-a sporit ast
fel adepții, a ajuns, în fine, la 
o secție dintre cele mai 
ternice. Tinerii luptători 
buiau să fie însă. 
Iul lor, comunistul, 
tr-o bucată, adică 
locurile de muncă, 
dealtfel, Gheorghe 
cătuș la Energetic, 
dru Mărculescu. ___
Prelucrări boghiuri. Nu întîm- 
plător ne-ain oprit asupra lor: 
Si unul și celălalt și-au propus 
ca fiecare zi de muncă să o 
desfășoare în spiritul hotărîri- 
lor Conferinței Naționale a 
partidului, adică la o înaltă 
cotă de calitate.

Sportul voinicilor s-a dove
dit a fi un excelent stimulent 
Si pentru alții, dornici să des
lușească tainele unor sporturi. 
De pildă, pentru numeroșii ti
neri care au îmbrățișat rugbyul. 
Omul care a făcut pasul spre 
cunoașterea acestui sport, în 
aparentă greu de înțeles, a fost 
tot un inginer, Gheorghe Va- 
silas. Tn 1974 ing. Vasilas era 
șef de secție la Sculărie. A 
venit intr-o zi în secție cu o 
minge ovală. Oamenii au făcut 
haz de... lubeniță. dar după 
program s-au strîns pe terenul 
de fotbal din oraș și, mai în 
glumă, mai în serios. Viu pus 
bazele unei echipe. Vasilas a 
avut lîngă el cîțiva colegi, pe 
inginerii Nedelescu, Orovieeanu 
și Azoiței care, la rîndu-le, 
și-au creat prozeliți în secții 
și ateliere. Așa a luat ființă 
mișcarea rugbystică de la I.O.B. 
și „XV“-le comunistului Dumitru

au prins, desigur, 
cei din Balș l-au a-

pu- 
tre- 

ca și dască- 
oameni din- 
exemple la 
Și asa sînt, 
Grigore, lă
sau Alexan- 
strungar la

Pîrvu. Un XV pe care electri
cianul Pirvu îl conduce 
bine, din moment ce a 
un pas de Divizia A...

Din cite ne-am dat
și între rugbyști s-a declanșat 
o veritabilă întrecere pentru a 
apropia de acest sport tinerii 
cei mai harnici, oameni aflati 
permanent într-o bătălie cu ei 
înșiși, dornici — cum spunea 
ing. Nedelescu — „să scurteze 
necontenit ciclul cerceiare-pro- 
iectare-producție". Unul dintre 
ei este Ovidiu Negrilă, șef de 
echipă, specializat în electro
mecanică și care, însuflețit de 
îndemnul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresat de la 
înalta tribună a Conferinței 
Naționale a partidului, privind 
transformarea cantității într-o 
nouă calitate, se străduiește, cu 
întregul colectiv al echipei, să 
asigure înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de plan pe 1973, 
an hotăritor din actualul cinci
nal. Intre cei buni, între cei 
harnici ar putea figura astăzi si 
Paul Fota, forjor pe o presă 
hidraulică. Cu Fota a fost însă 
o poveste. Băiat talentat, dar 
cu lipsuri, cu năravul de a în- 
tîrzia de la serviciu și de a găsi 
scuze întotdeauna : „Pe mine 
să mă lăsați mai moale, eu fac 
performanță !“ Asta pînă într-o 
zi, cînd i s-a spus asa, de la

obraz, muncitorește : .Băiatule, 
faci sport, faci performantă, 
dar treaba ta cînd și cum, mun
ca e muncă ! Dacă-ți place !“ 
Fota, băiat isteț, a înțeles că a 
face notă discordantă de cei
lalți înseamnă a rămine de că
ruță, a dispare pur și simplu 
din colectiv („Pentru chiulan
gii n-a existat niciodată 
legere". ține 
Nedelescu) și 
litate...

Ne-a părut 
putut găsi pe 
cu, profesor 
al I.O.B.. cel 
judo-ului. I-am cunoscut, 
schimb, pe Gheorghe Borios si 
Florin Cuciu, „piese" de nă
dejde ale acestui sport tn Balș, 
fruntași pe 
balcanic.

să remarce 
s-a trezit la

ințe- 
ing. 
rea-

1-amrău că nu 
ing. Florin Iones- 
la Grupul școlar 
care a pus bazele 

I-am cunoscut, în

plan național și

★

fi fost nepotrivitFirește, ar
să trecem prin Bals fără a-1 
revedea pe ing. Nicolae lones- 
eu, directorul general al I.O.B., 
care ține să ne spună : „Cei 
mai mulți dintre oamenii noștri 
au Învățat aici, în întreprinde
re și meseria, și sportul. Sint 
creația colectivului, trăiesc prin 
el și pentru el. Așa trebuie ex
plicate, înțelese, izbinzile noas
tre".

stațiune 
inaugu- 
cînd se- 
seniorii 
titlurile 
Mititelu
Gîrniță

DE SCHI-FOND 
LA PĂLTINIȘ 
parte la campionatele de fond,
continuare, competiția se va des
fășura astfel : sxmbătă : 5 km 
senioare (campioană Lucia Ba- 
rabaș — Tractorul Brașov), 15 
km seniori (campion Gheorghe 
Voicu — A.S. Armata Brașov) ; 
duminică : ștafeta 3x5 km se
nioare (campioană C.S.U. Ora
dea) și 3 x 10 km seniori (cam
pioană Dinamo Brașov).

Campionatele 
DANIELA UNCROP Șl DORIN 

REȘIȚA, 22 (prin telefon). Ză
pada căzută in preziua și în ziua 
desfășurării probei inaugurale a 
campionatelor republicane școlare 
la schi alpin a solicitat eforturi 
deosebite organizatorilor care 
și-au dovedit capacitatea, asigu- 
rind condiții bune de concurs ce
lor aproape 100 de participant!. In 
prima zi, cînd a avut loc cursa 
de slalom special, viscolul și cea
ța au fost serioase impedimente 
pentru tinerii concurenți care, 
insă, au manifestat ambiție și 
le-au depășit. A doua zi, la sla-

CONCIRSIL INTERNATIONAL
DE RADIOIELEGRAEIE —SALĂ

între 23 și 26 februarie va 
avea loc la Radioclubul Central 
cea de a 8-a ediție a Concursu
lui internațional de radiotele- 
grafie — sală al României. 
Concursul constă din trei pro
be : recepție și transmitere re
gularitate, la viteze prestabili
te ; recepție viteză ; transmi
tere viteză. Fiecare reprezenta
tivă participă cu o echipă for
mată din 3 sportivi (2 seniori 
și un junior).

_Și-au 
sportivi 
slovacia, 
slavia, 
U.R.S.S. 
zentă cu două echipe, una în 
afara clasamentului oficial. De 
pregătirea sportivilor români se 
ocupă antrenorii David Rusu, 
Nicolae Murărescu și Constan
tin Ailincăi.

anunțat participarea 
din Bulgaria, Ceho- 

R.F. Germania, Iugo- 
Polonia, Ungaria și 
Țara noastră va fi pre-

Azi a apărut

ALMANAHUL
SPORTUL ’78

• Jurnalul de că lato- 
rie oi Nadiei Comăneci 
pe glob in 1977
• Sofia intre Olimpia

dele de la Montreal ți 
Moscova
• Tenisul înainte și 

după Wimbledon
• Șantierele olimpice 

ale Moscovei ți Lake-Pla- 
cid-ufui
• Anul sportiv interna

țional 1977, rezultate, cla
samente, statistici
DE VINZARE LA TOATE 
CHIOȘCURILE DE ZIARE

școlarilor
DINU, DUBLI CÎȘTIGĂTORI

lom uriaș, a fost însă un timp 
superb. In general, disputele au' 
fost atractive, lupta dintre prota
goniști — schiorii din Predeal, 
Brașov, Bușteni și Miercurea Ciuc 
— oferind spectacole frumoase.

