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SîmDâtâ și duminică

TINERETUL UNIVERSITAR, 0 PREZENȚĂ 
SOCIALĂ ACTIVĂ Șl RESPONSABILĂ 

CARE SE AFIRMĂ PUTERNIC 
Șl ÎN PERIMETRUL SPORTULUI

„Cupa de cristal'‘ la atletism

DUELUL GINA PANAIT - 
SUSAN REEVE, 

CAPUL DE AFIȘ 
AL EDIȚIEI A Xl-a
Simbătă și duminică (fiecare 

reuniune începe la ora 16) în 
sala „23 August" din București 
se va desfășura cea de-a Xl-a 
ediție a concursului internațio
nal de atletism „Cupa de cris
tal". Alături de cei mai buni 
atleți români — dintre care unii 
vor face o ultimă tentativă 
pentru obținerea standardurilor 
de participare la campionatele 
europene, programate peste 
două săptămîni la Milano — la 
întreceri vor lua parte și cîțiva 
sportivi din Anglia, Iugoslavia, 
Ungaria și U.R.S.S. Numărul 
mic al participărilor străine se 
explică prin faptul că la ace
leași date sînt programate cam
pionate naționale în mai multe 
țări europene.

Dintre invitați se remarcă in 
mod deosebit săritoarea în lun
gime britanică Susan Reeve, cu 
mai multe sărituri peste 6,60 m 
in sezonul trecut (cea mai bună 
6,68 m). Duelul său cu Gina 
Panait poate oferi capul de afiș 
al concursului. O bună valoare 
are și compatriotul ei Berwin 
Price, cel mai bun alergător 
englez pe 110 mg. Janos Heghe- 
duș (Iugoslavia) și Gabor Ka- 
tona (Ungaria) pot crea pro
bleme săritorilor noștri de tri
plu, ca și Erika Rudolf (Unga
ria) săritoarelor in înălțime.

Interesante vor fi și cîteva 
dueluri interne : C. Antal — A. 
Proteasa la înălțime, D. lor- - 
dache — T. Vasile la lungime 
etc., care se pot încheia cu re
zultate valoroase, îp jurul re
cordurilor naționale.

O frumoasă inițiativă

PATINOARE ÎN TOATE COMUNELE
JUDEȚULUI

Dacă am întocmi un clasament 
al județelor cu bune rezultate 
in activitatea de masă — avînd 
ca punct de referință, firește, 
sporturile de iarnă — printre 
ocupantele locurilor fruntașe 
s-ar număra, cu siguranță, și ju
dețul Covasna. în primul rînd a- 
vem în vedere faptul că, iarna, în 
acest județ activitatea sportivă 
de masă este cu adevărat larg 
cuprinzătoare. Și, nu în ultimul 
rînd, am ține seama de pasiu
nea și priceperea dovedite de

HANDBALISTII REINTRA IN ACTUALITATE 
CU PRILEJUL „CUPEI ROMÂNIEI"

Steaua s-a antrenat asiduu in 
ultimele zile (Drăgâniță șutează 
peste ,.zidul“ Birtalan — Voina) 
— țintind primul loc in „Cupă“

O NOUĂ 
SALĂ DE SPORT 
LA Tg. MUREȘ
In marele complex sportiv și 

de agrement „23 August4* din mu
nicipiul Tg. Mureș a fost dată 
in folosință o modernă sală poli
valentă cu 2 500 de locuri. Tot 
aici, în apropierea stadionului 
municipal, se află în construcție 
un patinoar artificial și o bază 
sportivă în aer liber cu piste sin
tetice, un bazin acoperit pentru 
înot, precum și un hotel turistic. 
Acest mare complex sportiv, în 
curs de amenajare în frumosul 
cadru natural de pe malul Mure
șului, va constitui un permanent 
și interesant punct de atracție 
pentru miile de sportivi și oa
meni ai muncii mureșeni.

COVASNA
factorii responsabili în atragerea 
tinerilor la practicarea în mod 
organizat a unei activități spor
tive, la petrecerea în mod plă
cut și util a timpului liber. Cî
teva exemple ni se par elocven
te în acest sens.

Datorită bunei colaborări exis
tente între C.J.E.F.S., primăriile 
comunale și școlile generale,

Marian GHIOLDUS

(Continuare in pag. 2-3)

Incepind de astăzi și pînă 
duminică se dispută — in pa
tru orașe — întrecerile grupe
lor preliminare ale „Cupei 
României" la handbal masculin. 
Participă 16 echipe (10 din Di
vizia A și 6 din Divizia B), 
primele două din fiecare grupă 
urmînd să promoveze în semi
finale.

Iată programul primei zile 
(primul med la ora 17.30, cel 
de al doilea Ia ora 18,45) :

CLUJ-NAPOCA : C.S.M. Bor- 
zești — Oltul Sf. Gheorghe și 
Dinamo Brașov — Universita
tea Cluj-Napoea ;

BAIA MARE : Politehnica 
Timișoara — Universitatea Cra
iova și Minaur Baia Mare — 
Relonul Sâviaești ;

ARAD : Gloria — Indepen
dența Sibiu și Steaua — Uni
versitatea București ;

BACAU : Știința Bacân — Pe
trolul Teleajen și Dinamo Bucu
rești — Nitramonia Făgăraș.

„Șl LA SATE TREBUIE CĂUTATE ELEMENTELE APTE 
PENTRU MAREA PERFORMANȚĂ U

este de părere antrenorul emerit Olimpiu Constantinescu-Nehoi
Olimpiu Constantinescu-Nehoi 

este un nume binecunoscut în 
atletismul nostru. Puține centre 
atletice din țară își leagă într-o 
măsură atît de mare renumele 
de activitatea unui singur ani
mator. Oraș mic, Romanul în
seamnă insă foarte mult în a- 
tletismul românesc — și asta nu 
de ieri-de azi — datorită mun
cii neobosite a lui Constanti
nescu-Nehoi. De mulți ani, 
„Nașul" este prezent cu fetițele 
sale la taberele loturilor na
ționale de juniori. Are acum 67 
de ani, dar rămîne, ca spirit, 
unul dintre tehnicienii cei mai 
tineri ai atletismului.

L-am întîlnit recent la băile 
Felix, unde se pregătește lotul 
de semifond și fond, împreună 
cu ultima sa „creație", Elena 
Tărîțâ, pe care o socotește ur
mașa Ilenei Silai la 800 m. 
Tăriță este aproape „schimbul 
de azi", dar Olimpiu Constan
tinescu-Nehoi a gîndit și a lu
crat întotdeauna pentru ca 
„schimbul de miine" să fie. cit 
mai repede, cit mai bine, 
„schimbul de azi“...

— Care este lucrul cel mai 
important în activitatea de se
lecție ?

Azi încep în Capitală lucrări
le celei de a Xl-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Este 
un moment de referință, deose
bit de important pentru toți cei 
peste 180 000 de studenți ai 
României socialiste, un prilej de 
analiză profundă, exigentă și 
matură, a activității tinerei 
generații universitare în vede
rea îmbunătățirii continue, a 
perfectibilității procesului de 
pregătire pentru muncă și viață, 
la nivelul importantelor sarcini 
trasate de partid.

La baza indicațiilor partidu
lui, organizația revoluționară a 
studenților așează tot mai mult 
în centrul întregii sale activități 
educarea comunistă pentru mun
că și viață a viitorilor specia
liști. Ideea este magistral enun
țată de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu pri
lejul cuvîntării rostite anul tre
cut, la marea adunare populară 
din municipiul Iași, in ziua 
deschiderii actualului an de în- 
vățămînt Reliefînd sarcinile 
majore ce stau în fața tineretu
lui nostru studios, secretarul 
general al partidului a pus un 
accent deosebit pe necesitatea 
corelării strin.se a pregătirii vii
torilor specialiști cu cerințele 
economiei, științei și culturii 
noastre socialiste, pe obligația 
de a se conferi un conținut nou, 
modern relației profesor-student 
și de a se crea o ambianță op
timă in care studenții să deprin

— Să iubești copiii și să te 
faci iubit de ei. Să cauți să-i 
atragi pe stadion, nu să-i aș
tepți. Sâ-i atragi și să-i păs
trezi, pentru că pe un copil pe 
care l-ai pierdut este foarte greu 
să-1 recîștigi. Dacă i-ai spus să 
vină la ora patru la antrena
ment, tu să fii la stadion îna
inte de patru. Am spus întot
deauna că vorba bună face mai

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE TREBUIE SĂ DEVINĂ 
CU ADEVĂRAT PEPINIERE AIE PERFORMANȚEI!

Conducerea mișcării sportive din 
tara noastră a stabilit măsuri 
concrete privind instituirea unui 
sistem național de selecție a co
piilor șl juniorilor pentru acti
vitatea sportivă de înaltă perfor
manță, sistem care constituie ac
tul normativ de bază, elaborat în 
conformitate cu posibilitățile re
ale ale tineretului nostru, ținlnd 
seama, totodată, de cerințele per
formanțelor mondiale. Acest sis
tem, care cuprinde criterii, nor
me și probe pentru selecție are 
un caracter experimental, iar no
uă ne revine misiunea de a con
tribui la asigurarea cadrului, op
tim al efectuării selecției și pro
movării juniorilor, după criterii 
strîns legate de conținutul pro- 

dă rigorile muncii științifice, să 
acorde toată atenția pregătirii 
lor temeinice.

Condițiilor materiale tot mal 
bune ce le sînt create, studenții 
le răspund prin fapte. Vom a- 
lege, din multele exemple pe 
care le oferă realitatea vieții 
noastre sociale, cel vizind com
portarea delegației tineretului 
studențesc român la Universia
da de la Sofia, din vara anului 
trecut. Pe picplurile'reprezen- 
tanților sportului studențesc al 
țării noastre au strălucit nu mai 
puțin de 35 de medalii, dintre 
care 11 de aur. 10 de argint și 
14 de bronz.

Succesul de la Universiadă 
iși are într-o bună măsură ge
neza în munca de zi cu zi în 
asociațiile studenților comuniști 
din fiecare institut, adică acolo 
unde a fost lansată întrecerea 
„Fiecare asociație a studenților 
comuniști — un colectiv de edu
care prin muncă și pentru mun
că". O întrecere care a găsit un 
larg ecou pretutindeni și din 
care au izvorit multe reușite și 
pe plan sportiv. Angajarea tot 
mai fermă a fiecărei asociații a 
studenților comuniști — sub în
drumarea directă a organelor și 
organizațiilor de partid —va con
feri acestei întreceri un conți
nut educativ și mai pregnant; 
un spor de eficiență, fapt care 
desigur va fi subliniat și în 
cadrul lucrărilor celei de a 
Xl-a Conferințe a U.A.S.C.R., 
căreia îi dorim un succes de
plin !

mult decit orice. Proverbul se 
potrivește și mai bine cînd e 
vorba de copii...

— Ce alt proverb s-ar mai 
potrivi ?

— „Surcica nu sare departe 
de gard". Cînd pun ochii pe 
vreo fată talentată mă duc să-i 
văd părinții. Poți afla de multe 
ori dinainte dacă munca îți va 
fi cu folos.

— Lucrați aproape in exclu
sivitate cu fetele. De ce ?

