
S-a încheiat „Paradi greilor"

ATUURILE ÎNVINGĂTORILOR
CURAJUL Șl DIRZENIA

. Două meciuri la interval de 
numai 24 de ore au însemnat 
prea mult și s-au dovedit des
tul de greu de susținut pentru 
cei mai multi dintre tinerii 
participant la „Parada greilor*. 
Deși marcați de eforturile de
puse în seara anterioară, ma
joritatea pugiliștilor s-au stră
duit totuși să fie Ia înălțimea 
așteptărilor selecționerilor.

Astfel, curajul și dirzenia au 
fost principalele atuuri care au 
hotărit învingătorii. In ciuda 
faptului că nu au mai avut re
sursele fizice etalate în prima 
reuniune, tinerii Gheorghe Pre
da, Marcel Marcu și Dumitru 
Făncl s-au impus si în gala de 
aseară, primind aplauzele spec
tatorilor. Inițiativa federației de 
specialitate de a organiza a- 
ceastă competiție este lăudabi-

Directa de stingă expediată de Ștefan Bîrleanu (Arieșul Turda) 
l-a punctat adesea pe Tiberiu Fazecaș (C.S.M. Cluj-Napoca) 

Foto : Vasile BAGEAC

HANDBALUL NOSTRU ESTE CA Șl BRADUL, 
FURTUNA ÎL ÎNDOAIE DAR NU-L DOBOARĂ

Jk.

O sală de ședință de 200 dc 
locuri. Plină mai mult de ju
mătate. Asistența, elita hand
balului nostru, jucători, antre
nori, specialiști, conducători de 
cluburi, cu toții în fața Bi
roului . Executiv al C.N.E.F.S. 
pentru dezbaterea problemelor 
acestui sport, pentru revenirea 
handbalului românesc pe locul 
cu care ne-a obișnuit la 
rind : locul tatii în lume, pier
dut recent în Danemarca.

O analiză de peste opt ore, 
în cate variatele aspecte și

AL 33-lea
CROS BALCANIC

Șase atleți selecționați 
pentru „europenele" de sală

are loc la Istanbul e-Miine
diția a 33-a a Crosului Balcanic. 
Din echipele României fac par
te, printre alții, Fița Lovin, 
Georgeta Gazibara, Maricica 
Puică (senioare), Cristina Cojo
carii, Eugenia Micoia (junioare), 
Ilie FJoroin, Aurel Niculescu, 
Ilie Cioca (seniori), Gh. Neam- 
țu, Ion Crăciun (tineret), Al. 
Chiran, Gh. Marko (juniori).

0 A fost' alcătuit lotul atle- 
ților români pentru C.E. de la 
Milano (11 și 12 martie) : Ma
riana Suman, Elena Tăriță (800 
in), Natalia Mărășescu, Ileana 
Silai (1’500 m), Gina Panait 
(lungime) și Carol Corbu (tri- 
plusalt).

© Astăzi (de la ora 16) și 
mîine (de la ora 9) se desfă
șoară în sala de la „23 August* 
întrecerile pentru desemnarea 
campionilor republicani la ju
niori I.

® Cu prilejul concursului 
F.I.S.U., desfășurat în sala Fes- 
tivalna din Sofia, Vasile Bichea 
a cîștigat cursa de 3 000 m cu 
8:11,7, iar Dan1 Betini (8:12,6) a 
fost al treilea. Tot al treilea s-a 
clasat și Tutunaru la triplusalt 
(15,24 m) iar pe locul patru au 
terminat concursul : M. Stamate 
(6,80 s la 60 m), Cecilia Holub 
(4:46,0 la 1 500 m) și Mariana 
Nedelcu (8,78 s la 60 mg). Horia 
Toboc (6 la 400 m) a realizat 
un nou record republican (48,52 
c ta semifinale).
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pregătirii acestuiprobleme ale 
campionat mondial dc handbal, 
s-au succedat asemenea unor 
secvențe palpitante dintr-un 
film. Tineri și vîrstnici, mlădițe 
și piloni ai handbalului arătau 
că pierderea titlului de cam
pioană mondială deținut de 
echipa României se datorează 
lor și numai lor. în interiorul 
ziarului, în paginile 4—5, veți 
citi o relatare — rezumat al 
dezbaterilor — din care rezultă 
multe slăbiciuni. Dacă numai 
o parte dintre acestea ar fi fost 
eliminate la timp, echipa noas
tră ar fi rămas pe podium, 
poate chiar pe primul loc, pen
tru că jocurile ultimului cam
pionat mondial au arătat că, 
în ciuda handicapului provo
cat de propriile slăbiciuni, re
zultatele echipei noastre au fost 
strînse și, in unele cazuri, ar 
fi putut să fie ușor întoarse in 
favoarea jucătorilor noștri. Iar 
dificultățile obiective, provocate 
de schimbul de generații din 
iotul nostru, nu ar fi avut o 
influență hotăritoare deoarece în 
primul eșalon al handbalului 
mondial nu au fost înregistrate 
mutați spectaculoase.

Atunci, ce s-a intîmplat oare 
cu handbalul 
noștri ?

Noianul de discuții a lăsat, 
pînă în cele din urmă, impresia

și handbaliștii

(Continuare în pag. 4—5)

Virgil Brenci (A.S.A. Brașov), proaspăt campion național la slalom 
special Foto : D. NEAGU

Citiți in pag. 4—5 un comentariu despre întrecerile celor 
mai buni schiori alpini, desfășurate in Bucegi
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In Divizia A de fotbal,

ETAPA NR. 2 A
...La o săptămină după star

tul ta retur, campionatul ne 
invită la o prelungită etapă de 
sprint. In opt zile vor urma trei 
„runde* și această frecvență va 
solicita din plin acumulările fi
zice, dar și rezistența psihică. 
„Curea de opt zile* promite-mo
mente tari, de efect și cu efect 
pentru clasament. Pentru că—

„.Mîine, runda nr. 2 a primă
verii trimite trio-ul din fruntea 
clasamentului ta deplasare. 
A.S.A. Tg. Mureș, liderul, va e- 
volua la Oradea unde, de la cel 
mai mic Ia cel mai mare supor
ter, toată lumea știe că F. C. 
Bihor a furnizat prima mare 
surpriză. învingind pe Steaua, 
duminică la București. în cam
pionatul trecut orădenii au în
vins cu 1—0. dar pe atunci e- 
chipa lui Tiberiu Bone nu era 
lider.- „Poli* Timișoara va în
cerca, la Craiova, să obțină 
punctul pierdut, ta august, aca
să, tot tatr-un joc televizat. In 
campionatul trecut, craiovenil 
au cîștigat, acasă, la limită, cu 
1—0. Dar, htunci. Bălăci și ai 
săi nu priveau clasamentul de 
jos în sus... Steaua va încerca 
să se revanșeze la Petroșani, 

că handbalul, cel puțin la ni
velul lotului reprezentativ, a fost 
contaminat în ultimul timp de 
maladiile fotbalului. Dacă a- 
cum cițiva ani munca, seriozi
tatea, pregătirea, moralitatea, 
entuziasmul și dăruirea hand- 
baliștilor erau date ca exemplu 
fotbaliștilor, acum se putea 
constata ușor că indolența, ce
dările de la rigorile pregătirii și 
vieții sportive sau blazarea și-au 
făcut loc adesea și ta hand
bal. Federația, și antrenorii au 
slăbit exigența, deși angajamen
tul lor ferm era obținerea me
daliei de aur in Danemarca. Ei 
știau precis că numai in con
dițiile unei fermități și disci
pline riguroase și-au onorat tot
deauna promisiunile și totuși...

Ceea cc a facilitat mult in
stalarea unui asemenea climat 
de neglijare a pregătirii a fost 
ivirea unor disensiuni la dife
ritele nivele ale conducerii lo
tului și federației care au im
plicat pină în cele din urmă și 
pe selecționabiii. Handbalul a 
avut întotdeauna ta fruntea lui 
un grup de oameni competenți, 
ambițioși, mereu victorioși, care 
au fost lăsați să lucreze în li
niște și acest fapt a fost con-

Aurel NEAG’J

RETURULUI SI „CURSA DE OPT ZîLE“------------------------

pentru startul cu stingul in re
tur. Și dacă in campionatul tre
cut Jiul a cîștigat cu 2—1, acum 
două ediții Ion Ion a obținut 
victoria militarilor in ultimele 
minute, ceea ce face din acest 
meci un veritabil „calcul al pro
babilităților".

„.Miine, trei echipe care nu 
vizează podiumul vor încerca să 
„răzbune* punctul pierdut in e- 
tapa similară din tur, acasă. 
F.C.M. Reșița vine cu aseme
nea ginduri la Ploiești, S.C. Ba
cău urcă cu aceste speranțe la 
Satu Mare, iar F.C. Corvinul va 
căuta „punctul de aur* la Pi
tești. Cum însă nici gazdele de 
mîine nu sînt deloc liniștite, se 
anunță dueluri foarte atractive.

„Mîine, așteptăm revanșa și din 
partea arbitrilor, pentru startul 
plin de probleme. De fapt, ei și

PROGRAMUL
Oradea : F.C. BIHOR - A.S.A. TG. MUREȘ
București : DINAMO - POLITEHNICA IAȘI

Craiova :
(stadion Dinamo)

UNIVERSITATEA - „POLI” TIMISOARA
(Repriza a doua se televizează)

Petroșani : JIUL - STEAUA
Ploiești : F. C. PETROLUL - F.C.M. REȘIȚA

- S.C. BACĂUSatu Mare : OLIMPIA
Pitești : F.C. ARGEȘ - F.C. CORVINUL
Tirgoviște : C.S. - U.T.A.
Constanța : FOTBAL CLUB - SPORTUL STUDENȚESC

Toarte partidele vor începe la ora 14.

Mîine, in Ghencea, reintilnire cu rugbyul

STEAUA FARUL,
un derby devenit tradițional
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Le-a fost dat 
celor mai valoroa
se formații ale 
campionatului, — 
Steaua și Farul, 
să deschidă sta- / 
giunea de primă
vară (de fapt, es
te un med restant, 
amînat de astă- 
toamnâ, campiona
tul propriu-zis lu- 
ind startul 
duminica 
re). Ambele, 
tagoniste 
testabile 
byului 
au făcut 
speciale 
putea prezenta din 
plecare Ia nivelul 
potențialului 
maxim.

Steaua este 
pioană „en 
și, desigur, 
noreze acest 
Rugbyștii militari, care în a- 
ceastâ sâptămînă au jucat ami
cal cu Universitatea Timișoara 
(joi dimineața) și apoi s-au 
deplasat la Snagov, unde au 
disputat un meci-școală cu e- 
chipa de ttaeret-rezerve (vi
neri), sînt Intru totul optimiști, 
deși știu că ii așteaptă un exa
men greu. Sentimentul de în
credere li-1 dă conștiința valo
rii. ca și faptul că toți titularii 
sînt apți de joc și„ ta formă ! 
Iată, dealtfel, XV-le anunțat de 
antrenorul emerit Petre Cosmâ- 
nescu : Durbac — R, Ionescu, 
Enache, Zafiescu, Fuicu — Ale
xandru, Suciu — Murariu, M. 
Ionescu, Achim — Postolachi, 
Pint ea — Cioarec, Munteanu, 
Cornelia. Rezerve : Pojar, Țața, 
Braga.

Farul, după un scurt stagiu 
pe valea Argeșului, la Pitești, 
sosește astăzi în Capitală și va 
prezenta, la rindu-i, mîine, tot 
ce are mai bun (cu o excepție, 
totuși, fundașul Șt Cristea acu- 
zînd urmările unei discopatii 
lombare), ta dorința de a punc
ta decisiv din... primul foc. 
Profesorul Mihai Naca are doar 
două semne de întrebare, moti
vate de importanta „recrutare"

cam- 
tttre* 

ține 
invidiat blazon.

CLASAMENTUL
1. A.S.A. TG. M. 18 10 4 4 32-17 24
z. Polit. Tim. 18 9 4 5 27-21 22
3. Steaua 18 7 6 5 38-21 20
4. F.C. Argeș 18 8 4 6 30-29 20
5. Sportul stud. 18 9 1 8 23-24 19
6. U.T.A. 18 7 5 6 26-28 19
7. S.C. Baclu 18 6 7 5 24-30 19
8. Dinamo 18 7 4 7 26-23 18
9. F.C. Olimpia 18 8 2 8 26-25 18

ia. F.C. Bihor 18 8 2 8 22-28 18
ii. Poli. Iași 13 6 5 7 24-17 17
12. Jiul 13 8 1 9 29-29 17
13. C.S. Tîrgov. 18 6 5 .7 15-22 17
14. F.C. Petrolul 18 6 4 8 23-24 16
15. Univ. Craiova 18 6 4 8 17-18 16
ÎS. F.C. Constanța u 7 2 9 24-29 16
17. F.C. Corvinul 18 5 6 7 17-24 16
18. F.C.M. Reșița 18 5 2 11 18-32 12

WXWVăWWWWW 
din această 
o probă de

jucătorii pot face 
„cursă de opt zile“ 
regularitate a calității în fotba
lul nostru.

MECIURILOR

echipa națională, Alexandru (in
Bucos se vor afla miine in pos

tură de... adversari 

făcută astă-toamnă de constăn- 
țeni. Așadar, un XV probabil : 
Dinu — Ianusevici, Holbau 
(Burghelea), C. Vasile, Mo- 
trescu — Bucos, Olleanu — Po
dara, FI. Constantin, Borșaru 
(Urdea) — Malancu, Mușat — 
Ioniță, Grigore, B'ăcioiu, Rezer
ve : Dobre, Galan, I. Vasile.

Iată și rezultatele obținute 
pînă acum de cele două tea- 
muri • în turneul final (1—8) : 
Steaua : 15 — 4 cu „U“ la
Timișoara și 50—13 cu Rapid ; 
Farul : 13 —10 cu Rapid și 
18—10 cu Dinamo (ambele me
ciuri le-a jucat acasă).

Partida va fi condusă de cel 
mai bun arbitru român în acti
vitate, Theodor Witting, un 
temei in plus ca să scontăm 
duminică dimineața (ora 10,30) 
pe un frumos spectacol sportiv, 
cunoscut fiind și potențialul ce
lor două „combatante*, ca și as
pirațiile lor la titlu. Nu ne mai 
rămîne decît să invocăm „zeul 
soare* ca să fie binevoitor, ast
fel ca din terenul Ghencea să 
facă o gazdă cit mai primitoa
re, deopotrivă pentru jucători 
și public... (D.C.)

• Tot mîine, în „Cupa Fede
rației* : C.S.M. Sibiu — „Poli" 
Cluj-Napoca ; C.S.M. Suceava 
— „Poli* Iași.



PEDAGOGI Șl DISCIPOLI LA EXAMENUL

DE INTERPRETARE A CODULUI ETIC
r 
l

A n formarea și pregătirea tinerilor sportivi un rol in-
I semnat îl ocupă antrenorul, chemat să depună o mun- I 

că intensă nu numai pe planul instruirii, ci, în egală ■

„INDIFERENT DE REZULTATE, 
NU VOM ÎNGĂDUI ABATERILE»

I 
I
I 
I
I

măsură, pe cel al educării tinerilor performeri, acest lucru 
constituind o condiție a succesului profesional. în Codul 
principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste este inscrjș : „Pentru fiecare comunist, 
pentru fiecare cetățean, munca este o datorie fundamentală, 
de onoare. Fiecare trebuie să dea dovadă de o inaftă con
știință profesionala, competență, spirit creator, dăruire și pa
siune in muncă ; totodată, trebuie să manifeste combativi
tate și intransigență față de manifestările de indisciplina, su
perficialitate și lipsă de răspundere in muncă*. Așadar, an
trenorilor, profesorilor de educație fizică, instructorilor, tuturor 
activiștilor sportivi le revin sarcini majore în domeniul edu
cației.

Cum înțeleg aceștia să răspundă misiunii încredințate ? 
Cum se ocupă de educația tinerilor sportivi pe care îi au în 
grijă ? — iată două întrebări la care încearcă să răspundă 
pagina de fată.

LECȚIA ANTRENORULUI...
Stăm de vorbă cu Viorel Ber

ta, secretar al C.J.E.F.S. Alba, 
vechi activist și foarte bun cu
noscător al oamenilor care mun
cesc, cei mai mulți cu pasiune 
șl devotament, pentru afirmarea 
sportivă a județului. Ne vor
bește despre bilanțul pe 1977, 
cel mai rodnic din ultimii ani, 
fără a uita să precizeze că a- 
ceasta este și urmarea faptului 
că tehnicienif au înțeles mai 
bine ce rol joacă procesul edu
cativ în realizarea unor rezul
tate de valoare.

„.Mihai Popa este lăcătuș la 
EA.M.U. Blaj și instructor al 
CJS.Ș. A adus cu el în cadrul 
secției de lupte concepția mun
citorească, sănătoasă, pe care o 
transmite și elevilor săi, dintre 
care Eugen Sălăjan, Vasile Den- 
diu, Ion Portic și Ion Fluieraș 
au ocupat locuri fruntașe la cam
pionatele naționale ale copiilor 
și juniorilor. „Exista în Blaj o 
casă părăsită. Mi-am strîns co
piii și le-am zis — povestește 
Mihai Popa — că n-ar fi rău să 
pornim ia treabă, să ne facem 
acolo centrul nostru. Am muncit 
cu multă rîvnă, zile în șir, reu
șind să ne amenajăm ceea ce 
am dorit. Acum vechea casă pă
răsită este un veritabil magnet 
pentru mulți dintre elevii Bla-

ARGUMENTUL 
PUMNULUI...

Ștefan Ion este un activist 
cunoscut în lumea sportului gă- 
lățean, la a cărei dezvoltare 
și-a adus, de-a lungul anilor, o 
contribuție notabilă. (In prezent 
face parte din colectivul de 
muncă al Administrației bazelor 
sportive). Ceea ce, din păcate, 
a început să se mai știe este 
că S. I. — în ciuda maturității 
sale și a unei bogate experiențe 
de viață — a devenit de la o 
vreme extrem de arțăgos și, 
ceea ce este mai rău, argumen
tele sale prioritare nu sînt vor
ba înțeleaptă șl calmă, ci inju
riile și chiar... bătaia !

Dovezi în susținerea acestor 
afirmații ? Nu de mult a lovit 
pe doi din subalternii săi, iar 
acum cîteva zile a devenit „e- 
roul“ unei scene ieșite din co
mun, care a produs indignare în 
rîndui martorilor din -Sala spor
turilor. Supărat la culme că un 
spectator l-ar fi jignit, a trecut 
imediat la represalii, ajutat și 
de personalul sălii. Spectatorul 
a fost adus in stare de incon
știență, devenind necesară in
tervenția personalului sanitar al 
sălii, care i-a acordat îngrijiți.

Om voinic (a fost și boxer) 
S.I. crede că are dreptul să se 
impună cu argumentul pumnu
lui. Curios este faptul că șefii 
Lui nu se sinchisesc, îngăduin- 
du-i să se manifeste de-a drep
tul huliganic.

Poate că aceste rinduri vor 
produce totuși o schimbare...

Telemac SIRIOPOL

jului. V-am dat acest exemplu 
pentru că el ilustrează in parte 
ceea ce înțeleg eu prin a face 
educație tinerei generații de 
sportivi".

...La începutul lui februarie, 
la Hunedoara a avut loc con
cursul interjudețean de cros 
dotat cu „Cupa George Bă- 
leanu". Printre concurenți, prof, 
de educație fizică Hie (Moca, 
fost campion balcanic p națio
nal, care alerga sub culorile 
„Tîmavei" Blaj. Printre specta
tori se aflau și elevii săi care 
urmau să ia startul mai tîrziu. 
Profesorul a ținut să predea o 
lecție pe viu de ceea ce în
seamnă dîrzenie și bună pregă
tire (chiar dacă vârsta pare să 
fie o opreliște în calea perfor
manțelor), alergând lntr-o ma
nieră care i-a impresionat pe 
toți și riștigînd detașat între
cerea seniorilor pe 8 000 metri. 
Exemplul său a fost urmat de 
reprezentanții Blajului, care în 
final au cucerit trofeul. Aseme
nea exemple, însă, mai oferă și 
antrenorii Virgil Todeasă, 
Gheorghe Șuteu și Laurențiu 
Popescu, colegi de muncă cu 
Hie Cioca. Ei i-au urcat pe po
diumul campionilor naționali pe 
Sorin Rizea (trei titluri) și pe 
juniorii din echipa de cros, 
printre care Ioh Marca, elev cu 
rezultate excelente la învăță
tură. „Vedeți dv — ne spune 
V. Todeasă — la noi vin copiii 
cu inimile deschise și, firește, 
ei sint receptivi șl la ce e bine 
și la ce e rău. Or, noi trebuie 
să-i ferim de rău, să le arătăm 
că numai printr-o pregătire con
tinuă, perseverentă și pasiona
tă poți obține izbînda".

Dar mai sînt și alți antrenori 
care îmbină în mod armonios și 
cu bune rezultate munca in
structivă cu cea educativă. 
Gheorghe Păcurar (Textila 
Sebeș), Nicolae Dornic (Meta
lurgistul Cugir) și Alexandru 
Prohor (Constructorul Alba lu- 
lia) depun, la rîndui lor, intense 
strădanii pentru creșterea unor 
sportivi cu certe calități dar și 
pentru formarea unor oameni 
bine pregătiți pentru viață.

Emanuel FANTANEANU

Stăm față în față cu profe
sorul Constantin Wessely. Este 
fostul antrenor al divizionarei 
A de volei (fete) Voința Bucu
rești. Din ianuarie a fost obligat 
să se despartă de echipă, care 
se afla constant pe poziția re
trogradării.

Ne vorbește cu voce scăzută, 
cu vădită stinghereală. Este lim
pede că subiectul abordat — De 
ce n-a putut Voința București 
să părăsească ultimul loc in cla
sament ? — nu îl incintă. „Am 
adus-o din campionatul orășe
nesc în Divizia A. Am muncit 
mult. N-a fost prea ușor.-".