Clasamente. SLALOM SPECIAL 
FETE : 1. Daniela Uncrop (Bra
șov) 76,7; 2. Mariana Axinte (Pre
deal) 78,4 ; 3. Csilla Petresz (M. 
Ciuc) 81,4 ; BĂIEȚI : 1. Dorin Di
nu (Predeal) 72,5 ; 2. Florin Vin- 
tilă (Bușteni) 73,5 ; 3. Gheorghe 
Rădulesca (Brașov) 73,7; SLALOM 
URIAȘ FETE : 1. Daniela Uncrop 
60,8 ; 2. Elis-abeta Stroe (Predeal)
63.1 ; 3. Maria Manolache (Pre
deal) 63,7 ; BĂIEȚI î 1. Dorin Di
nu 55,9; 2. Zoltan Balas (M. Ciuc)
57.2 ; 3. Karoly Adarian (M. Ciuc) 
57,3. Doru GLĂVAN-coresp.

MIHM

vedere, j 
unui mai 
româneas 
ani, ma; 
noștri 
sportivilor 
optică fo 
motoarele 
Mai pre 
lor un ei 
trena men 
competiții 
tanțe ma: 
gustare. 1

PATIN j

POPICE Un non record

prima etapă
A — mascu-

âl arenei clujene
Alte rezultate din 

a returului Diviziei
lin : Voința Cluj-Napoca — Meta
lul Hunedoara 5469—5203 p d (scor 
individual 3—2). Clujeanul L. Fo- 
dor a doborît din 200 lovituri 
mixte 1018 po-pice, ceea ce consti
tuie un nou record al arenei clu
jene. Dacia Ploiești — Petrolul 
Băicoi-Cîmpina 5043—4978 (4—2). în 
campionatul feminin : Textila Ti
mișoara — Voința Cluj-Napoca 
2124—2146 (2,5—3,5), partidă devan
sată din etapa a doua a returului.

Concursul 
patinaj artis 
înceapă m: 
Ciuc, stime: 
dată — un 
durile local: 
curenți se 
Christophe 
tre cei mai 
tistici ai Fi 
Ungaria, F. 
Witt din R

Astăzi ui 
în localitate 
te la întrece 
Palatului d< 
arborate s 
reprezentate 
garia, Cel

a

REPORTAJ IN MIJLOCUL
(Urmare din pag. 1)

UN MEDIC, SCRIMER FRUN
TAȘ ȘI INSTRUCTOR DE 
SCHI • Căpitanul echipei di
vizionare de scrimă C. S. Sa- 
tu Mare, Stefan Szentkiralyi. 
medic stomatolog, este cunos
cut în orașul de pe Someș nu 
numai pentru asalturile sale 
spectaculoase pe planșă, ci și 
ca un animator al sportului 
zăpezii. Cu toate că orașul său 
este situat în plin șes, medi
cul Stefan Szentkiralyi a al
cătuit aici o grupă de aproape 
50 de copii pe care îi învață 
să schieze. Se deplasează cu 
micii lui schiori pe dealurile 
de la Huța Certeze și în alte 
localități din regiunile mun
toase din apropiere. Recent, 
Szentkiralyi a cîștigat și un 
concurs de slalom organizat 
de A. S. Sănătatea Satu Ma
re pe pîrtia de la Mogoșa, de 
lîngă Baia Mare.

O FRUMOASA inițiativa 
GAlAțeanA e C. S. Dună
rea Galați a înființat în județ 
și îndrumă cîteva centre de 
inițiere în sportul luptelor. Ti
nerii care frecventează aceste 
cercuri au prilejul să asiste și 
la întrecerile de performanță 
la acest sport, participînd Ia 
reuniunile de lupte care au 
loc la Galați. Așa s-a întîm- 
plat și săptămina trecută, cînd 
50 de flăcăi din Tulucești și 
Șendreni au fost invitați de 
către conducerea clubului Du
nărea să asiste la reuniunea 
echipelor divizionare de lupte 
greco-romane care a avut loc 
la Galați.

MECIUL ARBITRILOR > Zi
lele trecute a avut loc la

Brașov un Interesant meci de 
handbal, ai cărui protagoniști 
au fost arbitrii din acest oraș 
și colegii lor din Buzău. Parti
da, de un bun nivel tehnic# 
s-a încheiat cu victoria brașo
venilor (22—11). Revanșa, la 
Buzău, in luna iunie.

LECȚII DE SCHI LA PĂL
TINIȘ • Clubul „Amicii 
munților-, de pe lingă Casa 
sindicatelor din Sibiu, organi
zează la Păltiniș, în flecare

duminică, pentru participanții 
la excursiile de sfirșit de săp- 
tămînă, cursuri de învățare a 
schiului. Instructor — prof. 
Hie Dobra.

SUB EGIDA „DACIADEI® * 
în cadrul acțiunilor ce se în
treprind în județul Prahova 
se înscrie și îmbunătățirea ba
zei de masă a activității spor
tive. Astfel, ' , 1, _
sprijinul Comitetului de partid 
comunal Brazi și al școlii ge
nerale de aici, se construiește 
o sală de sport cu o supra
față utilă de 250 mp. Pînă în 
prezent s-a turnat * ’ “
s-au făcut lucrări de 
iar în primăvară se 
la ridicarea zidăriei.

© PESTE 400 DE TINERI au 
participat la etapa județeană

la Negoi ești, cu

fundația, 
nivelare, 
va trece

(Ilfov) a campionatului repu
blican de cros, ce a avut loc in 
pădurea Pustnicu, un loc de 
agrement apreciat chiar și 
lama. Ctștigători : atlețil Ma
rian Stroe (Buftea), Viorel Di
na (Giurgiu) și Maria Marin 
(Brănești). • UN GRUP DE 
50 de elevi de la A. s. Știința'' 
Mâcin au efectuat zilele tre
cute o frumoasă drumeție de 
lamă, parcurglnd pe jos, fi
rește, traseul Ghioceilor (a- 
proape 20 km) din bătrlnii 
munți ai Măcinului. • SE ÎM
BUNĂTĂȚESC condițiile de 
practicare a sportului pentru 
personalul muncitor 
Combinatul poligrafic
Scînteii" din București. Se lu
crează la refacerea instalațiilor 
și izolării fonice la poligonul 
de tir, amenajîndu-se și un 
spațiu pentru mese de ping- 
pong. De asemenea, se reame- 
najeazâ popicăria cu două 
piste. • LA BALȚATEȘTI 
(jud. Neamț) a avut loc o 
reușită duminică cultural-spor- 
tivă, la care au fost prezenți 
peste 200 de tineri din locali
tate, din Agapia șl din Cră- 
căoani. După disputarea unor 
reușite concursuri de schi, să- 
niuș și tenis de masă, a fost 
prezentat un frumos program 
cultural-artistic în cadrul Fes
tivalului „Cîntarea Româ
niei".

Era de serviciu pe club, dar di
rija antrenamentul de pe margi
nea sălii. Secundul său, Crețu, 
se „pierdea" însă între jucători, 
in reprize cu caracter atletic, ca 
la început de săptâmînă, dar nu 
lipsite de atractivitate. Exerciții 
de travaliu, fără minge, pentru 
creșterea forței, a rezistenței, a 
mobilității. Treptat, tricourile se 
închideau la culoare, plonjoanele 
in lunecare lăsau pe podea dîre 
lungi de transpirație... Acum, cu 
trei victorii mai mult decît Di
namo, steliștii nu mai aveau 
practic motive de îngrijorare. 
„Tot nu e momentul potrivit", 
protestează Drăgan. Se lasă greu • 
convins ! „Steaua a lucrat mai 
serios anul acesta, a pregătit mai 
bine lupta pentru titlu, nu ?“ îl 
întreb pentru a-1 angaja. „Serios 
s-a pregătit întotdeauna, de patru 
ani încoace, dar acum a atins 
un plafon mai înalt, asta e ! A- 
cum jucătorii mei au devenit o 
echipă... De la început ne-am 
pregătit nu să învingem o anume 
rivală, pe Dinamo, pe Explorări, 
sau pe alta, ci pentru a deveni 
cea mai bună echipă de volei". 
Din cînd în cînd se ridică de pe 
banca pe care ne așezasem, se 
duce lîngă teren și propune un 
nou exercițiu jucătorilor săi, apoi 
revine șl continuă : „Cel mai im
portant lucru este că le-am creat 
băieților obișnuința cu un anumit 
regim de lucru. Și cînd te o- 
bișnuiești cu ceva, nu ți se mai 
pare greu, nesuferit, plicticos, 
Lotul era mai mare, dar pe par
curs cei ce nu — ------
plecat singuri, 
unsprezece". Se 
a urmări mai 
face observații 
este deloc o simplă distracție ce 
facem. Uneori băieții se mal plic-

s-au obișnuit au 
Au rămas doar 

oprește pentru 
atent execuțiile, 
și revine : „Nu

tisesc, este < 
mai împinge 
important e: 
să trecem ps 
chiar au Ir 
și în plus, 
deficiențele 
sau pentru i 
nescu, Țerbe 
nole". „Ai £ 
luția jucător 
una ! Fiecare 
era de aște; 
des, ca prii 
pentru a ur 
liștii nu sin 
o oră și ji 
ment intj*»- 
multe 
„comphwF 
Drăgan nu-1 
băieții care 
(zece din ur 
ce și-au lnte 
gîndul antre 
rezervele, de 
și evoluția h 
-«Se va menț 
plus unu® 
și în 1980*, 
gan. Se rid 
începe să 1< 
Octavian Cr 
tund un mo 
vine alătur 
ajuns, întîm; 
rămînînd ap 
Drăgan, de 
multe, se rel 
steliștilor 4 
(„După mec 
tur, am fost 
campionatul®

