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Primele roade ale unei ample acțiuni de selecție In rlndurile copiilor

munte, stratul 
continuă 
pe

de 
să 

iubitorii 
iarnă, 

intr-un 
un grup

La
zăpadă 
îmbie 
sporturilor de 
Pe Semenic, 
decor feeric, 
de tinere fete se pregătesc să ia 
startul intr-o întrecere pe schiuri

NEAGU

Inițiativa Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport privind acțiunea genera
lă de selecție a copiilor pen
tru atletism a avut un puternic 
ecou în rîndul activiștilor pe 
tărimul sportului din județul 
Galați. Cu o mînă de profesori 
harnici, care-și iubesc și își res
pectă meseria, în rîndul cărora 
se cuvine să-i amintim pe L 
Bratu, I. Tănăsescu, M. Corcio- 
va. I. Măciacă și D. Văduvoiu 
(de la C.S.Ș. nr. 1 Galați), Ste
fania Constantin (C.S.U. Ga
lați). R. Voinescn (C.S.Ș. Te
cuci), activiștii C.J.E.F.S. Ga
lați au organizat concursuri la 
cele patru probe (alergările pe 
50 și 600 m, săritură în lungime 
de pe loc și aruncarea mingii 
de oină) în 110 unități școlare 
din județ. Cu acest prilej au 
fost testați un număr de 18 373 
(!) de elevi în vîrstă de 10—14 
ani.

în prima etapă, au fost or
ganizate concursuri de selecție 
la cele patru probe în 34 de 
școli generale din Galați. 10 din 
Tecuci și 66 de unități școlare 
din mediul rural. Din cei pes
te 18 000 de copii testați 530 au 
îndeplinit unul sau mai multe 
dintre haremurile stabilite pen
tru etapa I (pe școală).

La etapa a II-a (pe județ) 
s-au prezentat 306 elevi, din
tre care au realizat haremurile 
numai 135, concursul organizat 
la sfîrșitul lunii noiembrie, pe

stadionul „Dunărea" din Ga
lati. constituind o adevărată 
sărbătoare a atletismului șco
lar din această zonă a tării.

Cei mai dotați dintre copiii 
prezenți la această ultimă fază 
a concursului de selecție au 
fost incluși în secțiile unități
lor sportive specializate. Nu
mărul atletilor de la C.S.Ș. 
nr. 1 Galați a crescut cu 20 
(14 fete și 6 băieți), cel al spor
tivilor de la C.S.U. cu 18 (12
fete și 6 băieți), iar în secția 
de atletism a C.S.Ș. Tecuci au 
fost cooptați 4 tineri (doi bă
ieți și două fete). Toți acești 
copii talentati beneficiază acum 
de condiții bune de pregătire 
și de perfecționare, de instrui
rea lor ocupîndu-se tehnicienii 
cel mai pricepuți din județ.

După cîteva luni de pregătire 
specială, mai multi copii au în
registrat apreciabile salturi ca
litative. Dintre cei care promit 
cel mai mult îi amintim 
Magda Postolache (11 ani
provine de la Sc. gen. nr. 6 — 
prof. Mitrița Musec), Daniela 
Slabu (10 ani) și Silvia Can- 
drea (11 ani), ambele provenite 
de la Șc. gen. nr. 5 (prof. A. 
Popoiu), Victoraș Neacșu (13 
ani), de la Șc. gen. nr. 11 (prof. 
O. Iamandi), Olga Amirei (11 
ani), de la Șc. gen. nr. 33
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Cum se integrează în muncă, la catedră, tinerii absolvenți ?

FIINDCĂ ESTE FRUMOASĂ, FIINDCĂ NE PLACE 
PROFESIUNEA DE DASCĂL DE SPORT, 

S-O ÎNDEPLINIM CU COMPETENTĂ,
CU DĂRUIRE, CU TOATĂ RESPONSABILITATEA

Sondajul ziarului nostru

Ca în fiecare an, în toamna trecută o nouă generație de profe
sori de educație fizică s-a prezentat la catedră. Sînt dascăli de 
sport foarte tineri. Toți au înainte o viață de muncă intr-o disci
plină de invățămint pe care și-au ales-o fiindcă este frumoasă, 
fiindcă le place și pentru care — cei mai mulți — au dovedit apti
tudini, vocație. Folosind ca element de referință cel mai proaspăt 
eșalon de cadre didactice de specialitate, sondajul nostru (întreprins 
cu concursul inspectoratelor școlare județene), și-a propus să rele
ve, in paralel cu afinitățile unor tineri cu profesiunea de dascăl de 
sport, și modul cum ei se integrează în procesul muncii, prin com
petență, prin dăruire, prin responsabilitate.

„O IDENTIFICARE PROMIȚĂTOARE CU NOUA PROFESIUNE.."

Acesta este, în esență, conți
nutul referatului pe care in
spectorul metodist de speciali-

CAMPIOANA A FOST ÎN IMPAS,
DAR SE VA RIDICA IARAȘI

ierarhici volcihali.Micc văzut din tahdra dinamoviștilor• Dudul din fruntea
Atmosferă contrastantă 

sala Dinamo, cu citeva zile 
urmă, la antrenamentele, s 
cesive, ale voleibalistelor și vo
leibaliștilor campioni „en ti
tre". Mai bine zis, stare de spi
rit diferită. Fetele, suprave
gheate de maestra emerită a 
sportului Doina Ivănescu, iși 
încheiau vesele și zgomotoase 
ședința de pregătire cu un joc 
„două la două" la care fuseseră 
reținute, din rațiuni pe care 
numai antrenoarea le știa, Vic
toria Banciu, Alexandrina Con- 
stantinescu, Carmen Puiu și Eu
genia Milencu...

între timp, 
păreau, rînd 
liștii, parcă 
mai triști ca 
tinele minute 
neau pînă la începerea antrena
mentului s-au adunat, unul cîte 
unul, ca niște copii cuminți, în 
jurul scaunului de pe care ur
măream jocul celor patru fete. 
Laurențiu Dumânoiu și Mircea 
Tutovan, trăgătorii principali ai 
campioanei și ai naționalei, se 
angajează cu ușurință, ca întot
deauna, în discuții. Și, ca de 
obicei, nu bat drumuri ocolite.

Ce s-a petrecut, ce se pe
trece cu Dinamo ? Dumănoiu 
este de părere că echipa a re
simțit schimbările survenite în 
sextetul de bază în acest sezon, 
că îndeosebi absenta lui Oros, 
indisponibil pe tot campiona
tul, i-a diminuat capacitatea 
tactică, dar mai ales că obo
seala psihică acumulată pe par
cursul anilor de dinamoviștii 

' componenti ai lotului a dus-o 
la o oarecare saturație si la

de la vestiare a- 
pe rînd. voleiba- 
mai posomoriți, 
de obicei. In pu- 
care le mai rămî-

ii
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Secvență din antrenamentul de 
care efectuează pase doi cite doi

evoluții sinuoase. ,.Am făcut 
antrenamente tarn poate cele 
mai tari din ultimii ani, insă..." 
Și. ridicînd din umeri, arată cu 
mîna la cap. „Nu e de-ajuns să 
faci pregătire la volum si in
tensitate ridicate. Mai trebuie 
să participi și afectiv, conștient. 
Cu toată bunăvoința noastră, 
cred că am absentat psihic de 
la antrenamente, din cauza fon
dului de oboseală nervoasă" — 
se explică el. „Steaua a făcut 
unele progrese, e drept, dar nu 
formidabile. Cred că vom pu
tea să dovedim acest lucru la 
turneul final, cind sperăm să ne

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

luni al voleibaliștilor dinamoviști, 
Foto : Vasile BAGEAC

Grupele semifinale ale „Cu
pei României" la handbal femi
nin, începute luni la Deva și 
Brașov (locurile 1—8), progra
mează azi, în cele două locali
tăți, partidele din etapa a doua, 
în care vor avea loc confrun
tări echilibrate, care promit 
spectacole de un bun nivel. Este 
vorba în primul rînd de jocu
rile Universitatea Timișoara — 
Universitatea Cluj-Napoca în 
seria I, la Deva, și Constructo
rul Baia Mare — Rapid Bucu-

tate din județul Ilfov, Atanasc 
Anghelescu, l-a întocmit după 
asistentele efectuate la lecțiile 
prof. Constantin Alexandrescu, 
încadrat la Liceul de matema- 
tică-fizică din Urziceni. Un re
ferat confirmat de fapte : noul 
dascăl de sport se impune prin 
competență și exigență la toate 
cele 8 clase la care predă. Mai 
mult, în afara orelor de pro
gram, dornic să fie cît mai util 
mișcării sportive din localitate 
și din județ, nu pregetă să-1 
ajute pe colegul său mai virst- 
nic, Aurel Stejereanu, in ac
țiunea de selecție pentru gru
pele de volei ale Clubului spor
tiv școlar. Și, în paralel, pregă
tește echipaje pentru concursu-

rile de orientare turistică, spe
cialitatea sa.

O notație asemănătoare este 
consemnată și în cazul unor ti
neri profesori de sport din ju
dețul Maramureș : loan Jagăr 
(corn. Vadul Izei), Aurel Popița 
(corn. Băița de sub codru), Ma
rius Șiler (corn. Giulești), Mir
cea Pușcașii (Sighet), Albert 
Covaci și Vasile Naghi (Baia 
Mare), oameni inimoși, plini de 
inițiativă, buni gospodari. Argu
ment în susținere : cu spriji
nul organelor locale de partid 
și de stat, al comitetelor de 
părinți, toți au amenajat spa
ții pentru sport, s-au îngrijit de 
procurarea de echipament 
materiale 
cipline, 
pe clase și 
pus la 
sportivă 
nentă. „Sînt profesori care în
cep să se remarce chiar din pri
mul an de muncă", ne mărturi
sea inspectorul metodist Grigore 
Noje. în ceea ce ne privește.