încercăm să înțelegem starea 
de spirit a antrenorului. înțele
gem. insă, mai puțin felul cum 
caută să justifice carențele e- 
chipei. acelea care au determi
nat, de fapt, actualul bilanț ne
satisfăcător. Ne vorbește mult 
— poate prea mult — de valoa
rea scăzută a lotului, de numă
rul redus de sportive cu care a 
lucrat, de dezordinea existentă 
in procesul de instruire (fiecare 
jucătoare venea cam_. cînd vro
ia !), de limbajul nepotrivit fo
losit intre ele de componentele 
echipei in antrenamente și chiar 
la meciuri (cum s-a manifestat 
calitatea sa de antrenor si edu
cator T), de mofturile taior vo
leibaliste care au absentat pină 
și de la partidele oficiale, cum 
a fost cazul Iolandei Iordache.„

Firește, prof. Wesselly vine 
cu explicații. Dar explicațiile

sale nu conving : „Ce pu
team să fac ? ! Dacă aș fi acționat 
ceva mai energic, recomandînd 
sau luînd măsuri disciplinare, 
în mod cert că ele n-ar mai fi 
jucat. Cînd dispui doar de 6, 7 
sportive...".

în același mod încearcă să 
explice rezultatele echipei și 
prof. Constantin Gani, cel care 
a preluat echipa. Aceleași 
eșecuri categorice, aceeași pre
gătire pe apucate, același frîu 
liber nervilor, același limbaj 
necorespunzător. Și, notați bine: 
patru dintre sportive sînt... pro
fesoare, deci educatoare. „Ce să 
faei. cînd te afli la mina spor
tivelor 1 î Si iau cazul Măriei 
Colic. Este sufletul echipei, o 
pasionată a voleiului. Dacă aș 
critica-o, sigur mi-ar întoarce 
spatele. Cînd dispui doar de 6, 
7 sportive—".

Așadar, aceeași mentalitate !
Soluția ? Ne-a preconizat-o 

prut. Constantin Furcela, vice
președintele clubului sportiv 
Voința București : „Vom pri
meni radical lotul, eu eleve din 
rețeaua școlilor de cooperație. 
Indiferent de rezultate, nn vom 
mai îngădui nici un fel de aba
teri !*.

Tardivă, soluția rămine, to
tuși, singura eficiență. Dar este 
nevoie și de un mod nou de a 
înțelege procesul educativ...

Tiberiu STAMA

Performanța nu scuză huliganismul I

CUI LUAM
La Ocna Șugatag, într-o ta

bără școlară organizată de In
spectoratul județean Maramu
reș, s-a întîmplat un fapt cu 
totul ieșit din comun. Un elev, 
Mihai Galvany, de la Clubul 
sportiv școlar Sighetul Marma- 
ției — secția lupte libere — a 
lovit intenționat un profesor.

— Poate că n-a știut că «în
teți profesor, a spus Iosif Papp, 
antrenorul lui Galvany.

— De la primele cuvinte, cînd 
mi s-a adresat injurios, i-am a- 
tras atenția că nu sint elev (deși 
nici față de un coleg de-al său 
nu avea voie să vorbească 
urît), ci profesor. încercasem 
să-1 domolesc, deoarece voia să 
lovească pe unul dintre colegii 
săi de la altă școală.

— Atunci, trebuie să vă spun 
că. Galvany nu-1 chiar totdeau
na în... mințile sale. Trebuie 
să-l scuzați, a încercat, în con
tinuare, să-șl apere elevul an
trenorul Iosif Papp.

Profesorul ultragiat și-a ară
tat nedumerirea :

— în acest caz n-are ce căuta 
in sport ! Ce va face cu forța 
sa acest tinăr dacă, precum 
spuneți, nu-i totdeauna.- în 
mințile sale ?

Văzind că nu are succes, Iosif 
Papp a aruncat in balanță ul
timul „argument" :

APĂRAREA ?
— Apoi poți să te adresezi cui 

vrei, că tot n-o să reușești să-L 
faci nimic. Galvany este un 
foarte apreciat luptător.

în fața acestei afirmații, pro
fesorii care asistau la discuție 
au rămas stupefiați.

Cum, adică, performanța poa
te scuza un act de huli
ganism 7 Pe cine apără antre
norul Papp 7 Ce educație poate 
face un astfel de antrenor, pro
fesor la Clubul sportiv școlar 
din Sighetul Marmației, care a- 
creditează ideea că unui spor
tiv cu rezultate frumoase 1 se 
poate permite orice, mergînd 
pînă la a lovi pe cineva ?

Plîngerea profesorului ultra
giat se află la Inspectoratul șco
lar județean Maramureș. Pe 
cînd rezolvarea ? (S. N.)

...ȘI „EVADAREA"
Exista la Baia Mare, în echipa de 

volei (juniori) a județului — de trei 
ori cîștigătoare a grupei a IV-a - 
un tînăr jucător care „promite'*. Se 
numește Vasile Sighiartâu și este 
elev la Grupul școlar minier. Un tî- 
năr care, după cum se spune, duce 
tot greul echipei sale, fiind coordo
natorul acesteia. Datorită calităților 
o fost selecționat în lotul național 
de juniori și i s-a dat drept de joc 
și ta echipa din Divizia A, Explorări 
Baia Mare.

i

Po ga 2p Sportul

De necaz, de rușine, 
eleva Liliana Roman 
din Brașov p lingea 
mamic. Pierduse la 
Craiova meciul de tenis 
de masă din finala edi
ției de iarnă a ,J>acia- 
dei“. Și, odată cu 
pierduse orice 
sportivă. Dar 
orice I Firește, 
de 10 ani ar 
să mai Încerce 
bal sau la 
unde nu există .. . 
căci tuș a fost și arbi
trul n-a văzut ! In
fond, ce importanță 
mai are acum, dacă tot 
va termina cu sportul ? 
Da, va sfîrși Irevocabil 
cu tenisul de masă, cu 
nedreptățile din acest 
joc...

— Liliana, dacă 
dai voie, aș vrea să-ți 
string mina, să te feli
cit. Al jucat foarte 
frumos 1

Șl tlnărul Sever Nal- 
din, din echipa divi-

a-

el, 
speranță 

absolut 
la vîrsta 
11 putut 
la hand- 
atletism, 

„tuș".

tail

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

donară A de tenis de 
masă a C.S. Școlar din 
Craiova, la loc pe ban
ca scundă, unde sta 
ghemuită micuța Lilia
na.

— Da... știu eu. spu
neți așa, ca să nu mai

— Sînt și unii care 
procedează așa, însă ei 
nu se numesc sportivi.

— Adică, eu nu sint 
sportivă ?

— Nu ești sportivă 
dacă plîngl. dacă oco
lești adevăruL

UN SPORTIV NU MINTE
Șl NICI NU SE MINTE

așa fiindcă 
șl un sportiv 
șl nici nu se

pllng.
— Spun 

așa este 
nu minte 
minte.

— Eu mâ mint I Zic 
că n-am să mal joc te
nis de masă, dar gîn- 
dese invers.

— Dar ce sint T
— O fetiță care, 

șl simplu, pllnge...
— Da, dar de 

pllnge...
— Pllnge, poate fiind

că nu are curaj să pri
vească lucrurile in față.

pur

ee

— Eu am curaj ! Știu, 
și pot spune oricui, că 
adversara a fost mai 
bună decît mine. Am 
curaj să mai spun că 
ou arbitrul a fost de 
vină că am pierdut 
meciul. Dar mă mint 
— de necaz că am pier
dut — că n-am 
joc ping-pong 
dul acesta mă 
sufăr cumplit.

— Un sportiv 
cat nu trebuie 
mintă.

— Știu, însă mă simt 
bine așa, mă mai alin
tă unul, altul...

— Nu e sportiv !...
— Nu e ! Aveți o ba

tistă ?...
Și tlnărul educator, 

educat la rîndui lui 
•le colectivul C.S. Șco
lar din Craiova, oferi 
Lilian ei o batistă albă. 
Imaculată, ca și sportul 
adevărat.

Vasile TOFAN

să mai
51 gln- 
face să

adevă- 
să se

DINCOLO

DE UN SCOP 

PUR SPORTIV
Selecția este o opera

ție gingașă și pîndită de 
pericolul monotoniei da
că o repeți, încă și încă 
o dată, fără variație. Ia
tă un punct de vedere pe 
care, înțelepți și prudenți, 
metodiști ai C.J.E.F.S. 
Brăila l-au luat în consi
derație cînd au hotărît — 
spre binele atletismului și 
al sportului local — să 
organizeze ample • con
cursuri de triere printre 
elevii tuturor școlilor ge
nerale din portul dună
rean. Am asistat, într-o 
duminică dimineața, la 
un asemenea eveniment 
care a întrunit 40 de fete 
și 60 de băieți, din cla
sele a IV-a și a V-a, in 
sala de atletism (de fapt, 
un culoar ingenios ame
najat), gata de întrecere, 
in probe de alergare și 
sărituri, pe pista de „Co- 
ritan". Ceea ce ne-a im
presionat. insă, dincolo 
de scopul pur sportiv al 
concursului, a fost toată 
ambianța, veselă și utilă, 
antrenantă și educativă, 
creată prin strădania 
profesorilor de educație 
fizică, a antrenorilor și 
instructorilor de pionieri 
prezenți în sală. înainte 
chiar de a se începe în
trecerile, foarte tinerii 
partidpanți au executat, 
la comandă, înviorătoare 
și disciplinante exerciții 
de front și ordine. Apoi, 
Însoțiți de trompeta in
spirată a elevului Con
stantin Nicolas, de la Li
ceul agricol, au ântat în 
cor marșul „Soarele și 
pionierii". Părinții, masați 
pe marginea pistelor, cu
rioși și nerăbdători, au 
fost mîndri de premiile 
frumoase (obiecte de ar
tizanat) care-i așteptau 
pe învingători. In tot 
timpul concursului, prin 
amplificatoare s-au auzit 
sunetele discrete ale u- 
nor melodii modeme, 
susținând atenția concu- 
renților și plăcuta atmos
feră. Iată o mostră feri
cită pentru modul cum 
trebuie conceput un eve
niment presupus a fi — 
prin definiție — anost !

(vib)

N-A MAI AVEI LOC

$

Se pare însă că succesele rapide 
i-au dat o ușoară amețeală lui 
„Sighi", cum îi spun colegii. Supă
rat câ antrenorul său, prof. Ion Rusu, 
l-a mustrat pentru jocul slab pres
tat într-o etapă de campionat Sighl 
S-a prezentat la meciul echipei sale 
de juniori îmbrăcat in haine de oraș 
și a luat loc în tribună ca... specta
tor...

„Nu mai joc la echipa Cubului 
sportiv școlar. Am dublă legitimare 
și mâ duc la tovarășul Manț, antre
norul de la Explorări'*, ar fi zis Va
sile Sighiartâu. privindu-și colegii 
care, în ziua aceea, fără aportul său, 
erau gata să piardă un meci ușor.

Trei zile mai tîrziu, într-o miercuri, 
a apărut pe teren în formația echi
pei Explorări, la meciul cu Politeh
nica Timișoara. Antrenorul Alexandru 
Manț nu l-a folosit, afîînd în ulti
mul moment de tentativa de „eva
dare" a tînărului jucător. Nu știm e- 
xact cum a decurs discuția. Intere
sează concluzia : „Du-te, fătu* meu 
și fâ-ți mai întîi datoria la echipa 
de juniori 1“ ar fi zis AJ. MGnt.

Lo rîndui său, antrenorul Ion Rusu 
n-a socotit o umilință să meargă a- 
ccsă la elevul său și să poarte o dis
cuție bărbătească cu acesta. Rezulta
tul î în sîmbăta următoare Sîghkrr- 
tău se afla în autobuzul care ducea 
echipa de juniori la mec:ul eu puter
nica reprezentativă a Blajului.

Și astfel tentativa de „evadare* 
n-a mar avut loc, datorită atitudini? 
meritorii O doi antrenori.

Ce s-ar fi întîmplat daco Al. Manț 
ar fi oferit h»i Sighiartău o „aripa" 
ocrotitoare ? Ușoara amețeală de pe 
urma succeselor s-ar fî accentuat și 
zborul său spre înălțimi or fî cunos* 
cu multe... goluri în etico sportivă.

Sever NORAN



TH ANTRENORI, EXEMPLE DE MUNCĂ, PASIUNE Șl DĂRUIRE!
— biective tot mai numeroase ți de mare 

: stau astăzi — prin 
documentelor de partid — 

in fața activității sportive de performanță din 
țara noastră. In îndeplinirea kx exemplară, 
la nivelul exigențelor ți al condițiilor actuale, 
o contribuție deosebit de însemnată sînt 
chemați s-o aducă - prin selecția, pregătirea 
și promovarea celor mai talentate elemente -

I Obiective tot mai 
responsabilitate 
prevederile doc

I
I

tinerii antrenori, al câror număr a sporit con
siderabil în ultima vreme.

Așadar, CE PREOCUPĂRI MANIFESTĂ A- 
CESTE CADRE TINERE, CARE ESTE RANDA
MENTUL LOR IN CREȘTEREA NIVELULUI 
GENERAL AL PERFORMANȚELOR DIN DIFE
RITE RAMURI DE SPORT Șl, IMPLICIT, IN RE
PREZENTAREA CU CINSTE Șl DEMNITATE A 
SPORTULUI ROMANESC ÎN ARENA INTER
NAȚIONALĂ ?

I
I
I
I

//MAI MULTĂ INIȚIATIVĂ SI
•> 3 ÎNDRĂZNEALĂ

PENTRU PROMOVAREA NOULUI
opinctuâ (iii. Ziiiibrcștcanu, secretarul federației române de atletism

— Tovarășe Zimbreșteanu, 
ce așteaptă federația 
tletism de la tinerii 
nori ?

de a- 
antrc-

— Trăgînd o linie sub a- 
ceastă listă ce-am putea afla 
dedesubtul ei ?

— In primul rind îi 
ca buni organizatori și 
tori ai vieții atletice din loca
litatea respectivă. Acesta este 
primul criteriu după care le a- 
preciem activitatea. In ceea ce 
privește „producția", ținind sea
ma că majoritatea antrenorilor 
tineri își desfășoară activitatea 
cu... sportivi tineri, de cele mai 
multe ori in cadrul unor uni
tăți școlare, consider că obți
nerea unui titlu de campion Ia 
nivelul juniorilor reprezintă un 
indiciu elocvent — și echitabil 
— asupra calităților sale de 
meseriaș.

dorim 
anima-

— Este adevărat, in atletis
mul nostru au mai fost antre
nori tineri care ne-au dat, in
tr-un moment sau altul, spe
ranțe, care au început bine dar 
s-au „liniștit" apoi, angrenîn- 
du-se intr-o muncă „de școală", 
fără perspective pentru perfor
manță.

— Citeva nume ?

— Ion Moisescu, Traian Bocu, 
Mircea Alexei, Ion Marconi, 
Mircea Neamțu, Ion Ciocănescu, 
Gheorghe Ungureanu. Lista poa
te continua, din păcate cred că 
este chiar mai lungă. decît cea 
amintită anterior,..

— Ne puteți oferi citeva 
exemple de asemenea „buni 
meseriași" și în același timp 
de animatori ai activității a- 
tlcticc locale ?

— Vasile Midvighi, Ion Cuj- 
bă și Radu Tetiniuc la Iași, 
Horia Ștef și Petre Vasilescu 
la Craiova, Ion Puțaru și Con
stantin Staicu ' ~‘ _
Muscel, Manolo Mitilccis, Dinu 
Drăgan la Oradea, Ion Moroiu 
la Brăila, Ion Tămășanu la Ga
lați, Grigore Oprișescu la Plo
iești, Mihai Moruzov la Tulcea, 
Ion Todeasă la Blaj, Gheorghe 
Fulop la Baia Mare, Vasile To- 
poran la Turnu Măgurele — 
iată citeva nume dintre tehni
cienii care s-au afirmat în ulti
ma vreme, antrenori pe care îi 
consider un bun cîștigat al atle
tismului românesc.

— Revenind, oarecum, la 
prima întrebare, cred că 
sînteți de acord că aportul 
antrenorilor tineri la marea 
performanță este încă destul 
de puțin semnificativ. De 
ce ?

la Cimpulung

— Un antrenor tînăr trebuie 
să aducă cu el în meserie 
noul. Sau să-1 caute. Majorita
tea tehnicienilor noștri aflați în 
primii ani de activitate sînt 
„prea respectuoși" față de ce 
este cunoscut și admis de — 
uneori — zeci de ani. Unii pen
tru că nu sînt la curent cu cele 
mai avansate cunoștințe actuale 
(metode, mijloace), intr-un cu- 
vînt, pentru că nu sînt stăpîni 
pe profesia lor (mă gîndesc la 
condiția modernă a meseriei 
de antrenor), alții pentru că nu 
au spirit de inițiativă, sînt bla-

zați, nu dovedesc pasiune pen
tru cariera pe care și-au ales-o! 
M-ar bucura sâ vină la fede
rație un antrenor tinâr cu o 
idee — intr-o anumita proble
mă de tehnică sau metodică — 
care poate părea, la prima ve
dere, năstrușnică, chiar absurdă. 
Aceasta ar presupune preocupa
re într-o anumită direcție, spe
cializarea într-o probă sau gru
pă de probe. Nu a părut năs
trușnic procedeul lui Fosbury 
de a sări la înălțime ? Cine 
mai socotește însă astăzi 
,.flop-ul“ o săritură ciudată ? 
Toată lumea sare flop pentru 
că procedeul s-a dovedit — 
foarte repede ! — avantajos.
Așa progresează atletismul, toa
te procedeele devenite azi uni
versale s-au născut dintr-o in
spirație, dar mai ales, din cău
tări și din frămîntări. Pînă a- 
cum însă nici un antrenor tînăr 
nu a venit la federație...

— O ultimă întrebare : ce 
înseamnă pentru dv. un an
trenor tînăr ?

— Ca virstă, pînă in primii 
10 ani de activitate. Ca idei, ti- 
terețea poate dura toată viața. 
Există antrenori de 
care sînt mai tineri 
de 30. Și nu e firesc

Vladimir

50 de ani 
decît unii 

i
MORARU

Petre Poalelungi este un nu
me binecunoscut in lupte. Mul
tiplu campion republican la li
bere, component de bază al lo
tului național, el a participat la 
numeroase mari concursuri in
ternaționale, ocupind locuri 
fruntașe. Odată cu trecerea ani
lor, din 1973, el s-a 
profesiei de 
său. Galați, 
sportivă nr. 
vitatea cu 
pasiune, așa cum se pregătise 
și ca sportiv. A căutat neobo
sit copii talentați pentru acest 
sport, cărora le-a împărtășit din 
cunoștințele acumulate de ei in 
cei peste 10 ani de activitate 
competițională.

In 1975 au și apărut prime
le roade ale muncii sale : I. 
Ivanov (82 kg) a devenit cam
pion național de juniori ; T. 
Drăguș (52 kg) și N. Cazacu 
(56 kg) au ocupat locul II, iar 
D. Ignat (52 kg — juniori mari) 
s-a clasat pe locul III. Un fru
mos debut in activitatea sa de 
antrenor ! Un an mai tîrziu, 
succesele elevilor lui P. Poale
lungi au fost și mai mari : două 
titluri de campioni de juniori 
(I. Ivanov și I. Broască) și trei 
sportivi clasați pe locul secund 
(D. Chirilă, C. Poalelungi și D. 
Firu).

Succese asemănătoare au rea
lizat sportivii pregătiți de acest 
harnic și priceput antrenor și 
in anul 1977, iar unii dintre ei, 
plecați 
manță, 
vîrstei 
să se 
cursuri interne și chiar interna
ționale.

în momentul de față, patru 
dintre sportivii inițiați in tai
nele luptelor libere de către an
trenorul gălățean sint compo- 
nenți ai lotului național de se
niori : Ion Ivanov, Ioniță Broas
că, Dumitru Lupu și Tachc Dră
guș. în Cupa C.S.Ș., elevii lui 
Poalelungi au ocupat primul loc

1976 și locul 3 in anii
1977. In rindul copiilor

CREDIT DOAR CELOR PASIONAȚI!

DIN RING

înjtul românesc se simte tot 
acută lipsa unor cadre teh- 
de specialitate, numărul an

se

perf>rmeri de valoare, 
opus — cîțiva tineri an-

ce-

In 
mai 
nice 
trenorilor și profesorilor care
ocupă de instruirea și de perfec
ționarea tinerilor înotători fiind 
insuficient pentru actualele 
rințe care stau în fața secțiilor
fruntașe. Cu atît mai mult apare 
— mai ales în această perioadă, 
cînd întreaga activitate a natației 
se află pe o linie ascendentă — 
nevoia stringentă a unui suflu de 
tinerețe care să se opună adep- 
ților unor metode învechite, să 
vină cu ceva nDU în această ac
tivitate deosebit de complexă.

Un foarte bun exemplu în a- 
cest sens îl oferă muncă fostului 
campion al țării Nicolae Tat, as
tăzi profesor la Liceul nr. 2 din 
București. In numai doi ani el 
a reușit să selecționeze o grupă 
de copii talentați pe care îi in
struiește cu multă pasiune. Cîți
va dintre elevii lui au și intrat 
în vederile lotului de tineret : O. 
Cocenescu, H. Rusovici, Andreea 
Steriu, Denisa Mihăilă, Cr. Ungu
reanu, cu toții campioni și re
cordmani la categaria lor de 
vîrstă. Secretul acestei prime re
ușite în munca sa ? Mai întîi, o 
foarte bună cunoaștere a copiilor, 
realizată printr-o permanentă co
laborare cu părinții șî cu școala. 
Apoi, respectînd linia metodică 
elaborată de F.R. Natație, Nicolae 
Tat a folosit mijloace noi de an
trenament, vizînd creșterea volu
mului și intensității în repetări. 
Preocuparea continuă pentru 
pregătirea fizică multilaterală a 
elevilor săi, recuperarea după 
efort, caracterizează activitatea 
conștiincioasă a antrenorului Tat.