Rînd pe ri 
trag sufletul 
rația le scai: 
le. „Cum ți 
Dinamo ?• îl 
bea, care ar 
penele® de 1 
tigat un loc 
al reprezent

de la
„Casa

RELATARI DE LA : I. Toth, 
T. Siriopol, C. Gruia, I. Iones- 
cu, A. Vlăsceanit, D. Mora.ru- 
Slivna, I. Jipa, N. TokaceR ți 
Gb. Năstase.
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a Vă petreceți concediul de odihnă seu curo bo 
SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, POIANA BRAȘOV, CHE

EXCURSIA PESTE

PRAHOVA sau PUCIOASA ?
vă oferă p.-’t'.*’:-:_ _______ .
cadrul unei excursii de agrement de o zi, sau a oa 
(R.P. Ungară) în cadrul unor excursii de două z <. 
la PREDEAL și POIANA BRAȘOV).
• O.N.T. Litoral organizează, pentru turiști- c: c 

țiunile EFORIE NORD, NEPTUN și MANGALIA, v zte
și a litoralului bulgăresc al Mării Negre.
• Turiștii aftați în concediu în stațiunile FELf5Ci 

pot vizita, tot în cadrul unor excursii de o zi, 
SZEGHED sau BUDAPESTA.

Condițiile sînt avantajoase, partieipanțH ovind pc 
teze principalele obiective turistice.

DE REȚINUT : în afara banilor de schimb, c-_c 
cursiei, se poate beneficia și de o adeverință pen:-. > 
mita sumei de 250 lei.

Informații și înscrieri la agențiile și filialele o* 
turism, precum și ale O.N.T. Litoral, din stețiur *

Agențiile de turism d - 
posibilitatea vizitării orașului RUSSE
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ORIUNDE VA AFLAȚI, 
JUCAȚI LA

AM SPULBERA UM MIT. In discuție eficacitatea
concurs 

șteni a 
ncă Iri- 
,a venit, 
un nou 
ar 4:35,5 

ma ac- 
«mpi-

o voi

ulberarea 
natația 

mul ți 
tren orilor 

ciparea 
printr-o 
„oprind 

startului, 
elevilor 
la an- 

preajma 
dis- 

-zisa in
's își in-

scriu înotătorii într-o probă, 
rareori două, pentru 
nu-1 obosească !... Optică fal- 

depășită astăzi 
modernă, atitudine 
determinată de in- 
cunoaștere a 
sportivului.

bună

ca să

însă, total 
natația 
care este 
suficienta 
bilităților

Cea mai bună dovadă 
acest sens — ca să nu 
apelăm la exemple din 

țări — ne-au oferi- 
I. Pănu- 

antrenorul 
Mitrofan, 

: expli-
Și

15 ÎNAINTAȘI = ZERO GOLURI ÎN 17 ETAPE!
MECIURI
AMICALE

posi-

in 
mai 
alte

t-o acum 
lescu și 
ei Mihai 
care se

Vineri (14 000 m) * și 
simbătă /dimineața (8 000 m) 
Irinel a făcut antrenamente 
foarte dure la Ploiești. Pe ul
timul dintre ele l-a încheiat 
cu o cursă de 200 m, cu start 
din apă, în 2:12,0, timp supe
rior recordului național de 
senioare ! Și după masă a 
înotat la București un 400 m 
— record, cu temă — respec
tarea unui grafic de cursă. 
Deci se poate și așa4*. Se poa
te, cînd îți faci munca cu pa
siune, cînd. cunoști posibilită
țile elevului și colaborezi foar
te bine cu el. Exemplul 
fost dat. Cine-1 va urma ?

Adrian VASIL1U
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• Piuă cînd vor moi ii tolerați in prima divizie „ajutorii de fotbaliști" ?

DIN 10 TARI
MĂIESTRIA
Germană, R.F. Germania, 

Iugoslavia, Polonia, 
U.R.S.S. și România.

Concursul se va desfășura . 
după următorul program: mîine, i 
de la ora 8 — figuri obligato
rii pentru juniori și junioare ; I 
după-amiază, de la ora 19 — 
programul scurt pentru juniori 
și junioare. Sîmbătă, ora 8 — | 
figuri obligatorii seniori și se
nioare ; ora 19 — programul I 
scurt pentru seniori și senioare. | 
Duminică, ora 10 — figuri libe
re juniori și junioare ; ora 16 I 
— figuri libere seniori și se- I 
nioare și demonstrația laureați- 
lor.

strașnic**, spune gîfîind. „Meritul 
este al antrenorului. A știut să 
ne facă să îndrăgim antrenamen
tul greu, să nu ne plictisim. A 
făcut din 11 temperamente dife
rite o echipă sudată, ne-a înțe
les pe fiecare în parte și nc-a fă
cut să-1 înțelegem fiecare**. In
tre timp, Sorin Macavei și Cornel 
Chifu au poposit și ei pe bancă 
pentru cîteva clipe. „Ce s-a 
schimbat la Steaua“, îi. întreb. 
„Totul ! Am mai crescut,’ ne-am 
maturizat4*, răspunde Sorin. „Mai 
bine-zis, am devenit o echipă !** 
îl corectează Cornel. Iese din 
„circuit44 și coordonatorul Petre 
Ionescu. Nu se așază, ci preferă 
să se plimbe pe margine. „Cum 
ai stat cu emoțiile la derby ?** 
„N-am avut deloc. Știam că vom 
cîștiga. Știam din vara trecută, 
de la lotul național. Noi, steliștii 
selecționați urcam mereu, iar 
namoviștii coborau. Era, deci, 
resc să-i învingem. Pe urmă, 
vem și avantajul tinereții..."

Antrenamentul se apropia 
sfîrșit. Pe bancă, alături, în tre
ning roșu, ca al steliștilor, a ră
mas doar Cristina Drăgan, care 
venise să-l anunțe pe tăticu că 
aproape și-a terminat lecțiile. 
Ne-a spus că e elevă în clasa a 
treia... în sală își făcuseră intra
rea și handbaliștii de la Steaua, 
în frunte cu antrenorul Cornel 
Oțelea, cu Gațu, Birtalan, Stockl, 
Voina. în treacăt, glumeau cu 
colegii lor de club, voleibaliștii. 
Radu Voina s-a oprit să facă o 
demonstrație, reușită, de 
viciu44, iar .Cornel Oțelea 
aducă aminte de vremea 
juca volei împotriva lui...

„Cum rămîne cu

di- 
fi- 
a-

Dră- 
gan. „Cum rămîne cu cererea 
scrisă pentru un set ?“ l-am în
trebat, la plecare, pe Nicu Pop. 
„Cred că prietenii mei, dinamo- 
viștii, și-au schimbat pretențiile**, 
răspunde ștergîndu-și sudoarea și 
zîmbind larg...