— Sînt mai cuminți, mai as
cultătoare și, la vîrsta la care

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3)

cesului de instruire, astfel incit 
confruntarea cu „terenul" să va
lideze și să perfecționeze acest 
sistem unic.

Contribuția unităților sportive 
școlare la selecția, pregătirea si 
promovarea talentelor in activita
tea vizind performanța devine o 
cerință fundamentală pentru a- 
firmarea sportului românesc în 
arena internațională. Există însă 
în activitatea cluburilor sportive 
școlare unele aspecte care gre
vează eficiența muncii lor, pro-

prof. FLORIN GRECU, 
directorul 'C.S.Ș.

„Energia" — București

(Continuare in pag. 2—3)

în luptă cu primul adversar, zăpada,

GOSPODARII STADIOANELOR PREGĂTESC 
ARENELE PENTRU RELUAREA 

CAMPIONATULUI DE FOTBAL
Peste aproximativ 48 de ore, 

din punctul marcat în centrul 
terenului de la stadionul Re
publicii se va da lovitura de 
începere a returului ediției nr. 
60 a campionatului de fotbal. 
Divizia A reintră prima în are
nă ; o va urma, la o săptăminâ, 
eșalonul secund iar Divizia C 
își va relua și ea desfășurarea 
la 12 martie. După ce au fost 
supuse unei prime probe, în 
„Cupa României", divizionarele 
A vor sta, incepind de dumini
că, față în față în dispute pe 
care le dorim cît mai spectacu
loase, mai corecte.

Echipele sînt în fața unor 
examene solicitante, dificile. 

Dar și organizatorii partidelor 
de duminică au și ei destule 
probleme de rezolvat, create de 
un „adversar" capricios și des
tul de tenace : zăpada. După 
nota de trecere luată de gaz
dele „16“-imilor Cupei, dumini
ca trecută — aici elogiem și 
micile echipe care au demon
strat o frumoasă capacitate or
ganizatorică — ninsoarea că
zută Ia începutul acestei săptă
mîni a așternut un strat gros 
pe toate terenurile Diviziei A 
din țară. în această situație clu
burile și asociațiile care apar în 
postura de gazde în etapa inau
gurală a returului au intrat in 
alertă !

Se acționează intens pentru degajarea dreptunghiului verde de pe 
Stadionul Republicii Foto : V. BAGEAC

Care este situația stadioanelor 
pe eare vor avea loc partidele 
rundei a 18-a ? Pînă cînd vom 
prezenta — în ziarul de miine 
— o informare totală privind 
situația tuturor stadioanelor- 
gazdă, iată, acum, informații 
despre patru dintre arenele un

de vor avea loc unele dintre 
cele mai importante jocuri.

Să începem chiar cu stadionul 
care va inaugura returul — 
prin jocul Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova — Stadio-

(Continuare In pag. 2—3)

ECHIPA FEMININĂ
DE BASCHET RAPID

S-A DETAȘAT 
ÎN FRUNTEA DIVIZIEI A

Cîștigînd dublul meci restan
tă susținut cu formația I.E.F.S.- 
Lic. 2, echipa Rapid București 
a totalizat 53 de puncte și s-a 
distanțat în fruntea clasamen
tului Diviziei A Ia baschet fe
minin (următoarea clasată, 
I.E.F.S.-LÎC. 2, are acum 50 p). 
Prima intîlnire a fost dominată 
de feroviare, care au condus 
permanent, dar nu au izbutit 
să se detașeze decisiv, decit în
tre minutele 32 și 35, cînd de 
la 61—59 scorul a ajuns la 
71—59 grație punctelor înscrise, 
in această perioadă, de Gabrie
la Bosco, Mariana Andreescu si 
Ștefania Basarabia. Scor final: 
83—74 (37—32). Excelent arbi
trajul prestat de N. Iliescu și 
I. Antonescu. în partida de ieri 
seară, Rapid a eistigat cu 83—82 
(52—46).

strin.se


CORNELIA DBDU-MiTITELU Șl PETRE CÎOBANU DANA NUȚU
PRIMII CAMPIONI NAȚIONALI LA SCHI-EOND SI PARIK STEFANOV

7

PĂLTINIȘ, 23 (prin telefon). 
In cunoscuta stațiune 
Sibiu, în organizarea 
de specialitate, cu 
C.J.E.F.S. Sibiu și al 
județene, se desfășoară campio
natele naționale de schi-fond 
sub egida „Daciadei“. Participă 
la disputele pentru titluri cam
pionii județeni și schiori care 
au îndeplinit baremurile fixate 
de F.R.S.B. Primele probe, 10 
km fete și 30 km băieți, s-au 
disputat pe pîrtia de la Grădi
na Oncești (1 600 m altitudine), 
pe un timp excelent și pe o 
zăpadă abundentă, în fata unui 
numeros public. La fete, s-a 
Impus campioana de anul 
trecut, Cornelia Dudu-Mitite- 
lu (I.E.F.S. București), 
a luptat mult pentru 
cuparea primului loc. 
trecerea băieților a fost dificilă, 
dovadă cele 8 abandonuri pînă 
la jumătatea cursei. Printre cei 
care n-au mai putut continua 
proba s-au aflat și doi dintre

de lingă 
federației 
sprijinul 
Comisiei

care 
o- 

în-

D. Drăghici și C. Min- 
la A.S.A. Brașov. în- 
a fost dominată de 

de la Dinamo

favoriți, 
druș de 
trecerea 
către schiorii
Brașov, în frunte cu Petre Cio- 
banu. ,

CLASAMENTE — senioare 
10 km : 1. Cornelia Dudu-Miti- 
tclu (I.E.F.S.) 41:10 — campioa
nă națională, 2. Lucia Perciog- 
Barabaș (Tractorul Brașov) 
41:44, 3. Iuliana Demeter (I. P. 
Oradea) 42:16, 4. Adriana Boyte 
(I. P. Oradea) 42:29, 5. Marcela 
Țeposu (Dinamo Brașov) 43:03, 
6. Maria Toma — junioară (Li
ceul de schi Predeal) 44:41 ; 
Seniori — 30 km : 1. Petre Cio- 
banu 1.50:23 — campion națio
nal, 2. Andrei Perciog 1. 51:23, 
3. Laszlo Markoș 1.54:19. 4.
Benedec Krișto 1.55:32 (toți de 
la Dinamo Brașov), 5. Ovidiu 
Gîrbacea (I.E.F.S.) 1.56:48, 6.
Ion Pctiu (Steagul roșu Brașov) 
1.57:00. (Die IONESCU — co- 
resp.)

După C, N. de biatlon

TRAGERILE, ETERNA POVESTE !
Miercuri s-a încheiat, la Pre

deal, o nouă ediție a campio
natelor naționale de biatlon. în
trecerile au constituit o amplă 
trecere în revistă a potențialu
lui acestei ramuri sportive, mai 
ales că nu peste multă vreme 
cei mai buni biatloniști ai țării 
vor fi prezenți la campionatele 
mondiale din Austria. Privite 
din acest punct de vedere, dis
putei^ ce au avut loc sub gene
ticul „Daciadei** au însemnat 
ultimul criteriu de selecție pen
tru antrenorii lotului reprezen
tativ. Campionatele seniorilor 
au fost extrem de interesante, 
iar lupta pentru supremație s-a 
dat, ca de obicei, între schiorii 
de la Dinamo și A.S.A. Brașov. 
Titlurile individuale au revenit 
experimentatului Gheorghe Gir
niță, care a cîștigat cursele de 
10 și 20 km. El rămîne, în con
tinuare, cel mai bun produs al 
biatlonului românesc. Alergarea 
sa pe schiuri este foarte efica
ce, de adevărat fondist de per
formanță. La Predeal, în am
bele probe, 
insă, scăderi 
trageri. La ștafetă s-a revanșat 
trăgînd fără greșeală. Dar, cu 
toate acestea, antrenorii trebuie 
să aibă în vedere că disputele 
de la campionatele mondiale 
presupun o concentrare maximă 
și de aceea au obligația de a 
corecta, în puținele zile care au

el a manifestat, 
inexplicabile la

DIM TOATE

mai rămas pină la C.M., ceea 
ce se mai poate, deoarece într-o 
cursă de importanța celor din 
Austria orice cartuș irosit În
seamnă multe locuri scăzute in 
clasament.

Dacă Girniță a fost solistul 
campionatelor naționale, ceilalți 
au căutat, cit de cit, să-l imite, 
dar prea puțini au reușit acest 
lucru. Cornel Potroanchenu, a- 
nunțat ca o mare speranță, n-a 
confirmat decît în parte. A mers 
bine în proba de 20 km și la 
ștafetă, dar a abandonat în 
cursa pe 10 km. El s-a arătat 
un trăgător redutabil. La proba 
individuală a avut un minut 
penalizare, iar la ștafetă a iro
sit un singur cartuș. Este ade
vărat că la Predeal el nu s-a 
prezentat în plenitudinea forțe
lor, fiind bolnav cu citeva zile 
înaintea startului.

Gheorghe Duca, 
Victor Fontana 
Voicu sînt ceilalți 
ai României la C.M. Fiecare a 
arătat plusuri dar și destule 
minusuri în cursele de la Pre
deal. Oricum, necesitatea unui 
antrenor special pentru tir se 
resimte acut la lotul de biatlon.

Aprecieri favorabile la adre
sa tinerilor biatloniști. Ei au 
arătat frumoase calități ce se 
cer însă îmbunătățite. Simon 
Marton, de la Clubul sportiv 
din Miercurea Ciuc (încă ju
nior mic) este un talent auten
tic. Moise Gîrbacea și Vladimir 
Todașcă (ambii de la A.S.A. 
Brașov) pot aspira și ei la ma
rea performanță, cînd vor înlă
tura minusurile din poligon. 
Aceleași aprecieri și pentru Va- 
sile Băjenaru, Ion Mazăre și 
Ion Staicu.

Iosif Tamaș, 
și Gheorghe 
reprezentanți

CAMPIONI
UNIVERSITARI

DE SAH>
La Poiana Brașov s-a desfășu

rat cel de al 21-lea Campionat 
național universitar de șah. Ac
tuala ediție, disputată sub gene
ricul „Dadadei", a reunit 43 de 
studenți și 31 de studente din 16 
centre universitare, împărțiți in 
grupe valorice.

Turneul principal feminin a re
unit 12 concurente, victoria re- 
venindu-i campioanei de anul tre
cut, DANA NUȚU (Electromotor 
Timișoara), care a acumulat 9 
puncte din 11 posibile (neînvinsă). 
La un punct diferență, și tot 
fără să fi pierdut vreo partidă, 
s-a clasat Gabriela Olteanu (Uni
versitatea București), care con
firmă bunele rezultate obținute 
în ultima vreme. Locul 3 a re
venit cu 6 puncte, Monicăi Tur- 
deanu (C.S.U. Brașov). Grupa va
lorică secundă a fost cîștigată de 
Daniela Doboș (I. P. G. Ploiești).