Și 
adecvate acestei dis- 

au organizat echipe 
în general au 

punct o activitate 
de masă perma-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, primele intilniri ale poloiștilor

VA FI UN CAMPIONAT ÎN DOI,
IN TREI SAU IN ȘASE?

ului românesc, echipe cu fru
moase cărți de vizită și pe plan 
internațional, rîvnesc cu justi
ficate pretenții la supremație. 
Pe de o parte, pentru că pre
zintă în competiție loturi omo
gene, pe care datorită unui in
teres sporit din partea tehni
cienilor, a conducerilor de sec
ții, le împrospătează periodic 
cu tineri talentați, de certă 
perspectivă ; pe de altă parte, 
atît Rapid cît și Dinamo au a- 
cumulat de-a lungul anilor o 
bogată 
nală, fapt 
desprindă 
de grupul

Nu este
cest an și veșnic ocupanta lo
cului trei, Voința Cluj-Napoca, 
să vizeze un loc mai sus. Lotul 
pe care clujenii îl prezintă în 
actualul campionat este mai 
puternic ; nu rămîne decît ca 
poloiștii din orașul de pe Someș 
să manifeste mai mult curaj, 
iar conducerea lor tehnică să a- 
corde credit mai mare tinerilori.

După patru vine cinci" — 
spun poloiștii de la Rapid, de
ciși să păstreze și în acest an 
titlul republican. Dinamoviștii, 
la rîndul lor, care n-au mai a- 
vut în mînă cam de multă vre
me un tricou de campion, nu-și 
ascund ambițiile la începutul 
acestei noi ediții. In principal, 
cele două mari forțe ale polo-

rești în seria a Il-a, la Brașov. 
Ambele meciuri au loc de la 
ora 18,40, avînd în deschidere 
(ora 17,30), de asemenea, două 
întîlniri interesante : Progresul 
București — Știința Bacău în 
seria I, la Deva, și Confecția 
București — Universitatea Iași 
în seria a II-a, la Brașov.

Reamintim că cele două se
mifinale pentru locurile 9—16 
se dispută la Bacău (seria a
III- a) și la Tg. Jiu (seria a
IV- a).

experiență competițio- 
care le permite să se 
cu ușurință, adesea, 
celorlalte divizionare- 
exclus însă ca în a-

(Continuare in pag. 2—3)



IA plecat un tren din gară (II) Astăzi, penultima etapă In campionatele de Teici

DE LA SINAIA Șl PREDEAL, VOIOȘIE, 
PROSPEȚIME, RELAXARE...

Așa cum le-am promis eroi
lor reportajului „A plecat un 
tren din gară...", apărut luni in 
ziarul nostru, i-am căutat, după 
revenirea lor în Capitală, pen
tru impresii. Iată ce ne-au rela
tat interlocutorii noștri:

„A fost o zi minunată, de
osebit de plăcută, duminică la 
Predeal, așa cum ne-ați urat la 
plecare. A fost foarte multă lu
me. cu schiuri, cu sănii sau sim
pli turiști, ca noi. A fost o zi 
însorită, ca de vară. împreună 
eu soția am făcut o excursie 
pină la cabana Susai. Acord 
calificativul excelent drumeției 
noastre. îmi permit să fac pro
punerea ca agenția de voiaj 
C.F.R. din Predeal să-și prelun
gească programul simbătă după- 
amiază și duminica, la fel cum 
cred că ar fi bine să se vîndă 
bilete fără locuri la trenurile 
rapide și accelerate spre Bucu
rești, favorizînd în- acest fel re
venirea Ia ore mai potrivite a 
eelor plecați pe cont propriu" — 
ne-a spus Nicolae Vesa.

Inginerul Gabriel Cercel ne 
mărturisește că o bună parte

din drumul spre Predeal, de 
sîmbătă, a avut de lămurit mi
cuței Cornelia „Ce-a vlut nenea 
ăla din gală reporterul adi- 

' că. N-a fost prea lămurită, dar 
tăticul i-a promis că-i va spune 
cînd va fi mai mare că la „tei 
ani" a acordat primul interviu. 
„După felul în care a făcut pri
mii pași pe schiuri — ce-i drept, 
și cu năsucul prin zăpadă — eu 
cred că Ana Cornelia va ajunge 
dacă nu o campioană, in mod 
sigur o pasionată schioară de 
simbătă și duminică, cum sînt 
tăticul și mămica ei — aprecia
ză fericitul tată. A fost o zi 
splendidă, zăpada cam moale 
insă. Fetița a rămas la Predeal, 
la o cunoștință, pentru o săptă- 
mină de „antrenamente", așa că 
simbătă vom fi din nou la Pre
deal, pentru a lua acasă., cam
pioana".

O căutăm la serviciu, prin te
lefon, pe Florența Pușcașiu. „A 
fost o zi admirabilă, ne spune 

urcat din Sinaia la 
telecabina 

făcut

maia. Coborind, am prins ultima 
parte a concursului internațio
nal de bob „Trofeul Carpați". 
Drumul spre Sinaia a fost plin 
de peripeții, pentru că in do
rința de a ajunge mai repede 
am folosit scurtăturile, cele mai 
multe insă doar presupuse, așa 
că— dar, oricum, a fost minu
nat".

Pe studenții de la Facultatea 
de geologie-geografie nu i-am 
găsit. Probabil că erau cu toții 
într-un laborator, să studieze 
mostra de rocă prelevată de co
legul Dan în impactul cu.. 
pada, că doar de-aia 
schiurile !

Așadar, a plecat un 
gară, de data aceasta __ ____
deal sau Sinaia, și a adus voio
șie, prospețime, relaxare...

ză- 
și-a luat

tren din 
din Pre-

MihaH VESA

EXPLORĂRI BAIA MARE-STEAUA,
MECI CU IMPLICAȚII ASUPRA TITLULUI!

Campionatele de volei ie apropie 
de xfîrșit. Mai sînt de disputat doar 
doua etape (în urnxi cărora vor fi 
cunoscute echipele care vor retro
grada) și turneele finale pentru de
semnarea noilor campioane. Astăzi 
este programată runda a XXI-a, cu 
multe partide importante, care anga
jează formații aflate la ambii poli 
al clasamentului. Dintre toate reține 
cu deosebire atenția meciul de la 
Baia Mare, dintre formațiile mascu
line Explorări șl Steaua, care poate 
relansa Lupta pentru Htlol de cam
pioana în cazul unei victorii a gaz
delor, dar care, pe de altă parte, 
îl poate hnlști pe rteliștf dacă ei 
vor învinge. Celelalte partide mascu- 
Mne : Delta Tu!cea — Tractorul Bra- 
pv, „U* Cluj-Napoca - Politehnica 
Timișoara, QS.M. Suceava — Univ. 
Craiova, Viitorul Bacău - Dinamo și 
Rapid - Constructorul Brăila (sala 
Ciulești, ora 16).

La feminin, derbyut etapei anga
jează pe Chimpex Constanța și Di- 
nomo, in rest fiind programate par
tidele : Univ. Timișoara - Știința Ba
cău, Marafet Bata Mare — Farul 
Constanța, Unh. Craiova - LXF.S.,

Penicilina lași - GS.U. Galați și 
Rapid — Voin|a (sala Giulețti, oro 
17).

FEMININ
1. DINAMO 20 20 0 60: 8 to
2. Penicilina 20 17 3 54:19 37
X Chimpex 20 13 7 43:30 33
4. Farul 20 12 8 44:29 32
5. Știința 20 12 8 42:35 32
6. Univ. Timiș. 20 11 9 38:33 31
7. C.S.U. Ga tați 20 10 10 43:40 30
S. Univ. Craiova 20 10 10 40:40 30
9. Rapid 20 8 12 35:47 28

10. Maratex 20 3 17 23:54 23
11. I.E.F.S. 20 2 18 14:56 22
12. Voința 20 2 18 11:56 21

MASCULIN
1. STEAUA 20 19 1 99:10 39
2. Dinamo 20 17 3 54:15 37
X Explorări 20 16 4 53:17 36
4. Tractorul 20 12 8 41:32 32
X Univ. Craiova 20 9 11 36:45 29
X Viitorul 20 8 12 31:40 28
7. C.S.M. Suceava 20 8 12 28:42 288. Delta Tulcea 20 7 13 28:42 27». „U" Cuj-Napoca 20 7 13 26:42 27

to. Polit. Timif. 20 7 13 26:45 27
11. Rapid 20 6 14 27:48 26
12. Constructorul 20 4 16 20:51 24

țari 
„suta 
•ecur. 
eu ci 
movu 
tării 
eul s 
CtlStt: 
aceasi 
(5 dlr. 
belor

Este 
ffit, d 
in cei 
naciu. 
eondtu

ea. Am
cota 1400 și apoi cu 
la Cota 2000, unde am 
plajă, mai ceva decit la Ma-

„CAMPIOANA A FOST
(Urmare din pag. 1)

IN IMPAS"

MOTOCROS PE GER Șl PE ZAPADA!
trebuit să fie cea mai populată, 
motoreta „Mobra-, s-au aliniat 
doar 4 concurenți, victoria reve
nind lui H. Pas cu (Flacăra — 
Automecanica Morenl).

★
Duminică dimineața s-a con

sumat și cea de a doua etapă 
a competiției pe dificilul traseu 
de la Sf. Gheorghe. Prezentîn- 
du-se fcî ascensiune de formă, 
motocrosiștii de toate categoriile 
au furnizat întreceri mult gus
tate de public, cel mai aplaudat 
fiind duelul dintre seniorii E. 
MQlner și M. Banu. Iată învin
gătorii : E. Mulner la clasa se
niorilor, 
H. Pasca la 
„Mobra“.

mo- 
in- 

mă-
Creșterea performanțelor 

tocrosiștilor noștri La cotele 
temaționale impune continua 
lire a volumului de muncă în 
procesul de instruire, precum și 
lărgirea ariei competiționale. A- 
ceste nevoi au determinat pe spe
cialiștii federației să înceapă, în 
acest an, mai devreme antrena
mentele motocicliștilor în aer li
ber, inițiindu-se și o competiție 
dotată cu trofeul „Cupa de iar
nă-, în patru etape.