Asemenea exemple, din păcate 
nu prea multe, întîlnim și în alte 
colective. Codruța Paraschiv de 
la C.S.Ș. Timișoara (Cristine Seidl 
și Carmen Alexe, două înotătoa
re cu mari perspective, sînt ele
vele sale), Miroslav Artucov de la 
C.S.Ș. Arad. I. Bachner și P. Deac 
de la C.S.M. Baia Mare sau I. 
Codreanu de la Lie. 2 București 
au un numitor comun : pricepere, 
pasiune, dorință de a da înotului

românesc 
La polul 
trenori cu o calificare asemănă
toare și cu condiții de lucru iden
tice cu ale colegilor lor. i-am 
numi pe M. Gothe (Șc. gen. 25 
Ploiești), A. Cecală și I. Stoian 
(Lie. 4 Galați), Al. Grecu (C.S.Ș. 
Cîmpina), D. Frigioiu și L. Teo- 
doru (C.S.Ș. Brăila), M. Potocea- 
nu (C.S.Ș. Reșița), M. Cerchez, 
Doina Sava și C. Alexandrescu 
(din București). Cu toți au par
ticipat la cursurile de reciclare 
organizate de federație, sînt în 
posesia datelor pe care le asigură 
noua linie metodică de antrena
ment, dar pe care le pun în prac
tică într-o măsură insuficientă 
cunoștințelor primite. Dovada ? 
Rezultatele mediocre în munca pe 
care o desfășoară de câțiva ani. 
Cauza ? Lipsa de pasiune, con
vingerea (încă) că numai simpla 
lor prezență pe marginea bazi
nului poate da naștere unui cam
pion !?

Adrian VASILIU

După opinii autorizate, pentru 
a putea aprecia temeinic munca 
unui tînăr antrenor în box este 
nevoie 
Adolf 
stagiu 
spune 
pozitiv. Atunci cînd am consul
tat specialiștii federației în aceas
tă problemă — a productivității 
antrenorilor tineri — numele său 
a răsunat primul ; avem deci 
certitudinea că strădaniile peda
gogului de la Box-Club Brăila 
au dat roade. Și nu numai pe 
planul performanței imediate. Si
gur, el a promovat în lotul na
țional un element foarte bun 
cum e semimijlociul Alexandru 
Giurgiu, dar ceea ce-1 distinge 
este excepționala grupă de ju
niori pe care-i are în grijă. Cîți
va și-au și făcut cunoscute nu
mele (semimusca Vanghele Bacs, 
musca Emil Ghiurcă, ușorul Du
mitru Vîlcu). La atenta selecție 
și buna organizare a muncii de 
instruire, Adolf Zaibăl a adăugat 
și o nepotolită sete de a învăța. 
A fost în schimb de experiență 
în Bulgaria, apoi în R.P.D. Co
reeană (Ia turneul „Prietenia*), 
fiind unul din puținii care apli
că perseverent noutățile aflate.

Asemenea exemple nu sînt sin
gulare. Pot fi citați, firește, și 
alți tineri antrenori care obțin 
rezultate bune. Fostul boxer 
Gheorghe Badiu — absolvent al 
cursului de antrenori — s-a do
vedit foarte harnic în postul, său 
de la Oțelul Tîrgoviște. Nu ne-a 
impresionat atît faptul că, zilele

de 3—4 ani de activitate. 
Zaibăl a îndeplinit acest 
și, din fericire, putem 

că bilanțul său este net

dedicat
antrenor, in orașul 
la fosta Școala 
2. A început acti- 
conștiinciozitate și

spre cluburi de perfor- 
ca urmare a depășirii 
junioratului, au reușit 

impună în marile con-

in anul 
1975 și 
și juniorilor, de pregătirea căro
ra se ocupă (peste 40 la nu
măr), se află cițiva în care a- 
cest tehnician are mare încre
dere, fiind convins că vor obți
ne frumoase performanțe : D. 
Bocăneală, N. Cazacu, C. Poa- 
lelungi (elev foarte bun la în
vățătură), D. Firu și C. Cră
ciun. La C.S.Ș. nr. 2 Galați mai 
activează și alți doi tineri an
trenori, promovați din rîndurile 
foștilor luptători : Constantin 
Neicu și Constantin Ignat.

Succesele obținute pînă acum, 
seriozitatea și conștiinciozitatea 
cu care își îndeplinește obliga
țiile profesionale (este și secre
tarul organizației P.C.R. a Clu
bului Sportiv Școlar nr. 2) au 
fost argumente puternice care 
au determinat organele sportive 
locale să-1 promoveze pe Petre 
Poalelungi la echipa de seniori 
Dunărea Galați, care activează 
in prima divizie. De la 1 fe
bruarie, acest tînăr antrenor se 
ocupă, împreună cu Ion Popes
cu, și de pregătirea echipei di
vizionare în care sînt incluși 
multi dintre elevii crescuți de 
el la C.S.Ș. nr. 2.

într-una din zilele trecute 
l-am vizitat la un antrenament, 
în sala de sub tribuna Pa
latului sporturilor din Galați. 
Erau prezenți 26 de elevi ai 
C.S.Ș. Am asistat la un antre
nament dens, o lecție bine con
dusă și organizată in care se 
punea accent pe însușirea co
rectă a principalelor procedee 
tehnice. „Cine nu învață bine 
alfabetul — spunea tînărul an
trenor — nu va ști niciodată 
să... citească sau să scrie. Deci: 
volum mare de muncă și accent 
pe Învățarea corectă, incă de 
Ia început, a elementelor de 
tehnică. Așa am lucrat de Ia 
început și văd că n-am greșit. 
Voi continua Ia fel".

Mihai TRANCĂ

LA COLȚUL LUI!
trecute, la Brăila, a prezentat doi 
semifinaliști (pe Nicolae Neagoe 
și Gheorghe Sorescu) în una și 
aceeași categorie : pană, ci mai 
ales împrejurarea că elevii săi 
și-au însușit mișcările elementa
re FOARTE CORECT, ceea ce 
este extrem de important pentru 
începuturile unei cariere pugilis
tice. La fel poate fi apreciată 
activitatea lui Ludovic Bagoși la 
Metalul Salonta, de unde a ve
nit învingătorul lui Simion Cuțov, 
Carol Ha j nai, și unde se pregă
tesc acum frații Țiberiu și Iuliu 
Vass sau Teofif Mărcuț. Ceea ce 
caracterizează munca 
lui ardelean este grija 
nuta tehnică.

Dar nu toți tinerii 
dau satisfacție. Fostul

Mirza (participant la J.O. 
căruia i s-a încredințat 
de box a clubului sportiv 
Viitorul din Cluj-Napoca, 
dat rezultate pe măsura 

ce i s-au 
a experienței sale

ționale a elevilor săi de la C.F.R. 
Timișoara sau Clubul sportiv 
școlar. Dar i se reproșează, con
comitent, o oarecare lipsă de per
severență în ceea ce întreprinde. 
„Sentința* asupra productivității 
sale trebuie deci amînată (dar 
nu pentru prea multă vreme)...

Victor BĂNCIULESCU

antrenorul 
pentru ți-

antrenori 
„olimpic*

Vasile 
1964), 
secția 
școlar 
nu a 
condițiilor de lucru 
creat și nici 
competiționale. O experiență ine
dită încearcă Pavel Menzel-junior 
care continuă, în strînsă colabo
rare, cariera de antrenor a tată
lui său omonim (fost campion 
al țării la categoria grea, înain
tea „erei* lui Mitică Ciobotaru). 
Tînărul Menzel (unul din puținii 
antrenori de box în activitate cu 
studii superioare) preia o ștafetă 
plină de responsabilități. A pu
tut fi apreciată la el inițiativa 
organizatorică In perfectarea unor 
meciuri internaționale, pentru 
îmbogățirea experienței competi-

x

IERI ANTRENOR

Antrenorul emerit Ni
colae Voicu de la 
Dinamo, coordonator 

al loturilor naționale de ci
clism, a preluat nemijlocit 
responsabilitatea pregătirii 
lotului olimpic. Știrea, ca 
atare, n-are nimic senzațio
nal. In fond, celui mai bun 
tehnician i s-a încredințat 
cea mai dificilă misiune : 
relansarea ciclismului pe 
orbita olimpică.

Acesta este însă doar e- 
pilogul unei povești cu... 
cîntec. In urmă cu doi ani, 
obosit sau supărat, praf. 
Nicolae Voicu a cerut Bi
roului federal să nu-l mai 
desemneze ca antrenor al 
lotului național. A fost mo
mentul în care președintele 
federației, tovarășul Pavel 
Novăcescu, și-a început pu
nerea în practică a unei 
idei pe care — și astăzi — 
o susține : promovarea an
trenorilor tineri (pe cea a 
alergătorilor tineri o impu-

sese, dovedind că este o 
necesitate). In pofida mul
tor păreri contrare, la lotu
rile naționale s-au perindat 
numeroșf antrenori tineri, 
profesori de educație fizi
că cu specializarea 
antrenori care s-ar 
constitui intr-un

ciclism, 
fi putut 
veritabil

soerore. Vino aparține, fără 
doar și poate, tocmai oces- 
tor tineri antrenori. Nereu
șind sâ se dezbare de o 
anume mentalitate de spor
tiv (spirit conservator in 
pregătire, o discrepanță e- 
videntă între cele solicitate 
și cele date sportului

ȘANSĂ RATATĂ.,

pluton. Dacă nici unul din
tre ei n-a reușit sâ se men
țină, daca nici unul dintre 
ei n-a dat satisfacție depli
nă, vina nu este nici a I- 
deii, nici a promotorului ei. 
„Noul val" al tehnicienilor 
a primit sprijin nelimitat, a 
avut piftie libera spre con-

ș.a.m.d.), cel mai adesea 
îngîmfindu-se și refuzînd să 
ceară sprijinul tehnicienilor 
cu mai multă experiență și 
mai multă știință, 
dat cu 
ce nu 
orieînd.
mul cu părul albit pe trase-

ei ou 
piciorul unei șanse 
se oferă oricui și 
Așa se face câ o-

ele marilor competiții ale 
ciclismului rutier, antrenorul 
emerit Nicolae Vșicu, a fost 
obligat sâ revină la cîrma 
lotului.

Președintele F.R. Ciclism 
n-a renunțat însă la ideea 
sa de 
tul ui, 
„Cursa 
semnat Vasile Selejan, 
care cu puțin timp în urmă 
se prezenta la startul com
petițiilor în calitate de con
curent, iar la cei al pîstar- 
zilor, tînărul antrenor Paul 
Soare. Avînd atitea experi
ențe nereușite președintele 
federației de ciclism se în
treba ieri pe bună dreptate: 
„oare și acești antrenori ne 
vor dezamăgi Sperăm că 
nu I Sperăm că măcar ei 
vor fi-învățat ceva din cau
zele pentru care colegii lor 
au sprintat în afara traseu
lui...

Hristache NAUM

promovare 
La lotul
Păcii*' a fost de-

cet

a ti r»e re
pent ru

IN COMUNA, 
AZI-LA LOTUL 

NAȚIONAL...
In 1972, după ce a absolvit, 

la București, institutul de spe
cialitate, Mihai Timiș a fost 
repartizat ca profesor de edu
cație fizică în comuna Gilău, 
din județul Cluj. Aici a 
depus tot efortul pentru a 
se perfecționa, iar în orele de 
răgaz se ocupa de patinaj, 
marea lui pasiune din facul
tate, îndrumînd pașii micilor 
viteziști. Succesele obținute 
l-au... titularizat în toamna a- 
nului 1976 ca antrenor la Clu
bul sportiv școlar „Viitorul* 
Cluj-Napoca.

Adept al unor metode noi 
de instruire, Mihai Timiș a 
reușit în scurt răstimp să-și 
materializeze proiectele în ci
fre superioare înregistrate de 
elevii lui de la un concurs la 
altul. Frumoasele rezultate 
l-au recomandat să lucreze în 
prezent alături de specialiștii 
loturilor republicane. „Nu 
m-am înșelat, ne mărturisea 
recent campionul absolut al 
țării, Andrei Erdelyi, atunci 
cînd m-am decis să mă antre
nez la lot cu prof. Mihai Ti
miș. Are un fel al Iui de a 
ne entuziasma în ceea ce fa
cem, chiar dacă ni se pare 
greu accesibil. Conștiinciozita
tea, modul în care gîndește, 
atitudinea sa față de muncă 
au influențat progresul multor 
patinatori*. Ce-1 preocupă a- 
cum pe tînărul antrenor clu
jean ? Va încerca să experi
menteze un program de exer
ciții, inspirat după căutări a- 
sidue. Tînărul comunist Mihai 
Timiș are, așadar, o viziune 
cutezătoare în realizarea sar
cinilor încredințate.

Traian IOANIȚESCU



După campionatele naționale de schi-alpin

REZULTATELE AR FI TREBUIT SĂ HOTĂRASCĂ 
SELECȚIA PENTRU BALCANIADĂ!

Handbalul la r
Campionatele naționale de 

schi-alpin s-au încheiat. La 
actuala ediție au fost decernate 
doar titlurile de campioni în 
probele de slalom special și u- 
riaș. Cursa de coborire a fost 
amînată (din lipsă de zăpadă) 
pentru o dată ulterioară și 
sînt puține șanse ca ea să mai 
aibă loc. Din această cauză nu 
se va acorda nici titlul la com
binată alpină. Cu această pro
bă este o... problemă. Atunci 
cînd au fost programate și pla
nificate să se desfășoare cam
pionatele, s-a luat o bizară ho- 
tărîre ca ele să fie aminate cu 
cîteva zile, deoarece în Postă
var era prea multă... zăpadă șj 
organizatorii nu aveau timp să 
pregătească pirtiile de concurs. 
Au urmat cîteva zile de' căldură 
și zăpada din Poiana Brașov s-a 
topit. Atunci, hai cu campiona
tele in Bucegi, dar fără cursa 
de coborire. S-a promis că ea 
va avea loc imediat după Bal
caniada din Grecia, la primul 
concurs republican. Slabă spe
ranță. După 15 martie este ex
trem de greu de găsit un strat 
de nea corespunzător pentru o 
asemenea competiție, dar cine 
știe...

Vorbind despre întrecerile 
din Bucegi trebuie să spunem 
că ele s-au ridicat la un bun

CAMPIONATE • COMPETIȚII
ETAPA A 16-A IN DiVIZIA 
A LA BASCHET FEMININ

O etapă — a 16-a — aparent 
calmă se anunță azi și mime in 
campionatul național de baschet 
feminin. Teoretic, doar meciul 
I.E.F.S.-Lic. 2 — Mobila Satu
Mare poate oferi o „remiză", dar 
desfășurarea etapelor precedente 
ne-a demonstrat că în baschetul 
nostru feminin este posibilă orice 
surpriză, așa că, prin această 
prismă, prezintă interes și parti
dele C.S.U. Galați — Crișul Ora
dea, „U“ Cluj-Napoca — Olim
pia București, Rapid — Progresul 
și Universitatea Timișoara — 
C.S.Ș. Ploiești. A șasea întîlnire 
a etapei, Voința Brașov — Po
litehnica București, a fost amî
nată pentru zilele de 15 și 16 
martie, deoarece formația bra- 
șoveană susține în aceste zile un 
turneu peste hotare.

PRIMELE JOCURI 
IN DIVIZIA B LA HOCHEI

Pe patinoarul artificial din Su
ceava au început jocurile unei 
noi ediții a Diviziei B la hochei. 
Iau parte formațiile : C. S. Șco
lar București, Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc, Metalul Rădăuți, 
Energia Suceava, Comerțul Tg. 
Secuiesc și CI. sp. școlar Gheor- 
ghieni. întrecerile acestei com
petiții se vor încheia luni, du
minică fiind zi de pauză. Iată 
și rezultatele primelor două eta
pe : C. S. Școlar București — 
Comerțul Tg. Secuiesc 20—3 ; Li
ceul nr. 1 Miercurea Ciuc — 
C. S. Școlar Gheorghieni 13—0 ; 
Metalul Rădăuți — Energia Su
ceava 27—1 ; Liceul nr. 1 Miercu
rea Ciuc — Energia Suceava 11—1; 
Metalul Rădăuți — Comerțul Tg. 
Secuiesc 23—0 ; C. S. Școlar
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ATLETISM : sala din parcul tt23 
August", de la ora 16 : campio
natele republicane a ie juniorilor I.

BASCHET : sala Floreasca, ce 
la ora 17,30 : I.E.F.S.-Lic. 2 - 
Mobila Satu Mc-e (f.A), Rapid 
— Progresul (f.A)

POPiCE : arena Giuîerti, orc 
15 : Rapid — Voința Pro ești ; 
arena Voința, ora 15 : Vo nța - 
Petrolul Băicoi ; arena Olimpia, 
ora 15 : Olimpia Met rom Bra
șov. Partide din campionatul re
publican feminin

SĂRITURI IN APĂ : bazinul din 
parcul „23 August", de la o-a 10 
și 16 : campionatele republicane 
de seniori

VOLEI : soifl Dinamo, ora 17 î 
Dinamo - Rapid (f.A) și Grivița 
Roșie — Calculatorul (m.B) ; sala 
C.F.R.. ora 17,30 : C.F.R. -
I.E.F.S. (m.B) ; sala Flacăra ro
șie, ora 
Sparta c 
ora 17 : 
(m.B).

17 ; Flacăra 
(f.B) ; sala

Progresul

roșie, — 
Progresul, 

— Electra

duminica

i parcul ,23
9 : campio-

ATLETISM : sala din
August*, de la ora ‘ ___ ,__
natele republicane ale juniorilor I

BASCHET : sala Floreasca. de 
la ora 10 : I.E.F.S.-Lîc. 2 — Imo
bila (f.A), Rapid — Progresul 
(f.A) ; sala Olimpia, de la ora 
9 : C.Ș.B. — Universitatea lași 
(f.B), Carpați — Constructorul 

g Arad (m.B)' URBIS - „U'll ’ciui- (f.B) ' g

nivel. Schiorii au luptat cu 
multă ardoare pentru a se cla
sa cit mai bine, iar disputele au 
fost foarte interesante și atrac
tive, mai ales cursa de slalom 
special a băieților, care a ținut 
încordată întreaga asistență.

în privința valorii sportivilor, 
prea puține noutăți. „Vechea 
gardă“ de schiori continuă să 
domine disputele. Dan Cristea 
rămîne, în continuare, cel mai 
bun specialist alpin. In imedia
ta lui apropiere se află, de 
mulți ani, Virgil Brenci (exce
lent în cursa de slalom special, 
pe care a și cîștigat-o), 
Gheorghe Vulpe (constant, sîr- 
guincios și sigur pe el), Dorin 
Munteanu (aflat mai mult în 
postură de antrenor), Constan
tin Văideanti (ambițios și bătă
ios ca întotdeauna). Alexandru 
Manta, talent autentic, acciden
tat cu puțină vreme înaintea 
campionatelor, nu a evoluat în 
plenitudinea forțelor, dar, ori
cum, o obținut un merituos loc 
patru la slalom special. Tinerii, 
care vin, nu s-au prea apropiat 
de lideri. Ion Gheorghe a ară
tat ceva, dar mai are mult de 
muncit. Aurel Albert și Mihai 
Bâră II promit multe, fiind 
speranțe autentice. Depinde de 
ei și de antrenorii lor ca să 
confirme. La fete, doar două

București — C. S. Școlar Gheor- 
ghieni 11—1-

Mîine, la Brașov 
MOTOCROS PE VALEA 

RĂCÂDÂULUI
Aflată la- prima ediție, „Cupa 

de iarnă« la motocros își de
monstrează utilitatea, alergătorii 
de toate categoriile prezentîn- 
du-se în progres de la un con
curs la altul. Mîine, sportivi din 
Zărnești, Cîmpina, Ploiești, Bu
zău, Sf. Gheorghe și alte centre 
se vor reîntîlni în cadrul etapei 
a treia a competiției, care se va 
desfășura pe Valea Răcâdăului 
în organizarea clubului Steagul 
roșu din Brașov. în program fi
gurează întreceri pentru seniori, 
juniori și posesori ai motore
telor „Mobra". Primul start se 
va da la ora 11. Cu viu interes 
este așteptat duelul dintre *cu- 
noscuții motocicliști E. Mulner și 
M. Banu, principalii favoriți în 
cursa seniorilor.

In campionatele de volei 
IN DERBYUL FEMININ, 

CHIMPEX JOACĂ 
PENTRU... UN SET I

începută ieri după-amiază cu 
partida Steaua — Rapid, ultima 
etapă a Diviziei A de volei con
tinuă astăzi și mîine cu Jocu
rile : Tractorul Brașov — Explo
rări Baia Mare, Constructorul 
Brăila — Viitorul Bacău, Dina
mo — C.SJH. Suceava (dumini
că, sala bina mo, ora 10,30), Uni
versitatea Craiova — „U“ Cluj-Na- 
poca și Politehnica Timișoara — 
Delta Tulcea, la masculin ; Di
namo — Rapid (azi, sala Dina
mo, ora 17). Voința — Penicilina 
Iași (miine, sala Construcția, ora

terenul

clubul

Napoca (m.B) ; sala Politehnica, 
de la ora 9 : Academia m*ittară
— C.S.Ș. Un’vers’tctea Croiovc 
(m.B), P.T.T. — Electrica Fien: 
(m.B), Poihehnica — C.S.U. Pi
tești (m.B).

CICLISM : str. Bistre (cartierul 
Drumul Taberei), ora 10 : concurs 
inaugural al sezonului organizat 
de asociația sportiva „Confecția".

FOTBAL : stadionul Progresul, 
ora 11 : Progresul Vulcan — Di
nam© S'at’na (div. B) ; terenul 
Metalul, ora 11 : Metalul — Gaz 
metan Mediaș X<dhr. B) ; stadionul 
Dinamo, ora 16 : Dinamo — Po
litehnica Jași (meciul de juniori 
c*e oc !a o*© 14, pe 
Dinam© III).

POPICE : arena de la 
întreprinderii Republica, ora 8,30 : 
Gloria — Constructorul Galați ; 
arena Voința, ora 8,30 : Voința
— Petrolul Băicoi — Cîmpina. Par
tide din campionatul republican 
masculin.

RUGBY ; terenul Steaua, ora 
10,30 : Steaua — Farul C-ța (div. 
A)

SĂRITURI IN APĂ, bazinul din 
parcul „23 August*, ora 10 și 
ora 16 : campionatele republicane 
de seniori

VOLEI : sala Dinamo, de la 
ora 10,30 : Dinamo — C.S.M. Su
ceava (m.A) și I.E.F.S. — Maratex 
Baia Mare (f.A) ; sala Construc
ția, ora 10 : Voința — Penicilina 
lași (f.A) ; sala Inst. Pedagogic, 
ora 10,30 : Universitatea — C.P.B. 

flori : Daniela Uncrop și Juja 
Raț. în rest însă...