Foarte strînsă a fost lupta în 
turneul masculin. La încheierea 
celor 11 runde, Parik Ștefanov 
și Sorin Giurumia (ambii Poli
tehnica București) s-au aflat la 
egalitate, cu 772 puncte. Cu un 
coeficient Sonnebom Berger su
perior, PARIK ȘTEFANOV cuce
rește pentru a treia oară conse
cutiv titlul de campion univer
sitar. Medalia de bronz, cu 7 p, 
a revenit lui Gheorghe Ciolac, de 
asemenea reprezentant al clubu
lui Politehnica București (antre
nor maestrul Edgar Nacht), care 
obține un succes total la acest 
campionat. Au urmat : Horia 
Prundeanu (Medicina Cluj-Napo- 
ca) 6V2 P, lulius Armaș (Politeh
nica București) 5’/2 p, Marian 
Miluț (Universitatea Craiova) 
5 p etc.

Turneul secund, disputat după 
sistemul elvețian (10 runde), a 
fost cîștigat detașat de Comeliu 
Rcgman (C.S.U. Brașov) cu 9 
puncte.

In încheierea concursului a a- 
vut loc o frumoasă festivitate 
de premiere a învingătorilor. Cu 
acest prilej, Senatul Universității 
din Brașov a acordat o Diplomă 
de onoare prof. univ. emerit Ion 
Gudju, președinte de onoare al 
Federației Române de Șah.

SCHIMBUL DE
„SI LA SATE TREBUIE CĂUTATE 

ELEMENTELE APTE PENTRU 
MAREA PERFORMANȚĂ !“

(Urmare din pag. I)

glorie. Ui

Lansat din virajul „13", bobul se îndreaptă vertiginos spre sosire 
Foto : Dragoș NEAGU

sezonul compctifionai de bob in plină desfășurare

ST. CHITU - GH. LIXANDRU AU CUCERIT
J ■>

SI „CUPA
(prin 
manșe 
bob-2 

poziția

telefon). Ul- 
ale „Cupei 

persoane nu 
fruntașă de- 
Ștefan Chi-

FEDERAȚIEI"
sinaia, , 23 

timele două 
federației" la 
au modificat 
ținută de echipajul 
țu — Gheorghe Lixandru (Poiana 
Cîmpina) după prima zl a în
trecerii. Acești doi talentați bo- 
beri și-au menținut locul I și 
au cucerit trofeul, completîndu-șl 
astfel succesul de săptămîna tre
cută de la campionatul național. 
Pe un merituos loc secund, e- 
chipajul Horst Graef — Gheorghe 
Tănăsescu (Tractorul Brașov). A- 
cesta a parcurs cei 1 200 de me
tri ai fiecărei manșe pe bobul 
al cărui constructor este însuși 
pilotul Graef. Un loc slab față 
de performanțele anterioare îl de
ține Dragoș Panaitescu (coechi
pier Constantin Romaniuc), expli- 

................. ' faptul că pi- 
partieipat la 
vehicul și cu 
decît cu care 
cadrul lotului

cabil, însă, prin 
lotul respectiv a 
concurs cu un alt 
un alt împingător 
se antrenase, în 
național.

Clasament : 1. Șt. Chițu — Gh. 
Lixandru (Poiana Cîmpina) 222,12; 
2. H. Graef — Gh. Tănăsescu 
(Tractorul Brașov) 222,56 ; 3. D. 
Panaitescu — C. Romaniuc

(I.E.F.S.) 223,04 ; 4. C. Vulpe — 
I. Strcață (C.S.O. Sinaia) 223,26 ; 
5. D. Pascu — D. Doțiu (Telefe
ricul Brașov) 224,57 ; 6. P. Bîrli- 
ga — R. Stoica (Carpați Sinaia) 
227,55.

★
Ultimele coborîri de antrena

ment dinaintea concursului inter
național „Tiofeul Carpați“, care 
va avea loc sîmbălă și dumini
că pe pista din Sinaia, se desfă
șoară astăzi dimineață cu partici
parea echipajelor românești și a 
celor oaspete : trei din R. D. 
Germană, două din Cehoslovacia 
și unul din Austria. Menționăm 
că la antrenamentele de joi di
mineață, cei mai buni timpi au 
fost realizați de echipajele R.D. 
Germane, pilotate de Bernhard 
Lehmann și Hans Ebersbach.

★
După o întrerupere de aproape 

două decenii (ultima ediție s-a 
desfășurat în 1959, la Poiana Bra
șov, titlul fiind cîștigat de echi
pajul Casa ofițerilor Brașov, pi
lotat de Henri Ene), campionatul 
național de bob — 4 persoane va 
fi reluat săptămîna viitoare, 
miercuri și joi, la Sinaia.

țxh ’

coicg.
La «1
: •>-
teptase*

1974. dar
nu-1 obse 
mare e-uf<

Acum, 
era tonic 
i-a imbăr 
cum a pu 
tristețea, 
petat-o d< 
cercat să 
inimă, că 
ieți, vom 
pentru că 
forță și i

Gruia a 
celași suf 
coleg și p 
cum mai 
oațggnii b 
țeles, au 
nul la ne 
Aș fi lăsa 
amintirile

JUCATOA
TENDIMI

Interviu cu 
reprezentative

MIINE, SCHIMBUL DE AST AZI

ATICTICM PE STADIONUL TINE- rMLtilolVl RETULUI din Capitală 
a avut Ioc o competiție de cros do
tată cu „Cupa 16 Februarie**. Iată 
cîștigătorii : junioare III (600 m) — 
Ni cu lina Nițâ (CSS) - echipe C.S.S.; 
juniori III (800 m) - N. Crăciun (CSS)
— echipe C.S.Ș. ; junioare II (800 m) 
—Eleonora Bratu (Met.) — echipe Me
talul ; juniori II (2 000 m) — L Mă
măligă (Met.) — echipe Metalul ; 
junioare I (1500 m) — Mariana Che- 
bac (CSȘ_ Ga bați) ; juniori I (3000 m)
— M. Drăgoi (Met.) ; senioare (2500 
m) - Eliza tnache (Olimpia) ; se
niori (6000 m) — FI. Șandru (Steaua). 
Cupa a revenit clubului Metalul. 
(N.D. NICOLAE — coresp.) • LA 
ȘFlRȘlTUL LUNII AUGUST, cu prile
jul C.E de atletism de la Praga, ONT 
va organiza o excursie pentru tehni- 
cienii și iubitorii atletismului. Dorito
rii trebuie să se adreseze în preala
bil, pentru relații. Federației române 
de atletism, bd. Muncii 37-39.
AUTO F,L,ALA A.C.R. BUCUREȘTI 

are un nou în CnlM
Victoriei 
Prin r 
15.57.80.
tații ------ ----------- |WfWVW ,.u.
iar la cerere se pot organiza excursii 
pentru grupuri de automobiliști. De 
asemenea se fac înscrieri pentru ex
cursii în străinătate.

JA$,« UN meq
INEDIT între Selecțio

nata foștilor jucători din localitate și 
Selecționata orașului Chișinău (R.S.S. 
Moldovenească). Victoria a revenit 
gazdelor cu 46-44 (23-22), cele mai 
multe puncte fiind înscrise de Voro- 
neanu 12, Mihailiuc 8 (au mai jucat 
vișoianu, Todirașcu, Chioreanm), res
pectiv Derbentev 15, Roitburq 8. (C. 
NOUR — coresp.)
fKIOT IN ULTIMUL CONCURS 

. desfășurat la Reșița 
(bazin de 25 m) : Valeriu Buzatu 

•A .56.9, Marius Stefănescu 4:58,0, Adi
na Schuster 5:25,6 si Mariana Marin 

!a 400 m mîxt • Eugen Aimer 
2:01,7 la 200 m liber ; Mircea Cio- 
darU 2:29.1 la 200 m mixt. (D. GLĂ- 
VAN — coreea.).

pi IERI duoă-amiază a avut 
loc la Brăila partida res

tantă dintre divizionarele A Construc
torul șî Dinamo. Victoria a revenit 
voleibaliștilor hu^ureșteni cu 3-0 (6, 

6). I. BALTAG — coresp.

ore un nou sodiu în Calea 
nr- 18—20, etaj I (intrare 

pasaj). Telefon 14.02.33 ți 
— Acolo se pot primi consul* 
tehnîce, turistice, juridice ,.a.

Paul IOVAN

BULETINUL ZĂPEZI
Prin amabilitatea Serviciului preve

deri de scurta durată din cadrul In
stitutului Meteorologic am aflat, pen
tru iubitorii sporturilor de iarnă, gro
simea stratului de zăpadă (în centi
metri) în principalele zone montane 
ale țăriî.
Semenic 120 Predeal 34
Cuntu 87 Brașov 11
Torcu 33 Ceahlău 54
VîrfiH Omu 30 Rarău 57
Sinaia (C. 1500) 40 lezeru 33
Păltiniș (Sibiu) 22 Vlădeasa 27

fac eu selecția, pot progresa mai 
repede. Le iau din clasa a 7-a, 
la 14 ani. Dacă este talentată, 
în mai puțin de un an, de obi
cei în șase luni, poate face ca
tegoria a Il-a de clasificare. 
Apoi vine singură la stadion, 
este cîștigată pentru atletism !

— Se spune că tot timpul cu
treierați județul in căutarea ta
lentelor...

— Cu copiii din tîrg este mai 
greu să faci treabă. Cei de la 
sate, mai ales din comunele de 
munte, sînt mai zdraveni. Și 
mai harnici. Și mai ascultători. 
La sate trebuie căutați, zic eu, 
copiii talentați, elementele deo
sebite pentru marea performan
ță. Mai ușor îl convingi să facă 
treabă pe unul care nu s-a suit 
niciodată în tren decît 
care stă toată ziulica 
chea în casetofon.

— Ce părere aveți 
concursurile de selecție 
organizează în ultima vreme ?

— Nti sînt ceea ce ar trebui 
să fie. Din interese in ultimă 
instanță meschine unii profesori 
nu aduc tot ce au mai bun...

Și-apoi, nu-i de-ajuns să-i vezi 
o singură dată. Eu mă duc de 
4—5 ori la o școală pentru un 
singur copil. Nu știi cum crește, 
cum se dezvoltă. Ce-i ascuns 
astăzi, iese mîine la iveală. Și 
invers, ce ți se pare acum deo
sebit poate 
lună, peste 
tă răbdare.

— N-ați 
la 67 de ani ?

— Abia aștept să mă întorc 
la Roman. Am aprobare pentru 
un „Moskvici". Voi putea pleca 
mai des la 
și celelalte 
pentru a o 
lui Tărîță...

dispărea peste o 
un an. Trebuie mul-

pierdut-o nici acum,

Cordun, Gherăiești 
comune din județ 
găsi și pe urmașa

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE 
TREBUIE SĂ DEVINĂ CU ADE
VĂRAT PEPINIERE ALE PERFOR

MANȚEI I

(Urmare din pag. 1)
pe cel 

cu urc-

despre 
care se

bleme care trebuie să stea în a- 
tenția forurilor tutelare și, nu 
numai atît, trebuie rezolvate de 
urgență :
• Pentru ca selecția copiilor și 

juniorilor să se desfășoare la un 
nivel corespunzător, este necesar 
ca în unitățile școlare de bază, 
începînd cu ciclul primar, conti- 
nuînd cu cel gimnazial și liceal, 
să se pună un accent deosebit, in

PATINOARE IN TOATE COMUNELE JUDEȚULUI COVASNA 
tiții, fie că se desfășoară Ia Sf. 
Gheorghe, Tg. Secuiesc, Rect 
ori Ilieni. Sau, cum se intimplă 
adesea, in mai multe localități 
concomitent**.