Primele întreceri pc ger și ză
padă au avut loc la Morenl. Tra
seul, extrem de dur, a supus pe 
alergători la un sever examen, 
căruia, din păcate, i-au făcut față 
doar jumătate dintre participanți- 
In schimb, reuniunea inaugurală 
a evidențiat alergătorii de la Tor
pedo Zărnești (antrenor — P. 
Millner), care s-au situat în prim- 
planul disputelor : seniori — 1. 
E. Mulner (Torpedo Zărnești), 2. 
R. Diaconu (Flacăra — Autome
canica Moreni), 3. Al Enceanu 
(Steagul roșu Brașov) ; juniori 
— 1. Al. Ilieș (Torpedo Zărnești), 
2. Fr. Fodor (Electro Sf. Gheor
ghe), 3. C. Gyorka (Electro Sf. 
Gheorghe). La proba care ar fi

rr. Fodor la juniori si 
proba motoretelor

0 Comisia
cadrul C.M.E.F.S.
organiza la 5 martie prima 
pă a concursului de îndeminare 
din cadrul „Daciadei*, deschis 
tuturor posesorilor de motorete 
„Mobra". înscrierile concurențUor 
se fac zilnic la sediul CJi.E.F.SM 
din sir. Biserica Amzel nr. 6, în
tre orele 10—15, la secretariat.

de specialitate 
București

din 
va 

eta-

revenim. Și o să vedem noi in 
campionatul viitor" adăugă le- 
gănind 
forțat

După 
gale în 
cele patru dinamoviste, Mircea 
Tutovan revine și se așază pe 
podea, alături. „Am ratat titlul 
în prima intilnire cu Steaua, 
pe care trebuia să o ciștigăm. 
Personal, mă simt vinovat de 
pierderea setului decisiv, în fi
nal, cînd conduceam cu două 
puncte. Am greșit două atacuri 
decisive și gata !“ Dar cam
pionatul nu s-a încheiat, li 
spun cu jumătate de gură. Teo
retic... „Nu mai putem spera 
nimic, știți foarte bine, iar noi 
nu ne facem iluzii ! Poate nici 
n-ar fi 
tii să 
de joc 
rîndu-i 
mulată 
survenite în sextet, 
cînd că formația Iui Drăgan a 
fost bine pregătită in momen
tele importante, adică pentru 
jocurile cu Dinamo. Ca profe-

din cap și zimbind

o incursiune făcută a- 
terenul abia părăsit de

drept, sportiv, ca steliș- 
piardă". Coordonatorul 
Teofil Chiș invocă la 
oboseala psihică acu- 
de echipă, schimbările 

recunos-

CUM SE INTEGREAZĂ IN MUNCĂ, LA CATEDRĂ,»
(Urmare din pag. 1) zultată nu numai din cele văzute 

de noi, ci și din opiniile prof. 
Petru Albu, directorul școlii.

Un demaraj încurajator, în 
județul Alba, au luat și profe
sorii Gheorghe Roxa (corn. Ri- 
meț) și Ion Brad (corn, 
satul Panade), elemente 
pregătite, care predau 
atractive, dublate de ore 
lectiv cu participarea 
mase a elevilor, bucuroși 
afle acum la primele lor 
petiții ca public, Ia șah, 
de masă și schi.

Sîncel, 
bine 
lecții 

de co- 
Intregii 

să se 
con
tenii

ne îngăduim o mențiune în plus 
pentru cei doi profesori din Ba
ia Mare, încadrați într-o unitate 
de învățămînt — Școala gene
rală nr. 19 — cu clase cu profil 
sportiv, natație și gimnastică: 
pînă acum ei se achită bine de 
obligațiile de catedră și de co
lectiv, dovedindu-se de un real 
folos în acțiunea de consacrare 
a școlii ca nucleu al performan
ței în municipiul și in județul 
Maramureș. Este o mențiune re-

DIN SALA DE SPORT A ȘCOLII, LA... BALCANIADA I
Volodea Cebue (Voineasa, volei
balistă activă, solicitată în con
tinuare în activitatea competi- 
țională). „Ne bucură mult fap
tul că Maria Efta, repartizată în 
școala noastră, dovedește temei
nice cunoștințe și o mare ener
gie", ne mărturisește prof. Ioan 
Covrig, șeful catedrei de resort 
a Școlii generale nr. 1 din Si
ghișoara, cu clase speciale de 
handbal. Prezența tinerei antre
noare la un cerc pedagogic ju
dețean, la Tg. Mureș, a confir
mat aceste calități probate la 
locul de muncă. „Fiindcă se a- 
rată a fi excelent pregătită, pe 
Nicolița Popescu am adus-o din- 
tr-o comună, de la Călugăreai, 
la Clubul sportiv școlar din Tg. 
Jiu. în colectivul antrenorilor 
de handbal", ne spune inspecto
rul metodist județean Ni colac 
Sandu. Cu exigența-i cunoscută, 
un alt inspector metodist, cel 
al județului Cluj, Marian Păș- 
călău, apreciază că Elena Mu- 
reșan (C.S. Școlar Dej) și Carol 
Raduli (C.S. Școlar Cluj-Napo- 
ca) pot contribui din plin la re- 
vitalizarea atletismului, într-un 
județ rămas dator, cam de mulți 
ani, acestei discipline sportive.

„UNA E SÂ MUNCEȘTI DIN CONVINGERE Șl ALTA 
SA TE ÎMPINGĂ CINEVA DE LA SPATE !.„■

Pentru Marian Rada, titular 
la catedra de lupte a Clubului 
sportiv școlar nr. 2 din Con
stanța, trecerea de la activita
tea de sportiv la aceea de pro- 
fesor-antrenor are o țintă cu... 
bătaie lungă : dintre copiii pe 
care i-a selectat pentru grupele 
de „greco-romane" intenționează 
(muncind de dimineață pină 
seara) să scoată nu numai cam
pioni ai țării *— clubul avînd o 
cunoscută tradiție — ci și Iau- 
reați balcanici, la prima compe
tiție de acest fel ce va avea loc 
la București, in vară. „Are șan
se î“ îl întrebăm pe prof. C. 
Mușat, directorul acestei unități 
de învățămînt. „Fără nici un 
dabiu 1 Pentru că știe să lucre
ze eu copiii și fiindcă are o 
mare ambiție. Iar condițiile de 
lucru ee Ii se oferă concură și 
ele la reușită..."

Angajarea în performanță, în
că din startul activității profe
sionale, pare să preocupe și pe 
foarte tinerii profesori vîlceni 
Ion Gorgorin, de la Clubul spor
tiv școlar din Drăgășani (fot
bal), Liliana Leau, din Băbeni 
(atletism, în perspectivă de a 
trece antrenoare la Clubul spor
tiv școlar din Rm. Vilcea) și

Suita tinerilor prezentați aici 
ca integrați trup și suflet pro
fesiei o completăm cu cîteva 
cazuri care comportă — pentru 
cei vizați —o anumită reflecție.

Iată, de pildă, pe cel oferit de 
Tlie Gabriel, de la Școala gene
rală din comuna Sediu (Neamț).

„Calitatea lecțiilor predate este 
slabă, nu satisface cerințele în- 
vățămîntului. Trebuie să se pre
gătească mai conștiincios, mai 
metodic, valorificîndu-și atent 
și stăruitor cunoștințele. Adică 
așa cum o face atunci cînd este 
vorba de activitățile sportive de

TINERII ABSOLVENȚI?
masă. Dar acolo, deh. există un 
plan de măsuri pe care trebuie 
să-l respecți, vrei, nu vrei ! 
Oricum, una e să muncești din 
convingere, din proprie inițiati
vă, să ai idei și să le pui in 
aplicare, și alta e să aștepți să 
te împingă cineva de la spate—" 
Este opinia inspectorului meto
dist județean Constantin Țapu. 
Și este totodată de înțeles că 
atîta timp cit va fi navetist 
(Rediu — Bacău : 80 km !),
proL Hie Gabriel nu va reuși 
9ă obțină plusuri în propria 
pregătire și activitate.

Un caz perfectibil este cel o- 
ferit de prof. Elena Zotnaru de 
la Școala generală nr. 1 din 
Metru (Gorj). „Foarte greu s-a 
descurcat in condițiile mai pu
țin propice pe earc 1- a avut la 
început in școală. Acum, iată, 
are sală de sport, să o vedem 
la lucru. Am dori in același 
timp ca ea să apară și mai 
mult in postura educatoarei, ți- 
nind seama că lucrează eu cla
sele mici, să-și mai tempereze 
zelul de tehn’-iană. Va avea tot 
timpul pentru aceasta..."

★
Oprim, deocamdată, aid son

dajul nostru. Apare limpede 
faptul că acolo unde proaspătul 
absolvent de institut aduce cu 
sine, în activitatea de la cate
dră sau din afara ei (din colec
tivul sportiv), competență, dă
ruire și simț de răspundere, re
zultatele vor fi întotdeauna cele 
dorite. Cînd dorești din toată 
inima să triumfe noul, punind 
in aplicare tot ce ai învățat, tot 
ce ți-ai însușit în anii de facul
tate, și cind înțelegi să conti
nui să înveți, nici o opreliște nu 
se va afla în cale, tinerețea nu 
va fi un handicap, ci un atu !—

Pe tema integrării tinerilor 
profesori de educație fizică în 
procesul muncii — atît de strin
gentă, dominantă în contextul 
vieții noastre sodale, în bătălia 
pentru o permanentă autodepă- 
șire, pentru o nouă calitate — 
vom reveni, însă, ilustrînd felul 
cum este ea înțeleasă (și mai 
ales tradusă în viață) și de că
tre alți dascăli de sport ieșiți 
recent de pe băncile Institutu
lui.