Cam atit despre sportivi și 
campionate. Mîine, schiorii ro
mâni (alpini și fondiști) vor 
pleca în Grecia, pentru a par
ticipa la Balcaniadă. Dar cei 
selecționați nu sint cei mai în
dreptățiți să facă deplasarea. La 
alpine a fost selecționat, nor
mal, Dan Cristea. Ceilalți sînt 
Aurel Albert (locul 8 la slalom 
uriaș, însă a abandonat la spe
cial) și Nicolae Barbu (nu figu
rează printre primii 10 la nici 
o probă). Unde sînt Virgil 
Brenci, Gheorghe Vulpe, Ale
xandru Manta, care și-au de
monstrat valoarea la campio
nate ?

In echipa fondiștîlor a fost 
Introdus în ultima clipă, de că
tre vicepreședintele federației 
de specialitate, Constantin Io- 
nescu, biatlonistul Iosif Tamaș, 
pentru a i se da o compensa
ție, deoarece nu a făcut depla
sarea la „mondialele" de bja- 
tlon. Nu vedem ce legătură are 
una cu alta !

Deci, campionatele naționale 
s-au încheiat, iar pregătirea și 
selecția pentru Balcaniadă am 
văzut cum au fost făcute. 
Acum așteptăm rezultatele.

Paul IOVAN
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10), C.S.U. Galați — Universita
tea Craiova, I.E.F.S. — Maratex 
Baia Mare (duminică, sala Dina
mo, ora 11,30), Farul — Univer
sitatea Timișoara și Știința Ba
cău — Chimpex Constanța, Ia 
feminin.

Din programul etapei feminine 
se detașează, firește, întîlnirea 
de la Bacău în care localnicele 
vor încerca să prindă, în ceasul 
al 12-lea, un loc în turneul final 
pentru locurile 1—4, alături de 
Dinamo, Penicilina și Farul. 
Dar, pentru aceasta băcăuancele 
trebuie să cîștige la zero tocmai 
în fața Chimpexului, căruia ar 
urma să-i ia locul... Teoretic, 
prin jocul rezultatelor, nici Uni
versitatea Timișoara nu-i ieșită 
din cursă. La masculin, derbyul 
ultimei etape se dispută la Bra
șov. Indiferent de rezultate, 
Steaua, Dinamo, Explorări și 
Tractorul sînt calificate în 
turneul final.

Aseară, in Giulești 
RAPID — STEAUA 0—3

Giuleștenii n-au produs marea 
surpriză care i-ar fi salvat de la 
retrogradare. Ei au încercat acest 
lucru, dar n-au reușit să echi
libreze jocul decit în două rîn- 
duri : la mijlocul primului set (au 
recuperat de la 1—8 la 9—U) și 
la începutul setului trei, cînd au 
avut o suită de reușite la fileu 
și au condus cu 7—4. Steaua a 
ciștigat cu 3—0 (9, 4, 7). Arbitraj 
bun : Z. Pătru și L Șușeleseu.
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CLASAMENTE 
MASCULIN

1. STEAUA 22 20 2 63:13 42
2. Dinamo n 11 3 5705 39
3. Explorări 21 17 4 5608 38
4. Tractorul 21 12 9 4205 S3
5. Univ. Cv. ■ 9 12 36:48 30
6. C.SJtf. Sv. a 9 12 n:42 30

- 8. Delta Tulcea 21 S 13 31:43 29
Viit. Bacău 21 s 13 31:43 29

9. „U- Cj.-Nap. n s 13 9:42 29
10. Rapid 22 7 15 3002 29
11. Polit. Timiș. a 7 14 26:48 28
12. Constructorul a 4 17 a 04 25

FEMININ
L DINAMO a a 0 63 8 42
2. Penicilina a 18 3 57 19 39
3. Farul 21 13 8 47 29 34
4. Chimpex a 13 8 43 33 34
5. Univ. Timiș. a 12 9 41 34 33
6. Știința Bacău a 12 9 43 08 33
7. Univ. Craiova a 11 10 43 40 32
8. C.S.U. Galați a 10 11 43 43 31
9. Rapid 21 9 12 38 48 30

L0. Maratex a 3 18 a 57 24
LI. I.E.F.S. 21 2 19 14 59 Z3
L2. Voința a 2 19 12 59 22

Luni, 6 martie 1978, fa ora 
12,30, în sata Dalles :

„Sinteza dezbaterilor 
privind aplicarea crite
riilor de selecție și pre
gătire a copiilor și ju

niorilor"
Universitatea cultural-ști- 

ințifică București, în colabo
rare cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și 
sport și Centrul de cercetări 
pentru educație fizică și 
sport al C.N.E.F.S., anunță 
ținerea cursului de reciclare 
cu tema : „Sinteza dezbate
rilor privind aplicarea crite
riilor de selecție și pregătire 
a copiilor și juniorilor". Ex
punerea va fi făcută de prof. 
Virgil Mazilu și conf. dr. 
Alexe Nicu, luni 6 martie 
1978, la ora 12,30, în sala 
Dalles.
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Recent a avut Ioc ședința Bi
roului Executiv al C.N.E.F.S., în ca
drul căreia a fost analizată pregătirea 

ți evoluția reprezentativei masculine de 
handbal a țârii noastre la cea de a IX-a 
ediție a campionatului mondial. Au luat cu- 
vintul antrenorii echipei — Nicolae Nedef, Cor
nel Oțelea ți Eugen Trofin, medicul dr. Ion 
Artânescu, metodistul prof. Mihai Cojocaru, 
jucătorii Comei Penu, Nicolae Muntear.u, Vir
gil Marchidan, Gabriel Kicsid, Radu Voina, 
Wemer Stockl, Vasile Stingă, Cezar Drăgă- 
niță, Mihai Mironiuc, Alex. Folker, Mircea 
Grabovschi, Comei Durau, Mircea Bedivan ți 
Ștefan Deacu. Au vorbit, de asemenea, prof.

^\\\\\\\\\\\\\^^

NIVELUL «CORESPUNZĂTOR Al PREGĂTIRII, INDULGE*!*
$1 tmtflVAIOBISMUL JUCAI01I192 CttIZf Al

. în- 
inain-

I

Din ampla dezbatere a cau
zelor care au determinat căde
rea echipei noastre masculine 
de handbal din fruntea ierar
hiei am reținut — ca principale
— volumul insuficient de mun
că desfășurat in lunile de pre
gătire, calitatea îndoielnică a 
antrenamentelor, indulgența cu 
care antrenorii au acceptat sus
tragerea de la muncă a unor 
jucători și, nu in ultimul rînd, 
tendința unor handbaliști, 
deosebi cei cu o virstă î 
tată, de a stopa ritmul pregăti
rilor, bazîndu-se pe faptul că 
„așa am făcut și in anii trecuți 
și am ciștigat..." Ca și cum nu 
s-ar ști că sportul progresează
— în toate domeniile sale —, că 
de la un sezon la altul cerin
țele sînt tot mai mari și că fără 
un volum de muncă sporit, fără 
o creștere accentuată a calității 
nu se mai poate izbîndi.

Metodistul lotului, prof. Mi- 
liai Cojocaru, demonstra clar că 
volumul și calitatea muncii au 
fost in regres față de anii tre
cuți. Handbaliștii care aspirau 
la ccl de al 5-lea titlu mondial 
au efectuat doar 1—9 antrena
mente pe săptămină, realizind
— în medie — doar 12 ore de

MORAllll SCĂZUT BARIERA
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Cornel Penu, Gabriel Kicsid, 
Radu Voina, Werner Stockl, an
trenorii Romeo Sotirin și Las
căr Pană, precum și alți spor
tivi și tehnicieni au acuzat sta
rea psihică necorespunzătoare, 
moralul scăzut al întregii echi
pe ca factor de mare importan
ță in pierderea unor meciuri Ia 
mondiale.

La fața locului fiind, ne-am 
dat seama că realmente echipa 
n-a mai avut moralul robust 
de altădată, încredere in for
țele sale și in izbindă. La a- 
ceastă stare morală necorespun
zătoare au concurat mai mulți 
factori. Acel du-te-vino din e- 
chipa națională (schimbarea 
permanentă de jucători, de care 
se face vinovată, în primul rînd. 
federația) n-a lăsat timp celor 
trei generații să se acomodeze, 
să se sudeze sufletește, să for
meze un toi unitar. Jucătorii 
vechi n-au avut încredere in 
cei noi, iar „noul val“ a apărut 
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siderat ca prim argument al 
reușitei lor de ani și ani. De 
această dată a rezultat că slă
biciunile au crescut ca ciuper
cile, tocmai la adăpostul para
vanului de mai sus, că cei in 
cauză, cu toate că au constatat 
apăsarea lipsurilor și au intuit 
pericolele care au rezultat din 
fisurile, unele foarte importante, 
care au șubrezit pină in cele 
din urmă postamentul solid al 
handbalului nostru, ei au as
cuns situația reală sperind in
tr-o revenire de ultimă oră, mi
zind, de fapt, pe conjunctură, și 
intimplare. Astfel, aureola unor 
mari specialiști ai handbalului 
românesc, recunoscuti în în
treaga lume, cum sînt antreno
rii emeriți loan Kunst-Ghermă- 
nescu și Nicolae Nedef, este a- 
cum puternic umbrită. Apro
piata plenară a Comitetului fe
deral de handbal, la 12 martie 
a.c., va fi chemată desigur să 
analizeze, in primul rind, de
vierile de la ținuta prestigioasă 
și regulile de pregătire de a- 
cum cițiva ani, ultimul titlu 
mondial obținut in 1974 lăsind 
impresia că a devenit, din pă
cate, și startul păgubitor al in-

univ. Ion Șiclooc.-.
Drăgănescu, pre șea -te'e 4 
Steaua, antrenorii Boaaeo Sa 
tatea Cluj-Napocc, Corjawț 
tehnica Timișoara. Cezar Mă 
Făgăraș, Lascăr Pană — 
Mare, Mihai Pintea — S -ța! 
analiză a cauze';- :: : a\LȘ 
tisfăcătoarea cc-r: ~ e de i 
I. Kunsl-Ghermcnescu, prese: 
Lucian Grigorescu — secretar 

In încheierea dezbete- o< 
tovarășul general It. Maria 
ședințele Consiliului Neț 
ție Fizică și Sport.

pregătire intr-un ciclu săptă- 
mînal. Aceasta în timp ce mi
cii gimnaști de la Dinamo, 
C.S.M. Cluj-Napoca sau din alte 
secții realizează 16—18 antrena
mente (36—38 de ore) în același 
interval de timp ! Fără doar și 
poate, în aceste condiții era de 
neînchipuit ca reprezentativa de 
handbal a României să redo- 
bîndească forța care a impus-o 
timp de 16 ani in arena mon
dială, noua calitate care să-i 
confere dreptul de a spera la 
cel de al 5-lea titlu suprem.

Antrenorii Nicolae Nedef, 
Cornel Oțelea și Eugen Trofin 
au arătat și ei dificultățile in 
a-i decide pe jucători să con
simtă un regim de muncă in
tens. Nicolae Nedef spunea că 
mulți dintre selecționabili „do
vedesc simț conservator și sînt 
protestatari ia antrenamente". 
Se pune însă întrebarea : ce au 
făcut antrenorii lotului pentru 
a ic modifica optica, pentru a 
impune regimul de muncă pla
nificat ? Dar organismele teh
nice ale C.N.E.F.S. și ale fede
rației ? în discuțiile prilejuite 
de ședința de analiză, ca și în 
altele, din timpul campionatului 
mondial, o serie de antrenori de 

la echipele 
minau acele 
cesului inst 
tunci ca și 
și lor — ir 
antrenorii 
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Cum, au luj 
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cruri sînt ; 
rii lotului, 
fără putinț 
găsesc ma 
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acceptat c 
au coborît 
— implicit 
discipline.

timorat în arenă. Planificarea 
nejudicioasă a competițiilor — 
in perioada necorespunzătoare 
și, în final, intr-o dăunătoare 
aglomerare — a dus la înre
gistrarea unor insuccese care au 
contribuit la scăderea moralu
lui, la sădirea neîncrederii în 
forțele proprii. Faptul că jucă
torii au sesizat discordanța de 
opinii dintre antrenorii lotului 
— evidentă și in ședința de a- 
naliză — precum și dintre antre
nori și federație, a contribuit 
și el la șubrezirea moralului și 
așa subminat.

In felul acesta, ceea ce se a- 
firma cu tărie („In competiție 
băieții noștri se regăsesc, devin 
o echipă", „Din înfringeri învă
țăm mai mult decit din suc
cese") s-au dovedit a fi teze 
false. Lipseau moralul, acel spi
rit mobilizator, abnegația și dă
ruirea care fuseseră principale
le atuuri ale echipei.

antrenori ai 
contaminînd

jucători au

Printre < 
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gimfării și infailibilității princi
palilor oficiali și 
federației noastre, 
și unii jucători.

Desigur, mulți 
vini personale, evidențiate și 
recunoscute în ședință, sperăm 
insă că nu le dăm acestora apă 
la moară atunci eind afirmăm 
că, pe fondul slăbiciunilor con
ducerii federației și loturilor, 
s-au ivit și dezvoltat lipsurile 
multor jucători. Mulți din se- 
Iecționabilii lotului reprezenta
tiv de handbal de azi par mult 
mai apropiați de tipul de fot
balist răsfățat, obișnuit cu un 
travaliu mic, mizind pe talent. 
De aceea, handbaliștii au igno
rat, mult mai mult decit în anii 
trecuti, canoanele severe ale 
pregătirii și vieții sportive.

I-am văzut, i-am ascultat, 
i-am simțit pe handbaliști foarte 
afectați de această dezbatere. 
Majoritatea lor, băieți tineri, 
inalți, bine făcuți, unii ca gi- 
ganții baschetului, cu multă fi
bră și cu mult nerv, toți dor
nici să se revanșeze la Olim
piada din 1980, pentru medalia 
pierdută acum. L-am auzit pe 
Penu, la cei 32 de ani ai săi, 
că se simte tinăr și vrea să 
apere poarta echipei lui și la 
turneul olimpic de la Moscova.
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RESULUI
zia A incri- 
ari ale pro- 
iucativ. A- 
e punem — 
i : dar ei, 
krelor, secți- 
î'&u făcut ? 
Kjtriva aces-

incipalii vi- 
stare de lu- 

. și antreno- 
lături de ei, 
lisculpare, se 
i tehnicieni- 
istru care au 
: sportivilor, 
i exigenței și 
zalorii acestei

Pare de neînțeles acum (du
pă... război) cum au putut fi 
săvirșite atitea greșeli de către 
o federație cu atiția tehnicieni 
de elită, cu atîta experiență. 
Pare și mai de neînțeles dacă 
ne amintim că în toată perioa
da de pregătire, federația — 
prin președintele său I. Kunst- 
Ghermăneseu — afirma cu tărie 
că echipa României va cuceri 
medalia de aur la C.M. Neîndo
ios cauza este și aceea că sec
ția tehnică a C.N.E.F.S. a avut 
încredere nelimitată în federa
ție, a crezut tot ceea ce i s-a 
spus, dar n-a controlat nimic.

Altfel cum ar fi fost posibil ca 
o serie de acte grave de indis
ciplină să fie scoase de-abia a- 
cum la iveală .(de președintele 
și secretarul F.R.H.), iar pro
gramul competițiilor de verifi
care să fi fost acceptat fără a 
se discuta oportunitatea lui ? 
Echipa a efectuat, intr-o peri
oadă în care ar fi fost necesar 
să se pregătească, un-turneu în 
Cuba (5 jucători făcînd depla
sarea fără să joace nici un 
meci !), in S.U.A. și Canada, 
pierzîndu-se nu numai 30 de 
zile, dar — după cum afirmau 
tehnicienii (Nicolae Nedef, Mi
hai Cojocaru ș.a.) — și o bună 
parte din ce se ciștigase în an
trenamentele anterioare. Și ca 
și cum această greșeală n-ar fi 
fost... suficientă, s-a perfectat 
și efectuat și un turneu în Spa

nia tocmai atunci cînd ar fi tre
buit să se finiseze pregătirile.

Există aici, la originea aces
tor greșeli, și dorința unor mem
bri ai federației de a-și ampli
fica bunele relații cu o serie de 
federații și personalități de 
peste hotare (Vezi și turneul din 
Insulele Reunion, și alte depla
sări), dar trebuie spus hotărât, 
in plină pregătire pentru cam
pionatul mondial reprezentativa 
României nu este oportun să fie 
folosită oricît de justificate ar 
fi acțiunile de acest gen.

0 MISIUNE DE ONOARE 
UNANIM ACCEPTATĂ: 

MEDALIA DE AUR LA J.O.!
Dacă nu toate, in cele 8 ore 

de dezbatere s-au spus multe 
adevăruri, deși unele dintre ele 
dureroase, despre ceea ce s-a 
constituit în balastul care a tras 
echipa noastră înapoi. Un sin
gur lucru a întrunit unanimita
tea : necesitatea muncii îndîrji- 
te pentru ca la Jocurile Olim
pice din 1980 echipa României 
să cucerească medalia de aur 1 
Este o misiune onorantă, pe 
care și-au asumat-o toți jucă
torii, tehnicienii și activiștii 
handbalului românesc.

RILE - UN IMPEDIMENT EVIDENT.
E ANUME LE-A GENERAT?
reale ale e- 

•zbătută și a- 
ilor. Antreno- 
și Cornel O- 
determinantă, 
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?ea importan- 
Sevăr. î'langea 
u puțin timp

Mironiuc a 
ie Ia pregăti- 
it mai bine de 
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«halelor, iar 
și Folker au 

- pentru peri
au mai scurte 
rcuitul pregă- 
Ireptate, tova- 
larân Dragnea, 
E.F.S., a pus 
dr. Ion Artă-

de tehnică ? Și, totuși, se poa
te... Nicolae Munteanu ne spu
nea, Ia Copenhaga, că în hand
bal se ajunge prea repede în 
„națională", treeîndu-se peste 
stagiile obligatorii de la echi
pele de juniori și tineret. Graba 
strică treaba... Selecția și pre
gătirea sînt superficiale și, după 
cum se știe, lucrurile neînvă
țate in perioada de juniorat nu 
vor mai putea fi însușite mai 
tîrziu. Este și acesta un semnal 
de alarmă, un îndemn pentru 
o activitate serioasă, responsa
bilă în secțiile de juniori. Un 
semnal de alarmă și pentru fe
derație, ale cărei îndatoriri se 
extind și asupra acestei cate
gorii de sportivi.

Firește, pentru a îndeplini a- 
ceastă sarcină, pentru a șterge 
impresia nefavorabilă de la 
mondialele daneze, handbalul 
nostru trebuie să-și reunească 
forțele, să muncească fără pre
get în acești doi ani. La reali
zarea obiectivului trebuie să-și 
aducă contribuția — sub condu
cerea nemijlocită a federației 
— tehnicienii de la cluburile 
divizionare, cei de la cluburile 
școlare și de la asociațiile spor
tive cu secții de juniori, toți 
jucătorii care evoluează pe sce
na handbalului românesc.

Trebuie reîntronaie ordinea, 
disciplina in muncă și în com
portament, participarea con
știentă Ia pregătire. Dezvolta
rea spiritului novator, cel care 
a dus la crearea școlii handba
lului românesc și la obținerea 
faimei ei în lume, reprezintă 
o altă sursă importantă. Hand
balul românesc trebuie din nou 
să izbindească 1

HANDBALUL POATE REVENI ÎN FRUNTEA IERARHIEI PRIN MUNCĂ
uzele care au
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0 CĂLĂTORIE DE... AGREMENT?
Interviu cu antrenorul lotului, Teodor Col dea

• Tovarășe Teodor Coldea 
ați însoțit, ca antrenor, Iotul 
român la C.E. pentru arme cu 
aer comprimat de Ia Copenha
ga. Atît locurile ocupate, cit și 
cifrele înregistrate (M. Trușcă, 
locul 32 cu 377 p ; L. Stan, lo
cul 60 cu 371 p ; D. Iuga, locul 
61 cu 369 p, la pistol și Dumi
tra Matei, locul 14 cu 373 p) de 
reprezentanții noștri (excepție 
făcînd C. Ion), au fost foarte 
slabe. Cum puteți explica a- 
ceasta ? e In vederea acestei 
competiții ne-am antrenat în-, 
cepind din luna decembrie, adi
că timp de două luni și jumă
tate. Or, în general, în vederea 
unor campionate europene pen
tru arme la 10 m, ideal ar fi 
ca să se facă o pregătire de 
cel puțin 6 luni. Obiectiv, nu 
se poate face insă așa ceva. • 
Cunoscînd realitatea, de ce 
ați acceptat sarcina de antre
nor al unui lot care, conform 
acestei concepții, nu se putea 
pregăti in bune condiții ? •
Pentru că am crezut că lipsa 
de pregătire poate fi suplinită

totuși de experiența de concurs 
a componenților lotului. Am 
scăpat insă din vedere că a- 
ceastâ experiență de concurs se 
păstrează tot prin... con
cursuri. Iar ultimul start impor
tant al lui Ion, Iuga, L. Stan și 
Trușcă a avut loc cu prilejul 
C. E. de glonț, în septembrie. 
Un singur start — tensionat — 
Ia 5 luni e prea puțin I Tră
gătorii din Iot și-au diminuat 
astfel capacitatea de a rezista 
stress-ului de concurs, n-au 
avut nici o pregătire suficientă 
în timp și au capotat în com
pania valoroasă a elitei tirului 
european. Am propus, la vre
mea potrivită, organizarea a 
două concursuri puternice cu 
parteneri de valoare, din 
R. D. Germană, din Cehoslova
cia sau din Polonia. Lucrurile 
s-au tărăgănat și eu am vina de 
a nu fi insistat pentru angaja
rea celor două concursuri • 
Ce alte cauze au mai stat la 
baza comportării slabe a repre
zentanților noștri ? • Neacomo- 
darea cu dimensiunile și lumi-

WEEK-END SPORTIV CU NECAZURI...

accidentări ?

licului, susți- 
cieni, poate să 
in uneie ca- 

i de lipsa de 
tehnicitate a

acă așa stau 
e ^posibil ca in 
r'care are in
P mondiale, să

eu motricita-
săderi evidente

DOBOARĂ
ii de noi in- 

ți tineri talen- 
at jena antre- 
a celor obiș- 

tori. Parcă. în 
o echipă nouă, 
ii și noi, ho
rea ce s-apier- 
după opt ore 

o dată. Ia flâ- 
veni, ca brazii, 
handbalul nos

tul. Furtuna
pionat mon- 
tțr nu l-a 
«4 doi ani, 
i, este timp 

„■ aspirație in- 
jedatia de aur 
ț"revine la te
rț} de pină in 
ira Comitetului 
i să stabilească 
care pot, fără 

-fugii, fără 
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■u principii să- 
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im și e bine să 
ritica făcută, tot 
a ședință, după 
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it formală, ceea 
>ă se mai repete 
sa sinceră a lip-

In concluziile acestei ședințe de analiză, tovarășul general lt. 
Marin Dragnea a subliniat faptul că handbalul nu și-a respectat 
angajamentele pe care și le-a luat în anul 1976, producînd o mare 
mîhnire iubitorilor de sport din țara noastră. Aceasta pentru că 
antrenorii lotului — Nicolae Nedef, Cornel Oțelea și Eugen Trofin 
— n-au dovedit coeziune, sudură, o concepție unică în pregătirea 
echipei, desfășurînd un proces instructiv-educativ necorespunză
tor, atît 'din punct de vedere cantitativ cît și calitativ. în sinul 
conducerii tehnjce și al lotului de jucători s-a instalat convin
gerea că se pot obține rezultate bune cu muncă puțină, realizîn- 
du-se doar 480 de ore de pregătire pe an în loc de 1200 cît fu
sese planificat. Colegiul de antrenori, tehnicienii lotului și ai fede
rației n-au adus noutăți cu care să-i surprindă pe adversari, ră- 
minînd la lucruri știute, ceea ce înseamnă fără discuție un regres. 
Federația n-a acționat cu fermitate, n-a fost consecventă, n-a ve
gheat la respectarea ordinii și disciplinei. în Danemarca, selec
ționata de handbal n-a avut atuurile depline ale echipelor româ
nești, recunoscute în lume pentru coeziunea, dîrzenia, tăria morală, 
abnegația și dăruirea lor. Acestea sînt motivele pentru care Biroul 
Executiv al C.N.E.F.S. sancționează cu avertisment public 
pe președintele federației, loan Kunst-Ghermănescu, pe 
secretarul F.R.H., Lucian Grigorescu, pe antrenorii Nicolae Nedef, 
Cornel Oțelea și Eugen Trofin, precum și pe toți jucătorii care au 
format lotul participant Ia C.M.