Tot de la interlocutorul nos
tru am mai aflat că majoritatea 
orelor de sport se desfășoară pe 
patine sau pe schiuri, cei mai 
mici elevi participînd la cursu
rile de inițiere, cei avansați, la 
atractive și 
de masă : 
„Cel mai 
„Campionii 

Indiferent 
care se desfășoară, de rezulta
tele care se înregistrează, toate 
aceste competiții au însă ceva 
comun : pasiunea cu care mun
cesc cei desemnați să se ocupe 
de activitatea sportivă, strădu
ința acestora de a găsi mijloa
cele adecvate pentru atragerea 
tineretului pe terenul de sport 
și, lucru deloc neglijabil, preo
cuparea lor de a crea un cadru 
adecvat bunei desfășurări a ac
tivității sportive — adică baza 
materială.

(Urmare din, pag. I)

aproape că nu există comună în 
care să nu funcționeze cel puțin 
un patinoar natural. Amena
jate pe terenurile de handbal, 
volei sau baschet, pe albiile 
rîurilor sau pe lacurile ame
najate din vreme tocmai pentru 
a fi folosite ca atare, aceste pa
tinoare găzduiesc acum orele de 
educație fizică precum și cele
lalte activități sportive. Reci, 
Ilieni, Comandau, Chichiș, Ghid- 
falău, Brăduț și Lunga sînt 
doar citeva dintre localitățile in 
care patinajul sau hocheiul reu
nesc pe luciul gheții marea ma
joritate a tinerilor 
acolo unde relieful 
acest lucru — la 
spre exemplu — au 
najate pîrtii de schi, o tram
bulină și chiar un... baby-schi.

„Patinoare au fost amenajate 
și pe majoritatea terenurilor de 
sport de pe lingă școlile din 
orașele Sf. Gheorghe, Covasna 
și Tg. Secuiesc — ne spunea tov.

săteni. Iar 
a permis 

Comandau, 
fost ame-

Ladislau Kerestes, prim-vice- 
președlnte al Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Covasna. In cartierul Si- 
meria din Sf. Gheorghe un ast
fel de patinoar a fost realizat 
chiar de către copiii și părinții 
acestora, ultimii între(inindu-l, 
prin rotație, sau... arbitrând pa
sionantele întreceri de hochei 
organizate aici pe tot parcursul 
zilei. La fel de solicitate sînt 
și patinoarele amenajate la Fa
brică de țigarete sau la Spita
lul județean unde, alături de 
copiii care locuiesc în preajmă, 
pot fi intilniți in mod frecvent 
numeroși lucrători ai celor două 
unități. Dispunind de o largă 
bază sportivă — realizată fără 
prea mari eforturi, in cele mai 
multe cazuri chiar de către be
neficiarii ei — era păcat să nu 
organizăm cit mai multe activi
tăți de masă specifice sezonului 
rece. Este și motivul pentru care 
aproape că nu există săptă- 
mină in care mulți, foarte mulți 
amatori de patinaj să nu fie 
angrenați Ia startul unei compe-

lecțiile de educație fizică, pe dez
voltarea calităților motrice de 
bază.
• Organele centrale de învăță- 

mînt (M.E.I.) și, mai ales, cele 
locale (inspectoratele) să asigure 
cu prioritate construcția sălilor 
de sport, a bazelor, în general, 
unităților școlare de profii șl apoi 
celor școlare de bază.
• Se impune o selecționare ri

guroasă a cadrelor care urmează 
a fi numite sau transferate în 
unitățile de învățămînt cu profil 
sportiv. De asemenea, reciclarea 
șl perfecționarea cadrelor de spe
cialiști din cluburile sportive șco
lare să se facă sub egida fede
rațiilor de specialitate în colabo
rare cu Institutul central de per
fecționare a personalului didac
tic și cu ' catedrele de specialitate 
ale I.E.F.S.
• Pentru ca parametrii pregă

tirii să se situeze la nivelul exi
gențelor înaltei performanțe în 
privința asigurării unui număr 
ridicat de antrenamente, a unui 
volum corespunzător de pregătire, 
este imperios necesară rezolvarea 
concretă a bugetului de timp al 
elevului-sportiv.
• Trebuie rezolvată problema 

pregătirii sportivilor în cluburile 
școlare după terminarea cursuri
lor în școlile de bază. Transferul, 
schimbarea de antrenori au 
dus, nu de puține ori, la pierde
rea sau plafonarea unor elemen
te deosebite.
• In sfîrșit, se impune o nouă 

structurare a normei cadrelor di
dactice încadrate în cluburile 
sportive școlare, de preferință 
după normele și cerințele elabo
rate de C.N.E.F.S. pentru activi
tatea sportivă de performanță.

(N.R. Articolul de față repre
zintă sinteza materialului prezen
tat la lectoratul pentru educație 
fizică și sport al Universității cul- 
tural-științifîcc.).

După cum i 
nul Campion 
handbal femi 
că A), compe 
fășura în Ce 
noiembrie și 
12 selecționate 
ropa, Asia și 
de pe acum 
vederea acest 
sportiv. Prinți 
va României ■ 
ză un progra 
vale bine 
în compania 
re. In locality 
organizatoare 
șurat, nu de 
considerat de 
vatorilor drep 
lent de testar 
verificare a 
gătire.
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că — așa cui 
pornit cu „r 
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Am putut--, 
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R. D. Germar 
ocupare aproa 
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în apărare, ci 
de precise de 
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instructive întreceri 
„Festivalul gheții**, 
rapid patinator**, 

hocheiului** etc.
de denumirea sub

ȘI DV. PUTETI CÎȘTIGA AUTO
TURISME „DACIA 1300“ ȘI PRE
MII ÎN BANI DACA VETJ PAR
TICIPA LA TRAGEREA „LOTO-2" 

DIN 26 FEBRUARIE 1978 !
Se atribuie cîștiguri și pentru 

2 numere din cele 4 ale uneia 
extrageri și pentru 3 numere 
toate cele 12 extrase.

Se poate juca integral 
sfert.
NU UITATI ! 
LETE — MAI

din 
din

sau

BI-MAI MULTE 
MULTE ȘANSE !

Pronosport din 12 
participantul NI-

La concursul 
februarie a.c., _____________ __
COLAE VAKTOSU din București, 
jucînd mal multe variante com
binate în cote de 25%, a realizat 
o suită de cîștlguri 
totală de 68.641 lei.

Și dv. 11 veți putea 
ticipînd la concursul

26 februarie 1973, al cărui

în valoare

imita, par- 
Pronosport

din
program vi-1 prezentăm mai jos: 

I. Sportul st. — Univ. Craiova

n. Polit Tw
HI. F.C.M.
IV. A.S.A/tj V - - - -
VI.
vn. 

vm. Polit.
IX. Lazij -J| 
X. Milan

XI. Perugia «
XU. Pescara

XHL Verona -

S.C. Baci 
Corvin ul
U.T. Ara.

CIȘTIGuSfE 
DIN 17 FEBRI 
ria 1: 1 varia 
„Dacia 1300“ ; 
variante a 2 
3 : 21,75 a 4.7- 
51.25 a 2.014 
159 a 649 lei ;

c 
B 
/ 

ci
1

a 330 lei ; 
a 100 lei. 
295.363 lei.
1300“ a lost 
rinescu din



RAMAS... GRUIA !
le 6 fe- 

noștri 
prima 
foarte

rizficat 
resărire 
îs, în 
î~aero- 
brațele 
rtul lor

țează tiparului dacă o între
bare nu m-ar frămînta de 
multă vreme : de ce nu s-a 
găsit pînă acum un Ioc pen
tru Gruia în handbalul ro
mânesc ?

Chiar, de ce ? Gruia a fost 
un mare handbalist, poate 
cel mai mare din cîți a cu
noscut lumea. Este profesor 
de educație fizică, un om cu 
un simț *............................
datoriei 
caracter.

al disciplinei și al 
puternic înfipt în 

Iubește handbalul, 
are pentru el o 
pasiune mistui
toare. Mărturie stă 
și faptul că prima 

care l-a chemat — 
Săvinești — 

imediat între 
Ar putea fi,

brățișat, 
fercat — 
B alunge 
le-a re- 
ri, a ln- 
[scă in 
eni bă
ii nou 
klent și 

lăsa !“.
ruia. A- 
ași bun 
te că a- 
altădatâ

Fjxiete-

I od intre 
Incredin-

echipă 
Relonul 
avut 
săi- . 
un bun antrenor de echipă 
divizionară și, apoi, de lot 
național. Și tot Gruia — 
grație multiplelor sale cali
tăți — ar putea fi un folo
sitor membru al Biroului 
F. R. Handbal. Rememorin- 
du-mi toate acestea, îmi 
pare din nou întrebarea : 
de ce este ocolit Gruia de 
atiția ani ? Poate conjunc
tura, poate o anume inerție 
n ține pe acest om departe 
de sportul căruia i-ar dărui 
— așa cum a mai făcut-o — 
totul.

Dar, oare — iată, în sfîr- 
șit, o altă... întrebare — cine 
are, în primul rînd, de pier
dut ?

Hristache NAUM

a-

l-a 
ai 

deci,

De vorbă cu Robert COSMOC

DRUMUL SPRE DIVIZIA A
vz

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

F.C.-uI în prî- 
imediată și-au

I VA TRECE, ORICUM, PRIN BRAILA
— Robert Cosmoc, să pornim 

la drum cu o întrebare de... a- 
comodare : cum se simte antre
norul F.C.-ului în orașul unde 
Gheorghe Bobinaru a crescut... 
boxeri tic marcă ?

— Brăila m-a primit cu bra
țele deschise, prietenește. Măr
turisesc că mă simt stimulat în 
muncă cînd văd că... vorbim a- 
ceeași limbă, că acționăm in 
orice împrejurare în același mod 

și fără ocoli-

POVESTEA
LUI DAN
CHIRITA...a

WERE—SATISFACȚIE OfPliNA, I
ALA — JOCUL... BĂRBĂTESC ! I

VALERIU GOGiLTAN, antrenor al echipei 
bal a României, despre turneul de la Cheb I

18 este a- 
Indial de 
b valori
le va des- 
I Intre 23 
taie. Cele 
I din Eu- 
I lac încă 
btense în 
bveniment 
krezentati- 
k. urmea- 
L-la inier- 
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din tara 
l-a destă- 
n turneu, 
pa obser- 
hoc exce- 
barelor, de 

de pre-

k: echipei 
lozlltan, a 
an ee 1 
maparea 

dominantă 
oscind ci 
iar o sin- 
crnicA, a-

lealtlel, la 
e întreaga 
inin mon- 
pciei, Po- 
Germane, 

tolut toate 
garnituri, 

> faptului 
pe — s-a 

in plin” 
entru C.M. 
ta-"special 
Kslovadei, 
£.S., pre- 
sivă pen- 
mare an- 
itac cit și 
I deosebit 
nță și eu

rum apre- 
României ? 
să preci- 

Cbeb nu 
ke în cla- 
rmărit, în 
krea tutu- 
M cu vi-

Aspectul 
enția, de- 
gică“ rlin-

A
Constanta

——
Ttrgoviște 
Pis S. M.