I 
I

Arătam, intr-un material re
trospectiv pe marginea desfășu
rării turului actualei ediții de 
campionat, că fotbalul nostru 
dispune de prea puțini înaintași 
veritabili, că nivelul valoric, în 
ansamblu, al atacanților de pri
ma linie este încă sub baremul 
calitativ pretins Diviziei A. Mai 
mult chiar, menționam și fap
tul — nu lipsit de o anumită 
semnificație — că un număr 
destul de mare de vîrfuri de 
atac (extreme sau înaintași cen
trali) au trecut in dreptul nu
melor lor, la capitolul goluri 
marcate, cifra zero ; și asta du
pă consumarea primei jumătăți 
a întrecerii celor mai bune 18 
echipe ale țării ! O situație, am 
zis noi, deloc onorantă pentru 
cei in cauză ; și de aceea le-am 
adresat unora dintre ei, acum — 
în pragul reluării activității 
oficiale de primăvară — cea 
mai firească întrebare care. se 
poate pune în astfel de împre
jurări: CÎND AVEȚI DE GÎND, 
OAMENI BUNI, SĂ ÎNSCRIEȚI 
UN GOL ?

Evident, nimeni nu a avut 
pretenția să primească un răs
puns de 
marca în 
rului sau 
împotriva 
ce ne-am 
față, a fost să 
stimulăm în același timp) am
biția unor jucători făcind parte 
din prima grupă valorică a fot
balului nostru — unii dintre ei 
cu pretenții la tricourile repre
zentativelor — pe care însă 
propria lor ineficacitate îi pla
sează, deocamdată, Ia periferia 
performanței sportive.

Așadar, cînd aveți de gind să 
înscrieți un gol ? este întreba
rea la care au răspuns, in 
dine :

® STELIAN ANGHEL — 
litehnica Timișoara : „Mai 
tăi aș vrea să arăt două 
cauzele cărora se datorește ine
ficacitatea mea în toamna anu
lui trecut : plasament adeseori 
greșit, nesincronizarea în ac
țiune cu coechipierii. Trebuie a- 
dăugat și accidentul suferit în 
meciul cu Petrolul, în urma că
ruia am fost obligat să stau pe 
tușă ultimele cinci etape ale tu
rului, tocmai cînd începuse 
să-mi meargă jocul mai bine. 
Pentru acest retur am promis 
antrenorului meu, prof. A. Ni- 
culescu, să înscriu cel puțin 
cinci goluri și sper să-mi țin 
promisiunea".

genul acesta : „voi 
cutare etapă a retu
rn meciul susținut 
adversarului X“. Ceea 
propus, în cazul de 

testăm (și să

• DORU NICOLAE — F. C. 
Argeș : „N-a existat meci pină 
acum în care să nu fi fost stă- 
pînit de dorința de a marca cel 
puțin un gol. Și dacă, totuși, 
n-am Înscris nici unul, sigur că, 
în primul rînd, este vina mea. 
Dar am, pot spune, consolarea 
și satisfacția, totodată, că am 
creat coechipierilor multe si
tuații de finalizare, că am con
tribuit la realizarea multor go
luri ale echipei mele. Dacă ar 
fi ca la hochei pe gheață, să 
conteze și pasa decisivă... Ori
cum, promit, fără a încerca să 
fiu deloc egoist, să trec la ac
tivul meu 6—7 goluri in returul 
acestui campionat".

• ATILA CANIARO — 
A.S.A. Tg. Mureș : „Am reluat 
activitatea fotbalistică in toam
na anului trecut, după o între
rupere de aproape trei ani șî, cu 
toate eforturile mele și de 
multe ori cu cele ale colegilor 
de echipă, nu am reușit să-mi 
găsesc cadența ofensivă, cu a- 
tît mai mult cu cit am jucat și 
destul de puțin. în iama aceas
ta am făcut insă o pregătire a- 
tentă, mă simt în bună dispozi
ție de joc și, în asemenea con
diții, pot să anunț pentru la 
primăvară nu golul, ci golurile 
mele".

★

• IULIU NEMȚEANU — Po
litehnica Iași : „Am avut ne
șansa să mă accidentez chiar la 
începutul campionatului și să 
reintru abia în finalul turului. 
Aceasta ar putea fi o explica
ție, dar in nici un caz o scuză 
pentru un fost golgeter al for
mației. Aș preciza însă că a- 
tunci cînd marcam aproape cu 
regularitate, mergea și echipa 
mea bine și mă ajuta să mă 
evidențiez ca realizator. în 
toamna trecută, după cum se 
știe. Politehnica a evoluat ne
convingător și neconvingătoare 
a fost și prestația mea. în re
tur sper ca echipa să-și regă
sească forma din zilele sale 
bune și, odată cu aceasta, și eu 
apetitul de gol".
• PETRE GROSU — Sportul 

studențesc : „Am uitat parcă 
gustul golului, dar n-am pier
dut încrederea omului de .gol. 
Aștept să-mi iau revanșa în 
primăvara aceasta asupra ne
reușitelor din prima parte a 
campionatului, să redevin, prin 
mine însumi, in primul rînd, 
titular în echipa mea de club, 
pentru că jucind meci de meci 
și nu stind pe banca rezervelor 
voi putea marca goluri și în a- 
cest fel voi fi cu adevărat ata
cant".

★ ★

or-

Po- 
în- 
din

ARBITRII PRIMEI ETAPE
A RETURULUI DIVIZIEI A
• Spartul studențesc — Univer

sitatea Craiova : V. TATAR (Hu
nedoara) — T. Podaru și P. 
priță (ambii din Brăila)
• Politehnica Timișoara — 

Constanța : FR. COLOȘI —- ~ 
șoga și C. Bizinichi 
București)
• F.C.M. Reșița - 

RAINEA (BîrLad) — < 
cu și I. Braun (ambii din Buzău)
• A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul: 

C. BARBULESCU — Gh. Drago- 
mir și Gh. Metz (toți din Bucu
rești)
• S.C. Bacău — Dinamo: S. 

DRÂGULICI (D robe ta Tr. Seve
rin) — FI. Anuțescu și Gh. Po-pa 
(ambii din Pitești)
• F.C. Corvinul — C.S. Tîrg»aviș- 

te: GH. JUCAN (Mediaș)—V. Tă- 
bîrcă și D. Dim a (ambii din Rm. 
Vîlcea)
• U.T.A. — F.C. Olimpia : 

DTNULESCU — A. Ianuș și 
Ioniță I (toți din București)
• Politehnica Iași — F.C. 

geș : GH. RETEZAN — A. Ioniță 
și C. Ioniță II (toți din București)
• Steaua — F.C. Bihor : T. BA- 

LANOVICI (Iași) — C. Vlase și 
E. Păunescu (ambii din Craiova)

I.
(toți

Câ-

F.C. 
Ro
din

C.
N.

F.C.

Jiul 
Teodor es-

C. 
c.

Ar-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PURCAREA F. MARIN din com. 

Bîrca, jud. Dolj — 10.000 lei
ȘTIRBU GHEORGHE din Făgă

raș — 10.000 lei '
NAGY IOAN din Arad — 10.000 

lei
Jucînd cu perseverență la LOZ 

tN PLIC veți putea și dv. să vă 
numărați printre marii cîștigă- 
tori !

La LOZ ÎN PLIC — sistemul 
cel mai popular — puteți ciștiga 
autoturisme „Dacia 1300“ și cîști- 
guri în bani.

Vă prezentăm cei mai recenți 
cîștigători din ultima perioadă :

ANGHELUTA RADU din com. 
Milcovu, jud. Vrancea — autotu
rism ..Dacia 130044

PAVEL NICUȘOR din Alexan
dria — 20.000 lei

PERȘE MARIA din Baia Mare
— 20.000 lei

BOGDAN AUREL din Suceava
— 20.000 lei

NEUHARDT ALEXANDRU 
Tg. Mureș — 10.000 lei

pApușe haralambie
Rm. Vîlcea — 10.000 lei

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

FEBRUARIE 1978
22

16
27

din

din

Extragerea I : 17 20 18 14 29
Extragerea a n-a : 10 30 40 

4 42
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.143.604 lei din care 311.810 lei 
report la categoria 1.