Am luat în considerare — a spus vorbitorul — opinia gene
rală că handbalul este capabil să-și respecte în 1980 angajamentul 
de a cuceri medalia de aur. la Jocurile Olimpice. Biroul 
Executiv al C.N.E.F.S. își manifestă totuși încrederea că ju
cătorii și tehnicienii ----- 
că au rămas datori 
facă totul pentru a 
mației — a spus in 
cesar să se întărească activitatea tehnico-metodică a federației, să 
fie atras în stabilirea căilor și mijloacelor întregul potențial al 
handbalului, să se precizeze sistemul competițional pentru anii 
viitori, să se îmbunătățească relațiile dintre federație, cluburi și 
jucători pentru a se subordona toate forțele la realizarea obiecti
vului propus și — mai ales — să se treacă de urgență la volumul 
corespunzător de muncă, la creșterea corespunzătoare a calității, 
la o intensă activitate de perspectivă.

C.N.E.F.S. și organele sale tehnice își vot face mai bine sim
țită activitatea de îndrumare și control a federației de handbal, 
își vor aduce într-o măsură mai mare contribuția pentru ca acest 
sport cu tradiție la noi, atît de iubit de tineret, să depășească- 
momentul critic, să realizeze din nou performanțe de în»KS 
valoare.
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medalia
C.N.E.FB. își manifestă totuși

din handbal, înțeleg bine faptul că au greșit, • 
iubitorilor noștri de. sport și sînt hotărîți să 
se redresa. In vederea redobîndirii supre- 
continuare președintele C.N.E.F.S. — este ne-
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Puternic centru și in sport, 
orașul de pe Someș oferă la 
sfirșit de săptămină o bogată 
paletă competițională. Întreceri 
de box sau tenis de masă, de 
volei sau fotbal, de baschet sau 
handbal sînt oferite amatorului 
de sport, spre bucuria lui, și nu 
puțini sînt cei care dau viață 
tribunelor prin entuziasmul lor.

Programul sportiv de la sfir- 
șitul săptămânii trecute — a- 
tractiv. abundent in spectacole 
de calitate, presărat cu perfor
manțe sportive autentice — n-a 
fost, din păcate, scutit de neca
zuri. Și necazurile și le fac, 
dttpă cum se va vedea, oamenii cu 
propriile lor mîini. Semnalin- 
du-le, comentindu-le, avem spe
ranța că vom contribui la dis
pariția lor, spre purificarea are
nei deasupra căreia tronează — 
nevăzută, dar simțită — deviza 
„fair-play“-ului.

TREI ARBITRI PE DOUĂ... 
SCAUNE

In Sala sporturilor echipele 
feminine de volei divizionare B 
Universitatea Cluj-Napoca și 
C. S. U. Tg. Mureș se pregătesc 
să-și înceapă partida, iar gale
riile se „încălzesc". . Intr-un 
colț al sălii se discută aprins. 
Trei „oameni în alb" își pri
vesc cu uimire delegațiile tri
mise de F. R. Volei. Toți trei 
au fost delegați la același meci, 
unul fiind, evident, de prisos... 
Mihai Lucaciu a venit de la 
Arad, Ladislau Mezei^ de la 
Oradea, iar Emil Marcoci toc
mai de la Ploiești. Pină la ur
mă, arbitrul Mihai Lucaciu se 
dovedește înțelegător și pără
sește... atena. Nu fără o justi
ficată amărăciune. Și-a pierdut 
ziua de odihnă, a cheltuit și 
225 de lei de pomană. Și asta 
pentru că F. R. Volei încurcă 
lucrurile, proaramind trei arbi
tri pe... două'scaune și obli- 
gind o formație de Divizia B să 
plătească deplasarea unui sin
gur cavaler al fluierului (nu 
s-o fi găsit și un oraș mai a- 
propiat de Cluj-Napoca decît 
Ploieștiul*?) nu mai puțin de 
530 lei ! '

„FIGARO" ÎN CONCEDIU

Divizionara B de handbal 
Oltul Sf. Gheorghe a fost ono
rată — pentru comportarea ei 
în turul campionatului — cu 
invitația de a participa la 
„Cupa României". In turneul 
de la Cluj-Napoca, băieții lui 
Szandor Dalnoki au fost dese
ori aplaudați pentru jocul lor 
frumos, pentru dîrzenia cu care 
și-au apărat șansele. Neplăcut 
a fost doar aspectul general al 
jucătorilor. Cu echipamentul 
neîngrijit și nereparat, nebăr
bieriți și netunși, handbaliștii 
din Sf. Gheorghe păreau sosiți 
atunci din... pădure. Arbitrii 
turneului au fost, dealtfel, obli
gați să rețină legitimațiile jucă
torilor Odon Vida, Karoly Soly- 
mosi, Lajos Budai și Gyorgy 
Pasztor, punîndu-le în vedere 
că „dacă nu trec urgent pe la 
frizer nu vor mai putea juca”. 
Prilej bun pentru un, mucalit 
din tribună să observe : „Nu-s.

ei de vină. „Figaro* din Sf. 
Gheorghe e plecat în concediu 
la Mamaia...*

NERVII, BATĂ-I VINA I

Antrenorul Ernest Mihaly- 
falvi pune mult suflet în pre
gătirea echipei de handbal Co
merțul Dej, participantă la cam
pionatul județean. Are băieți 
talentați, cu reale perspective. 
Pentru meciul cu Unirea Cluj- 
Napoca și-a făurit multe vise. 
Dar... In min. 17 al reprizei a 
II-a scorul ii era net defavora
bil : 15—21. Lipsiți de experien
ță, copiii aceia pe care el i-a 
învățat să viseze la gloria 
handbalului făcuseră citeva ga
fe și speranțele se spulberaseră. 
Și, tocmai atunci cînd ar fi a- 
vut nevoie de vorba lui, de 
îmbărbătare, antrenorul a-pără
sit banca și a plecat să-și înece 
amarul in fumul unei țigări. 
Gelu Racolțea s-a accidentat, 
iar Vasile Toth și Cristian Bă- 
iaș au fugit repede să-i dea a- 
jutor. In locul rănitului a in
trat... cine s-a nimerit.

„M-am enervat rău de tot v- 
ne spune Ernest Mihalyfalvi — 
și m-am dus să mă calmez. Re
gret nespus de mult că mi-am 
părăsit băieții...*

11 credem pe antrenorul din 
Dej. L-am ruga să nu uite că 
tinerii handbaliști șt l-au luat 
cu siguranță ca model, că mîi- 
ne își vor vărsa și ei nervii 
(cine știe cum ?) dacă astăzi — 
cînd sînt in formare — el nu 
va ști să-i modeleze, mai ales 
cu ajutorul exemplului propriu.

ft

Din cele relatate am vrea să 
se impună necesitatea respec
tului față de competiție, de 
spectatori și de ei înșiși, de 
care trebuie să dea dovadă în 
măsură egală federațiile, antre
norii și sportivii.

Hristache NAUM

na prea puternică din sala 
Idraettens Hus. Noi ne-am an
trenat numai in sala Dinamo, 
am concurat oficial, la Balca
niadă, tot acolo. în mod nor
mal trebuia, ca antrenor, să or
ganizez pregătirea trăgătorilor 
în condiții cit mai • diferite, 
o Cum explicați, insă, faptul 
că, de pildă, Marinică Trușcă a 
alternat serii dc 97 și 96 de 
puncte, deci foarte bune, cu al
tele slabe, de 91 sau 93 de 
puncte ? Sau că Iuga a tras o 
serie de 95 de puncte, urmată 
de o alta de... 88 ? • S-a fă
cut vizibil, la Copenhaga, faptul 
că trăgătorii noștri, chiar cei cu 
experiență, nu știu să preîn- 
timpine și, mai grav, nu știu să 
depășească momentele slabe ca
re pot apărea in orice concurs. 
După un foc de valoare slabă, 

- redresarea trăgătorilor noștri 
devine aproape... imposibilă. • 
Vă găsiți vreo vină în faptul 
că trăgătorii noștri nu pot de
păși acest handicap ? • Aceea 
că nu m-am gindit mai mult 
pentru a găsi exerciții eficace, 
în vederea preintimpinării că
derilor de care am amintit. Am 
tăcut insă anumite exerciții pe 
această temă, iar elevii mei, in
clusiv Iuga, au răspuns corect 
solicitărilor. Dar, una e un an
trenament cu tensiune provo
cată și alta un concurs la care 
numai participarea înseamnă o 
mare responsabilitate, o Ce ne 
puteți spune despre Dumitra 
Matei ? Și ea a avut o compor
tare mult sub posibilități... • 
Alături de deficiențele generale 
despre care am vorbit, Dumitra 
n-a simții sprijinul vreunei co
lege, ea fiind singura fată din 
delegația noastră. • Să înțele
gem din toate acestea că depla
sarea la Copenhaga a fost una 
de... plăcere ? • Nu, nici pe
departe. Am aflat multe lu
cruri absolut necesare pregătirii 
generale a trăgătorilor noștri 
pentru etapa de pregătire care 
urmează și care are drept scop 
principal buna comportare la 
Olimpiada de la Moscova. Dacă 
vom reuși să eliminăm fie și 
doar lipsurile pe care le-am 
semnalat acum tot va fi un ma
re cîștig pentru tirul nostru.—

Radu TIMOFTE 1

AGENDA ȘAHULUI
• La Sinaia a început tradi

ționala competiție „Festivalul 
șahului feminin". La actuala 
ediție participă 79 de jucătoa
re, printre care 8 maestre și 
12 candidate de maestre. Se 
joacă „sistem elvețian* pe dis
tanța a 7 runde. După 2 runde, 
9 concurente au acumulat punc
tajul maxim.

• Revista „Săptămină" orga
nizează, sub genericul „Dacia- 
dei", un mare concurs de șah 
prin corespondență, adresat tu
turor doritorilor, indiferent de 
clasificarea lor sportivă. Ce
rerile de înscriere se vor tri
mite pe adresa redacției (str. 
Brezoianu 23—25, București, cod 
707011), pină la 21 martie. în
soțite de timbre poștale în va
loare de 2 lei.

La 7 martie 1978

pentru procurarea
biletelor

ZIUA FEMEil“

l lîima zi

martie a
Un frumos cadou pentru 
BILETE LA ACEASTĂ ATRACTIVĂ TRAGERE!



Miine începe returul și in Divizia D

Meciurile trec, grijile rămin SĂ PRIVIM (Șl) ÎNAPOI, PENTRU CĂ TREBUIE!
CA SI SENIORII, 

JUNIORII DRIBLEAZĂ PREA MULT, 
IAR LUTUL U.E.F.A. ACUZĂ (deocamdată) 

ABSENTA LUCIDITĂȚII TACTICE
După cum se știe, în campa

nia de pregătire a dublei întîl- 
niri preliminare cu Iugoslavia, 
pentru Turneul final U.E.F.A., 
reprezentativa de juniori a dis
putat recent (22 și 24 februarie) 
două meciuri de verificare, cu 
selecționata Turciei. La Bursa 
și Izmir, în condiții de depla
sare, adică similare primei 
manșe cu Iugoslavia (19 martie, 
intr-o localitate încă nedesem
nată, dar despre care se știe câ 
va fi aleasă între orășelele ve
cine Belgradului).

Reamintim scorurile obținute 
în compania echipei Turciei : 
2—2 (1—1) în prima întîlnire, 
marcatori fiind Tararache și 
Vlad ; 1—0 (0—0) în partida re
vanșă, autorul golului, D. Zam
fir. Formația folosită a fost ur
mătoarea : Islrate — Anghelina, 
Irimia (Pop), Gimfăleanu, Oprea 
(Ogrean) — Vlad, Majaru, Boze- 
șan — D. Zamfir, Mușat (Cio
banul, Tararache (Coman).

CE ÎNVĂȚĂMINTE SE DES
PRIND DIN ACEASTĂ VERI
FICARE ? — l-am întrebat pe 
antrenorul C. ARDELEANU.
• Persistă o lipsă de lucidi

tate tactică, concretizată, în

principal, prin lipsa de oportu
nitate a pasei decisive.
• O serie de jucători (Boze- 

șan, Majaru, Mușat și chiar D. 
Zamfir) abuzează de driblinguri, 
în detrimentul cursivității jocu
lui.
• Rămîn sub semnul între

bării titularizările pentru pos
turile de coordonator (Majaru 
preferă refugii în zonele late
rale), fundaș stingă și extremă 
stingă.
• Necorespunzători, Coman și 

Mușat au fost îndepărtați din 
lot.

CARE AR FI LUCRURILE 
POZITIVE ?
• O bună capacitate de efort.
• Angajament la parametri 

mulțumitori.
• Prestațiile constant bune 

ale Iui Anghelina, Pop, Gimfă
leanu, Vlad, Ciobanu. Ultimul 
reprezintă un ciștig pentru e- 
chipa națională, dobindind, prin 
luptă, titularizarea, in centrul 
liniei de atac, in locul lui Mu
șat, care nu a reușit să înscrie 
decit patru goluri în 22 de întîl- 
niri internaționale.

CE SE VA ÎNTIMPLA CU 
LOTUL DE JUNIORI PlNA LA 
19 MARTIE ?

De duminică, activitatea fotbalistică internă va cunoaște un nou 
crescendo. Intră „în rol“ șl formațiile de Divizia B. își reiau în
trecerea, mereu urmărită cu interes de zeci și sute de mii de iu
bitori ai fotbalului, cele 54 de echipe din eșalonul secund. Deci, 
duminică dimineața, de la ora 11, din nou program plin de jocuri. 
Pînă atunci, gînduri, speranțe, intenții. Peste tot s-au făcut pla
nuri. Rămîne de văzut ce acoperire în fapte vor avea ele. Aco
perirea aceasta este legată de nivelul calității pregătirilor făcute, 
de intensitatea și volumul antrenamentelor ce vor urma, de felul 
cum vor înțelege jucătorii să lucreze și să se dăruiască. Dar să nu 
uităm ce a fost in tur...

Mtirfii Utilii 
l<i Divizia dc juniori 
GABOR Șl KLEIN - 
DOUĂ EXTREME 

PENTRU... NICȘA 
Petrolul Ploiești și Dumitrache II 

performerii primei etape 
a returului...

Performerele primei etape a returu
lui campionatului Diviziei naționale 
de juniori se numesc Petrolul Ploiești 
și Dinamo București. Echipa pregătită 
de Mihai Mocanu — unul dintre* cei 
mai tineri antrenori ai eșalonului, 
care ne spunea, cu puțin timp în 
urmă, că vrea să se ocupe în mo
dul- cel mai serios de pregătirea unor 
viitori purtători ai tricourilor primei 
formații a Petrolului — a reușit să 
ciștige la Tg. Mureș, acolo unde în 
tur au fost învinse atît S.C. Bacău, 
cit și F. C. Constanța, cele două pre
tendente la titlul de campioană. Di
namo — revitalizată sub ,,bagheta" 
lui Ștefan Stânculescu, antrenor cu 
o mare experiență — a ținut în șah, 
la Bacău, pe liderul campionatului I 
Dumitrache II, un tînăr jucător cu 
reale calități, a marcat un gol de o 
frumusețe rară. Apare, în fotbalul 
nostru, un al doilea Dumitrache ?

Victoria cea mai concludentă a fost 
realizată de F.C. Corvinul (5—0 cu 
C.S. Tîrgoviște). Doi jucători din ata
cul acestei echipe s-au remarcat prin- 
tr-o mare capacitate de efort și 
prin centrări impecabile : extremele 
Gabor și Klein. ,,Amindoi sînt ambi
țioși și dirzi. Sînt înzestrați cu viteza 
necesară unor extreme, reușind să se 
replieze oportun in faze de apărare. 
Am mare încredere in acești doi ju
cători" — afirma, după meciul cu C.S. 
Tirgoviște antrenorul Dumitru Pătraș- 
cu, același care i-a crescut în pepi
niera Corvi nul ui și pe Gălan, Petcu, 
Nicșa. In partida de duminica trecută, 
trei din cele 5 goluri s-au marcat din 
centrările în viteză ale lui Gabor, 
iar autorul unuia din goluri a fost 
Klein.

Gabor și Klein sînt, așadar, două 
dintre speranțele Corvinului. Sînt doi 
dintre jucătorii vizați de Ștefan 
Coidum și Remus Vlad pentru a fi 
promovați în Divizia A, conturîndu-se, 
pentru viitor, o linie.de atac... pur 
hunedorear.ă : Gabor — Nicșa — 
Klein.

Completat cu noi componenți 
(tirgovișteanul Isaia, în funcție 
de reconsiderarea disciplinei, 
Terheș — F.C. Baia Mare și 
Dumitrașcu — Steaua), va mai 
susține (in ziua de 8 martie) o 
nouă partidă-test, tot în depla
sare, de data aceasta in compa
nia unei echipe (Bulgaria) al 
cărei arsenal tehnico-tactic este 
mai complex, mai apropiat de 
potențialul Iugoslaviei. (Echipa 
Turciei a mizat doar pe anga
jament puternic și pe mingi 
lungi). La 10 martie, la Timi
șoara, pregătirile intră în „linie 
dreaptă".

După citeva sezoane dominate 
de neîmpliniri, lotul național 
de juniori este hotărît să spar
gă gheața... calificării.

Ion CUPEN

LANȚUL SLĂBICIUNILOR
La timpul cuvenit, am făcut 

o analiză a eșalonului secund. 
Ce a reieșit ? • Destule meciuri 
de proastă calitate • Luptă oar
bă pentru puncte. A primat re
zultatul în dauna calității jocu
lui • Prea multă „figurație" în 
jocurile din deplasare (gazdele 
au realizat 346 de victorii, iar 
oaspeții doar 39 ; goluri : 1113 
la 255 !). • Lista jucătorilor 
suspendați a fost mult prea 
lungă (a . existat și un caz de 
suspendare pe șase luni, pen
tru lovirea arbitrului), în timp 
ce aceea a fotbaliștilor de ta
lent și, mai ales, de perspec
tivă a fost săracă in exemple • 
Utilizarea juniorului a rămas în 
multe cazuri o chestiune de for
mă și nu de fond. Așadar, o fi 
cam crudă realitatea pentru 
multe divizionare B, dar acum, 
la reluarea activității, să fie 
privit totul așa cum a fost, să 
nu i se întoarcă spatele. Pentru 
a ști unde trebuie insistat și ca 
urmare trebuie urmărit cu in
sistență, pentru a fi corectat.

NUME NOI LA CONDUCEREA 
TEHNICA A UNOR ECHIPE *
• Mutațiile de antrenori nu 

s-au terminat. Perioada aceasta 
dintre tur și retur n-a fost scu
tită de obișnuitele schimbări la 
conducerile tehnice ale unor 
formații. C.I.L. Sighet îl va a- 
vea acum pe banca antrenorilor 
pe Dan Coe, C. S. Botoșani pe

V. Duță, Viitorul Vaslui pe V. 
Grosaru, Unirea Alexandria pe 
V. Blujdea, C.S.U. Galați pe 
Guță Tănase, F.C.M. Giurgiu 
(unde e o... specialitate a casei) 
pe V. Popescu, Tractorul Brașov 
pe N. Oaidă, U. M. Timișoara 
(se putea să lipsească echipele 
din orașul de pe Bega ?) din 
nou, pe C. Manolache, C.F.R. 
Timișoara pe P. Speriosu. Mo
tivele acestor mutații — o mie 
și unu. Să vedem ce va urma!

VOR PRIVI JOCURILE 
DE PE TUȘĂ I

• Cițiva jucători vor lipsi de 
la startul noului sezon. Unii sînt 
accidentați. Alții, însă, vor ră- 
mine pe tușă pentru că nu au 
fost... cuminți în tur. Nu vor 
juca deoarece au acumulat cite 
trei cartonașe galbene : Desel- 
nicu (F.C.M. Galați), Șulea 
(Steagul roșu Brașov), Dărăban 
(C.S. Botoșani), C. Dan (F.C.M. 
Giurgiu), Postelnicu (Celuloza 
Călărași), Menu (Dacia Orăștie). 
Deci atenție și un pic de me
ditație.