Jfcaie

tre echipe a început chiar de la 
Cheb. în linii mari, reprezentati
va României a jucat bine. Prea 
multe schimbări nu vom mai 
tace în actualul lot. Constat eu 
satisfacție că două dintre jucă
toarele debutante, Gheorghița Mă
lai și Anamaria Răducu (ambele 
de la Rapid), s-au comportat 
foarte bine. Mălai, în 
s-a dovedit, de la joc la 
mai aproape de exigențe, 
utilă și am convingerea_ ____
butul ei in echipa națională este 
de bun augur. In ultima parte a 
turneului șl Răducu ne-a arătat 
că se poate integra in echipă. 
Cea mai constantă de-a lungul 
întregului turneu a lost Maria 
Boși, ea dovedind multă capaci
tate de luptă și de adaptare. 
Slntem mulțumiți, de asemenea, 
de prestațiile Niculinel Sasu, 
Magdei Pereș și Iulianei Hobincu.

— Handbalul feminin se joacă 
în continuare... bărbătește 1

— Din păcate, aceasta este ten
dința și, in ceea ce ne privește, 
nu avem altă soluție decît să ne 
adaptăm unui astfel de stil. Șl 
la turneul de la Cheb arbitrii au 
fost prompți în a sancționa du
ritățile excesive, dar au accep
tat cu toată larghețea jocul în 
forță, de angajare fizică totală. 
Echipele Cehoslovaciei, R. D. 
Germane și U.R.S.S. practică cu 
adevărat un joc bărbătesc. De 
aceea, pentru a nu fi handica
pată, echipa țării noastre va pu
ne accent pe un astfel de joc. 
Nu de puține ori, cind s-au lăsat 
timorate de jocul în forță al al
tor echipe — deși din punct de 
vedere al cunoștințelor tehnice nu 
erau deloc mai prejos — hand
balistele românce au trebuit să 
se recunoască învinse.

— Ați sesizat remanieri impor
tante in loturile celorlalte repre
zentative 7

— Surprinzător, de la echipele 
de mare renume, R. D. Germa
nă, U.R.S.S., Cehoslovacia, cel mai 
mare randament l-au dat jucă
toarele cu multă experiență com- 
petițlonală. Cele trei reprezenta
tive își păstrează „lotul clasic”, 
ca să mă exprim așa, în care au 
fost introduse 
mente tinere.
— fapt ce nu 
vederea — iși 
prospețimea și _ _ ____
ceea ce conferă* siguranță 
antrenorilor, cit șl 
mai important —_____ ________
Turneul de la Neubrandenburg, 
unde va fi prezentă și echipa Iu
goslaviei, ne va edifica total, 
credem, asupra liniei tactice pe 
care va trebui s-o adoptăm și 
noi în perioada ce a mai rămas 
pînă la C. M. și în continuare, 
pînă la J.O. din 1980.

special, 
joc, tot 
tot mai 
că de-

doar puține ele- 
Dar „veteranele” 
trebuie trecut cu 
păstrează intacte 
potențialul fizic, 

1“ atit 
— lucrul cel 

coechipierelor.
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TU Catego- 
auxo turism 
ia 2 : 4,50 
; categoria 
itegoria 4 : 
tegoria 5 : 
a 6 : 312,75 
X : 2.068,75 
tegoria 1 : 
iul „Dacia 
Victor Ma-

— sincer, corect 
șuri.

— Cînd ai luat 
mire, ce dorință 
pus brăilenii ?

— Una singură : „SA AVEM 
O ADEVARATA ECHIPA**. Am 
înțeles că oamenii aveau in cap 
și visul mai vechi al acestui 
frumos oraș-port : promovarea 
în Divizia A, după care au a- 
lergat in anii din urmă.
- Și...?
— Am trecut la reconstrucția 

echipei prin infuzia cu elemen
te tinere, autohtone, recrutate 
și din zonele limitrofe. Nu îna
inte de a ne despărți, foarte 
repede și fără lacrimi, de un 
anumit balast — Cristache, Prc- 
purgei și alții — care nu numai 
că nu mai făceau față perfor
manței, dar alterau și atmosfe
ra de lucru. Prin trialuri, am 
făcut o inventariere a ceea ce 
există în echipele divizionare 
C, în campionatul județean și 
am găsit băieți zdraveni, talen- 
tați. Am promovat și cîțiva ju
niori și, astfel, acum, media de 
vîrstă a echipei este de 22 de 
ani. Există o ambianță foarte 
bună de lucru, toți aderă la vo
lumul de muncă impus, se su
pun rigorilor de ordine și dis
ciplină încadrate intr-un regu
lament interior.

— Orașul vorbește că noua 
unul 

din
echipă a F.C.-uIui este i 
dintre frumoasele succese 
istoria fotbalului brăilean...

— Altfel nu se poate atinge 
acel vis despre care aminteam 
la început. Uite, să vă mai dau 
un exemplu ce ține tot de ca
drul nou în care lucrăm. Avem 
un jucător cu numele de Si- 
mion, fostul căpitan al echipei, 
om de bază, de ce să nu recu
nosc ? în timpul pregătirilor 
montane, a călcat rău în stră
chini, crezînd că îl voi trata așa 
și așa. Ei bine, l-am scos pe ter
men nelimitat din lot, spunîn- 
du-i : „băiatule, de acuma te 
antrenezi singur, unde vrei. Cu

cronometrul în mină iți vei 
controla timpii pentru testele 
care urmează să le dai, ce mai 
încolo și încoace, te privește 
cum te pregătești. Cind vom 
considera noi că ți-ai ispășit 
pedeapsa, atunci stăm din nou 
de vorbă *.

— Cazul a fost un subiect de 
discuție cu tot Iotul ?

— Cum să nu ! Altfel, măsu
ra n-ar avea adevărata valoare 
educativă.

— Am auzit că la F.C. Brăi
la funcționează un comitet al 
jucătorilor care judecă toate ca
zurile disciplinare și dă sanc
țiuni...

— Așa e. Acest organism a 
fost ales prin vot secret și este 
compus din patru jucători căsă
toriți (Trofin, Mihalache, Luca 
și Bezman) și doi necăsătoriți 
(Panțuru și Seceanu), președinte 
fiind Trofin, actualul căpitan al 
echipei. Este o formă democra
tică de educație, in spiritul eti
cii și echității socialiste.

— E adevărat că F.C.-nl a 
declanșat un război împotriva 
fumătorilor ?

— în frunte cu mine. De a- 
proape o lună n-am mai pus 
țigară in gură. Și asta nu numai 
pentru că a cerut-o președintele 
Federației de fotbal, la Snagov, 
ei pentru că așa este moral și 
normal in același timp. Perfor
manța este incompatibilă cu 
nocivitatea fumatului.

— Ce s-ar mai putea spune 
despre fotbalul brăilean ?

— Că centrul de juniori al 
F.C.-ului se dovedește produc
tiv, că în oraș și în județ există 
„material biologic** bun, că sîn- 
tem pe cale să rezolvăm și pro
blema unei cantine proprii, dar 
că încă sînt greutăți cu terenu
rile de antrenament. Nutresc 
speranța că factorii locali 
vor sprijini și în 
recție.

— Nimic, totuși, 
se va întîmpla in

? 
zic. 
serie va 
în etapa 
vom juca 
gălățenii 
atunci vom aduce 
de afară... Știți că 

.pofta vine 
Dar mai bine să lă-

Duminica trecută, pe sta
dionul Steaua, am înregis
trat cel mai neașteptat re
cord. Printre miile de pasio
nați ieșiți pe ger la uvertu
ra sezonului fotbalistic, l-am 
cunoscut pe cel mai mic su
porter al Stelei. Se numețte 
Dan Chiriță... Are 7 luni... 
A „participat" la primul meci 
de fotbal al vieții sale in 
cărucior... Cu suzeta in 
rd... Foarte vioi, dădea 
timpul 
doare.

Nu-l 
Țintele 
dacă australienii iși aruncă 
odraslele de 3—4 luni in ba
zine, să se deprindă — în 
virtutea darurilor naturale 
elementare — să înoate, de 
ce n-ar fi adus la noi la fot
bal un băiețel de 7—8 luni ? 
E adevărat că in Australia 
cresc înotători de valoare 
mondială, ceea ce nu se poa
te spune, deocamdată, des
pre fotbaliștii noștri...

Dar apariția lui Dan Chi
riță pe 
sus de 
simbol 
te față 
la noi.

din miini și din

pu- 
iot 
pi-

pă-vom judeca pe 
lui Dănuț; in fond,

stadion este mai pre- 
toate un simbol. Un 

pentru marea dragos- 
de fotbal care există

O dragoste care in fiecare 
primăvară iartă tot și o ia 
de la capăt.

La fotbal vin copii intre 7 
luni și 70 de ani...

Fotbalul, care este — din 
plecare — o mare speranță 
și o mare bucurie a tuturor, 
trebuie să ajungă cindva o 
mare bucurie și „la sosire", 
la ora bilanțului.

Un popor ca al nostru, 
care știe 
bilanțurile 
le, in așa 
rezultatele 
bucurie și 
ții, merită 
împliniri in fotbal.

Am ajuns .să mergem și 
cu copii mici la fotbal pentru 
că-l iubim ; respectați-ne a- 
cest sentiment — cel mai fru
mos sentiment din lume, spu
nea Pele — stimați jucători ți 
antrenori. In numele dragos
tei care vă înconjoară, dum
neavoastră, fotbaliștii, tre
buie să dați mult mai mult 
decit ați dat pină acum.

Vă așteptăm, cu speranțe, 
duminică.

Marius POPESCU

să-ți pregătească 
in toate domenii- 
fel incit roadele, 
să-i aducă multă 
multiple satisfac- 
și atit de doritele

această
ne 
di-

cede ceea 
returul care

se apropie...
— Ce să 

locul 1 din 
trat de noi 
a 31-a cînd 
ienii și cu 
Dacă pînă 
ceva puncte 
există o vorbă : 
mîncînd”. 
săm asta și să vorbim cînd va 
veni vremea faptelor...

Stelian TRANDAFIRESCU

Știu sigur că 
fi... arbi- 
a 29-a și 
cu buzo- 
— acasă.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• GLORIA BISTRIȚA - TORPEDO 

MOSCOVA 3-2 (1-1). Meci foarte 
frumos in care gazdele, cu un plus 
de incisivitate, au învins o echipă 
clasată pe locul 3 in prima divizie a 
campionatului sovietic. Au marcat : 
Moga (min. 12 și 52), Ciocan (min. 
85), respectiv lakolov (min. 21) și 
Vasnikilin (min. 72). (I. TOMA - ca- 
resp.).

a F.C. PETROLUL - C.S.U. GALATI 
2—0 (2-0). In tribune, circa 2 000 de 
spectatori ; teren alunecos, dezghe
țat. . Golurile au fost înscrise de Si- 
maciu (min. 6 și 11). Antrenorul Va
lentin Stănescu a utilizat formația : 
Mîrzea (Constantin) — Gh. Dumitres
cu, Sotir, Stanciu, Butufei — Dobres- 
cu, Cozarec, Angelescu (N. Florian) 
— Pisau (State), Simaciu, Fl. Dumi
trescu. (I. TANASESCU — coresp.),
• SIRENA - RAPID 3-4 (3-2). 