Plata câștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în mu- 
nicip. București de la 2 martie 
pînă la 22 aprilie 1978, în tară de 
la 6 martie 
1978 inclusiv, 
tale începînd 
tie 1978.

pînă la 22 aprilie 
prin mandate poș- 
cu data de 6 mar

Ne oprim aici cu răspunsurile „atacanților sterili" în prima 
parte a campionatului, fără să-i fi ascultat pe toți cei care nu 
și-au onorat funcția de înaintaș in echipă, măcar cu un singur 
gol. Renunțind in mod deliberat la a mai asculta părerea și a 
altor jucători aflați în această situație, printre care Aelenei, Florean, 
Băluță, Georgescu (F.C. Bihor), Predeanu, Pisău, Marton, Tararache, 
Sudu, D. Zamfir, am făcut-o, pe de o parte, dintr-un senti
ment de înțelegere față de poziția de rezerve a multora dintre 
ei, iar pe de altă parte pentru a evita răspunsuri șablon și pro
misiuni de conjunctură. Pentru că, trebuie spus, fotbaliștii noștri 
sint cam obișnuiți cu angajamente formale, cu vorbe frumoase, 
fără acoperire în fapte.

De aceea, încercăm din nou să le amintim tuturor acelora 
care se mai complac în această situație, că A VENIT TIMPUL 
SA-ȘI JUSTIFICE LOCUL ÎN SFERA PERFORMANȚEI ! Ade
văratul fotbal, spre care lindem, refuză să mai admită prezența 
în teren a pseudofotbaliștilor in general, a ajutoarelor de fotba
liști, a înaintașilor „de poză", care se fac mai mult că joacă, fără 
a-și aduce contribuția la ceea ce constituie, de fapt, prima rațiune 
a fotbalului, eficacitatea.

Mihai IONESCU

1

UNDE A FOST GREȘEALA ?
Discuție cu un suporter a! echi

pei Progresul-Vulcan, după me
ciul de „Cupa României*' cu S.C. 
Bacău.

— Arbitrul n-a procedat corect 
— spune suporterul — la lovitura 
libera din minutul 81, acordata 
oaspeților, cînd Catargiu a exe
cutat rapid, imediat 
ționarea faultului... 
trebuia sâ aștepte 
executare a loviturii, 
luare a jocului, și abia dupâ a- 
ceea sâ șuteze spre Panaite, care 
apoi a pasat lui Chitoru 
a marcat... Echipa 
noastră a fost astfel 
dezavantajata, nu s-a 
putut grupa în apă
rare. Arbitrul a greșit, I 
giu a procedat nesportiv...

— Raționamentul este greșit. In 
asemenea cazuri, arbitrul nu este 
obligat să fluiere o dată sancțiu
nea și încă o dotă executarea 
loviturii libere. Dacă ei nu l-ar 
lăsa pe jucătorul care beneficiază 
de lovitură să execute rapid, ci 
ar aștepta ca adversarii sâ se 
replieze, ar însemna că acordă 
un avantaj tocmai echipei în cul
pă, adică celei care, prin faultul 
sau hențul comis, a încălcat re
gulamentul. Pe lingă acest argu
ment de etică sportivă vine și 
unul tehnic. Arbitrul trebuie să 
contribuie la cursivitatea jocului. 
Or, dacă la toate infracțiunile 
mărunte de la mijlocul terenului, 
cum a fost și cea la care vă re
feriți, ar întrerupe jocul, făcînd 
pauze pentru executarea lovituri
lor, meciul s-ar fragmenta la 
nesfîrșit...

— Bine, dar acest aspect nu

după sanc- 
Băcăuar.ul 

fluierul de 
deci de re-

și acesta

iar Catar.

*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%^^^

este cuprins în nici unul din cele 
17 articole ale regulamentului...

— Nu. Dar, pornind tocmai de 
<a _ considerentele pe care le-am 
arătat, international Board a emis 
în 1961, în urma unei reuniuni la 
Florența, o îndrumare în acest 
sens, pe care arbitrii și-cu însu
șit-o și o aplică universal.

— Uneori insă, la lovituri în 
apropierea careului, se așteaptă 
fluierul arbitrului...

— De regulă, atunci cînd exe
cutantul reclamă arbitrului așeza
rea „zidului** la mai puțin de 

9,15 m. Atunci, arbi
trul ii acceptă obiec
ția, îi atrage el 
tenția jucătorului
loviturii să nu execute

a- 
be-

neficier al 
pînă kj fluier și ia măsurile de 
plasare corectă a „zidului*.

— Prin urmare, arbitrul Chilibar 
n-a greșit...

— Nu, Au greșit jucătorii Pro
gresului, că nu și-au luat măsu
rile de apărare deindată ce s-a 
acordat lovitura liberă.

— Și nici Catargiu n-a procedat 
nesportiv ?

— Nu. El a arătat câ știe 
folosească un drept pe care 
conferă regulile arbitrajului 
câ... are o experiență bogată.

— Așa se va proceda, deci, 
in continuare...

— Bineînțeles, dacă Internatio
nal Board nu va veni cu alte in
dicații...

— Veți scrie aceste lucruri in 
tiar, pentru jucătorii Progresului ?

— Da, însă nu numai pentru

să 
i-l

»■

ei...

Radu URZICEANU
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. © Politehnica Timișoara —
O.F.S. Kikinda (Iugoslavia) 
4—1 (2—0) 
(min. 12), 
Giuchici 
(min. 80. autogol), 
Rackov (min. 85). La meci 
asistat peste 3 000 de spectatori; 
timp frumos : teren acoperit de 
zăpadă, tăvălugită. Timișorenii 
au prezentat formația : Bathori 
(min. 46 Catona) — Vișan (min. 
46 Floareș), Păltinișan, Mehe- 
dințu, Barna, — Dembrovsehi 
(min. 46 Ghiuchici), Roșea, Șer- 
bănoiu (min. 46 Lața) — An- 
ghel (min. 46 Nucă), Voiam II 
(min. 46 Iuga), Cotec (min. 46 
Petrescu). (C. CREȚU-coresp).
• F.C.M. Reșița — Dinamo 

Paneevo (Iugoslavia) 6—2 (3—1). 
Golurile au fost înscrise de : 
Oancea (min. 21, 29 și 33), Flo- 
rea (min. 60), Portic (min. 61 și 
90), respectiv Lutkiei (min. 36) 
și Milenkovici (min. 77). Peste 
2 000 de spectatori prezenți în 
tribune. F.C.M. : Ilieș — Chivu, 
Hergane, Iovan, Boțonea — Ja- 
cotă, Bojin, Telescu — Atodire- 
sei, Oancea. Florea. Au mai ju
cat : Windt, Bora, Portic și Dră- 
gănicea. Echipa iugoslavă iși 
încheie turneul în țara noastră 
azi, cînd va juca la Bocșa cu 
divizionara C Metalul. (D. GLA- 
VAN-coresp.).

• Dinamo 
(1—1). Au marcat : 
Sătmăreanu II, I. 
Lucuță.
• CUPLAJ 

SĂRAT i. Gloria Buzău 
mia Buzău 2—0 (0—0). Au mar
cat : Stan (min. 55) și Oprișan 
(min. 83) ; Olimpia Rm. Sărat 
— Varta Poznan (Polonia) 0—1 
(0—1). Unicul gol a fost reali
zat de Mislinsky, în miij, 31. E- 
chipa poloneză întîlnește azi la 
Buzău pe F. C. Gloria (T. 
DESCU-coresp.).
• Electronica București 

Jiul 0—1 (0—1). Golul a 
realizat in prima repriză 
Tom (min. 31). Petroșenenii au 
folosit formația : Homan (min. 
46 Cavai) — Rusu, Bădin, Ciu- 
pitu, P. Grigore — Toma, Mul- 
țescu, Stoiehiță — Bucurescu, 
Dumitrache, Sălăjan. (N. ȘTE
FAN-coresp.).

• „U“ Cluj-Napoca — Gloria 
Bistrița 0—2 (0—2). Ambele go
luri au fost marcate de Moga.

• Ceahlăul P. Neamț — 
Ionul Săvinești 0—0.
• C.P.L. Caransebeș — 

namo Paneevo (Iugoslavia) 
(0—0). Jic viu disputat, 
toria a revenit oaspeților cu : 
rul de 1—0 (0—0) prin golul 
scris de Lutkie (min. 53). 
Magda — coresp.).
• ASTAZI, IN CAPITAI.A. 