O DIVIZIONARĂ „B" 
A TRAVERSAT ATLANTICUL

Echipele din eșalonul secund, 
ca o expresie a grijii de care 
se bucură, au avut (poate cu 
puține excepții) condiții exce
lente de pregătire. Au fost in 
stațiuni, unele au plecat și în

turnee peste hotare : „U“ Cluj- 
Napoca în Cehoslovacia, F. C. 
Baia Mare în Iugoslavia, 
I.C.I.M. Brașov în Siria, Gloria 
Buzău in Polonia, Steagul roșu 
in Bulgaria. A fost și o pre
mieră : ca urmare a comportă
rilor bune din ultimii ani, Me
talul Plopeni a fost trimisă in 
Cuba. Este prima echipă de Di
vizia B din România care a tra
versat Atlanticul ! în perioada 
11—25 februarie, Metalul Plo
peni a susținut 5 partide, pri
mele 3 la Havana, două la Ca- 
magiicy, la 550 km de Capitală, 
iar dintre aceste cinci jocuri. 4 
au fost susținute în nocturnă 
pentru că era foarte cald. A 
obținut următoarele rezultate : 
la 14.11.: 0—2 (0—0), cu o selec
ționată ; 16.11. : 0—1 (0—0) cu o 
altă selecționată (golul a fost 
primit, din 11 m, în min. 89) ; 
19.11. : 2—2 (1—0) cu selecțio
nata Havanei ; 21.11: 2—1 (1—0) 
cu selecționata de tineret a Cu
bei ; 23.11. : 3—0 (2—0) cu selec
ționata Camagiiey. Autorii golu
rilor : D. Georgescu (3), Spiri
don (2), Manolache și Florea. A 
fost mai greu la început, cu pe
rioada de acomodare și cu sta
rea de oboseală după drumul 
lung. Deși a întîlnit echipe bu
ne, cu jucători cu calități fizice 
și tehnice excelente, după cum 
ne spunea M. Cristache, din 
conducerea formației din Plo
peni, echipa antrenată de V. 
Dridea a lăsat o impresie fru
moasă, remarcată și de presă. 
O divizionară B a făcut o fru
moasă propagandă fotbalului 
nostru, fapt confirmat și de in
vitația ce i s-a făcut de a mai 
reveni pe pămîntul Cubei.

Constantin ALEXE
• Toate jocurile se vor 

disputa miine, de la ora 11, 
cu excepția partidei Metalul 
Plopeni — Pandurii Tg. Jiu, 
care are loc azi, de la ora 15.

L. DUMITRESCU
CLASAMENT

1. S.C. BACAU 18 12 2 4 41-19 26
2. F.C. Constanța 18 11 2 5 34-15 24
3. .,Poli" Timiș. 18 9 5 4 26-13 23
4. F.C. Argeș 13 9 4 5 24-14 22
5. Steaua 13 8 5 5 29-16 21
6. F.C. Corvinul 18 7 6 5 36-27 20
7. A.S.A. Tg. M. 18 8 3 - 7 23-20 19
8. Petrolul 18 4 11 3 13-12 19
9. F.C.M. Reșița 18 5 9 4 16-17 19

10. Univ. Craiova 18 5 8 5 22-18 18
11. Polit. lași 18 7 4 7 22-23 18
12. U.T.A. 18 7 3 8 18-21 17
13. Soortu1 stud. 18 8 1 9 18-25 17
14. F.C. Olimpia 13 6 3 9 18-28 15
15. Dinamo 18 5 4 9 19-34 14
16. Jiul 18 4 5 9 12-25 13
17. F.C Bihor 18 4 3 11 16-27 11
18. C.S. Tirgoviște 18 2 2 14 13-52 6

Sportul

DE
SERIA I

AICI SE REIA ÎNTRECEREA
SERIA A H-a SERIA A ILI-a

1. GLORIA BUZĂU 17 11 2 4 32- 9 24 1. CHIMIA RM. V. 17 10 1 6 45-18 21 1. F.C. BAIA M. 17 10 6 1 42-13 26
2. F.C.M. Galați 17 10 2 5 37-14 22 2. Dinamo SI. 17 9 3 5 38-14 21 2. C.F.R. Cj.-Np. 17 11 3 3 36-12 25
X I.C.I.M. Bv. 17 9 4 4 20-14 22 3. Chimia Tr. M. 17 10 1 6 16-14 21 3. „U- Cj.-Napoca 17 11 1 5 37-15 23
4. F.C. Brăila 17 9 2 6 28-17 20 4. Progresul-V. Buc. 17 8 4 5 30-20 20 4. Vict. Călan 17 10 2 5 24-13 22
5. C.S.M. Suceava 17 9 2 6 19-18 .20 5. Metalul PI. 17 8 4 5 22-18 20 5. Gloria B-ța 17 9 3 5 35-14 21
6. Dalta Tul cec 17 8 2 7 23-21 18 6. Rapid Buc. 17 6 6 5 24-14 18 6. Mureșul Deva 17 9 3 5 30-21 21
7. Portul C-ța 17 8 2 7 28-29 18 7. Autobuzul Buc. 17 6 6 5 19-14 18 7. U.M. Timișoara 17 8 3 6 25-19 19
8. Steagul roșu 17 8 1 8 27-23 17 8. MușceluJ C-lung 17 8 2 7 24-24 18 8. Minerul M. N. 17 8 3 6 17-21 19
9. Nitramonta Făg. 17 7 3 7 23-22 17 9. Gaz metan 17 7 4 6 19-24 18 9. C.F.R. Timiș. 17 7 2 8 16-18 16

10. Vict Tecuci 17 7 2 8 25-23 16 10. Celuloza Căi. 17 7 3 7 20-16 17 10. Metalurg. Cugir 17 6 3 8 21-26 15
11. Tractorul Bv. 17 5 5 7 12-20 ÎS 11. Șoimii Sibiu 17 6 5 6 17-21 17 11. C.I.L. Sighet 17 6 3 8 23-29 15
12. Relonul Sâv. 17 7 1 9 19-29 15 12. Carpați Sinaia 17 6 4 7 13-19 16 12. Aurul Brad 17 6 2 9 20-23 14
13. Viitorul Vs. 17 7 1 9 18-36 15 13. F.C.M. Giurgiu 17 7 2 8 18-36 16 13. Chimica Tîrn. 17 6 2 9 22-26 14
14. GS.U. Galați 17 5 4 8 18-21 14 14. Metalul Buc. 17 6 3 8 16-24 15 14. Vict. Cărei 17 6 2 9 13-30 14
15. Oltul Sf. Gh. 17 5 4 8 13-20 14 15. Unirea Alex. 17 5 5 7 14-23 15 15. Armătura Zalău 17 5 3 9 19-27 13
16. GS. Botoșani 17 6 2 9 18-29 14 16. Pandurii Tg. Jiu 17 4 6 7 15-23 14 16. Minerul Lupeni 17 6 0 11 13-28 12
17. Ceahlăul P.N. 17 5 3 9 18-22 13 17. Electroputere 17 5 3 9 15-28 13 17. Dacia Orăștie 17 5 2 10 14-30 12
18. C.F.R. Pașcani 17 6 0 11 22-33 12 18. Prahova PI. 17 2 4 11 12-27 8 18. Avîntui Reghin 17 1 3 13 10-52 5

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1977/1978™ . n-a
ETAPA a 18-a, duminica 5 martie

Chimia Tr. Măgurele 
Celuloza Călărași 
Metalul Plopeni 
Unirea Alexandria 
Electroputere Cv. 
Chimia Rm. Vîlcea 
Șoimii Sibiu 
Progrcsul-V. Buc. 
Metalul Buc.

— Rapid București
— Autobuzul Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Caroați Sinaia
— F.C.M. Giurgiu
— Muscelul C-lung
— Prahova Ploiești
— Dinamo Slatina
— Gaz met. Mediaș

(1-3) 
(1-2) 
(1-1) 
(0-2) 
(1-1) 
(1-2) 
(0-0) 
(1-3) 
(0-1)

Șoimii Sibiu — Gaz met. Mediaș (0-2)
Metalul Plopeni — Unirea Alex. (0-4)
Chimia Tr. Măgurele — Dinamo Slatina (0-1)

ETAPA a 24-a, duminicâ 16 aprilie

ETAPA a 19-a, duminica 12 martie
Dinamo Slatina 
Rapid București 
Carpați Sinaia 
Gaz metan Mediaș 
Autobuzul Buc. 
F.C.M. Giurgiu 
Pandurii Tg. Jiu 
Muscelul C-lung 
Prahova Ploiești

— Șoimii Sibiu (0-1)
— Electroputere Cv. (1-2)
— Metalul Buc. (0-1)
— Chimia Tr. Măg. (1-2)
— Unirea Alex. (0-0)
— Celuloza Călărași (0-3)
— Progresul-V. Buc. (1-3)

— Metalul Plopeni (0-2)
— Chim. Rm. Vil. (1-6)

F.C.M. Giurgiu 
Dinamo Slatina 
Celuloza Călărași 
Carpați Sinaia 
Gaz metan Mediaș 
Unirea Alexandria 
Rapid București 
Muscelul C-lung 
Autobuzul Buc.

— Metalul Buc. (0-2)
— Chimia Rm. Vîl. (0-2)
— Progresul-V. Buc. (0-1)
— Șoimii Sibiu (0-0)
— Electroputere Cv. (3-1)
— Chimia Tr. Măg. (0-1)
— Metalul Plopeni (0-1)
— Prahova Ploiești (1-1)
— Pandurii Tg. Jiu (1-2)

Rapid București 
Prahova Ploiești 
Celuloza Călărași 
Autobuzul Buc. 
Unirea Alexandria 
Metalul Plopeni

— Dinamo Slatina (0-1)
— Electroputere Cv. (0-3)
— Șoimii Sibiu (0-1)
— F.C.M. Giurgiu (1-2)
— Gaz met. Mediaș (0-1)
— Metalul Buc. (0-2)

ETAPA a 30-a, duminicâ 28 mai

ETAPA a 25-a, duminicâ 23 aprilie

ETAPA a 20-a, duminicâ 19 martie
Metalul Plopeni
Șoimii Sibiu 
Unirea Alexandria 
Celuloza Călărași 
Progresul-V. Buc. 
Carpați Sinaia 
Metalul Buc. 
Electroputere Cv. 
Gaz metan Mediaș

— Autobuzul Buc. (1-1)
— Chimia Rm. Vil. (0-5)
— Rapid Buc. (1-5)
— Pandurii Tg. Jiu (0-3)
— F.C.M. Giurgiu (1-3)
— Prahova Ploiești (0-1)
— Chimia Tr. Măg. (0-2)
— Dinamo Slatina (0-2)
— Muscelul C-lung (1-5)

Electroputere Cv. 
Metalul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Chimia Rm. Vîlcea 
Chimia Tr. Măgurele 
Progresul-V. Buc. 
Dinagio Slatina 
Metalul Plopeni 
Prahova Ploiești

— Carpați Sinaia
— Unirea Alex.
— Gaz met. Mediaș
— Autobuzul Buc.

— Celuloza Călărași
— Șoimii Sibiu
— Muscelul C-lung
— F.C.M. Giurgiu
— Rapid București

ETAPA a 26-a, duminicâ 30 aprilie

ETAPA a 21-a, duminicâ 26 martie
Muscelul C-lung 
Prahova Ploiești 
Celuloza Călărași 
Progresul-V. Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Buc. 
Chimia Rm. Vîlcea 
Chimia Tr. Măgurele 
F.C.M. Giurgiu

— Unirea Alex. (1-3)
— Met. Plopeni (1-2)
— Carpați Sinaia (1-1)
— Rapid Buc. (2-0)
— Electroputere Cv. (0-0)
— Autobuzul Buc. (1-3)
— Gaz metan Med. (3-0)
— Șoimii Sibiu (0-2)
— Dinamo Slatina (0-9),

Unirea Alexandria 
Autobuzul Buc. 
Carpați Sinaia 
Șoimii Sibiu 
Gaz metan Mediaș 
Electroputere Cv. 
Celuloza Călărași 
Rapid București 
Muscelul C-lung

ETAPA a 22-a, duminicâ 2 aprilie
Gaz metan Mediaș 
Unirea Alexandria 
F.C.M. Giurgiu 
Șoimii Sibiu 
Rapid București 
Chimia Rm. Vîlcea 
Autobuzul Buc. 
Dinamo Slatina 
Carpați Sinaia

— Progresul-V. Buc. (0-2)
— Electroputere Cv. (1-1)
— Prahova Ploiești (0-5)
— Metalul Buc. (0-1)
— Celuloza Călărași (0-2)
— Chimia Tr. Măg. (0-1)
— Muscelul C-lung (0-2)
— Pandurii Tg. Jiu (4-1)
— Metalul Plopeni (0-3)

ETAPA a 23-a, duminicâ 9 aprilie
Prahova Ploiești 
Progresul-V. Buc. 
Electroputere Cv. 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Buc. 
Muscelul C-lung

— Celuloza Călărași
— Carpați Sinaia
— Autobuzul Buc.
— F.C.M. Giurgiu
— Chimia Rm. Vîl.
— Rapid Buc.

(0-1) 
(1-2) 
(0-1) 
(0-3) 
(0-3)
(1-5)

(0-1) 
(1-2) 
(1-2) 
(0-3) 
(0-1) 
(2-2) 
(1-2) 
(0-2) 
(1-2)

Metalul Buc. 
Dinamo Slatina 
Progresul-V. Buc. 
Șoimii Sibiu 
Pandurii Tg. Jiu 
Carpați Sinaia 
Gaz met. Mediaș 
Electroputere Cv. 
F.C.M. Giurgiu

— Celuloza Călărași (0-4)
— Unirea Alex. (0-0)
— Metalul Plopeni (0-2)
— Muscelul C-lung (0-1)
— Chimia Tr. Măg. (0-1)
— Autobuzul Buc. (0-3)
— Prahova Ploiești (0-0)
— Chimia Rm. Vil. (1-5)
— Rapid București (0-0)

ETAPA a 31-a, duminicâ 4 iunie
Chimia Tr. Măg. 
Celuloza Călărași 
Șoimii Sibiu 
Autobuzul Buc. 
Gaz met. Mediaș 
Prahova Ploiești 
Metalul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Chimia Rm. Vîlcea

— Prahova Ploiești (1-0)
— Progresul-V. Buc. (0-0)
— Chimia Rm. VÎL (0-5)
— Pandurii Tg. Jiu (2-3)
— Dinamo Slatina (0-6)
— Chimia. Tr. Măg. (1-2)
— Metalul Plopeni (0-1)
— Metalul Buc. (1-1)
— F.C.M. Giurgiu (0-1)

— F.C.M. Giurgiu
— Electroputere Cv.
— Unirea Alex.
— Rapid București
— Carpați Sinaia
— Dinamo Slatina
— Progresul-V. Buc.
— Muscelul C-lung
— Metalul Plopeni

(0-3) 
(0-1) 
(1-1) 
(0-0) 
(1>3) 
(0-4) 
(1-D 
(0-2) 
(2-3)

ETAPA a 27-a, duminicâ 7 mai

ETAPA a 32-a,
Rapid București 
F.C.M. Giurgiu 
Metalul Plopeni 
Muscelul C-lung 
Unirea Alexandria 
Autobuzul Buc. 
Electroputere Cv. 
Prahova Ploiești 
Dinamo Slatina

duminică 11 iunie
— Pandurii Tg. Jiu (0-0)
— Chimia Rm. Vîl. (1-5)
— Gjiz met. Mediaș (0-1)
— Progresul-V. Buc. (1-3)
— Celuloza Călărași (0-3)
— Chimia Tr. Măg. (0-1)
— Șoimii Sibiu (0-2)
— Metalul Buc. (0-1)
— Carpați Sinaia (0-1)

Pandurii Tg. Jiu 
Rapid București 
Muscelul C-lung 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C.M. Giurgiu 
Metalul Plopeni 
Chimia Tr. Măgurele 
Autobuzul Buc. 
Unirea Alexandria

— Metalul Buc.
— Gaz met. Mediaș
— Electroputere Cv.
— Celuloza Călărași
— Șoimii Sibiu
— Dinamo Slatina
— Carpați Sinaia
— Prahova Ploiești
— Progresul-V. Buc.

ETAPA a 28-a, duminicâ 14 mai
Progresul-V. Buc. 
F.C.M. Giurgiu 
Dinamo Slatina 
Metalul Buc.
Gaz metan Mediaș 
Carpați Sinaia 
Electroputere Cv. 
Șoimii Sibiu 
Prahova Ploiești

(0-2) 
(0-0) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(1-1) 
(1-0) 
(0-0) 
(0-3)

— Chimia Rm. VîL (2-3)
— Unirea Alex. (0-1)
— Autobuzul Buc. (1-3)
— Muscelul C-lung (1-3)
— Celuloza Călărași (0-0)
— Pandurii Tg. Jiu (0-0)
— Metalul Plopeni (0-4)
— Rapid București (1-5)
— Chimia Tr. Măg. (0-1)

ETAPA a 29-a, duminicâ 21 mai
Muscelul C-lung 
Chimia Tr. Măg.
Chimia Rm. Vîlcea

— Carpați Sinaia (0-2)
— Progresul-V. Buc. (1-1)
— Pandurii Tg. Jiu (1-1)

ETAPA a 33-a, duminicâ 18 iunie
Șoimii Sibiu 
Pandurii Tg. Jiu 
Chimia Rm. Vîlcea 
Celuloza Călărași 
Progresul-V. Buc. 
Carpați Sinaia 
Gaz met. Mediaș 
Chimia Tr. Măg. 
Metalul Buc.

— Metalul Plopeni
— Unirea Alex.
— Rapid București
— Dinamo Slatina
— Prahova Ploiești
— F.C.M. Giurgiu
— Autobuzul Buc.
— Muscelul C-lung
— Electroputere Cv.

ETAPA a Ș4-a, duminicâ 25 iunie
Muscelul C-lung 
Electroputere Cv. 
Prahova Ploiești 
Autobuzul Buc. 
F.C.M. Giurgiu 
Dinamo Slatina 
Unirea Alexandria 
Rapid București 
Metalul Plopeni

(1-1) 
(0-0) 
(0-2) 
(1-4) 
(3-1) 
(1-2) 
(1-D 
(0-1) 
(1-3)

— Celuloza Călărași (2-2)
— Progresul-V. Buc. (0-4)
— Pandurii Tg. Jiu (1-2)
— Șoimii Sibiu (0-2)
— Gaz met. Mediaș (0-5)
— Metalul Buc. (1-1)

— Chimia Rm. Vîl. (0-4)
— Carpați Sinaia (0-0)
— Chimia Tr. Măg. (0-2)

Intre paranteze s'.tt trecute rezuttatele din 
turul campionatului.

linie.de
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înaintea etapei a 19-a

18 DIVIZIONARE ABULETINUL DE ȘTIRI" AL CELOR
• F. C. BIHOR. La Oradea, 

timpul este primăvăratic, iar 
terenul de joc — excepțional. 
Succesul în fața echipei Steaua 
a mărit considerabil interesul 
spectatorilor pentru meciul cu 
lidera clasamentului. Echipa an
trenată de I. Reinhardt — Al. 
Muta s-a pregătit intens și cu 
seriozitate în fiecare zi. Miercuri 
a jucat „în familie" (o repriză 
cu juniorii republicani, alta cu 
juniori divizionari + rezervele). 
Doar Georgescu este indisponi
bil, pentru mai mult timp (rup
tură de ligamente) • A.S.A. TG. 
MUREȘ. Pregătirile echipei 
mureșene au decurs normal. 
Plecarea spre Oradea are loc 
în dimineața acestei zile, cu au
tocarul. Nu sint indisponibilități.

• DINAMO a susținut un 
meci de verificare în compania 
divizionarei C Sirena (scor : 
2—0 ; au marcat : Mateescu și 
Ghiță), neutilizînd însă jucă
torii din loturile reprezentative. 
Eftimescu a devenit indisponi
bil, făcind o întindere. în rest, 
tot efectivul de jucători este 
valid. în ceea ce privește te
renul de joc, acesta se prezintă 
în bune condițiuni. o POLI
TEHNICA IAȘI sosește în 
cursul acestei dimineți în Ca
pitală. Nemțeanu și Ursu sînt 
refăcuți și în măsură a fi folo
siți. Studenții ieșeni au un mo
ral bun și doresc să 
startul favorabil luat 
de duminica trecută.

• UNIVERSITATEA ______
VA. Zilnic, două antrenamente, 
cu excepția zilei de azi, când 
se va efectua un singur antre
nament. Antrenorul Hie Oană, 
nemulțumit de randamentul lui 
Purcaru, în prima etapă a re
turului, a insistat pe pregătirea 
portarilor. Dintre cei 7 jucă
tori convocați la trialurile lotu
rilor naționale, Bălăci s-a îna
poiat cu o entorsă ușoară, dar 
medicul Vasile Frinculescu face 
eforturi pentru recuperarea lui 
• „POLI" TIMIȘOARA pleacă 
la Craiova astăzi, cu autocarul 
Din echipă va face parte și 
Roșea, refăcut complet după 
gripa care l-a ținut „pe tușă", 
duminica trecută. Dealtfel, el a 
și jucat în partida amicală de 
miercuri în compania echipei 
Torpedo Moscova.

confirme 
în etapa

CRAIO-

• JIUL a efectuat 
mente duble, inclusiv 
școală cu divizionara 
Petroșani. Mîine, 
relua locul în poartă în locul 
lui Homan, iar Stoichiță va

antrena- 
un joc- 

C Știința 
Cavai iși va

juca mijlocaș dreapta. în rest, 
jucătorii utilizați la Reșița ■ • 
STEAUA a avut și are proble
me serioase de rezolvat. Doi ju
cători sînt indisponibili (Sameș 
și Stoica — cu accidente care, 
au necesitat imobilizarea picio
rului traumatizat, Dumitru, 
Ien Ion și A. Ionescu acuză în
tinderi care îi fac incerți pînă 
la ora meciului), iar Agiu este 
al treilea... indisponibil sigur, 
din motive de cartonașe galbe
ne (trei).