•or de educație fizică. apre
ciază calitatea exercitiilor utili
zate in antrenament 
Schreiber, 11 apără pe ______
său Marian Păușeseu, fată de 
care Îmi exprimasem 
că aproape s-a prăbușit: „a 
avut numai ghinioane, entorsă 
după entorsă in momente cheie 
pentru el, apoi au venit neîn
crederea in posibilitățile Iui la 
lot, demoralizarea".

—Antrenamentul este in tot 
Schreiber îl conduce calm, fo- 
losindu-se de fluier și vorbind 
puțin, încet, numai cît trebuie 
ca să se facă înțeles. încălzire, 
exerciții de mobilitate, preluare 
din atac. Cu rindul, jucătorii 
trebuie să recepționeze „bom
bardamentul" în semicerc al co
legilor, să plonjeze după mingi 
plasate. Apoi, ușoară relaxare 
pentru cel supus tirului. îl „a- 
croșez" pe Gabriel Udișteanu, 
căpitanul echipei, pentru ci- 
teva clipe. Ce gîndește care 
despre Dinamo de acum, des
pre Steaua de acum 7 Soco
tește lnfrîngerile ca o urmare 
a unui complex de împreju
rări. „Nu-s lipsit de modestie, 
dar afirm că Încă— nu avem 
adversar in divizie. Steaua nu 
are valoarea noastră. Am pier
dut Intilnirea din retur si pen
tru că meciul a fost amfnat 
de simbătă, cind echipa era 
pregătită psihic pentru derby. 
Pină luni, la ora intilnirii. noi 
ne-am relaxat complet, în timp 
ee Steaua și-a păstrat tonusul 
ridicat și moralul. Cred eă In 
toamnă Dinamo va fi mai o- 
mogenă și se va detașa fără 
probleme. Campioana a fost 
in impas psihic, dar se va ri
dica iarăși—". Se referă la re-

de Wili 
colegul

D&rerea
lotului 

se evita o 
sufletească 

Si steliști, 
atmosfera

venirea lui Oros, la marea spe
ranță care este tinărul ridică
tor Căta-Chițiga, la finețea 
pedagogică de care trebuie sâ 
dea dovadă antrenorii 
național pentru a 
eventuală scindare 
intre dinamoviști 
pentru a se păstra
colegială existentă anul trecut 

Zgîrcit la vorbă. Win Schrei
ber găsește mai multe expli
cații coborîrii echipei sale in 
plan secundar, dar trece repe
de peste cele pe care le con
sideră de importanță minoră, 
peste greșelile Chiș — Tutovan 
din finalul primului meci eu
Steaua, peste faptul că, evi
dent, steliștii au progresat si
i-au surprins pe băieții săi.
„Nu este ușor să schimbi un
singur jucător într-un sextet de 
bază. Să 
faptul că 
lor noștri 
naționale 
bosiți. Acum a revenit Gabi, se 
integrează Gîrlear.u și Enescu, 
dar acesta Încă mai are de în
vățat. Sper să reușesc să pre
zint echipa mult mai bine pusă 
la punct pentru turneul final". 
De alături, fostul antrenor 
George Eremia, șeful sectorului 
jocuri sportive din cadrul clu
bului, îl aprobă pe tînărul an
trenor...

Peste două zile, Steaua pier
dea, aproape incredibil, la Bra
șov, făcînd să renască speran
țele dinamoviștilor. Azi, de la 
Baia Mare, unde liderii se de
plasează pentru un meci greu, 
cu Explorări, se așteaptă un 
verdict important. Se va relan
sa. in ultimă instanță. lupta 
pentru titlu ?

nu mai vorbim de 
majoritatea jucători- 
au dus greul echipei 
pe umeri si sînt o-

SCHIMBUL DE MJINf, SCHIMBUL DE ASTAZI
(Urmare din pag. I)

(prof. V. Ionescu), Tndorel 
Duia (12 ani), de la Șc. gen. 
nr. 28 (prof. A. Cuțululis).

Nici copiii talentati depistați 
în diferite comune ale județu
lui n-au fost lăsati in voia 
soartei. Acestora li s-au creat 
condiții bune de învățătură si 
de pregătire sportivă în muni
cipiul Galați. De pildă, Cecilia 
Bernea, selecționată din comuna 
Tulucești (n.n de unde au 
pornit spre Galați multi luptă
tori de performanță), este acum 
elevă In anul I la Liceul eco
nomic din Galați, avînd asigu
rate toate condițiile pentru a 
deveni o bună atletă. Dealtfel, 
rezultatele înregistrate de ea in

ultima vreme pe distanta de 
600 m sînt în permanentă îm
bunătățire.

In concluzie, se poate vorbi 
despre o amplă acțiune de se
lecție, care a pătruns adînc și 
in mediul sătesc și ale cărei 
roade, sub forma primilor mu
guri, au început să 
teptăm ca ei să se 
atletismul gălățean 
me cu adevărat.

apară. Aș- 
dezvolte si 
să se afir-

certă 
inima 
tnotât- 
ton ol 
pnfiăi
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Joi și vineri. In sala Floreasca
„PARADA GREILOR

LA BOX
Joi și vineri, în sala Floreas- 

ca din Capitală, începînd de la 
orele 18, se vor disputa cele 
două gale pugilistice in cadrul 
cărora vor fi trecuți în revistă 
cei mai buni boxeri de catego
ria grea din întreaga țară. Sînt 
înscriși 37 participanți (dintre 
care 13 seniori și 24 juniori) la 
această adevărată 
greilor". Printre 
mai cunoscuți : 
(Mangalia), Gică Axente 
lăți), Teodor Pir joi (Dinamo), 
Petre Ungureanu (C. Lung 
Muscel) etc. -~

ta 1 MARTIE 1973
TRAGERE EXTRAORDINARA

La această atractivă tragere se 
pot câștiga :

— autoturisme „Dacia 1300“
— excursii peste hotare
— eîștiguri in bani, fixe și 

variabile

Șansele 
C1STIGUR) 
FAZA a 
TARA — 
FONDUL 
MULUI U

Participa:
15 si 25 1<

Vtnzarea
5 mărfi"

Tragerea 
expres de 
la Casa di 
cu» a sec 
Eminescu

Panoul i 
va fl tele'

CIȘTIGUl
1

DIN 21

Categoria 
variante a

„Paradă a 
competitorii 

Ion Boancă 
(Ga

REȚlNEfl !
Categoria

1.109,25 var

• Se efectuează 12 extrageri 
repartizate în 4 faze
• Se extrag In total 120 de nu

mere.

Cîștlgul d 
sub plafoni 
dul acestei 
gulamentul 
lorlalte doi
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PIARDA PE BROM

I

în prima etapă a returului

CAPACITATEA FIZICĂ A FOST BUNĂ

i CE SE ÎNTIMPLĂ CU FOTBALUL CRAIOVEAN ?

tul Îne
ci portant 
pe Bu- 

touă re
al Uber 
ft — de 
1 a ex- 
xime ale 
ibele fl- 
■gpoadă 
S unor

trfbu- 
nive- 
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Mri
Ide la 
aduce

antrenamente lungi, obositoa
re, spun foarte mult. Mai con
cret, că Bunaciu și antrenoa- 
rea sa au învățat că la baza 
performanței de înaltă valoa
re stă pregătirea multilaterală, 
pe toate cele 4 procedee, cu 
perioade foarte exacte de lu
cru, atît pentru dezvoltarea 
rezistenței, cit și pentru spo
rirea vitezei. Adică exact ceea 
ee recomandă cu insistentă 
F.R.N., prin noua linie meto
dică de 
rilor de

piu nl-1 
(R.D.G.) 
feminin In anul 1977.

Noi perspective se 
așadar, în fața talentatei noas
tre campioane, fiindcă pe lin
gă cele două curse de 190 si 
200 m spate ea poate oferi o 
mare surpriză și intr-o probă 
de tetratlon, unde un spor de 
5—6 secunde o poate duce di
rect pe podiumul C.M. din 
vară I Pe Carmen o mal aș
teaptă însă cîteva bune săp- 
tămlni de pregătire, la fel de 
intensă, apoi concursurile din 
primăvară. Șl abia după aceea 
antrenoarea sa va putea de
cide...

wp.).

POPICE MECIURI RESTANTE 
din primo «tapă a 

returului diviziei A. La feminin, Me- 
Uom Brașov — Laromet București 
2498—2668 p.d. Oscor Individual 1—5). 
Formația bucureșteonă, 
tării, a evoluat toarte 
jucătoarele ei obținind 
peste 430 p, cea stai 
Elena Trandafir, ou 466 .__ __
Metrom s-a remarcat Emma Istvan cu 
455 p. d. (C. Gruia — coresp.). Iu 
competiția masculina : Aurul Baia 
Mare — C.F.R. Timișoara 5679 —
5180 p.d. (5—1). Popicarii băimăreni 
ou stabilit două noi recorduri ale 
crenel tor — pe echipe (v.r. 5617) și
10 Individual, prin veteranul Gh. Vuță 
cu 995 p.d. (v.r. 992). I. Bice, din 
echipa națională, a realizat 986 p.d. 
De Io feroviari cel mol precis a fost 
Gh. Veis - 910 p.d. (I. Chira - 
eoresp.). « Gloria București — Tehno- 
meted București 5264-4874 (6-0). Gh. 
Uță (G) cu 974 p.d. a modificat re
cord^ arenei. (O. Guțu — eoresp.) 
-.-...CONCURSUL REPUBLICAN Al