^terenul Sirena, de la ora 15,30

Kikinda
. Au marcat : Cotec 

Angliei
(min. 60),

(min. 40), 
FanCelici 
respectiv 

au

Sirena 4—1
Dragnea, 

Moldovan,

LA RlMNICU
Chi-

BU-

fost 
de

Re-

Di- 
0—1 
Vic- 
sco- 

în- 
(N.

Pe
_____ ______,____ va 

avea loc astăzi o partidă amicală 
între divizionara C Sirena și Ra
pid București.

Azi a apărut

ALMANAHUL
SPORTUL '78

• 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 își povestește 
cariera.

• Două „Ghete de 
aur" și un alt Dudu Geor
gescu.

DE VÎNZARE LA TOATE 
CHIOȘCURILE DE ZIARE

<>

o
■>

VĂ RECOMANDĂM O MICĂ (deocamdată)
PERFORMERĂ A MUNCII: I.C.I.M. BRAȘOV

Despre revelația ultimului sezon, 
I.C.I.M. Brașov, se cunosc datele 
esențiale : echipa aceasta a reușit 
în primul ei tur în Divizia B să se 
claseze pe locul trei în seria I, la 
egalitate cu F.C.M. Galați și la 
numai două puncte de lider. O veri
tabilă surpriză, oferită de o promo
vată în rîndul căreia numai doi ju
cători (Hirlab și Arineanu) au evo
luat, meteoric, în eșalonul superior. 
Ceea ce nu se cunoaște este „car
tea de vizită** a antrenorului acestei 
formații, pentru cei mai mulți un 
mare necunoscut.

La „cîrma** I.C.I.M.-ului se află 
Constantin Mateescu, brașovean get- 
beget, care însă în perioada 1949— 
1951 făcea parte d intr-o celebră li
nie de atac a Giuleștiului, alături de 
regretatul Filote și de Bazil Marian, 
antrenorul de azi al Rapidului. Ceea 
ce impresionează însă, în primul 
rînd, în succinta autobiografie spor
tivă a lui Constantin Mateescu este 
hărnicia, seriozitatea și perseverența. 
Acest antrenor a trăit 14 ani ală
turi de mica echipă a I.C.I.M.-ului.

pe care a urmărit-o zămislindu-se 
într-un campionat municipal, pentru 
a urca apoi, în timp, cu răbdare și 
pasiune, treptele spre eșalonul se
cund. A promovat-o în campionatul 
județean, apoi, în 1973, în Divizia C, 
pentru ca in vara trecută să ajungă 
acolo — în Divizia B.

La ora actuală I.C.I.M. Brașov are 
șanse de promovare în prima divi
zie a țării ; doi neutri, antrenorii 
Cornel Simionescu (fost la C.S.U. 
Galați) și Robert Cosmoc relevă 
„jocul excelent al noii promovate**; 
în primăvară, I.C.I.M. Brașov va 
primi sub Tîmpa, pe terenul ei ine
dit, situat în plin oraș, între blocuri, 
pe principalii candidați la eșalonul 
de elită, Gloria Buzău și F.C.M. 
Galați. Și, totuși, antrenorul Con
stantin Mateescu (ajutat de I. Cazan) 
este realist, nu cade pradă optimis
mului facil, generat de jocul calcu
lelor favorabile : „Retuiul va fi mult 
mai greu, dacă vreți și pentru că 
echipa noastră și-a făcut un mic 
nume. Gîndul nostru cel mare este 
sâ practicam același joc tineresc,

ofensiv, care ne-a adus și rezultate. 
In privința unei eventuale promovări 
de senzație in Divizia A, ea ar fi 
performanța vieții mele, o doresc din 
suflet, dar rațiunea îmi spune că în 
retur noi trebuie să luptăm... să 
ne menținem în divizia secundă. 
Amintiți-vă că Voința București c fost 
și lider intr-un tur de campionat, 
pentru ca în final să retrogradeze I 
Prin aceeași modestie, dăruire și 
munca susținută de pină acum a tu
turor jucătorilor noștri vrem să facem 
primăvara la fel de frumoasă ca 
toamna care ne-a adus atitea bucu
rii I" .

„Secretul" lui I.C.I.M. Brașov s-a 
numit deci : modestie, răbdare, rea
lism, perseverență și un adevărat 
cult al muncii de la prima treaptă a 
performanței. Cei 14 ani de hărni
cie ai antrenorului Constantin Ma
teescu pot reprezenta un exemplu șî 
o cale de urmat pentru multe c’.te 
echipe, mari sau mici.

Mircea M. IONESCU



„Cupa Federației" la hochei SPORTIVI ROMANI
DUKLA TRENCIN - VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

POIANA BRAȘOV, 22 (prin 
telefon). Beneficiind de o vre
me mai bună (a fost ceva mai 
cald ca în ziua precedentă), 
meciul Dukla Trencin — Dize
list Penza, din etapa a doua a 
returului „Cupei Federației" 
la hochei, a oferit o întrecere 
cursivă, rapidă, cu foarte multe 
faze de poartă. Victoria a re
venit absolut meritat echipei 
Dukla Trencin, la scorul de 
5—1 (0—1, 2—0. 3—0).

După o primă repriză în care 
jucătorii sovietici s-au arătat

POPICARII ROMANI

ceva mai incisivi și mai bine 
organizați în zona neutră, sur- 
prinzînd deseori pe rutinații ho- 
cheiști de la Dukla, în rest ini
țiativa a aparținut formației 
din Trencin, mai hotărâtă în 
apărare și cu o remarcabilă 
eficiență a acțiunilor ofensive. 
Scorul a fost deschis de Ghe- 
rasimov (min. 8). La începutul 
reprizei a doua, Dukla a ega
lat (Pokonicki min. 22) și a 
preluat conducerea (Salajka, 
min. 27). După ce Sîrnaev a 
ratat o mare posibilitate de a 
egala, ultima parte a jocului a 
fost, în general, la discreția e- 
chlpei cehoslovace. Ea și-a 
mărit avantajul prin același 
Salajka (min. 45) și s-a deta-

minut (52)
— Pavlik, 
acumulînd 
Trencin

realizate în 
și de același 
în
7

este
„Cupei

felul a- 
puncte, 

virtuală 
Federa-

șat apoi în învingătoare clară 
prin două goluri 
același 
jucător 
cesta, 
Dukla
cîștigătoare a 
țiel" Ia hochei. A arbitrat M. 
Presneanu, la centru, ajutat de 
FI. Gubernu și A. Balint, 
cele două linii.

Mîlne (n.r. astăzi) are loc 
tima partidă, Selecționata 
vizionară — Dizelist Penza, 
diferent de rezultatul acestui
meci, formația română va ocu
pa locul 2, iar cea sovietică
locul 3.

la

ul- 
di- 
In-

Călin ANTONESCU

liANDBAUIȘIII PARTICIPĂ
PARIS, 22 (Agerpres). — în- 

trucît anul acesta nu va avea 
loc competiția internațională 
masculină de handbal pentru 
„Cupa țărilor latine**, federația 
franceză de specialitate a luat 
inițiativa de a organiza la Cher
bourg, Caen sau Le Mans, în 
zilele de 24, 25 și 26 martie un 
turneu internațional cu partici
parea reprezentativelor Romă-

REVANȘA

LA UN TURNEU I\ FRANȚĂ
nici, Spaniei, Franței și Brazi
liei.

Viitoarea ediție a „Cupei ță
rilor latine4* este prograrrfată in 
anul 1979 (8—15 aprilie) intr-un 
oraș din Spania.

PUGILIȘTI LA TURNEUL
„STRANDJATA“

PE LOCUL SECUND SPINKS - CLAY

„CUPA POLARA",
PE ECHIPE

ElENA SILII SI GHEORGHE OIIMiTIIESCII
■>

NU POATE AVEA
DEOCAMDATĂ LOC

La individual evoluție slabă
Suedia, la Finspang, s-a des-In ___ _____________

fășurat zilele trecute primul tur
neu internațional de popice al 
anului, „Cupa polară", la care au 
evoluat sportivi valoroși din R.F. 
Germania, Iugoslavia, Polonia, 
România, Ungaria și Suedia. Po
picarii noștri — Silvia Raiciu, Iu- 
JLiu Bice și Alexandru Cătineanu 
— au avut o comportare bună 
doar în proba pe echipe in care 
au acupat locul secund. La indi
vidual ei au mers slab, clasîn- 
du-se pe locuri modeste.