• PETROLUL s-a antrenat 
zilnic în această săptămînă 
premergătoare primului meci 
pe care îl va susține pe teren 
propriu în returul campionatu
lui. In centrul liniei de a- 
tac va reintra Toporan, omul de 
gol al echipei ' • F. C. M. RE
ȘIȚA a plecat ieri spre Bucu
rești, unde va rămîne o zi. Re- 
șițenii au ciștigat cu 2—0 me
ciul amical cu Minerul Oravița, 
golurile fiind marcate de Chivu 
și Oancea. Sînt, în continuare, 
indisponibili portarul nieș și 
mijlocașul Gabel.

• F. C. OLIMPIA SATU
MARE a susținut un joc în fa
milie „8 la 8, cu marcaj'' 
ne-a declarat antrenorul 
ghe Staicu. în privința 
semne de întrebare în 
lui Both I și Hațeganu 
cidentați la Arad • S. _____
CĂU a plecat ieri la prinz, cu 
autocarul, spre Satu Mare, ur- 
mind să ajungă astăzi la desti
nație. Antrenorii D. Nieolae- 
Nicușor și N. Vătafu au o sin
gură problemă de echipă : 
Lunea, nerecuperat încă după 
accidentul de duminică.

• F. C. ARGEȘ a acordat o 
deosebită atenție pregătirii din 
această săptămînă, in dorința 
ca miine să se reabiliteze in 
fața propriilor suporteri după 
acel atît de usturător 1—6 înre
gistrat Ia Iași. Joi, piteștenii au 
susținut un joc-școală cu Chi
mistul Buzău. Scor: 4—1. La 
Pitești, datorită măsurilor luate 
de organizatori, terenul se pre
zintă excelent • F. C. COR- 
VINUL HUNEDOARA a jucat 
joi, la Făgăraș, cu divizionara B 
Nitramonia, în fața căreia a 
pierdut cu 2—0. Dintre titulari, 
fundașul Văetuș a acumulat 
trei cartonașe galbene și nu va 
putea fi utilizat. Locul lui va fi 
ocupat de Niculescu.

• C. S. TIRGOVIȘTE. Pre
gătiri normale din ciclul de 
antrenamente, fără jocul ami
cal de la mijlocul săptămînii.

cum 
Gheor- 
lotului, 
dreptul 

[ — ac- 
C. BA-

Au participat toți jucătorii, mai 
puțin Enache, care va fi 
indisponibil mai multă vreme. 
Față de meciul de la Hunedoa
ra, în formație, o singură mo
dificare : va lipsi Pitaru, care 
a acumulat trei cartonașe gal
bene. • U. T. A. Antrenamente 
și un meci-școală cu divizionara 
C Gloria. Joc cu opriri, cu re
petări și, deci, scorul (3—0) e 
mai puțin important După îna
poierea de la trial, Leac acuză 
dureri la genunchi și este pro
blematică folosirea lui. Se află 
in tratament.

• F. C. CONSTANȚA. De 
cîteva zile o „ceată londoneză" 
a inundat litoralul. Terenul de 
joc este moale. în ce privește 
pregătirile formației, ele au 
decurs conform planificării. 
Toți jucătorii sînt Valizi și ho- 
tărîți să-și mulțumească supor
terii în primul joc de acasă al 
returului • SPORTUL STU
DENȚESC. Medicul echipei, 
Florin Brătilă, a avut cel mai 
mult de lucru în această săp
tămînă, din cauza apariției ac
cidentărilor în lanț. în afara 
lui M. Sandu, nerefăcut încă, 
Grigore acuză o întindere, 
Munteanu are o contuzie, Șer- 
bănică s-a accidentat serios la 
trialul lotului de tineret, Grosu 
și Răducanu au ușoare luxații 
de gleznă.

TRIALUL CONTINUA CIND? UNOE?
IN CAMPIONAT!

care a trecutSăptămîna 
ne-a oferit o trecere în re
vistă, pe 
bucureștene, a candidaților la 
loturile reprezentative. S-au 
întîlnit dimineața pe terenul 
steaua și după-amiaza, pe 
Stadionul Republicii, repre
zentanții tuturor generațiilor 
de jucători în activitate, de 
la Lucescu și Dobrin, la Va- 
manu, Nicșa și Gali. ' 
un masiv grup de 
antrenori din prima 
divizie, plus grupul 
tehnicienilor 
zentind 
Diviziei 
plă 
parcurgeai 
nostru din 
pentru că nu lipsea nici una 
dintre seriile foștilor interna
ționali. împreună cu tehnici
enii federației, conducătorii 
tehnici ai formațiilor de A și 
B au judecat comportările 
din cele două partide de 
trial. La ce concluzii au ajuns 
vom afla săptămîna viitoare, 
cind 
Ioturi ale anului (Â 
pic șl de tineret). Acestea sînt 
faptele pe care doream să le 
reamintim. Cu un scop anu
me__

două stadioane

Pe tușe,

nente si — uneori — mult 
mai sugestive decit cele „or- 
ganizate special14 au loc acum 
mereu. Unde ? Cind ? In fie- 
care etapă de campionat, în 
fiecare meci al campionate- 
lor de A, de B sau chiar de 
C, pentru că sperăm să vină 
și acea zi cînd vom vedea 
convocați la unul dintre lo- 
turi unul sau mai multi juca- 
tori din .

B. 
rotire

repre- 
fruntașele 

Printr-o sim- 
a privirilor, 

viața fotbalului 
ultimele decenii.

r eșalonul trei. Ar a, 
intr-adevăr, un mij
loc de a stimula și 
elementele talentate 
din a treia divizie, 
de a le grăbi, de a 

chiar drumul spre 
superioare.

se vor anunța primele 
olim-

Acela de a sublinia că tria- 
ltxrile, niște triaturi perma-

ie forța 
treptele

Sperăm că primul trial — 
organizat — al anului va a- 
duce nume noi, forțe proas
pete In toate loturile ; dar 
și reconsiderările pe care re
alitatea le impune. t Și mai 
sperăm că omisiunile, absen
țele de toate vîrstele de pe 
listele acestei prime convo
cări vor fi rectificate chiar 
de cei în cauză. Prin ceea 
ce vor arăta mîine, în teren.

Deoarece... trialul continuă 1 
Unde ? Cînd ? In campionat. 
Etapă de etapă.

Eftimie IONESCU

?:x\\\\\\\\\x\\^

0 FORMULA „MAGICA'? ML PREGĂTIRI DE CALITATE
Ce mult a trecut de cind jo

cul de fotbal era doar o joacă: 
tot la două porți ca și azi, insă 
cu reguli oarecum diferite (cit 
a contat, de pildă, modificarea 
ta 1925 a legii ofsaidului !) și 
cu un sistem (1+10) căruia, cu 
mai bine de un ,secol în urmă, 
nu se știa că i se spune... sis
tem. De atunci, impulsionat de 
permanentul duel ATAC-APĂ- 
RARE, fotbalul s-a transformat 
neîncetat, devenind, în interpre
tarea echipelor din eșaloanele 
de performanță, un joc dinamic, 
spectaculos, pe placul marelui 
public. Dintr-un joc supus a- 
desea hazardului, fotbalul — a- 
șezat pe solidele baze ale unei 
pregătiri riguroase, științifice — 
a efectuat uimitoare progrese la 
toți factorii lui : fizic, tehnic, 
tactic, psihic și teoretic. Cînd 
unul dintre acești factori s-a 
dezvoltat în detrimentul altuia, 
ne arată istoria fotbalului, deze
chilibrul produs s-a simțit, fi-

rește, in joc și în rezultatele 
protagonistelor marilor compe
tiții.

...Este ceea ce-și propune, in
tre altele, să demonstreze și ul
timul manual intitulat FOTBAL 
— ASPECTE MODERNE DE 
ANTRENAMENT ȘI JOC, noua 
lucrare a prof. Victor Stăncu- 
lescu. ...„în fundamentarea căr
ții, se confesează autorul, am 
plecat de la studierea ultimelor 
trei campionate mondiale (1966, 
1976 și 1971) care au concluzio
nat, ca scop final, al unei con
cepții de joc și antrenament, 
realizarea unei rezistențe speci
fice a organismului jucătorilor 
și a echipei, care se 
printr-un antrenament 
indeminare (înțelegînd prin a- 
ceasta tehnica și tactica), în 
condiții de viteză și forță, exe
cutat de un număr cit mai mare 
de ori". Și acest ascendent luat 
de fotbalul european, în ultimii 
ani, asupra celui sud-american

obține 
pentru

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1977/1978 seria a hm
ETAPA a 18-a, duminică 5 martie

Minerul Lupeni
C.F.R. Timișoara 
„U“ Cluj-Napoca 
Metalurg. Cugir 
F.C. Baia Mare 
C.I.L. Sighet 
Aurul Brad 
Armătura Zalău 
Victoria Călan

— Dacia Orăștie
— Mureșul Deva
— Chim. Tîmăveni
— Min. Mold. Nouă
— Gloria Bistrița
— Victoria Cărei
— C.F.R. Cluj-Nap.
— U.M. Timișoara
— Avîntul Reghin

(0-2)
(0-2) 
(2-1) 
(1-3) 
(2-2) 
(1-1) 
(0-2) 
(0-5) 
(1-0)

Aurul Brad
Gloria Bistrița 
Metalurgistul Cugir

— Dacia Orăștie
— Victoria Călan
— Victoria Cărei

(0-1)
(0-2)
(1-4)

ETAPA a 19-a, duminică 12 martie
U. M. Timișoara 
Victoria Cărei 
Avîntul Reghin 
Dada Orăștie 
C.F.R. Cluj-Nap. 
Mureșul Deva 
Gloria Bistrița 
Chimica Tîrnăveni 
Min. Mold. Nouă

— „U“ Cluj-Nap.
— F.C. Baia Mare
— C.F.R. Timișoara
— Armătura Zalău
— Minerul Lu»peni
— Aurul Brad
— Metalurg. Cugir
— Victoria Călan
— C.I.L. Sighet

(2-1)
(0-4) .
(0-1) 
(1-3) 
(2-1) 
(0-2) 
(3-4) 
(0-4) 
(1-1)

ETAPA a 24-a,
C.F.R. Cluj-Nap. 
Armătura Zalău 
Victoria Cărei 
Victoria Călan 
CjF.R. Timișoara 
Min. Moldova Nouă 
Avintul Reghin 
Dacia Orăștie 
F.C. Baia Mare

(0-4) 
(0-1) 
(0-3) 
(1-1) 
(0-0) 
(2-1) 
(2-5) 
(0-1) 
(2-0)

Dada Orăștie
Chimica Tîmăveni
Victoria Călan 
Armătura Zalău 
Mureșul Deva 
Metalurgistul Cugir

ETAPA a 20-a, duminică 19 mattie
Metalurgistul Cugir 
Gloria Bistrița 
Mureșul Deva 
Minerul Lupeni 
Victoria Călan 
„U“ Cluj-Napoca 
Chimica Tîrnăveni 
Aurul Brad 
C.F.R. Timișoara

— C.I.L. Sighet
— Avintul Reghin
— F.C. Baia Mare
— U. M. Timișoara
— Dacia Orăștie
— Armătura Zalău
— Min. Mold. Nouă
— Victoria Cărei
— C.F.R. Cluj-Nap.

(0-3)
(4-0)
(2-2)
(0-4)
(0-1)
(3-0)
(0-1)
(0-2)
(2-5)

duminica 16 aprilie
— Gloria Bistrița 
— Chim. Tîrnăveni 
— MU“ Cluj-Nap.
— Aurul Brad

— Metalurg. Cugir
— Minerul Lupeni 
— C.I.L. Sighet 
— Mureșul Deva 
— U.M. Timișoara

ETAPA a 25-a, duminica 23 aprilie
— Avîntul Reghin 
—- Victoria Călan 
— C.F.R. Cluj-Nap. 
— F.C. Baia Mare 
— Armătura Zalău 
— Gloria Bistrița 
— Victoria Cărei 
— C.F.R. Tim.
— Dacia Orăștie

U. M. Timișoara 
Minerul Lupeni 
Chimica Tîmăveni 
CJ.L. Sighet 
Mureșul Deva 
Aurul Brad 
Min. Moldova Nouă 
„U* Cluj-Napoca 
Metalurgistul Cugir

ETAPA a 26-a, duminica 30 aprilie

(2-0) 
(0-1) 
(0-4) 
(0-3) 
(2-1) 
(0-4) 
(0-1) 
(1-0) 
(0-1)

— C.F.R. Cluj-Nap. 
— Victoria Cărei
— F.C. Baia Mare
— Min. Mold. Nouă
— U. M. Timișoara
— Avîntul Reghin

ETAPA a 30-a, duminica 28 mai
— Victoria Cărei 
— Chim. Tîmăveni 
— Victoria Călan
— C.F.R. Timișoara
— „U“ Cluj-Nap.
— Minerul Lupeni
— Dacia Orăștie
— Mureșul Deva
— Gloria Bistrița

Avintul Reghin 
Metalurgistul Cugir 
C.I.L. Sighet 
Aurul Brad 
Min. Moldova Nouă 
Armătura Zalău 
F. C. Baia Mare 
C.F.R. Cluj-Napoca 
U.M. — ’Tiniișoara

ETAPA a 31-a, duminică 4 iunie
Sighet 
Brad

ETAPA a 21-a, duminică 26 martie
F.C. Baia Mare 
Victoria Călan 
C.F.R. Cluj-Nap. 
Armătura Zalău 
Avîntul Reghin 
Dacia Orăștie 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
Victoria Cărei |

— Aurul Brad
— Mureșul Deva
— U.M. Timișoara

— Metalurg Cugir
— Min. Mold. Nouă
— Chim. Tîrnăveni
— Minerul Lupenl
— „U“ Cluj-Nap.
— Gloria Bistrița

(i-i) 
(3-2) 
(1-2) 
(1-4) 
(0-D 
(0-4) 
(0-1) 
(1-2) 
(0-6)

ETAPA a 22-a, duminică 2 aprilie
Chin..ca Tim.
Gloria Bistrița 
Armătura Zalău 
Metalurgistul Cugir 
U. M. Timișoara 
Min. Moldova Nouă 
„U“ Cluj-Napoca 
Dacia Orăștie 
Minerul Lupeni

— C.F.R.
— C.I.L.
— Aurul
— C.F.R.
— Victoria cărei
— F.C. Bala Mare
— Victoria Călan
— Avîntul Reghin
— Mureșul Deva

Timișoara 
Sighet 
Brad 
Cluj-Nap.

(1-2) 
(3-0) 
(1-3) 
(0-3) 
(0-1) 
(0-8) 
(1-3) 
(2-0) 
(0-1)

Victoria Cărei 
Dada Orăștie 
Aurul Brad 
Avîntul Reghin 
F.C. Baia Mare 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Victoria Călan 
U. M. Timișoara 
Gloria Bistrița

— Armătura Zalău
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Lupenl
— Chim. Tîmăveni
— „U“ Cluj-Nap.
— C.I.L. Sighet
— Metalurg. Cugir
— Min. Mold. Nouă
— Mureșul Deva

CJ.L. 
Aurul
Gloria Bistrița 
F.C. Baia Mare 
C.F.R. Timișoara 
Victoria Cărei 
Victoria Călan 
Minerul Lupeni 
,,U“ Cluj-Napoca

— U.M. Timișoara 
. — Mln. Mold. Nouă

— Chim. Tîrnăveni
— Avîntul Reghin
— Armătura Zalău 
i— Mureșul Deva
— C-F.R. Cluj-Nap.
— Metalurg. Cugir 

*— Dacia Orăștie
(0-3) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-3) 
(1-2)

ETAPA a 27-a, duminică 7 mai
— C.I.L. Sighet
— U.M. Timișoara
— Min. Mold. Nouă 

Baia Mare 
Brad

ETAPA a 32-a, duminica 11 iunie
Gloria Bistrița 
Mureșul Deva 
U.M. Timișoara 
Dacia Orăștie 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Avîntul Reghin 
Min. Moldova Nouă 
Victoria Cărei 
Chimica Tîrnăveni

ETAPA a 33-a, duminica
— Victoria
— Gloria Bistrița
— Mureșul Deva
— U. M. Timișoara 
— Avîntul Reghin 
— Victoria Cărei
— F.C. Baia Mare
— C.I.L. Sighet
— C.F.R. Cluj-Nap.

— „U“ Cluj-Nap.
— Metalurg. Cugir
— Aurul Brad
— C.I.L. Sighet
— F.C. Baia Mare
— Armătura Zalău
— C.F.R. Timișoara
— Victoria
— Minerul

ETAPA a 23-a, duminica 9 aprilie
— Min. Mold. Nouă 
— C.F.R. Cluj-Nap.
— Chim. Tîrnăveni
— Avîntul Reghin 
— Armătura Zalău 
— U. M. Timișoara

Mureșul Deva 
,U" Cluj-Napoca 
F. C. Baia Mare 
Minerul Lupeni 
C.I.L. Sighet 
C.F.R. Timișoara

(0-1) 
(0-2) 
(1-1) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-1)

Chimica Tîrnăveni 
Victoria Călan 
Dacia Orăștie 
C.F.R. Timișoara 
Metalurgistul Cugir 
Armătura Zalău 
C.F.R. Cluj-Nap. 
Mureșul Deva 
Minerul Lupeni

— F.C.
— Aurul
— Gloria Bistrița
— Victoria Cărei
— Avîntul Reghin
— „U“ Cluj-Nap.

(0-3)

(1-3) 
(0-1) 
(0-0) 
(1-0)

ETAPA a 28-a, duminică 14 mai
Min. Moldova Nouă— Victoria Călan 
„U“ Cluj-Napoca 
Avintul Reghin 
Victoria Cărei 
Gloria Bistrița 
CIX. Sighet 
U. M. Timișoara 
F.C. Baia Mare
Aurul Brad

— Metalurg. Cugir
— CîF.R. Cluj-Nap.
— Minerul Lupenl 
— C.F.R. Timișoara 
— Mureșul Deva 
— Dacia Orăștie 
— Armătura Zalău 
— Chim. Tîrnăveni

ETAPA a 29-a, duminica 21 mai
Minerul Lupeni
C.F.R. Timișoara 
»U" Cluj-Napoca

— Gloria Bistrița
— C.I.L. Sighet
— Aurul Brad

(0-7) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-5) 
(1-1) 
(1-1) 
(0-3)

(0-3) 
(0-1) 
(0-1)

— concluzie clară a „ IV el tm ci- 
sterschaft“-uiui —, autorul ma
nualului și-1 explică prin urmă
toarea „formulă", preparată în 
„laboratorul" marilor perfor
manțe (și la care autorul, infor
mat. iși dă o totală adeziune) : 
Rs (Rezistență specifică) = (1+ 
V+F)n. I — însemnînd ÎNDE- 
MÎNARE, V — viteză, iar F — 
forță.

Toate aceste ealilăți motrice, 
repetate de n ori — în condiții 
de lucru cu și fără minge — du- 
cînd LA REZISTENTA SPECI
FICA JOCULUI DE FOTBAL, 
„Enigma" fiind lămurită de au
tor, rămînem cu sensul adevă
rat incorporat în această for
mulă a antrenamentului (mo
dern) global, prin atacarea si
multană a tuturor factorilor, a- 
cela al MUNCII INTENSE, DE 
CALITATE, EFECTUATĂ ME
TODIC în zilele ciclului săptă- 
mînal ale perioadei compctițio- 
nale, excluzînd firește orele 
strict rezervate, pregătirii fizice.

S-a scurs, într-adevăr, multă 
vreme de cînd jocul de fotbal 
însemna o simplă joacă. Sportu
lui cu balonul rotund, este drept, 
îi sînt proprii, în continuare, 
imponderabilele. Altfel, iar dis
pare din farmec. Dar mai mult 
ca oricînd, astăzi în jocul de 
fotbal șansa ii ajută pe cei mai 
puternici, pe cei mai bine pre
gătiți din toate punctele de ve
dere.

G. NlCOLAESCU

LOTO -’PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tot mai mulți participanți la 

LOZ IN PLIC iși înscriu numele 
pe lista cîștigătorilor de autotu
risme „Dacia 1300“ și premii în 
bani.

Iată cîțiva dintre ultimii cîști- 
gători din luna februarie 
Mărginean Gheorghe din 
Iuliâ, .....................
rism ; 
Curtea de Argeș 
Ionescu Ion Doru din corn, 
vini, jud Buzău — 20.000 __ ,
Baclanov Petru din com. Popri- 
cani, jud. Iași — 20.000 lei ; Maree 
Alexandru din cbm. Feldru, jud. 
Bistrița Năsăud — 20.009 lei ; Bru
mar loan din Zalău, jud. Sălaj 
— 20.000 Iei ; Ciuca Dumitru din 
corn. Cogealae, jud. Constanța — 
19.000 lei ; Frastell Gheorghe 
com. M. Kogălniceanu. jud. 
ceă — 19.000 lei ; Dascălu N. 
rinică din Vaslui — 19.090 
Fieraru Corneliu din Slatina, 
Olt — 10.009 lei.

ASTAZI — ultima 
depunerea buletinelor 
cursul Pronosnort dîn 
1978.
NUMERELE 
GERRA LOTO DIN 3

Extragerea I : 36 80 
22 79

Extragerea a II-a : 
41 81 43 33

FOND TOTAL DE 
1.241.185 lei, din care 395.286 
report categoria 1.

Plata cîștigurilor 
tragere se va face 
niclpiul București 
tie pînă la 5 mai 1978. în țară_ de 
la 16 martie pînă la 5 mai ”1973 
inclusiv.
ClȘTIGURILE TRAGERII ..LOTO 

2“ DIN 26 FEBRUARIE 1978
Categoria 1 : 1,50 variante a

48.321 lei ; cat. 2 : 4,25 a 17.055 lei; 
cat. 3 : 11,75 a 6.169 lei ; cat. 4 : 
123,25 a 583 lei ; cat. 5 : 248,25 a 
200 lei ; cat. 6 : 2.107,25 a 100 lei-

a.c. : 
Alba 

jud. Alba — autotu- 
Sorescu Haralambie din 

autoturism ;
Cai
lei ;

din 
Tul- 
Ma- 
lei ; 
jud.