COPIILOR. Pe pirtia aăbucet 
din Predeal, peste 200 de schiori ai- 
pini din întreaga țară ou porticipot 
to „Concursul republican ai aopiNor*. 
Au avut loc curse de slalom special, 
(două manșe) șl slalom uriaș. Orga
nizarea toarte burta a fost asigurată 
de Liceul din locolUate. Iotă câști
gătorii : slalom special, fete I : 
Karin Coved (Broșovio) ; băieți I t 
Florin Voineo (Sinaia) ; fete N : 
Anca Moraru (Vio. Predeal) ; băieți
11 : lonuț Frățilă (Uc. Predeal) ; 
slalom uriaș, fete 1 : Carmen Cozma 
(M. duc) ; băieți I : Florin Voinea 
(Sinaia) ; fete U : Anco Moraru (Lie. 
Predeal) ; băieți U : lonuț Frățilă 
(Lie. Predeal). (t. Codieanu — co
res?.).

campioana 
bine, toate 
rezoirate de 
bună fiind 
p.d. De la

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I

OBLIGAȚIA JUCĂTORILOR ȘI ANTRENORILOR
ESTE SĂ NU 0

Ne-am propus să urmărim, 
încă din prima etapă a returu
lui, comportarea echipelor divi
zionare A sub raportul pregă
tirii fizice. Mai precis — pentru 
eă, practic, nu putem separa 
„fizicul" de ceilalți factori ai 
jocului — am vrut să vedem 
in ee măsură și cu ce efecte, in 
contextul general al întrecerii, 
se angajează in efort fotbaliștii 
noștri fruntași, in condițiile u- 
nor terenuri grele, ținind seama, 
totodată, și de faptul că ne a- 
□ăm, totuși, la începutul sezo
nului oficial și că, teoretic cel 
puțin, rezervele de energie do- 
bindite în perioada de iarnă 
sint, deocamdată, intacte.

Conform așteptărilor, compo
nentele primului eșalon au ma
nifestat, în ansamblu privind 
lucrurile, o evidentă prospețime 
fizică și • bună dispoziție de 
joc, oare au făcut ca meciurile 
de duminică să se desfășoare 
intr-un tempo alert și intr-o 
notă de angajament specific 
partidelor cu miză. Cîteva din 
confruntările primei etape a re
turului s-au ridicat, din acest 
punct de vedere, la un nivel 
superior mediei actualei ediții 
de campionat, prilejuind dispu
te fotbalistice deosebit de atrac
tive, așa cum a fost cazul în- 
tîlnirilor Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova, Politeh
nica Timișoara — F.C. Constan
ța, Sport Club Bacău — Dina
mo, A.S.A. — Petrolul și Steaua 

Bihor. Acesta ar fi 
efect care exprimă 
instruire depusă pînă

— F. C. 
un prim 
munca de 
acum.

Dincolo 
marcă, _
va trebui să menționăm însă că 
s-a observat, in acest Început 
de sezon, la unele echipe, cum 
ar fi de pildă A.S.A., Politehni
ca Iași, F.C.M. Reșița, o tendin
ță de a „reduce motoarele" pe 
parcursul întrecerii. O astfel, de 
atitudine ar putea fi pusă, în 
primul rînd, pe seama unei ve
chi mentalități, potrivii căreia 
certitudinea victoriei creează o 
anumită stare de mulțumire și 
de deconectare in urma căreia 
se instalează un relativ echili
bru de forțe in teren. Au fost 
însă și cazuri (Olimpia Satu 
Mare, CJS. Tîrgoviște, Dinamo) 
în care s-a urmărit o anumită 
dozare a efortului pe parcursul 
celor 90 de minute de joc (ceea 
ee nu-i rău deloc) fără a se 
reuși insă evitarea unor osci
lații mari și dăunătoare, uneori, 
între perioadele de maximă și 
medie sau chiar de redusă soli
citare.

în sfirșit, ar mai fi de re-

de o asemenea re- 
îmbucurătcxare desigur,

g

INVITAȚII TURISTICE
ÎN LUNA MĂRȚIȘORULUI a a

începeți primăvara anului 1978 cu vizitarea celor mai pito
rești stațiuni de odihnă, vacanțe și turism !

lĂlTRfPIIIĂlDfRfA
RE TURISM,

HOTELURI
RESTAURATE

BUCUREȘTI
reținut pentru 

dv. locuri în toate 
stațiunile. 
Luna martie 
feră :

satisfacții 
gistice 
atmosferă 
nic ionizată 
posibilitatea 
practicării 
excursiilor 

lipsa aglomera
ției

î., din bd. 1848

vă o-

peisa-

puter-

Zilnic, intre orele 8—20, filialele
nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 34, bd. Republicii nr. 4 și 68 și 
Cal. Griviței nr. 140, vă pun Ia dispoziție : — bilete pentru 
excursii și locuri în stațiunile balneoelimatice — informații 
turistice — material publicitar.

REȚINEȚI TELEFOANELE s 13.75.33, 15.74.11. 14.72.08.
14.08.00, 18.02.37.

marcat și faptul că, pe fondul 
acesta de bună exprimare, in 
general, a echipelor divizionare 
A sub raport fizic, sint de sem
nalat și unele situații în care 
reducerea angajamentului la e- 
fort, în special in repriza a 
doua, s-a datorat nu unui pro
ces deliberat, ei și unor carențe 
de pregătire. Cum au fost, de 
exemplu, la unii jucători de 
la Jiul, F.C. Constanța și U.TA. 
Printre aceștia : Sălăjan, Du- 
mitrache, Mardale, Domide, 
Leac.

Acestea ar fi doar cîteva con
siderații. privind factorul fizic, 
pe marginea etapei inaugurale 
a returului Diviziei A. Fără În
doială că s-ar mai putea spune 
încă multe alte lucruri in legă
tură cu capitoluj pregătire fizi
că, la care echipele noastre s-au 
dovedit, de regulă, deficitare 
atît pe plan competițional in
tern, cit și internațional.

Mai mult decit orice, este ne
voie acum, in condițiile unui 
start bun in ce privește pregăti
rea fizică, să nu se uite ceea 
ee este esențial și de care de
pinde in bonă măsură expri
marea viitoare a echipelor 
noastre In contextul întrecerii 
divizionare : O MARE GRIJA 
PENTRU A NU SE IROSI A- 
CUMULĂRILE dobîndiie in pe
rioada pregătitoare de iarnă și, 
in același timp. un EFORT 
SUSȚINUT, conștient, dirijat, în 
așa fel ineît CÎȘTIGURILE LA 
TOȚI FACTORII JOCULUI — 
NU NUMAI FIZIC — SA FIE 
CONTINUU SPORITE.

Numai în acest fel putem a- 
vea garanția unui real progres 
al fotbalului nostru.

întrebarea din titlu pare 
fără obiect dacă ne amintim 
că, în vara anului tre
cut, cel de-al doilea trofeu 
național — Cupa României 
— lua drumul Craiovei, du
pă o aplaudată finală susți
nută Ia București. S-a vor
bit atunci elogios — și pe 
merit — despre tînăra echi
pă din Cetatea Băniei, des
pre șansele ei — reale — de 
a avea un drum lung în 
Cupa cupelor, despre rezer
vorul de talente care-1 con
stituie Universitatea Craiova 
pentru fotbalul românesc. 
Etc. etc.

N-a 1 
me de 
titlu' 
temă 
biect. 
după 
discuții, 
pendări... 
pendări 
antrenori, 
devenit la un moment dat 
de nerecunoscut. Jucătorii, 
imbăuți după succesul din 
vară, au început — in toam
nă — să conducă ei antre
namentele, să alcătuiască ei 
echipa, să facă nazuri ori 
de cite ori li se cerea să 
muncească cu adevărat la 
orele de pregătire. Ba au a- 
juns să ceară (!) arbitrului 
cartonașul galben salvator 
ca să nu joace (citește : să 
nu se obosească) în etapa 
următoare ! Despre dragoste 
față de club, față de orașul 
care i-a înconjurat cu atita 
simpatie și le-a creat bune 
condiții de lucru și de în
vățătură, aproape că nu mai 
putea fi vorba. Și Universi-

trecut insă multă vre- 
atunci șj întrebarea din 
a devenit 

foarte la o-
Pentru că 
frămintări...

analize, 
ridicări 

și schimbări 
Universitatea

tatea a început să alunece 
— însoțită și de scăderea 
simptomatică a numărului 
de spectatori — pe toboga
nul clasamentului, fiind a 
12-a la încheierea turului și 
a 15-a după înfringerea de 
duminică de pe „Republi
cii". Departe, foarte departe 
de năzuințele suporterilor, 
de valoarea jucătorilor.

Dar toamna a fost cenușie 
pentru toate echipele soco
tite de elită din Craiova. 
Electroputere, din Divizia B, 
este penultima în scria a 2-a 
înaintea campaniei de pri
măvară ; în Divizia C, Con
structorul ocupă locul 15 

Doar 
găsește 

plasată : 
in „C“. 
comple

tat tot de Universitatea, e- 
chipa sa de juniori iernînd 
pe locul 9 în Divizia națio
nală a juniorilor, după me
ciul din Capitală, cu Sportul 
studențesc, trecind pe 10.

Deci, ee se intimplă eu 
fotbalul craiovean ? Ce mo
tive au stat Ia baza căderii 
echipelor sale spre poalele 
clasamentelor ?

Credem că o analiză se
rioasă, pertinentă, care să 
scoată eu realism și spirit de 
răspundere la iveală toate 
racilele, spre a hotări mă
suri eficiente pentru redre
sare, se impune cu tărie. 
Pentru eă locurile pe care 
se află in clipa de față di
vizionarele craiovene sint 
departe de a fi onorante...

ocupă locul 
penultimul !).

C.F.R. se 
mai bine 
locul 8, 
Tabloul e

Mihai tONESCU

ȘTIRI ȘTIRI...
• ORA DE ÎNCEPERE A ME

CIURILOR ETAPEI A II-A A 
RETURULUI CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A. Jocurile etapei a 
H-a a returului Diviziei A vor 
începe la ora 16.

a DUMINICA, IN CAPITALA, 
este programat un singur meci 
fc cadrul campionatului Diviziei 
A : Dinamo — Politehnica Iași. 
HI se va disputa pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la ora 16.