Meci foarte spectaculos Ea care cu 
asistat aproximativ 1 000 de specta
tori. Divizionara C Sirena a condus 
la un moment dat cu 3—1 pe expe- 
rîmentații jucători rapidiștî, dar, prnă

la urmă, o trebuit să cedeze lo li
mită. Pentru învingători ou marcat 
Cojocaru (min. 17), Bartales (min. 
40), Pîrvu (min. 75) și Manea (min. 
82). iar pentru învinși Doru Popescu 
(min. 16 șl 37) șl Aspricioiu (min. 
18). (D. MORARU-SLIVNA - coresp.).
• U.M.T. - MINERUL ANINA 3-4 

(3—0). Pentru oaspeți au înscris Car- 
maș, Șchiopu, Mihuț și Borceanu ; 
pentru gazde, Belano, (2) șl Roman.
• C.S. BOTOȘANI - C.F.R. PAȘ

CANI 1-1 (0-0) ; C.S.M. SUCEAVA
- MINERUL GURA HUMORULUI 3-1 
(1-0) ; ZIMBRUL SUCEAVA - FORES- 
TA FĂLTICENI 3-3 (2-1).
• ȘOIMII SIBIU -STEAGUL 

BRAȘOV 0—1 (0—1). A marcat 
(min. 42).
• UNIREA ALEXANDRIA - 

VERSITATEA CRAIOVA 0-0.
m 1NCEPIND DE AZI s-cu pus în 

vinzore, la casele obișnuite, biletele 
pentru meciul Steaua — F.C. Bihor, 
oare se va disputa duminică pe sta
dionul Steaua.

ROȘU 
Moise

UNI-

ARBITRI MARI N-AU ȘTIUT SA RĂSPUNDĂ
LA „INTREBARI MICI"! DE CE?

adevă- 
o mare 
din le- 
număr 
printre

Biblioteca Centrului de 
cercetări pentru educație fi
zică și sport, in colaborare 
cu Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică 
și sport, organizează luni 27 
februarie (ora 12), la sediul 
din Bd. Muncii 37—39, o 
dezbatere cu tema : „Despre 
prezentul și viitorul sportu
lui nostru de performanță'*.

PE MICUL ECRAN
VINERI 24 FEBRUARIE, ora 22 

(pe programul II) : „Telerama 
sport" (emisiune realizata de Du
mitru Tânăsescu și Viorel Raba).

SIMBATA 25 FEBRUARIE, ora 
15,25 : „Arte marțiale", film de 
Radu Stoenescu ; ora 15,45 : De
monstrațiile laureaților Campiona
tului mondial de patinaj artistic 
ie la Strasbourg (comentator t 
Cristian Țopescu).

DUMINICA 26 FEBRUARIE, ora 
8 : „Sportul pentru toți" — gim
nastica la domiciliu ; ora 15,45 : 
Șah mat în... 15 minute (emisiu
ne realizată de maestra interna
țională Eliscbeta Polihro-nîade) ; 
ora 16 : Fotbal, Sport club Bacău 
•— Dinamo (transmisiune directă 
de la Bacău a reprizei a ll-a ; 
comentator — Grigore llisei).

înainte de a începe cu 
rat, sezonul a debutat cu 
surpriză. Katarea testului 
bruarie din partea unul 
îngrijorător de arbitri, 
care și mulți cavaleri ai fluie
rului care ne reprezintă peste 
hotare — un adevărat fiasco In 
grup — nu poate fi decît o mare 
surpriză. Interesant (dar nu mal 
puțin îngrijorător în același timp) 
este că deși baremul probelor li
rice s-a înăsprit (73 de secunde 
pe 400 m, spre exemplu, în loc 
de 75 secunde), ele au fost tre
cute în proporție de 95 la sută. 
Eșecul a survenit la probele teo
retice, acolo unde un O. Anderco, 
L Igna, C. Ghiță. N. Raab, I. Rus 
(să-l amintim doar pe cei con
sacrat! !) n-au reușit să îndepli
nească media 7 la cele două pro
be (filmul F.I.F.A. cu 70 de ima
gini și proba scrisă cu 10 între
bări). A lost prea exigentă co
misia sau au fost nepregătit! can
didați! 7 ,.Intr-o perioadă în care 
în toate domeniile se pune mare 
preț pe calitate, pe creșterea e- 
xigenței, era firesc ca și exame
nul cavalerilor fluierului să fie 
dominat de exigență. Această e- 
xigență a probei scrise se înscrie 
In stilul de lucru F.I.F.A., între
bările fiind clare și legate de 
joc, cu o logică precisă. Iar fil
mul cu 70 de imagini din jocul 
de fotbal a fost văzut și Ia Sibiu, 
anul trecut, (n.r. — Film, prac
tic, în reluare, deci, ceea ce a- 
gravează șl mai mult nota lui 
I. Igna — 5,71 — și mal ales a lui 
I. Rus — sub 6 — care obținuse 
7,20 la proba scrisă !) înclinăm 
să credem eă proba teoretică a 
fost tratată cu prea puțină aten
ție, mizindu-se pe răspunsuri în 
...virtutea inerției !“ opinează 
George Gherghe, apreciat spe
cialist care a răspuns de testarea 
arbitrilor divizionari A.

De fapt care au fost aceste „în- 
trebări-ghilotină” In fața cărora 
O. Anderco n-a obținut decit no
ta 4,70, C. Ghiță doar 4,90, iar 
I. Igna numai 5,70, ca să ne re
ferim la „vîrfurile” cavalerilor 
fluierului restanțieri 7

„Un jucător aflat în ofsaid pasiv 
in momentul cînd e jucată min
gea poate fi fluierat in poziție 
de ofsaid 7“ Răspuns corect : Da, 
dacă : a) încearcă să obțină a- 
vantaj ; b) dacă influențează jo
cul !

„La executarea unei lovituri de 
Ia H m in minutul 40, executan
tul trece pe deasupra mingii, fă
ră să o atingă. In același timp 
un coechipier pătrunde în supra
fața de pedeapsă și execută pe- 
naltyul. Care este decizia dacă : 
») mingea intră în gol, b) min
gea e trasă peste poartă, c) min
gea e atinsă de portar și res
pinsă în corner, d) mingea e res
pinsă în terenul de joc ?“ La a- 
ceastă întrebare formulată de 
F.I.F.A. răspunsurile corecte 
sînt : a) avertisment celor doi 
jucători și repetarea loviturii, b) 
avertisment și lovitură de poar
tă, c) avertisment și lovitură de 
COlț, d) avertisment și, dacă nu 
e cazul acordării avantajului, o- 
prirea jocului și lovitură indi
rectă în favoarea echipei în a- 
părare. A mai fost o întrebare 
simplă, logică, în fața căreia 
mulți arbitri s-au opintit. Pen
tru că nu e o mare filozofie să 
răspunzi, cu puțin efort intelec
tual, la întrebarea „Ce decizie 
ia arbitrul dacă in timp ce min
gea se îndreaptă spre poartă, în 
teren intră un spectator ?«* Dacă 
mingea intră în gol se acordă, 
logic, gol, iar dacă spectatorul 
(sau orice alt corp străin) atin
ge balonul — indiferent dacă a- 
cesta intră sau nu în poartă — 
se acordă minge de arbitru. Unii 
cavaleri ai fluierului ar putea o- 
biecta că nu s-au întilnit, în ac
tivitatea lor, cu asemenea cazuri.’ 
Dar e suficient să se întîmple o 
.singură dată o fază asemănă
toare, pe care dacă nu știi să o 
rezolvi teoretic, în liniștea sălii 
de examen, atunci cu siguranță 
mai greu vei găsi soluția exactă 
în vuietul tribunelor. Conchidem, 
deci, că nu exigența comisiei a. 
fost de vină, ea oferind întrebări 
din regulament și din chestiona
rele F.I.F.A., publicate în litera
tura de specialitate și prelu
crate cu arbitrii noștri. De 
vină a fost și de această dată, 
ca de atitea ori, în teren, super
ficialitatea cavalerilor fluierului, 
lipsa lor de concentrare și de 
discemămînt. Carențe care, nu 
o dată, au creat atitea probleme, 
denaturind rezultate.

Cînd învățați pentru corigente 
stimați cavaleri ai fluierului ? E- 
xamenul vă așteaptă în fiecare 
duminică !

Mircea M. IONESCU

GOSPODARII STADIOANELOR PREGĂTESC ARENELE
(Urmare din pag. I)

nul Republicii din Capitală. ,Jn 
momentul de față, ne declara 
ieri la amiază tovarășul Florin 
Drăghici, administratorul marii 
baze bucureștene, pe terenul de 
joc nu se mai află zăpadă. Am 
luat toate măsurile pentru ca 
stadionul să se prezinte în cele 
mai bune conditiuni. Aproxima
tiv 100 de oameni au lucrat Ia 
îndepărtarea 
de pe teren, 
de pe scări 
acces către 
vă mai informez că și instala
țiile stadionului sînt gata să-și 
primească oaspeții, la vestiare, 
dușuri, cabinete medicale etc. 
fiind efectuate toate reparațiile 
necesare**.

De la București să facem un 
salt pînă la Bacău, acolo unde 
S.C. va evolua în compania lui

zăpezii, nu numai 
ci și din tribune, 
și de pe aleile de 
stadion. Vreau să

Dinamo București. Informațiile 
ni le-a furnizat chiar antre
norul principal al gazdelor, Du
mitru Nieolae-Nicușor: „La Ba
cău, ca și in toată Moldova, 
cantitatea de zăpadă căzută luni 
și marți a fost mai mare ca in 
alte zone ale țării. Dar miercuri 
s-a lucrat toată ziua la stadion, 
realizîndu-se curățirea comple
tă atit a terenului cit și a tri
bunelor. Pentru ziua de joi a mai 
rămas să fie transportată zăpa
da de pe pista stadionului pen
tru ca totul să fie în ordine**.

în privința stadionului Steaua, 
de la conducerea clubului am 
fost informați că, încă de marți, 
s-a lucrat intens la degajarea 
terenului de joc, a tribunelor, 
precum și a terenului nr. 6,pe 
care se desfășoară antrenamen
tele și unde va avea loc și par
tida de juniori Steaua — F. C. 
Bihor.

Dar la Timișoara, ce acțiuni

s-au întreprins ? „La noi n-a 
mai nins de trei zile, ne-a de
clarat Liviu Tințaru — secre
tarul comisiei județene de fot
bal, vechi activist sportiv — așa 
eă de marți s-a acționat cu 
multă energie pentru curățarea 
suprafeței de joc. Au lucrat ac
tiviști sportivi, majoritatea din 
cadrul C.J.E.F.S. Timiș. La ora 
cînd vorbim (n.r. joi la amiază) 
se degajează de zăpadă terenul 
nr. 2, acolo unde este progra
mat meciul de juniori Politeh
nica Timișoara — F. C. Con
stanța. Rămine de rezolvat pro
blema curățirii dc zăpadă a tri
bunelor și a scărilor**.