Iată rezultatele tehnice ale „Cu
pei polare" — individual femei : 
1. Dagny Forslund (Suedia) 422 
p d... 8. Silvia Raiciu 383 p d ; 
bărbați (97 de concurenți, marea 
majoritate Suedezi) : 1. N. Dragas 
{Iugoslavia) 900 p d (campion 
mondial la Viena în 1576)... 9. L 
Bice 838 p d... 29. Al. Cătineanu 
793 (261 p la „izolate" și 532 p la 
„pline" !‘ 
2157 p 
(Raiciu 
865), 3. 
2049. 5. 
via 2026.

_ telefon). 
Campionatele naționale de sa- 
nie-sport desfășurate pe pista 
din localitate în condițiuni at
mosferice și organizatorice bune 
s-au încheiat miercuri cu victo
ria lui Gheorghe Dumitrescu la 
masculin și Elena Stan la fe
minin.

Clasamente finale : masculin: 
1. Gheorghe Dumitrescu (A. S.

SINAIA. 22 (prin Armata Brașov) 162,17, 2. 
Batista (A.S.A. Brașov) 164,64,
3. Iacob Ispas (A.S.A. Brașov) 
167,05 ; feminin : 1. Elena Stan 
(C.S.O. Sinaia) 159,00, 2. Ștefa- 
nia Szabo (I.E.F.S.) 160,10, 3.
Erika Fuleki (C.S.S. M. Ciuc) 
162,20.

Ion

Radu BANU-coresp.

RECORDURI PE PISTA DE BOB DIN SINAIA

!). Pe echipe : 1. Ungaria 
d, 2. România 2117 p d 
385, Cătineanu 867 și Bice
Suedia I 2059, 4. R.F.G. 

Suedia II 2039, 6. Iugosla-

SINAIA, 22 (prin telefon). 
Vremea deosebit de favorabilă 
pentru practicarea bobului și 
săniei facilitează desfășurarea 
antrenamentelor și întrecerilor 
pe pîrtia din localitate. Miercuri 
au avut loc primele două man
șe ale „Cupei federației" la bob, 
ele fiind dominate de repre-

(HEM
„La Derniere Heure Les Sports"

2,40 m LA ÎNĂLȚIME
IN VARA ACEASTA ?

La tradiționalul turneu 
„Strandjata" de la Sofia (25 fe
bruarie — 5 martie) iau parte 
și patru pugiliști români : Mar
cel Constantin și Remus Cozma 
(semimuscă), Nicolae Chioveanu 
(mijlocie mică) și Dumitru Vă- 
leanu (semigrea). Boxerii noș
tri vor fj asistați la colț de an
trenorul Constantin Anton.

Suita de rezultate excepțio
nale la săritura în înălțime în
registrate în concursurile „in
door” ale sezonului a provocat 
multe comentarii pe marginea 
acestei probe atletice și a pers
pectivelor sale. Recent, ziarul 
„La Derniere Heure — Les 
Sports" din Bruxelles a publi
cat, sub semnătura comentato
rului său Marc Vandeveier, un 
articol pe această temă, Intitu
lat : „Săritura în înălțime în 
plină revoluție : 2,40 in vara 
aceasta ?“, din care reproducem 
cîteva pasaje.

„Revoluția continuă. Dwight 
Stones, precursorul săriturii în 
înălțime moderne, 
din urmă și

In timpul 
devenit noul 
cipline. Și a 
de trei ani. Dar, sezonul 1977 a 
fost pentru el începutul cîntecu- 
lui ide lebădă. în șase luni, patru 
atleți l-au ajuns pe cea mai 
înaltă treaptă a elitei : toți să
rind 2,30 m și mai sus. Apoi, 
Stones a fost detronat de un 
tînăr săritor sovietic, Iașcenko. 
S-a crezut că acest cvintet al 
lui „2,30 m“ s-a format și că 
va fi foarte dificil de a pă
trunde acolo. Efectul a fost însă 
contrariu. Bariera psihologică a 
fost definitiv măturată și sări
torii în înălțime s-au înghesuit 
pentru a-i ajunge pe ași. Oricît 
ar părea de curios, totuși cel 
mai mic (de statură) dintre să
ritori a reușit această perfor
manță, nu cu mult timp în 
urmă, la Madison Square Gar
den. După cei 2,31 m ai lui Greg 
Joy, Franklin Jacobs a reușit 
și mai mult : 2,32 m. Micuțul 
„David", cum îl numesc ceilalți 
atleți, l-a egalat deci pe Stones 
și n-a reușit decît pentru un cen
timetru să atingă recordul mon
dial al lui Iașcenko (2,33 m). Și 
totuși, această performanță a lui 
Jacobs nu a fost o mare surpriză. 
Vara trecută, la campionatele 
americane, el s-a clasat al doi
lea. Atunci a fost o mare sur
priza, intr-adevăr. Pentru că 
Jacobs își începuse cariera doar 
cu un an înainte, cînd a re-

zentanții A.S. Poiana Cîmpina 
— Șt. Chițu—Gh. Lixandru — 
care au realizat cei mai buni 
timpi în ambele manșe : 55,12 
și 55,65 — total 110,77. Pe locu
rile următoare se află echipaje
le D. Panaitescu—M. Romaniuc 
(I.E.F.S.) 111,36, C. Vulpe—I.
Streațâ (C.S.O. Sinaia) 111,99, 
D. Pascu—D. Doțiu (Telefericul 
Brașov) 112,68. Competiția, la 
care toți concurenții folosesc 
boburi de fabricație româneas
că, se încheie joi.

Miercuri au avut loc și pri
mele coborîrr de antrenament 
cronometrate ale oaspeților ve- 
niți să participe la concursul 
internațional „Trofeul Carpați", 
care se va disputa sîmbătă și 
duminică. Sportivii din R.D. 
Germană și-au dovedit valoarea, 
înregistrînd timpi superiori re
cordului pistei, deținut de Pas
cu—Mitrofan (54,55). Echipajul 
Ebersbach—Kirchner a realizat 
54,31 în prima manșă și 53,94 
în cea de a doua, anunțîndu-se, 
alături de Lehmann—Trubner 
(54,46 și 56,09), protagonist al 
competiției. Celelalte echipaje 
oaspete care s-au antrenat 
miercuri sînt : Richter — Red- 
ling (R.D. Germană), Kosser — 
Koffer (Austria), Paulat—Klep- 
rik și Lerkovski—Holata (Ceho
slovacia).

SAN JUAN (Agerpres). — tn- 
tr-un interviu acordat presei la 
San Juan (Porto Rico), președin
tele Consiliului mondial al boxu
lui (W.B.C.), Jose Sulalman, a 
declarat că un meci revanșă în
tre Leon Spinks și Cassius Clay 
nu poate avea loc declt după ce 
actualul campion îl va întîlni pe 
primul său șalanger, Ken Norton. 
In urma înirîngeril de la Las 
Vegas, Clay poate fi clasat deo
camdată al 5-lea pe lista celor 
mai buni grei din lume. Președin
tele celeilalte organizații a boxu
lui profesionist (W.B.A.). F. M. 
Galindez s-a arătat ceva mal con
cesiv, declarând că o revanșă 
Spinks — Clay este posibilă ime
diat ce Spinks va susține un 
meci, indiferent cu ce adversar. 
Unii comentatori sînt de părere 
că fostul campion mondial a pre
ferat să piardă la Spinks decît 
să boxeze cu Norton.

TELEX

CAMPIONATELE
DE SCHI
PROBELE

MONDIALE
PENTRU

NORDICE
(Agerpres).

este ajuns 
depășit.
verii lui ’73 el a 
zeu al acestei dis- 
rămas astfel timp

joc străvechi, a- 
pe tărîmurile în-

MINGI PENTRU 
JNDIACA-

Iati-l pe Franklin Jacobs ri- 
dicind privirea spre stdcheta 
aflată la o înălțime pe care a 
invins-o : 2,32 m, 58 de cm 

peste statura sa !

nunțat la locul său într-o e- 
chipă de baschet...