• ASTAZI, LA INNSBRUCK, 
în cadrul „Cupei campionilor 
europeni", se va juca meciul 
dintre echipele Swarovscki In
nsbruck și Borussia Monchen- 
gladbach, care va fi condus de o

Mircea TUDORAN

brigadă de arbitri din țara noas*- 
trâ, avîndu-1 la centru pe N. 
Hainea, ajutat la linie de C. Ghi» 
ță și N. Petriceanu.

• DOUA JOCURI DE TRIAS 
tN CAPITALA. După cum am 
mai anunțat, astăzi au loc două 
meciuri de trial, în vederea al
cătuirii loturilor A, olimpic și de 
tineret. Pentru aceasta acțiune de 
selecție au fost convo-cați în Ca
pitală peste 40 de jucători.

• CUNOSCUTA FORMAȚIE 
SOVIETICA TORPEDO MOSCO
VA își încheie azi turneul ÎHF 
țara noastră, evoluînd la Timi
șoara în compania divizionarei 
A, Politehnica.
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PUNCTUL [CHIPII, FLORIN HALAGIAN

PUNCTUL IUI NICOLAf PROCA
La Hunedoara, „ll“-Ie tîrgoviștean a in

terpretat cu o mare exactitate o partitură... 
compusă de antrenorul Nicolae Proca pentru 
meciul cu F. C. Corvinul.

C. S. Tîrgoviște ȘTIA că echipa gazdă va 
ataca supranumeric, că multe din acțiunile 
ei ofensive vor fi purtate prin Lucescu și 
fundașul-extremă Văetuș. Și și-a luat măsuri 
de precauție pe flancuri. Pitaru a primit 
sarcina să-l stopeze pe Lucescu. Cu orice 
preț. Și a făcut-o, dar abuzînd de faulturi. 
Pitaru a fost jucătorul de sacrificiu al oas
peților și după ce a primit cartonașul galben 
s-a aflat la un pas de eliminare. Pentru ce
lălalt „autor de centrări" (Văetuș), antidotul 
s-a numit Grigore. „Nr. 7“ din formația tîr- 
govișteană s-a ținut scai 
direct, deposedîndu-1 de 
propriul careu...

C. S. Tîrgoviște ȘTIA 
dintre cei trei mijlocași 
gazdelor, Petcu era cel care 
trebuia să apară frecvent în 
fața porții, la finalizare. 
Furnică a fost... omul lui, 
cel care i-a „suflat" lui 
Petcu, in extremis, cel puțin 
trei mingi de gol...

C. S. Tîrgoviște știa...
ȘTIA, DE FAPT, TOATE

TRENORUL NICOLAE PROCA, omul de 
care le era teamă conducătorilor tehnici ai 
echipei hunedorene. „Parcă i-a așezat cu 
mina la fiecare fază — sublinia, supărat dar 
lucid, la două ore după meci, Ion Socol, vi
cepreședintele clubului Corvinul. Prima 
dintre schimbările făcute mi s-a părut de 
bun augur... pentru noi, scoțindu-1 din teren 
pe Tătaru, pionul lor nr. 1. Și cind colo..." 
Jucătorul intrat ERA ABSOLUT NECESAR 
ECHIPEI ÎN ACEA PERIOADA. Cu forțe 
proaspete, calm, cu un bun control al balo
nului, Tănase a creat — prin acțiunile sale 
individuale — momentele de respiro pentru 
o apărare ultrasolicitată. „N-am făcut anti- 
joc — afirma N. Proca. E adevărat, nici 
spectaculos n-am jucat. Am căutat să obți
nem un rezultat favorabil cu forțele pe care 
le are echipa". Și C. S. Tîrgoviște a reușit 
ce și-a propus.

Pentru că ȘI-A ASCULTAT ANTRE
NORUL.

Pentru că ANTRENORUL A ȘTIUT CE 
SA CEARĂ jucătorilor săi, unui „11“ care a 
fost intr-adevăr o ECHIPA.

de adversarul său 
mai multe ori in

J» UNA AM VORBIT IN CABINĂ

JUCĂTORII PE TEREN l i

și

că,
ai

ACESTEA AN-

— Florin Halagian, pentru dumneata 
pentru F.C. Argeș returul a început neaș
teptat de rău. Cum explici eșecul și, mai 
ales, scorul de la Iași ?

— Sincer să fiu, nu ne așteptăm Ut așa ceva. 
Împreună cu colegul meu, Tănase Dlma, am 
făcut o pregătire șl o mobilizare minuțioasă 
fi uite ce a ieșit ! Nu vreau să arunc vina 
pe jucători, dar una am vorbit tn cabină și 
alta au făcut pe teren. Ieșenii au jucat bine, 
e adevărat, dar trebuie să spun că și noi 
le-am facilitat acest succes. Am jucat exagerat 
de deschis, s-au lăsat culoare foarte mari, 
pe unde adversarul a acționat in voie. Golul 

șase a fost tipic in acest 
sens : Bărbulescu s-a dus
înainte, replierea nu s-a fă- 
cum cum trebuie, lovănescu 
nu și-a marcat adversarul și 
golul n-a putut fi evitat. Așa 
a fost : nici marcaj, nici du
blaj...

— Golurile curgeau. Ce 
au făcut antrenorii în a- 
cele momente ?

— Am încercat să-i calmăm 
le insuflăm încredere in for-săpe jucători, 

țole lor. Dar Stancu, de pildă, căpitanul echi
pei, era alb ca va-rpl și nu știa ce e cu el.

— Cristian a apărat slab, a fost coautor 
la cîteva goluri, știm că Speriatu a ter
minat excelent sezonul de toamnă. De ce 
n-a fost el titular la Iași ?

— In perioada de pregătiri, Speriatu s-a ac
cidentat la genunchi și la Focșani, in meciul 
de Cupă, a apărat Cristian. Și a apărat bine. 
La Iași, insă, a fost neașteptat de slab.

— Cum a explicat el această comportare?
— Fină acum n-a explicat-o. După meci 

eram nervoși toți și n-am stat de vorbă. Apoi, 
luni, el a plecat la lotul național. Drept să 
spun, mie tn locul lui ml-ar fi fost rușine să 
mă mai prezint acolo...

— Ce faceți în această săptămî.nă ? Tre
buie spălată rușinea...

— Trebuie, vom face o analiză seri- ::să, vom 
lua și măsuri. Sperăm să trecem p te acest 
hop. Da, si spălăm rușinea, bine i zis. Cu 
cei rămași acasă, pentru că aven', opt jucă
tori la loturi, vom face antrenamente duble. 
Sint convins că F.C. Argeș va redeveni ee-a 
fost, adică echipa capabilă de o cu totul altă 
comportare. Oricum, jucătorii noștri, care nu 
mai stat niște copii, ar trebui să-și facă și ei 
o autoanaliză, să tragă concluziile necesare. 
Este nepermis să te pierzi, așa cum s-a în
tâmplat cu ei la Iași.

Laurențîu DUMITRESCU Constantin ALEXE
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PATINATORUL ROMÂN A. ERDELYI, 
ÎNVINGĂTOR LA BUDAPESTA

Un grup de patinatori de vi
teză aparținînd clubului Tracto
rul Brașov (insoțit de antreno
rul E. Ulrich) a participat, în 
drum spre Zakopane, la prima 
zi a concursului internațional 
de la Budapesta, alături de spor
tivi din R. D. Germană și 
Ungaria. în ascensiune de for
mă, campionul absolut al țării 
noastre, Andrei Erdelyi, s-a nu
mărat printre principalii ani
matori, reușind să cîștige cea

ÎN SĂLILE DE
LA CAMPIONATELE de 

atletism pe teren acoperit ale 
R. D. Germane (la Senften
berg) Marlies Olsner a alergat 
60 m plat în 7,17, iar Margitta 
Drose a aruncat greutatea la 
21,23 m. Alte rezultate, mascu
lin : 400 m — Konow 48,4 ;
800 m — Beyer 1:48,4; 100
yarzi — Ray 9,67 ; prăjină 
— Krumpholt 5,20 m : lungi
me — Lange 7,65 m ; feminin : 
înălțime — Kirst 1,87 m ; 400 
m — Kro .ing 53,1.

CANDIDATURI PENTRU
C.M. DE BOX DIN 1982

După cum anunță agenția 
Prensa Latina, cu prilejul cam
pionatelor mondiale de box de 
la Belgrad, în cursul adunării 
generale a forului suprem 
A.I.B.A., Humberto Mendoza 
Blanco, președintele Federației 
de box din Venezuela, va pre
zenta candidatura țării sale la 
organizarea celei de a treia e- 
diții a competiției mondiale, în 
1982. După cum se știe, pentru 
aceeași ediție mai candidează 
federațiile naționale din U.R.S.S. 
și S.U.A.

Prima ediție a C. M. de box 
a avut loc în 1974 la Havana, 
iar a doua se va disputa anul 
acesta, în mai, la Belgrad.

IA POLO, UNGARIA-U.R.S.S. 7-6
MOSCOVA, 28 (Agerpres). 

Intr-un meci internațional ami
cal de polo pe apă disputat la 
Moscova, echipa Ungariei a în
trecut cu scorul de 7—6 (2—1, 
3—1, 1—2, 1—2) formați»
U.R.S.S.

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU C.M. DE POPICE
La Lucerna (Elvetiak orașul 

care va găzdui. în perioada 
20—26 mai. întrecerile celei de 
a Xll-a ediții a Campionate
lor mondiale de popice. Prezi
diul Federației internaționale 
(F.I.Q.) a avut recent o reu
niune, în cadrul căreia s-a 
efectuat tragerea la sorți pen
tru intrarea pe pistă a echi
pelor si perechilor, s-a stabilit 
programul pe zile al întreceri
lor și au fost numiți arbitrii 
principali.