Cum se vede, gospodarii sta
dioanelor s-au îngrijit din timp 
de îndepărtarea zăpezii căzute, 
de pregătirea suprafețelor de 
joc, a anexelor, astfel ca prima 
etapă să se bucure de condi- 
țiuni cit mai bune de desfășu
rare.



MARIANA SUMAN,
ÎNVINGĂTOARE
IN „PREMIUL

ZIARULUI IZVESTIA"
în cadrul 

internațional 
Izvestia“, care se desfășoară la 
Moscova, în cursa de 800 m 
a fost înregistrat un dublu suc
ces românesc prin Mariana 
Suman 2:06,1 și Elena Tăriță 
2 07,2. La triplu salt. Anatoli 
Pișkulin (U.R.S.S.) 16,86 m, la 
60 m Vera Anisimova (U.R.S.S.) 
7.31 s.

concursului atletic 
„Premiul ziarului

TURNEU INTERNATIONAL
între 7 

desfășura, 
17-lea turneu internațional de 
șah al României. Actuala edi
ție promite să fie deosebit de 
puternică, reinnodind tradiția de 
acum 20—25 de ani, cînd evo
luau la București jucători din 
elita mondială a eșichierului.

Printre invitații de peste ho
tare, care și-au confirmat parti
ciparea, se numără marii 
maeștri Uhimann (R.D. Germa
nă) — Elo 2575, Rodriguez (Cu
ba) — 2470, Pîdevski (Bulgaria) 
—■ 2455, maeștrii internaționali 
Lukacs (Ungaria) — 2460, Ma- 
rianovici (Iugoslavia) — 2450,
Minev (Bulgaria) — 23.90, Bel
lon (Spania) — 2350, Ftaeinik

și 23 martie se va 
în Capitală, cel de-al

DUBLA INTILIIRE
DL TENIS JUNIORI AEE

DUKLA TRENCIN A CIȘTIGAT
CUPA FEDERAȚIEI"

POIANA BRAȘOV, 23 (prin 
telefon). Ultimul meci al edi
ției a XIX-a a „Cupei federa
ției" la hochei pe gheață, al 
cărui retur s-a disputat, în aer 
liber, la Poiana Brașov, a avut 
loc între selecționata noastră 
divizionară și formația sovie
tică Dizelist Penza. Echipa so
vietică, dornică să nu pără
sească competiția fără să nu 
fi realizat vreun punct, a ju
cat foarte bine (a realizat, de
altfel, cea mai bună evoluție 
a ei la acest turneu) și a ob
ținut victoria cu 5—3 (1—0,
3—0. 1—3).

DE SAH AL ROMÂNIEI>

(Cehoslovacia) — 2390, maestrul 
Skrobck (Polonia) — 2460.

Din țara noastră au fost de
semnați următorii participanți : 
maeștrii internaționali Cîocâltea
— 2455, Șubă — 2430. Stoica — 
2420, maeștrii Ghindă — 2440, 
Ungureanu — 2410 și Biriescu
— 2390. Se așteaptă, de ase
menea, un mare maestru din 
Uniunea Sovietică.

Turneul va C de categoria a 
8-a pe scara F.I.D.E. (coefi
cient mediu Elo între 2426 și 
2450), pentru obținerea unei 
note de mare maestru fiind ne
cesare 10 puncte (din 15), iar 
pentru aceea de maestru inter
național 8 puncte.

LA HOCHEI
Trebuie să arătăm însă că a- 

ceastă victorie i-a fost facili
tată și de slaba comportare a 
echipei noastre care abia în 
ultima parte a meciului a pres
tat un joc ceva mai ambițios, 
mai hotărât și mai activ in 
ofensivă în restul timpului 
însă formația română (lipsită 
și de două piese de bază, Nis- 
tor și Olenici — accidentați) 
s-a prezentat slab. nrestînd 
poate cea mai nemulțumitoare 
evoluție a sa din ultimul timp. 
Am asistat la ratări copioase, 
în serie, la multe neatenții 
apărare (prompt speculate 
hocheiștii din Penza).

Cele 7 goluri ale partidei
fost realizate, in ordine, de : 
Kosaurov min. 5, Kalinin min. 
21, Gherasimov min. 25, Kres- 
nenkev min. 39, Antal min. 41, 
Sireaev min. 44, Tareana min. 
48 și Solyom mia. 58.

A arbitrat corect V. Okoliei- 
ani (Cehoslovacia) ajutat de 
M. Presneanu și St. Earâu.

La încheierea turneului, cla
samentul ediției a XlX-a a 
competiției se prezintă astfel : 
1. Dukla Treneia 7 p. 2. SeL 
divizionară 3 p. X Dizelist 
Penza 2 p.

Călin ANTONESCU

în 
de

au

p.

Astăzi, la Copenhaga,

START ÎN C.f. PtNJRU ARME CU AER COMPRIMAT
COPENHAGA, 23 (prin tele

fon). Delegația trăgătorilor ro
mâni care participă la cea de 
a VIII-a ediție a Campionate
lor europene pentru arme cu 
aer comprimat, se află de 
luni în capitala Danemarcei. 
Dan Iuga, Corneliu Ion, Liviu 
Stan, Marinică Trușcă, iar de 
marți, și Dumitra Matei au e- 
fectuat cîteva reușite antrena
mente de acomodare cu sala de 
concurs. Dealtfel, locul de des
fășurare a întrecerilor care vor 
desemna pe noii campioni ai 
continentului, la pistol și la 
pușcă de la 10 metri nu este 
unul destinat expres tirului. In
stalațiile specifice întrecerilor

cu arme cu aer comprimat au 
fost montate într-una din sălile 
care au găzduit, nu de mult, 
meciuri din cadrul campionatu
lui mondial de handbal. Aceas
tă improvizație nu va împiedi
ca, însă, nicidecum, desfășura
rea în condiții foarte bune a 
competiției care începe mîine 
(n.r. astăzi), întrucît gazdele — 
federația daneză de specialitate 
— se achită perfect de obliga
țiile pe care și le-au asumat 
în calitate de organizatoare.

Prima care va intra în con
curs este Dumitra Matei, în ca
drul întrecerii de pușcă 10 me
tri. Trăgătorii de pistol intră în 
competiție sîmbătă.

în septembrie, la București

REVANȘA MECIULUI DE BOX ROMANIA - S.U.A.
în cursul unor tratative bila

terale; Federația română de box 
a propus forului similar din 
S.U.A. ca meeiurile-revanșă ro
mâno-americane să aibă loc in 
cursul lunii septembrie 1978, in 
România. Au fost propuse și

următoarele date : 17 septem
brie — la București (meciul 
principal), 21 septembrie — la 
Galați și 26 septembrie — la 
Constanța. Se așteaptă confir
marea din partea federației a- 
mericane.

R. F. G. - ANGLI A 2-1 (0-1), VICTORIE 
DIFICILĂ A CAMPIONILOR MONDIALI

muller), Abramczyk, Hoelzenbein 
(Worm), Rummenigge. Anglia : 

Clemence — Neal, Watson, Hu
ghes, Mills, Wilkins, Keegan 
(Francis), Brooking, CoppeU, 
Pearson, Barnes.

★
GLASGOW, 23 (Agerpres). — Pe 

stadionul „Hampden Park** 
Glasgow in prezența a peste 60000 
de spectatori, reprezentativa Sco
ției a întrecut cu scorul de 2—1 
(1—1) selecționată Bulgariei. In 
minutul ?, Mladenov a deschis 
scorul, gazdele au egalat prin 
Gemmill din penalty in minutul 
42. Golul victoriei a fost marcat 
de Wallace (min. 83). Scoția : 
Blyth- — Kennedy, McQueen, 
Miller Donachie, Souness, Hart
ford, Macari, Gemmill, Dalglish, 
Jordan (Wallace) ; Bulgaria : 
Staikov — Nikotov, lencev, Bo- 
nev, Kiev, Kaserov, Ivanov, Slav- 
kov, Jeliaskov, Mladenov, Zdrav- 
kov. >

se* scrie, printre altele : „Cam
pionii mondiali au resimțit 
absența unui conducător de 
joc, eforturile depuse de Schwar- 
zenbeck nereușind nici un moment 
să suplinească absența din for
mație a Iul Beckenbauer. Golul 
înscris in finalul partidei de 
Bonhof a adus echipei vest- 
germane o victorie care nu a re
flectat fizionomia unui meci sal
vat de la monotonie de formația 
oaspete*.

Arbitrul austriac Franz Woeh- 
rer a condus următoarele for

mații : R. F. Germania : Maier — 
Vogts, Ruessmann, Schwarzen- 
beck, Zimmermann. Neumann 
(Dietz), Bonhof, Flohe (Burgs-

Peste M IM de spectatori au ur
mărit pe stadionul olimpie din 
Munchen intilmrea internațional» 
amicală de fotbal dintre selecțio
natele R- F. Germania și Angliei, 
încheiată cu scorul de 2—1 (9—1> 
in favoarea gazdelor. Conduși la 
pauză, prin gotul înscris de Pear
son (min. 42). fotbaliștii vest-ger- 
manî a-j reușii in cele din urmă 
să cîștâge datorită punctelor mar
cate !n ultimul sfert de oră de 
Worm (min. 71) și Bonhof (min. 
8S). Comentind acest med, cores
pondentul agenției „France Pres-

din

re-
tâ-

în vederea 
prezentativelor 
rii noastre (juniori și junioare) 
la competițiile europene oficia
le ..indoor", sportivii români iau 
parte, începînd de 
întîlniri amicale 
Ungariei.

La București. în 
gust", de Ta ora 9, 
meciurile formației ______ __
In lotul României au fost no
minalizate următoarele jucă
toare : Gabriela Dinu. Camelia 
Chiriae, Gabriela Szoko, Coz- 
mina Popescu, Marilena Toto- 
ran, Nadia Becherescu și Lucia 
Romanov. în cursul acestei 
săptămîni ele au participat la 
un concurs de selecție pe ace
eași suprafața de joc pe care se 
va desfășura și meciul cu for
mația Ungariei. Antrenorii e- 
chipei sint Aurel Segărceanu, 
Tudorel Bădin și Ecaterina Ro
și anu.

în aceleași zile (vineri, sim- 
bătă și duminică) echipa de ju
niori va susține un meci în de
plasare. în localitatea Beret- 
tyoujfalu din Ungaria. Iată lo
tul care a făcut deplasarea, sub 
îndrumarea antrenorului Gheor- 
ghe Boaghe : Eduard Pană. An-

participării 
de tenis ale

azi, la două 
cu echipele

sala ..23 Au- 
vor avea loc 

feminine.

li r ei Mirza. Liviu Mancas, Da
niel Stăneseu. Mihai Șovar 
Daniel IoanovicL

In competițiile europene pe 
teren acoperit atit băieții
și fetele susțin primul lor med 
la Viena, în zilele de 4—5 mar
tie. cu echipele Austriei.