La puțin timp după uluito
rul său salt (în stilul Fossbury), 
acest tînăr negru care are 1,73 
și poartă numărul 45 la pan
tofi (!) a declarat cu seninătate 
că peste citeva săptămîni va 
bări în mod sigur 2,35. în ceea 
ce privește recordul mondial, 
Franklin Jacobs susține că încă 
din această vară el va ajunge 
la 2,40 m. Să subliniem că este 
pentru prima oară de la John 
Thomas (predecesorul lui Bru
mei) că un săritor de culoare, 
cu o astfel de statură, ajunge 
în elita mondială. Deci, la ora 
actuală chiar și cei mai scunzi 
dintre performerii săriturii în 
înălțime pot crede că imposi
bilul le este permis**.

HELSINKI, 22
Campionatele mondiale de schi 
pentru probele nordice au con
tinuat miercuri în orașul fin
landez Lahti. Proba feminină 
de ștafetă 4X5 km a fost cîști- 
gată de echipa Finlandei (Tai
na Impioe, Lissa Hamalainen, 
Hilkka Riihivuori, Helena Ta- 
kalo), cu timpul de lhl3.-26,8. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
reprezentativele R. D. Germane 
— Ihl3:29,74 și U.R.S.S. — 
lh!3:39,88.

• TELEX
110—75 p cu 
p cu Spania. 
Sara Simeoni 
și Oscar Rai- 
a trecut sta-

Pu- 
m in

ATLETISM • Meciul triunghiu
lar pe teren acoperit de la Ge
nova s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Italiei : 
Belgia șl cu 71—50 
La înălțime (f) — 
a cîștigat cu 1,90 m 
se — tot Italia —
cheta la 2,20 m. Belgianul 
ttemans a alergat 3 000 
7:52,9. • In concursul „indoor" 
de la San Diego (California), a- 
mericanul Arnie Robinson a sta
bilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului în proba 
de săritură în 
zultatul de 8,16 
milă, irlandezul 
i-a întrecut pe 
Bayl — 3:59,7.

lungime, cu re
ni. In cursa de o 
Coghlan — 3:56,0 
Scott — 3:57,1 și 
Alte rezultate : 

înălțime — Dwight Stones 2,24 m; 
prăjină — Kozakiewicz 5,36 m ; 
triplusalt — Butts 16,69 m.

FOTBAL • Echipa Poloniei s-a 
antrenat în Iugoslavia, unde a 
dispus cu 14—0 de formația Ro- 
vinj (din liga a 3-a) și cu 1—0 
de Olimpia Liubliana. In conti
nuare, fotbaliștii polonezi au e- 
voluat în Kuweit unde au învins 
eu 3—1 formația F. C. Kuweit șl 
au terminat la egalitate : 2—2 eu 
echipa F. C. Arabic. • Marți, la 
Augsburg : R. F. Germania (B) 
— Anglia (B) : 1—2. • Ieri, la
Tel Aviv Israel — Olanda 1—2.

A

pen-'
Ber- 

întrecut în deplasare, cu 
(6—4), formația daneză 
Copenhaga. Golgetera e- 
învingătoare a fost Chris- 

Richter, care a înscris 6

HANDBAL 0 In meci tur 
tru C.C.E. (feminin) T.S.C. 
lin a 
16—10 
H. G. 
chipei 
tina 
puncte.

HOCHEI • La Sofia au început 
întrecerile campionatului euro
pean (Grupa C) de juniori. în 
primul meci : Bulgaria — Spania 
9—2. • Orașul cehoslovac Sum- 
perk a găzduit întîlnirea amicală 
dintre selecționatele 
ale Cehoslovaciei 
Gazdele au obținut victoria 
4—3 (3—1, 1—1, 0—1).

MOTO O Orașul sovietic Ufa 
a găzduit întrecerile uneia dintre 
semifinalele C.M. pe gheață. Vic
toria a revenit sportivului sovie
tic Vladimir Serbin.

TENIS • In turneul de la Den
ver (Colorado) Fibak l-a 
nat cu 6—3, 7—5 pe Tom 
son, iar Orantes a dispus
6— 7, 8—6 pe Crealy. • în
tur al turneului feminin 
Detroit : Kathy Harter — 
Jean King 6—3, 6—4 ;
Cuypers _* * ~
7— 5, 6—4 ; Sharon Walsh — Ruta 
Gerulaitis 7—6, 3—6, 7—6 ; Renata 
Tomanova — Zenda Li ess 6—1, 
7—5.

de juniori 
și Poloniei. 

cu

elimi— 
Gullik- 
cu 6-2, 
primul 
de la 

- Billie 
6—3, 6—4 ; Brigitte
Virginia Ruzici 4—6,

umplerea rvr vu un 
material sintetic de po- 
livinil, ceea ce le va 
spori considerabil și pu
terea de zbor.părut .

depărtate ale Braziliei, 
începe să fie practicat 
si pe continentul euro
pean. Este vorba de 
„Indiaca", sport foarte 
asemănător cu voleiul, 
care-și trage numele de 
la faptul că a fost 
pentru prima oară vă
zut de exploratorii jun
glei braziliene. în așe
zările indienilor din zo
na fluviului Amazon. 
Este jucat cu o minge 
în formă de pară, pre
văzută cu pene la una 
din extremități, ca si 
cea de badminton. Min
gea este acționată cu 
palma de către jucă
tori, pe un teren de 
12X5 m, trebuind să fie 
trecută deasupra unui 
fileu înăltat la 2.00 m. 
Ca si la volei, orice că
dere a mingii în tere
nul advers reprezintă 
un punct cîstigat de 
cealaltă echipă. Se joa
că în formații de 2. 3 
pînă la 6 jucători si — 
cum poate fi ușor ima
ginat — este un 
lent sport de 
pentru tineri si 
nici. Recent.
prinderile de materiale 
sportive din R. D. Ger
mană au pus în comerț 
noi țningi pentru „In- 
diaca", a căror elasti
citate este mărită prin

exce- 
plajă, 
vîrst- 
între-

ÎN BALON
Cursele cu baloane se 

bucură de o frumoasă 
tradiție și în Polo
nia. Anul trecut, o 
asemenea întrecere a 
luat caracter inter
național, find dotată 
cu cupa „Studio 2“ 
oferită de televiziunea 
poloneză. Startul a fost 
dat în parcul de dis
tracții din Lodz și a 
reunit participant! din 
mai multe țări europe
ne. Primul a încheiat 
cursa aerostatul concu
rentului vest-german 
Arnulf Gieseke (capa
citate 2.400 mc), după

2un zbor de aproape 
ore.

BOB LA... FĂRĂ 
FRECVENȚĂ

Prezenți mereu Ia ma
rile competiții de bob, 
Filip Hayle și Allan 
Gaily sînt în perma
nență ocupanții ultime
lor locuri. Doi tineri... 
perseverențl, cu mult 
spirit sportiv. Interesant 
este că cei doi repre
zintă Australia și în o- 
rașul lor natal, Adelai
da, nu au avut nicioda
tă zăpadă, iar nicăieri 
în continentul verde nl-

.Fără cuvinte (Sporto wiec-V arșovia)

meni nu s-a gîndit 
vreodată să amenajeze 
o pirtie artificială de 
bob. Tot ceea ce au 
știut Filip și Allan des
pre acest sport înainte 
de primele lor 
cursuri au învățat 
cărți șl reviste de 
cialitate.

CZWl-
din 

spe-

UN PENALTY 
NEOBIȘNUIT

Venind vorba recent 
despre loviturile de la 
11 m și de frecventa 
lor ratare, un comen
tator (mai vîrstnic !), 
încercînd să aminteas
că fotbaliștilor de azi 
despre prodigioasele 
performanțe ale vechi
lor jucători, a evocat

meciul-semifinală al 
campionatului mondial 
din anul 1938, cînd Ita
lia a întâlnit Brazilia la 
Marsilia. In repriza a 
doua, Meazza — unul 
dintre cei mai valoroși 
atacanți italieni — a 
fost „cosit" în careu și 
arbitrul a dictat penal
ty. Meazza s-a ridicat, 
dar șocul fusese atît de 
puternic încît atacantu
lui azzurrilor i se rup
sese elasticul de la chi- 
loți. Totuși, ținîndu-i cu 
mina, el s-a îndreptat 
calm spre mingea așe
zată la punctul fatidic. 
Un șut sec și... g>l ! 
Celebrul portar brazili
an Walter nici nu a vă
zut mingea. O tempo-
ra...
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