Iată ordinea în care vor in
tra în joc sportivii participând 
la C.M. Echipe — BĂRBAȚI : 

■1. România, 2. Iugoslavia (cam
pioană mondială în 1976), 3.

•Ungaria, 1 R.F. Germania. 5. 
î Suedia, 6. Italia, 7. Elveția, 8. 

mai lungă probă din programul 
primei reuniuni : 3 000 m — 1. 
A. Erdelyi 4 :32,0, 2. I. Temesi 
(Ungaria) 4:34,6, 3. R. Holger 
(R.D.G.) 4:38,7... 6. I. Opincaru 
4:53,5... 8. Z. Adorjan 4:59,0 ; 
500 m — 1. R. Holger 39,81... 
9. A. Erdelyi 44,52, 10. Z. Ador
jan 44,67... 14. I. Opincaru 45,82. 
Pe foile de arbitraj au figurat, 
la fiecare probă, cîte 20 de 
concurenți.

ATLETISM...
CU PRILEJUL unui concurs 

desfășurat la Milano, italianul 
Vittori Vișini a stabilit cea 
mai bună performanță mondia
lă pe teren acoperit în proba 
de 3 km marș, cu timpul de 
11:43,3. Vechilii record era de 
11:51 și aparținea compatriotu
lui său Silvio Fabri.

LA MINSK, meciul interna
țional dintre selecționatele de 
juniori ale U.R.S.S. și R. D. 
Germane s-a încheiat cu scorul 
de 127,5—95,5 p in favoarea 
gazdelor. Performerul con
cursului a fost recordmanul 
mondial Vladimir Iașcenko 
(U.R.S.S.), învingător în proba 
de săritură in înălțime cu 2,25 
m. în proba similară feminină, 
Marina Șerkova a stabilit un 
record unional de junioare 
cu 1,89 m.

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ
C.E. DE JUNIORI LA BOB - 2

Campionatul european de bob
— două persoane pentru tineret
— s-a încheiat pe pîrtia de la 
Winterberg (R. F. Germania) 
cu victoria primului echipaj al 
R. F. Germania, alcătuit din 
Alois Schnorbus și Martin 
Meinberg. Pe locul secund s-a 
clasat echipajul Elveției.

LOTUL DE PATINAJ ARTISTIC 
AL U.R.S.S. PENTRU C.M.

Federația de patinaj din 
U.R.S.S.- a definitivat lotul 
care va participa la campiona
tele mondiale de patinaj artis
tic, programate intre 7 și 11 
martie in orașul canadian 
Ottawa. în fruntea lotului 
sovietic se află cuplul Irina

Austria, 9. Franța ; FEMEI: L 
R. F. Germania, X Ungaria 
(campioană mondială în 1976), 
X România, 4. Austria, 5. Iu
goslavia, 6. Suedia. Perechi — 
MASCULIN : 1. Iugoslavia, Z 
R. F. Germania, 3. Suedia, A 
Italia, 5. România. 6. Ungaria,
7. Austria, X Polonia, 9. 
Franța, 10. Elveția : FEMININ : 
L R. F. Germania, 2. Elveția, 
X Franța. 4. România, 5. Po
lonia, 6. Austria, 7. Iugoslavia,
8. Ungaria, 9. Suedia, 10. Ita
lia. Ca și la edițiile preceden
te ale competiției, la turneul 
individual vor participa numai 
jucătorii și jucătoarele care 
în probele pe echipe si perechi 
s-au clasat în primele 20 de 
locuri.

UNIVERSALIZAREA SEZONULUI COMPETIȚIILOR DE SALĂ.
0 MARE CUCERIRE A ATLETISMULUI

Deși are atîtea și atîtea secole 
de existență, iată că atletismul 
— cel mai vechi dintre toate 
sporturile practicate astăzi în 
lume — oferă încă destule pri
lejuri de a i se îmbunătăți for
ma, ba chiar și conținutul. în 
această privință, trebuie să a- 
rătăm că, în ultimii ani, mai 
precis în ultimele două decenii, 
atletismului i-au fost aduse cî- 
teva inovații spectaculoase, u- 
nele de mare răsunet, care au 
avut efecte directe asupra des
fășurării competițiilor și au 
condus la îmbunătățirea sub
stanțială a rezultatelor. De fapt, 
dacă stăm să ne gîndim bine, 
în atletism, ca și la înot, dealt
fel, se constată o adevărată în
verșunare in tentativa perma
nentă de a realiza astăzi per
formanțe mai bune dedt cele 
de ieri. De aici, această sara
bandă a recordurilor la care a- 
sistăm aproape fără uimire.

A fost, între altele, apariția 
atit de controversată a prăjini
lor din tot felul de fibre plas
tice, care, pur și simplu, au 
condus la o altă probă, cu alte 
rezultat^, incomparabil superi
oare celor realizate cu prăjinile 
din metal sau, mai înainte, cu 
cele din bambus. Noile pră
jini — „catapult” au impus și 
modificarea locului de cădere a 
atletului, prozaica groapă cu 
nisip (tare totuși ca... pămintul) 
de acum citeva decenii fiind în
locuită cu mari și pufoase sal-

Kodnina-Aleksandr Zaițev, de 
nenumărate ori campion mon
dial și european, alături de 
care vor mai concura perechile 
Marina Cerkasova — Serghei 
Sakrai și Mariana Peskova — 
Stanislav Leonovici. La startul 
întrecerilor individuale vor fi 
prezenți campionul lumii Vla
dimir Kovalev, Igor Bobrin, 
Konstantin Kokora, Elena Vo- 
dorezova si Natalia Strelkova.

LA HOCHEI : FRANȚA - 
UNGARIA 3-5

La Belfort, intîlnirea amicală 
de hochei pe gheață dintre 
selecționatele Franței și Unga
riei s-a încheiat cu victoria 
oaspeților cu 5—3 (0—L 1—L 
4-1).

Arbitrul principal al C.M. va 
fi Walter Grois (Austria), se
condat de Oscar Saga (Ceho
slovacia) și Walter Mast (El
veția).

întrecerile se vor desfășura 
in noua sală a sporturilor din 
Lucerna, unde vor fi amena
jate (numai pentru perioada 
„mondialelor”) șase piste din 
material plastic. Programul în
trecerilor : 19—20 mai antrena
mente oficiale si deschiderea 
festivă ; 21—22 mai jocul pe 
echipe ; 23—24 mai disputa pe
rechilor ; 25 mai zi de odihnă; 
26 mai finala ia individual.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

tele din plastic, care atenuează 
șocul aterizării. Ei bine, stains 
legată de aceste saltele a fost 
și apariția flopului lui Dick 
Fosbury, campionul olimpic la 
Mexico al săriturii in înălțime. 
Acest stil curios, un fel de 
„rostogolire dorsală”, care nu 
s-ar fi putut folosi la o groapă 
obișnuită, a făcut imediat pro
zeliți pe întreg mapamondul și 
mulți, chiar foarte mulți dintre 
săritorii in înălțime l-au adop
tat fără rezerve. Și nu puțini 
au fost aceia care au înregis
trat, aproape instantaneu, creș
teri însemnate ale performanțe
lor. Cu toate acestea, ca o ade
vărată ripostă a „tradiționaliști
lor”, recordurile mondiale în 

taer liber au fost realizate de 
‘ atleți utilizînd „ventrala” (Vla

dimir Iașcenko — 2,33 m și
Rosemarie Ackermann— 2,00), 
dar nu-i mai puțin adevărat că 

8,23 m Ter-Ovonestan (URSS) 66 ; incline - 2,28 m Grigoriev (URSS) 77 ; 
prăjina — 5,57 m Kozokiewicz (Polonia) 76 ; greutate — 21,10 m Beyer
(RDG) 78.

RECORDURILE 
LUMU

BĂRBAȚI FEMEI

60 m 6,54 McTear (SUA) 78 7,16 Stecher (RDG) 75
400 m 45,9 T. Smith (SUA) 67 

Brijdenbach (Belg.) 74
51,14 Koch (RDG) 77

800 ■ 1:46,4 Grippo (ltd.) 77 2:00,6 Roock (RDG) 78
1500 m 3:37,8 Norpoth (RFG) 71 4:05,0 Mărășescu (Rom.) 78
3000 ■ 7:39,2 Puttemans (Belg.) 73

60 rog 7,62 Munkelt (RDG) 77 7,90 Ehrhardt (RDG) 75
Lungime 8,X Beamon (SUA) 68 6,76 Voigt (RDG) 76
Tripla 17,16 Saneev (URSS) 76
înălțime 2,32 Jacobs (SUA) 78 1,95 Ackermann (RDG) 77 

Simeoni (Itai.) 78
Prăjina 5,59 Tully (SUA) 78
Greutate 22,02 Woods (SUA) 74 22,50 Fibingerova (Ceh.) 71

RECORDURI EUROPENE M . - lrS7 Wucherer (RFG) 73 ; lungime

doi djntre cei trei recordmani 
in sală (Franklin Jacobs — 2.32 
m și Sara Simeoni — 1,95 m) 
folosesc flopuL

Știința a adus serioase spo
ruri de calitate nu numai in 
privința complicatului proces al 
antrenamentului sportiv, ci și 
în îmbunătățirea diferitelor ma
teriale de concurs : ciocane din 
volfram, cu un volum mai mic; 
discuri cu centrul de greutate 
excentric ; sulițe de tip planor, 
pantofi cu cuie cu utilizări spe
ciale etc. Mai mult însă decît 
toate acestea, știința — și anu
me chimia polimerilor — a 
oferit atletismului o gamă în
treagă de substanțe drept com
poziție pentru noi piste, înlo
cuitoare ale bătrinelor piste din 
zgură. Dintr-o dată, fie că este 
vorba de tartan, de rekor- 
tan, de coritan, de zebran 
sau de oricare altă substan
ță de acest fel, pistele au 
devenit oarecum asemănătoare 
(în orice caz, mult mai asemă
nătoare decît erau cele din zgu
ră), au răspuns mai bine nevoi
lor atletismului, performanțelor 
și nu s-au mai deteriorat la 
condiții atmosferice proaste.