Călan
Lupeni

18 iunie
CălanC.F.R. Timișoara 

Min. Moldova Nouă 
Chimica Tîrnăveni 
Metalurgistul Cugir 
,,U“ Cluj-Napoca 
Dada Orăștie 
Minerul Lupenl 
Aurul Brad 
Armătura Zalău

ETAPA a 34-a, duminică 25 iunie
— Metalurg. Cugir 
— Minerul Lupeni 
— Dacia Orăștie 
— „U“ Cluj-Nap. 
— Chim. Tîmăveni 
— Armătura Zalău 
— Min. Mold. Nouă 

Timișoara 
Brad

F.C. Baia Mare 
C.I.L. Sighet 
Gloria Bistrița 
Mureșul Deva 
U. M. Timișoara 
Victoria Călan 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Victoria Cărei 
Avîntul Reghin

— C.F.R.
— Aurul

(2-O) 
(0-3)

(0-3) 
(0-3) 
(0-0)

între paranteze sînt trecute rezultatele din 
turul campionatului.

zi pentru 
la con- 
5 martie

LA TRA-EXTRASE
MARTIE 1978
15 2 20 40 53

3 8 53 33 IH

CÎȘTIGURI :
lei

de la această 
astfel : în Mu- 
de la 13 mar-



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TURNEUL D3 DOX 

„STR^DJATA" 
DE LA SOEIA

SOFIA, 3 (VgJr'rcs). — în 
sferturile de finală, a'e turneu
lui de box ,,Strandjata“, care se 
desfășoară la Sofia, campionul 
mondial la categoria semjmuscă, 
cubanezul Jorge Hernandez, l-a 
învins prin abandon pe bulgarul 
Hristo Bonev. Ia aceeași cate
gorie, Gheorghi Gheorghiev 
(Bulgaria) l-a intrecut la punc
te pe pugilistul român Marcel 
Constantin. în limitele catego
riei cocoș, cubanezul Horta a

obținut victoria Ia puncte în 
fața polonezului Lipinski.

IN TURNEUL DE LA HOL
LYWOOD NĂSTASÎ ÎN
VINGĂTOR ÎN TURUL II

Turneul de tenis de la Holly
wood (Florida) a programat 
partidele din turul al IT-lea, in 
cadrul căruia Ilie Năstase a în
vins pe portoricanul Charlie Pa- 
sarell cu 6—7, 6—4, 6—4. în alte 
două partide s-au înregistrat re
zultatele : Borg — Zednik 7—6, 
6—1, 7—5 și A. Amritraj — Sa- 
viano 6—4, 7—6.

ALBERTO JUANTORENA
HAVANA, (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat agen
ției Prensa Latina, cunoscutul 
atlet cubanez Alberto Juantore- 
na, dublu campion olimpic și 
recordman mondial la 800 m 
plat (1:43,4), a declarat că in
tenționează să se pregătească 
și pentru proba de 1 500 m, dar

PE PISTELE 
DE ATLETISM
In ziua a doua a campionate

lor de atletism pe teren acope
rit ale U.R.S.S., de la Moscova, 
Marina Sidorova a realizat cea 
mai bună performanță a sezo
nului la 400 m : 53,0. Alte re
zultate : masculin, greutate — 
Barîșnikov^. 20,43 m ; 400 m — 
Cernețki — 48,0 ; înălțime — 
Grigoriev 2.26 m ; triplusalt — 
Pișkulin 16,81 ; feminin : lungi
me — Vilma Bardauskene 6,47 m.

In concursul pe teren acope
rit de la Cosford (Anglia), ke- 
nyanul Wilson Waigwa a cîști
gat 1500 m cu 3:42,8, iar ameri
canul Pullard prăjina, cu 5,31 m.

VA ALERGA 1500 m?
anul acesta nu va alerga in 
concursuri oficiale decit la 400 
m și 800 m, urmînd să-și încer
ce șansa în proba clasică a se- 
mifondului la Jocurile paname
ricane din 1979 de la San Juan, 
și dacă lucrurile vor merge bi
ne, și la Olimpiada de la Mos
cova. „Pentru a realiza trecerea 
de la 800 m la 1500 m este ne
cesar să obțin timpi care să-mi 
dea încredere în posibilitățile 
mele pe această distanță, apoi 
să studiez toate elementele teh
nice și tactice necesare adaptă
rii Ia noua specialitate. Am idei 
interesante pe care le-am ana
lizat împreună cu antrenorul Z. 
Zabierzowski- — a declarat 
A. Juantorena.

Anul acesta Juantorena va 
participa Ia diverse concursuri 
internaționale programate In 
lima iulie la Medellin (Colum
bia). In afara activității spor
tive, Juantorena iși pregătește 
licența in economie politică și 
filmează într-un documentar ce 
ilustrează propria-i carieră spor
tivă.

CURSA VASA 
„MARATONUL"

Se spune că în unele țări 
copiii învață sâ înoate încă În
ainte de a ști să umble... In 
țările scandinave, se afirmă că 
primii bocanci pe care ti încalță 
un copil, sînt cei pe care se pot 
monta schiuri...

Intr-adevăr, în țările nordice, 
schiul se bucură de o mare 
popularitate, determinată firește 
și de condițiile climaterice spe
cifice iernilor îndelungate. Este 
un adevăr de necontestat că a- 
cești oameni căliți de gerurile 
din jurul cercului polar iubesc 
cu pasiune schiul și-1 practică de 
multe ori ca un mijloc util de 
deplasare. Iată de ce, pe aceste 
meleaguri. aproape nu există 
copil care să nu cunoască alu
necarea pe zăpadă cu ajutorul 
tălpicelcr de sein dură.

Un singur exemplu, convingă
tor, ilustrează cele afirmate mal 
sus. Ne referim la cea mai mare 
șl mal populară competiție de 
schi-fond d.n lume, care se or- 
ganizezaă anual în Suedia, în

Așa arată — In parte — un start în tradiționala cursă 
de schi-fond Vasa, din Suedia, pentru că, în mod firesc, 
in imagine nu pot fi cuprinși cei peste 10 000 de concu- 
renți î PRESSENS BILD — Stockholm

CELOR 10000 DE SCHIORI

RECORD MONDIAL
LA PATINAJ VITEZA

MONCHEN, 3 (Agerpres). — 
în concursul de patinaj viteză 
de la Inzell, Eric Heiden 
(S.U.A.) a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 3 000 
m, cu 4:07,01 (v.r. — 4:08,3).
Eric Heiden a terminat învin
gător și în proba de 500 m — 
38,81. Alte rezultate : 1 000 m
(m) — Bert de Jong (Olanda) 
1:18,25 : 500 m (f) — Haitske 
Valentijn (Olanda), 43,17.

<

JOCLRILE OLIMPICE 80 ȘI METROUL
In ziua deschiderii Jocurilor 

Olimpice de la Moscova — au 
stabilit organizatorii —, pre
cum și în zilele în care se vor 
desfășura prinâpalele Intilnlri 
de fotbal, metroul din capitala 
Uniunii Sovietice va fi solici
tat cel mai mult intre stațiile 
,,Sportivnaia“ și Parcul de cul
tură și odihnă „Gorki*. Motiv 
pentru care, in zilele respective, 
liniile corespunzătoare ale me
troului vor funcționa după un 
grafic special. Acestea nu sînt 
insă — după tum ne infonnea-

PE VĂZUTE
Nu sînt dezabuzat, nu știu 

ce-i aceea 
văd fotbal și filme de amor, 
dar după 35 de minute re
zumate din cupele europene, 
pot spune cu calm : nimic 
nou... Văzindu-l pe Flohe cum 
se întoarce in propriul ca
reu după ce a dat gol — și 
încă egalarea, in minutul 89! 
— dincolo, in careul Borus- 
siei, văzindu-l cum urlă, cu 
chipul desfigurat de entu
ziasm, de parcă ar fi venit 
victorios de peste mări și 
țări, dintr-o bătălie, aș spune 
cu același calm, fraza, pină 
la capăt : nimic nou pe fron
turile de vest. Se joacă așa 
cum știm — bine, tare, la 
singe, pe viață și pe ce mai 
rămîne. Pînă și austriecii nu 
mai sint domnișoarele 
le știm din Strauss 
și meciurile de an
trenament ale unor 
naționale care-i 
luau de sparrinp- 
partneri comozi, e- 
leganți, care nu că
utau .........................
bia 
(Oh, 
de

dezabuzare etnd

pe care

niciodată ti- 
si peroneul. 
meciul acela 
verificare cu 

Wacker, mamițo. 
unde m-am dus cu 
șah...). Azi ei îi dau 
Mdnchengladbach, adică 
oricui, 3 goluri in 15 minute, 
goluri de chirurgie ortopedică 

care auzi oasele cum pîriie 
careu dar le 
goluri intr-o 
mitan, deși 
după pauză, 

mai știe cum îl 
de efort. Nimic
— eforturile sînt C'<m le știm, 
adică uriașe, la limita ome
nescului, clipă de clipă, pînă 
s^. „14^^ cînd Juve,

tot dogma- 
o egalează 

vezi 
cli-

în 
în
3 
la

presă „Novosti*
măsuri

prima duminică a lunii martie, 
cunoscută sub denumirea de 
„Vasa-loppet“ (Cursa Vasa). în
trecerea, disputată pe o distan
ță de peste 85 de kilometri (!) 
care desparte localitățile Salen 
și Mora, are o semnificație is
torică, deoarece acest traseu a 
fost parcurs — tot pe schiuri — 
de un sol, care-1 anunța în 1520 
pe comandantul de oști Gustaf 
Vasa, că războiul pentru inde
pendență a fost cîștigat de sue
dezi. In amintirea acestui eveni
ment, in 1922 se organizează 
pentru prima oară „Vasa-loppet**. 
De atunci doar o singură cursă 
nu s-a desfășurat. Așadar, ma
rea competiție care va avea loc 
duminică pentru a 55-a oară se 
bucură de o frumoasă tradiție.

Numărul celor care se aliniază 
Ia start este aproape de necre
zut : în jur de 11.000 ! Anul tre
cut au fost înregistrați 10.934 
(10.597 au terminat cursa !) și nu
mărul lor ar fi fost mai mare, 
dacă organizatorii nu ar fi li
mitat înscrierile... Motivul ? 
De-a lungul celor 85 km slnt 
porțiuni înguste, pe unde tre
cerea acestei Imense mase de 
schiori ar fi imposibilă. Iată de 
ce, schiori din toată lumea se 
grăbesc să se anunțe cu luni 
Înainte pentru a-șl asigura par
ticiparea, achitînd o taxă care 
acoperă doar costul alimentației 
necesare pe traseu, asigurată de 
4 asociații sportive suedeze — 
aceleași care sînt și organiza
toarele competiției. Unele cifre 
sînt grăitoare. Intr-o asemenea 
cursă cel peste 10 000 de con
curent consumă 23 de tone de 
supe, tot atîtea tone de citrice 
— ca să nu mal amintim șl de 
băuturile reconfortante ! Să 
mai subliniem că, pentru marele 
maraton pe schiuri, nu există 
Limite de vîrstă, dar, în mod 
curios, conform tradiției, la 
cursă nu pot participa decît băr
bații. istoria competiției dezvă

luie fapte inedite : printre de
canii de vîrstă se află, de-a 
lungul anilor, Sten Hegard (76 
de ani) și Robert Hellstroem (75 
ani), deplin sănătoși după par
curgerea celor peste 85 km (mai 
precis : 85,250 km) ; o singură 
dată a fost ,,depistată* și o fe
meie, deghizată în bărbat !

Ambiția de a trece linia de 
sosire este extraordinară. Luni 
de zile, oameni de toate vîrs- 
tele se antrenează asemenea unor 
sportivi de performanță, pentru 
că, într-adevăr, efectuarea unui 
asemenea cros pe zăpadă nu stă 
la îndemîna oricui. Drept răs
plată, ziarul „Dagens Nyheter* 
din Stockholm publică clasamen
tul integral al tuturor concuren- 
ților care au terminat întrece
rea ! Firește, pentru mulți, pri
mirea unei diplome de partici
pant la „Vasa-îoppet**, precum și 
atestarea că ar fi terminat cursa, 
constituie o mare onoare. Docu
mentul este pus în ramă, pe 
peretele locuinței. Suedezul Knut 
Soederman a participat pînă 
acum la 35 de ediții, dar dorin
ța sa de a se clasa printre pri
mii o mie s-a îndeplinit abia la 
a 53-a ediție, cînd a sosit al 
543-lea ! Iar bucuria compatrio
tului său Stig Boeling a fost și 
mai mare cînd, aproape de „fi
niș**, a intrecut 3 adversari, cla- 
sîndu-se printre primii 10 000 !

„Să fii cîștigătorul cursei Vasa 
echivalează pentru mulți cu fe
ricirea obținerii unui titlu olim
pic sau mondial — spunea fin
landezul Matti Kuoska, fondist 
din elita schiului mondial, iar a 
termina acest maraton al zăpe
zii, claslndu-te chiar pe ultimul 
loc, este, de asemenea o per
formanță de admirat**. în aceste 
puține cuvinte este sintetizată 
dragostea pentru o frumoasă în
trecere pe schiuri, pilduitoare 
pentru ideea de sport.

Ion OCHSENFELD

ză Agenția de 
— și singurele 
organizatori în ceea 
vește deservirea celor 
folosi ca mijloc de transport 
metroul Astfel, înainte de în
ceperea Jocurilor Olimpice, a- 
proximativ 300 de vagoane de 
o construcție nouă vor intra 1_ 
dotarea metroului, iar 27 de 
scări rulante din stațiile cele 
mai aglomerate vor fi reame- 
r.ajate, viteza lor crescind cu 
15 centimetri pe secundă. In 
sectoarele ur.de
concentrarea cea mai mare de 
oaspeți, un serviciu central 
de informații al metroului 
va oferi date in limbile engle
ză, franceză și germană.

luate de 
ce pri- 

care vor

in

se prevede

■ 1

deft 
nici

i-am văzut o bară mai fru
moasă decit un goi, după ce 
a dansat trei englezi in ca

la 2—0 in minutul 30 
omul șchioapătă foarte, fi 
cum dispare Cruyff, Aston 
Villa simte momentul anato
mic și psihologic și revine in 
trei minute, la 2—2. Nimic 
nou și aid : la orice niuei fie 
și al echipei de clasă, cînd 
dispare jucătorul de super- 
clasă, cit o fi jocul acesta in 
11, asta se aude bine cu ure
chea in răsuflarea colectivu
lui ; e adevărat — trebuie să 
ai ureche, s-o auzi, dar și 
picior. Și plămîni in minutul 
81. Aston Villa — nu mai spun 
de Liverpool ! — are și de 
unele și de ■ altele. Alții n-au 
(deși mie mi-a_ plăcut sincer 
repriza

CELELALTE REZULTATE

PRINCIPALUL RECORD, 
SĂNĂTATEA I

reu...

table 
Borussiei 

nu

rămîn întregi, 
repriză, 3—0 

— ce-i drept 
nici unul nu 
cheamă, frînt 
nou nici aici

in ultima clipă, 
jucînd in anărare 
tic, dar infernal, 
pe Ajax care marcase, 
dumneata, in penultima 
pă. Dar chiar cine are 2—0 în 
repriza a doua, ca elvețienii 
la Frankfurt, nu e sigur pe 
viața unei victorii.... . ... . ... . Barcelona
îl scoate pe Cruyff la 2—0, în 
minutul 80 — nimic. nou,
Cruyff rămîne magistral,

de la Bacău...) și se 
pling de noroc. Nu 
e logic — după cum 
nu e logic ca Bas- 
tia sd-i dea 7 go
luri echiDei din Je
na a lui Kurbjuweit. 
L-am auzit insă cu 
urechile mele pe 
crainicul francez 
care striga că echi
pa corsicană joacă 
,, fantas tique", 

rindurile ei nu e
un Napoleon !... Corsica, 
Jena, ^Napoleon, mă țnțelegi... 
Ferice de cei care n-au de ce 
— „faute de mleuxtt — si 
ajungă la asemenea enormi
tăți ! Incit — dacă las de o 
parte meschina plăcere de a-l 
vedea pe Perreira „întors-" la 
Bruxelles de Courrant și pe 
Jensen urlind zbirci lui Mar
cial și zbirci a fost ! — nou
tățile mi se par Tahamata, 
niponul, mare vedetă la A- 
jax printre cloncani olandezi 
și McIlroy dînd mina frumos, 
politicos și linișt't cu un puști 
de pe tușă, fără să urle, fără 
să se dea tumba, fără să ri
dice pumnii spre tribunele 
vulcanice, după ce a marcat 
un gol ca de obicei de mili
oane.

Radu COSAȘU

DIN CUPA CUPELOR
LA FOTBAL
ultimele rezultate din 
manșă a Cupei cupelor, 

desfășurate

Iată 
pyima 
la fotbal, meciuri 
joi noaptea. Partida dintre F. C. 
Porto și S.C. Anderlecht, între
ruptă la pauza la scorul de 0—0, 
s-a rejucat in întregime, deoa
rece arbitrul irlandez John 
Carpenter, împreună cu delega
țiile celor două formații au fost 
de acord că și primele 45 de 
minute s-au desfășurat în con
diții nefavorabile (teren mocir
los, pe o ploaie torențială). In 
meciul rejucat. F. C. Porto a 
cîștigat cu 1—0 (1—0). Celelalte 
întîlniri : Austria Viena — Haj- 
duk Split 1—1 (0—0) ; Betis 
Sevilla — Dinamo Moscova 0—0.

• La Bilbao, echipa Athletic 
din localitate a terminat la ega
litate (0—0) cu reprezentativa 
U.R.S.S.

„industriei sănătății" — stadioane, piscine, săli 
valențe etc —. efort ui imog.nat v este ți el menit să atragă și sâ 

civilizației modeme de exercițiul fizic, conceput ca o 
constantă a vieții cot diene. Imag*nația este o prețioasă investiție 
m acest sens.

I« vechiuf centru metalurgic din Kamensk-Uralski a fost lansată in
vitație ca f»eca-e iubitor al drumeției pe schiuri să parcurgă, in tim- 
P1* pină la Moscova ți retur, o distanță de a proxima-
t>v 3 000 km. Amatorilor le-ar fi, insă, suficient timpul concediului 
°ifx*a‘ » Poate p"obab i că nu, dar Itinerarul era simbolic, nu capitala 

Soy et ce fiind, de fapt, punctul vizat, ci parcurgerea efectivă 
® kilometri, in decursul anotimpului rece, în mijlocul na
turii inconjurătoare. O chemare inedita, deci, la exercițiu fizic coti
dian, pentru toate vi.'stele.

In uftime duminică a lunii februarie, „traseele inimii" au trecut prin 
120 localități din Franța. Această competiție amicală, de mers și aîer- 
9are. a fost lansată o:um trei ani in regiunea Nord — Pas-de-Calais 
și susținută de federația naționala de cardiologie și de secretaria
tul de stat pentru tineret și sport. Dacă in 1975 s-au înregistrat 4 000 
de participant, în anul trecut au fost peste 50 000, în aproape 60 de 
localități aiegîndu-se „traseele inimii". Concepută ca un mijloc de 
luptă contra sedentarismului (factor de risc-cardio-vascular), prin prac- 
t-ca rea regulctă a sportului, competiția lasă la latitudinea concuren
ță0^ alegerea traseului și ritmul de parcurgere. Fiecare se întrece cu 
el însuși, indiferent de vîrstă, important fiind să-ți verifici și să-ți în
treții capoci ta tea de efort a organismului terminînd traseul a!es.

lată de ce, dincolo de meridiane, anotimp sau altitudine, recoman
darea spec:aHșților in sport și sănătate este aceeași : „Plimbare in 
ritm alert, pe jos, pe bicicletă sau pe schiuri, ce! puțin de două ori 
pe săptăminâ, intre 20 și 30 de minute". Pentru că principalul record 
este, pretutindeni, sănătatea.

Paul SLAVUSCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX e TELEX
BASCHET • în turneul final al 

C.C.E. (masculin) s-au disputat 
trei partide : ASVEL Villeur'oanne
— Jugoplastika Split 112—82
(53—44), Real Madrid — Maccabi 
Tel Aviv 98—77 (46—34), Alvik
Stockholm — Mobilgirgi Varese 
79—95 (36—49). In clasament con
duce Real Madrid cu

CICLISM • Cursa 
Cagliari a revenit la 
gianului Roger de 
(225 km — 5 h 25:00).

HANDBAL • Meci
sferturi de finală în ..Cupa cupe
lor** (masculin) : Anilana Lodz
— Volan Szeged 25-20 (15—10).

HOCHEI • Meci amical, la As- 
niers : Ungaria — Franța 5—4 
(1—0, 3—2, 1—2).

15 p.
Sassari — 

sprint bel- 
Vlaeminck

retur din

|

NATAȚIE • La 
200 m liber (m) — Ron 
1:52,85 ; 400 m mixt (f) 
G.bson (Canada) 4:56,50.

SCHI a La Station 
(S.U.A.) în „Cupa 
proba feminină de slalom 
a fost cîștigată de Hanni Wenzei 
(Liechtenstein), 
succes ea / 
de lideră cu

Brisbane : 
McKeown 
— Cheryl

Mountain 
mondială4*, 

uriaș

în urma acestui 
și-a consolidat poziția 

154 p, urmată de 
Lise-Marie Morerod — 135 p. • 
La Bormio (Italia) proba de co- 
borîre a fost cîștigată de austria
cul Hans Kirchgasser.

SCRIMA • „Trofeul Duval**, la 
Paris, a revenit la actuala ediție 
lui Klaus Haerter (R. D. Ger
mană) • „Cupa Prietenia** a

continuat la Budapesta cu proba 
masculină de floretă pe echipe, 
în care victoria a revenit repre
zentativei R. D. Germane.

TENIS • Surpriză la Memphis: 
Higueras .• * ‘ “ “
6—3 o In 
Toulouse :
6—0, 6—4, Lendl — Barthes 3—6, 
6—3, 6—2, Portes — Naegelen 6—2, 
6—2 • In turneul feminin de la 
Cansas City : Wade — Walsh 
6—2, 6—4, Turnbull — Jausovec 
6—1, 6—3.

TENIS DE MASA • La C.M. 
de la Duisburg, Ungaria va fi re
prezentată de un lot de 10 spor
tivi, printre care I. Jonyer, G. 
Gergely, T. Klampar, Beatrix Kis- 
hazi, Judit Magos.

• Orantes 6—4, 
optimi de finală 

Birner — Carter

ur.de