Si

cit

TELEX • TELEX

I
I
1

:■

• In concursul de Ic Br:&bo- 
inoîâioarec australiana Tracey 

Wickham a stabiEt ua nou record 
mondial în proba de 800 m liber cu 
timpul de 8:30,53. (Vechiul record era 
de 8:31,30).

HANDBAL a La Szeged. în sfertu
rile de finală aie „Cupei C-pelor", 
echipa masculină locală Volan a în
trecut cu 26-22 (15-1(0 formația po
loneză An.'iana Lodz. In cadrul oce- 
leiașî competiții, A.S.K. Vorwarts 
Frankfurt pe Oder (R.D. Germana) a 
învins pe teren propriu, cu 17—13 
(9—7), formația vest-germanâ V.F.L 
Gumme rsbach.

HOCHEI a Continuîndu-și pregăti
rile pentru C.M. (grupa B), 
reprezentativa Poloniei a pier
dut, la Varșovia, cu scorul de 
5—3 (0—0, 1—2, 4—1) în fața selecțio
natei secunde a Cehoslovaciei.

ȘAH o Cea de-a 12-a partida a 
meciului dintre maestrele Maia Ci- 
burdanidze și Alia Kușnir, care-și dis
pută în localitatea vest germană Bed

TENIS • în prrmjî tar oi probei 
de dublu ol turneului de Io De
troit, perecbeo Vîrginio Ruzrei — Mi
ma lausovec a învins cu 7—6. 2 6. 
6-1 cuplul Hanna Suochoaoeo — Ni
cole lorenzem . In codrul turneului 
internațional de tenis de îe Denver 
(Colorado). J'mmy Connors l-a învins 
cu 7—6. 6-0 pe Peter Homing.

REȚETE UTILE PENTRU „ÎNCĂLZIRE"
ÎN TOATE ANOTIMPURILE!

cam- 
curs

In multe țări europene, 
pionatele naționale sint in 
de desfășurare sau au fost re
luate, cu toate că anotimpul ier
nii pune probleme nu prea ușoa
re în fața jucătorilor și echipelor. 
Nu vom aborda o problemă ar
hicunoscută de sezon, privind 
starea terenurilor, ci ne vom o- 
cupa de cu totul altceva. „Se in- 
tîmplă — in timpul Întreruperii 
campionatului — scrie ziarul 

„Sport**-Zurich — ca unii jucă
tori să aibă un surplus de greuta
te. La noi (n.r. în Elveția) un a- 
semenea
Renato 
central

caz s-a petrecut cu 
Cucinotta, atacantul 

al formației F. C.

• RELATIV LA PRIMUL LOC, TUR
NEUL CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY 
continuă să fie — ca, de regulă, în ultimii 
ani — un „dialog la distanță" Franța — 
Țara Galilor. Pînă la 18 martie, cînd 
Edwards și Gallion se vor găsi față-n 
față, la Cardiff, și cînd francezii (dețină
tori ai trofeului, după marșul lor trium
fal din ediția precedentă, pe care au ab- 
solvit-o fără infringers) vor căuta să ega
leze performanța galezilor, cîștigători la 
find în 1975 și 1976. Chiar dacă Franța 
s-a impus greu, numai 10—9,. sîmbătă, ia 
Paris, în fața Irlandei, suporterii XV-lui 
condus acum de Bastiat (căpitan de echi
pă după abandonul lui Fouroux) au des
tule motive de satisfacție. Pe planul cla
samentului, pentru că — pe planul spec
tacolului — continuă. să deplîngă tot mai 
sensibila absență din joc a ceea ce ei nu
mesc „Ies feux d’artifices". combinațiile 
$i încrucișările de pe linia de treisferturi, 
jocul la mină care face deliciul publicu
lui. Lupta surdă, închisă, sobră, gravă 
între înaintări, pentru cucerirea balonu
lui, place pentru că face și ea parte din 
joc. La fel, loviturile de picior. Dar fran
cezii jinduiesc după „șarjele cavaleriei 
ușoare" și consideră că „un singur cssai, 
la Paris, contra Irlandei, e prea puțin"... 
• NATALIA MĂRĂȘESCU aleargă la 
Budapesta 4:05,0 pe 1500 m și spulberă 
(cu peste 3 secunde) recordul mondial pe 
teren acoperit al englezoaicei Mary Ste
wart l Rezultat excepțional, mai ales că 
este obținut pe o pistă de 180 m, mai 
puțin de jumătate din cei 400 m ai cla
sicei piste de stadion în aer liber. După 
părerea specialiștilor, rezultatul de marți 
al Natalie» ar însemna sub 4 minute în 
aer liber, în condițiile unei pregătiri spe

cifice. Dacă mai adăugăm că atleta noas
tră a plecat la acest concurs direct de la 
Băile Felix, fără a avea „curse in picioa
re", acest 4:05,0 capătă noi contururi. Și 
legîndu-1 cu recentul 4 .*09.5 al Ilenei Silai 
(pe aceeași pistă de la Nepstadion), gă
sim suport unor așteptări optimiste pen
tru „europenele" de sală de luna viitoare, 
de la Milano. Va fi acolo și Kazankina ? 
Nu de mult, intr-un interviu acordat zia
rului nostru, ea declara că nu_  • AC
TUALITATEA IN BOX a fost dominată

de. meciul de la Las Vegas dintre Leon 
Spinks și Cassius Clay pentru titlul mon
dial la „grea", în care cele 12 kg în plus 
ale deținătorului centurii n-au putut pre
vala cei 12 ani în minus ai challange- 
rului... Și astfel, Clay — care a rămas 
doar un tehnician, azi fără viteza și du
ritatea loviturilor de odinioară — pierde 
titlul suprem într-un februarie 1978 mai 
puțin fast pentru el decit a fost acel fe
bruarie 1964 cînd, la Miami Beach, deve
nea campion al lumii la toate categoriile, 
învingîndu-l prin k.o. în repriza a Vil-a 
pe Sonny Liston... Cu înțelepciunea ani
lor în plus, dar — fără îndoială — și cu 
povara înfrângerii fără drept de apel, 
Cassius Clay face probabil prima sa de
clarație de bun simț dintr-o îndelungată 
carieră de tirade sforăitoare și autoelogii :

„Nn meritam să eiștig. Spinks a, fost mai

Printre ei, ca și acum 4 ani la 
românul Nicolae Rainea, într-o 
de elită, cu francezul Wurtz, 
Linnemayr, italianul Gonella, 
Corver. „Deschizătorul de pîr-

agresiv decit mine”. Unde sînt frazele 
bombastice din preajma meciurilor sale 
cu Foreman, Paterson, Cooper, London, 
Mildenberger, Frazier, Norton ? Unde este 
emfaza celui care spunea : „Sînt atît de 
rapid, incit seara, cînd mă culc și între
rup comutatorul, ajung in pat înainte de 
a se stinge becul” ! ? • TURNEUL FI
NAL AL C.M. de fotbal își face simțită 
apropierea... Un ordinator electronic, în
cărcat cu informații asupra celor 16 par
ticipante, confirmă duelul America de sud 
— Europa pentru supremație, pronosti- 
cind, în ordine, Brazilia, R.F.G., Argenti
na, Olanda. Iar F.I.F.A. face pași concreți 
in organizare, desemnind arbitrii turneu
lui final. ~ '
Munch en, 
companie 
austriacul 
olandezul

Andrei Radulescu (Mexic, 1970) a 
mină bună... • LA NUMAI 25 DE

tie" 
avut____ _______ _
ANI (după ce a cîștigat 5 ani la rînd 
Cupa __ ii
Moser-Proell tremură pentru supremația 
sa în schiul alpin. „Specialul” de la St. 
Gervais și „uriașul" de la Megeve sint — 
pentru ea — cele mai recente semnale de 
alarmă. Asaltul fetelor de 17—18 ani e 
viguros, bine armat și multiplu. Cu o 
nerăbdare întreprinzătoare și dinamică, 
schioarele noului val, Perrine Pellen, Eva 
Solkner, Lise Marie Morerod, tind să in
staureze și în schi — după modelul na- 
tației sau gimnasticii feminine — regula 
marilor performanțe Ia vîrste sub 20 de 
ani. Dar, dacă ne gîndim bine, aria spor
turilor care încep să se supună acestei 
reguli e tot mai întinsă...

Radu URZICEANU

Mondială), austriaca Annemarie

Zurich. Pentru a slăbi el 
s-a înfofolit in 3—4 treninguri, 
pături și peste toate acestea... ă 
îmbrăcat și un echipament im
permeabil din material plastic ! 
Evident, jucătorul a transpirai 
puternic, a slăbit cit trebuia, dar 
mai pe urmă s-a sensibilizat, 
accidentările, cum ar fi întinde
rile de ligamente, entorse etc. 
făcîndu-1 multă vreme indisponi
bil**. Faptul acesta a fost relatat 
medicului fizioterapist de pe 
lingă lotul reprezentativ vest- 
german, Erich Deusser. Răspun
sul acestuia a f>st succint, dar 
concludent : , „Metoda de slăbire 
folosită de Cucinotta, a fost gre
șită și iată că el a trebuit să 
sufere consecințele. Cea 
bună rețetă de slăbire este 
trenamentu], efortul fizic, cu 
tarea slăbirilor forțate prin 
nă, îmbrăcarea mai multor

mai 
an- 
evi- 
sau- 

________________  _ ___  tre
ninguri etc“ — spune specialistul 
vest-german.

în altă ordine de idei, referin- 
du-se la antrenamentul și încăl
zirea sportivului în anotimpul 
rece sau cald, fizioterapistul 
spune : „încălzirea trebuie făcută 
într-un echipament ușor, adecvat 
temperaturii de afară și nicide
cum într-un trening gros. De ce? 
Este recomandabil ca pielea să 
se mențină rece, umedă și numai 
mușchii să fie încălziți ca ur
mare a mișcării și a exercițiilor 
fizice. Nici în vestiare nu trebuie 
să fie prea cald sau prea ră
coare. Temperatura în cabine 
trebuie să fie în raport cu vre
mea de afară*.

El atrage atenția asupra proce
deului greșit folosit de unii ma
sori care fac frecții cu alifii 
termogene. Acestea sînt contrain
dicate, deoarece ele încălzesc doar 
suprafața pielii și nu pătrund a- 
dînc în fibra musculară, în 
plus, ungerea pielii închide porii 
și limitează eliminarea toxinelor 
din corp. După părerea sa, cel 
mai eficient mijloc de încălzire a 
mușchilor este... apa rece. Con
trastul care se creează între pie
lea rece, umedă și fibrele mus
culare le menține pe acestea 
din urmă..5 calde. Se învelesc 
bucăți de gheață într-un prosop 
umed care apji se folosește pen
tru masaj, acordîndu-se însă o 
mare atenție duratei acestui pro
cedeu, pentru ca frigul să nu 
pătrundă în țesuturile adinei. 
„Folosind această metodă — spu
ne Deusser — jucătorii din echi
pa reprezentativă a R.F.G. nu au 
avut nici o întindere de liga
mente. rupturi de mușchi, entorse 
sau alte traumatisme cauzate de a 
greșită încălzire".