în același vast capitol se în
scrie, desigur, și cronometrajul 
electronic, cu precizie de sutimi 
de secundă, astăzi obligatoriu 
pentru toate marile competiții.

Am amintit doar citeva, pro
babil pe cele mai însemnate, 
dintre îmbunătățirile aduse a- 
tletismului. Am lăsat, însă, in
tenționat, la urmă, cucerirea 
unui alt bun de preț, în această 
atit de importantă ramură spor
tivă. Este vorba de... sezonul 
competițiilor pe teren acoperit ! 
De fapt, ca să respectăm ade

vărul istoric, trebuie să sp'jceox 
că un sezon de concursuri in
door era programat peste O- 
cean cu multă vreme in urmă 
(N.N. recent, campionatele de 
sală ale Statelor Unite au ani
versat 90 de ani de existență 1), 
deci atletismul sub „pălărie” 
era un lucru cunoscut. Dar a- 
cesta era apanajul, aproape ex
clusiv, al atleților americani, 
încercărilor timide de transplan
tare în Europa și în alte conti
nente a concursurilor de sală, 
inițiate prin deceniul al cinci
lea, le-a urmat, în fine, univer
salizarea ideii. Momentul cel 
mai important l-a constituit 
desfășurarea la Dortmund, in 
martie 1966, a primului crite
riu european de sală (Iolanda 
Balaș — 1,76 m la înălțime — 
și Serban Ciochină — 16,43 m 
la triplusalt — au obținut vic
torii spectaculoase), urmat de 
alte competiții de același nivel 
la Praga, Madrid și Belgrad. 
Marcînd acest avînt deosebit șl

marele interes determinat de a- 
ceastă confruntare de iarnă a 
atleților, forul european a hotă- 
rit organizarea anuală, din 1970, 
a unor campionate continentale 
(Viena, Sofia, Grenoble, Rotter
dam, Goteborg, Katowice, Miin- 
chen, San Sebastian și acum, 
peste citeva zile. Milano), „clo
ni” unor sezoane cuprinzînd su
medenie de alte concursuri. A- 
tleții au fost captivați de aceas
tă activitate, căreia i s-au dă
ruit cu frenezie. Și astfel per
formanțele de valoare au înce
put să curgă în șuvoi, recordu
rile ridicindu-se la înălțimi, pur 
și simplu, amețitoare. Pentru 
a înțelege mai bine interesul 
provocat de aceste concursuri vă 
vom arăta, de pildă, că pentru 
a-și desemna campionii, in lipsa 
unei săli corespunzătoare, fede
rația belgiană a organizat re
cent întreceri în™ Franța !

Am amintit de Iolanda Balaș 
șl de Șerban Ciochină, primii 
noștri atleți învingători în com
petiții indoor de o asemenea 
amploare. în completarea aces
tei idei se cuvine să arătăm că, 
de-a lungul... iernilor, atleții ro
mâni au avut multe evoluții 
soldate cu cucerirea de medalii 
de „bronz” și de „argint”, dar 
și de „aur” : Viorica Viscopolea- 
nu — lungime 1970, Carol Cor- 
bu — triplu 1973, Natalia Mără- 
șescu — 1500 m și Dorina Căti- 
neanu — lungime 1975. Carol 
Corbu și Natalia Mărășescu. a- 
lături de Ileana Silai și Ma
riana Suman, de alți cîțiva ti
neri atleți, vor duce cu ei, a- 
cum, la Milano, speranțele 
noastre în comportări și rezul
tate valoroase.

Romeo VI LARA

icforcpyg . . . HOCHEIUL ACVATIC"
Dacă ar fi să procedăm ca la școală, atunci am spune cam 

așa : hocheiul, așa cum este el practicat azi în lume, poate fl 
de trei feluri, în funcție de suprafața pe care se joacă : pe 
gheață, pe parchet și pe gazon. Sau, mai bine-zis, aproape ace
lași sport, legat de utilizarea crose! ca obiect ajutător, avînd 
citeva ramuri deosebite prin reguli specifice suprafeței pe care 
se joacă. Firește că zonele geografice de răspîndire a celor trei 
„sorturi* de hochei sînt — și ele — diferite, în funcție de con
dițiile de climă sau de dotarea cu baze sportive. Există bineîn
țeles și țări unde sînt cunoscute și practicate două sau chiar 
toate variantele i. "‘cheiului.

Recordul îl deține fără discuție Olanda, unde alături de ho
cheiul pe gheață, de cel pe gazon sau de cel pe rotile (pe par
chet) a apărut și... hocheiul sub apă ! Pe fundul unei piscine, 
două echipe de cîte 6 jucători, avînd tuburi de respirat și crose, 
se luptă să introducă un puc enorm într-o poartă de 1,20 m !

S-a disputat și primul meci al acestei așa-zise ramuri spor
tive datorate unei „toane* (unii i-au zis „țicneală*...) care ex
plică grăitor cum este înțeles sportul în anumite locuri și de 
o anumită categorie de oameni care se vor, cu orice preț, ori
ginali. Un meci între „Baracudele* din Haga și „Aligatorii* 
din Dordrecht. Rezultatul nu se cunoaște, pentru că — se pare 
— partida nu s-a terminat. Un jucător nemulțumit de o decizie 
a arbitrului l-a strîns pe acesta de... tub șl bietul om era să 
moară înecat. Dacă n-are de lucru șl se amestecă printre... 
„aligatori*.

Călin ANTONESCU

AUTO • Cea de a 23-a ediție 
a „Raliului zăpezilor*, desfășu
rată in Finlanda pe un traseu 
in lungime de 1 300 km, a fost 
ciștigată de finlandezul Pentti 
Arikkala („Vauxhall*). Dintre 
cele 82 de echipaje prezente la 
start, numai 45 au reușit să ter
mine cursa.

CICLISM • Dtapa a 3-a a Tu
rului Sardiniei, Nuoro — Tempio 
Pansania (174 km) a revenit ru
tierului norvegian Knut Knudsen 
In 4h 59:22.

FOTBAL • La Dublin, în pre
liminariile „Turneului U.E.F.A.*, 
de juniori : Irlanda — Olanda
0—0 • în turneul echipelor de 
tineret de la Tașkent, selecțio
nata U.R.S.S. a întrecut cu 4—0 
(1—0) formația Iranului, iar re
prezentativa R.S.S. Ucrainene a 
dispus cu 1—0 (0—0) de echipa
Ungariei p în campionatul Po
loniei după 20 de etape conduce 
Wisla Cracovia cu 28 p. urmată 
de Lech Poznan 26 p și Slask 
Wroclaw 24 p.

NATATIE • Proba feminină de 
trambulină din cadrul concursu
lui de sărituri în apă desfășurat 
în orașul Jdanov (U.R.S.S.) a fost 
câștigată de campioana olimpică 

Elena Vaițehovskaia, cu un total 
de 548,27 puncte. In proba mas
culină. victoria a revenit lui 
Vladimir Aleinik.

SCRIMĂ • La Budapesta au 
început întrecerile competiției in
ternaționale de scrimă pentru ti
neret „Cupa Prietenia*. Proba 
individuală masculină de floretă 
a fost ciștigată de Sandor Pallai 
(Ungaria) — cu 5 victorii, urmat 
de Gutșin (U.R.S.S.) și Teich- 
mann (R.D. Germană) — cîte 3 
victorii.

ȘAH • în runda a doua a 
Turneului de la Bugoino (Iugo
slavia), partidele Karpov — Iv- 
kov, Vukici — Spasski, Hort — 
Tal. Bukici — Gligorici și Byrne
— Hubner s-au încheiat remiză. 
Timman l-a învins pe Portisch, 
Larsen pe Balașov, iar Miles a 
ciștigat la Liubojevici. In clasa
ment conduce Timman cu 2 p, 
urmat de Karpov (U.R.S.S.), Hort 
(Cehoslovacia) și Miles (Anglia)
— cîte 1Vj p.

TENIS • Primele partide dis
putate în cadrul turneului inter
național feminin de la Kansas 
City s-au încheiat cu următoare
le rezultate : Mima Jausovec — 

Carrie Meyer 6—1, 6—2 ; Regina 
Marsikova — Joanne Russel 7—6,
6— 3 ; Sue Barker — Virginia Ru- 
zicd 6—1, 7—5 ; Rosemary Casals
— Katja Ebbinghaus 6—0, fr—2.
Sharon Walsh — Renata Toma
nova 6—4, 6—3. • în primul tur 
al turneului de la Memphis (Ten
nessee), Cox a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 6—4, 6—1 
în fața Iul Tanner. Alte rezul
tate : Orantes — Cahill 6—4, 6—2; 
Gottfried — Bailey 6—3, 6—1 ; 
Fibak — Solomon 6—7, 7—5, 6—3 ; 
Ramirez — Warwick 6—3, 7—6 ;
Lloyd — Dibley 6—2, 6—4 • E- 
chipa Cehoslovaciei s-a calificat 
în prima grupă a campionatului 
de tenis pe teren acoperit. în 
ultimul meci de baraj, tenismenii 
cehoslovaci au învins pe teren 
propriu cu 2—1 formația Dane
marcei. Rezultate tehnice : Hutka
— Hedelund 6—4, 6—3 ; Eflvstroem
— Hrebec 6—3, 6—3 ; Pala. Hre
bec — Hedelund, Elvstroem 6—2,
7— 6.

YACHTING o Cea de a treia 
regată a C.M. la clasa „Soling-, 
care se desfășoară la Rio de 
Janeiro, a revenit sportivului ca
nadian Glen Dexter. în clasa
mentul general conduce englezul 
Philp Crebbin.
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