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,,DACI ADA": în „Țara de Piatră"

SCHIUL ȘI-A CREAT „PÎRTIE LIBERĂ 4 
SPRE INIMILE MOȚILOR

Aspect de la prima ediție a „Festivalului sportului de iarnă" desfășurat la Cimpeni — o reușită acțiu
ne in favoarea dezvoltării schiului in Apuseni Foto : N. EDIȚOIU

„Țară de Piatră". Un tărîm de basm, în care de-a lungul anilor zăpezile veneau și plecau, culegînd voioșia puilor de moți ce brăzdau spinările munților cu săniile. Mai puțin cunoscut, schiul părea stingher pe
CU MIC, CU MARE, 
TOATĂ SUFLAREA 

COMUNEI 
FACE SPORT...

aceste plaiuri. Doar la Arie- 
șeni, în Vidra lui Iancu și în 
Albacul lui Horea, unde și unde, puteai zări copii cu tradiționalele schiuri din lemn de fag, scurte și late, așa cum le ciopleau bunii și străbunii lor. în aceste condiții, „implantarea**  schiului de performanță în A- puseni părea un vis...Dar iată că a venit „Daciada", această uriașă competiție națională. și totul s-a schimbat. Energiile s-au dezlănțuit. Schiu- rile tradiționale tind să devină exponate la muzeele etnografice de la Lupșa și Vidra. în locul lor au apărut schiuri modeme,

mai ales pentru alergările de fond.Tineretul școlar n-a uitat sania, dar e cu ochii spre schiuri.Sute și sute de pui de moți iși încearcă puterile în cadrul 
„Daciadei", cu hotărîrea și dîr- zenia care i-a caracterizat, de veacuri, pe locuitorii „Țării de 
Piatră".Și rezultatele nu s-au lăsat așteptate.în cadrul finalelor pe țară la schi, desfășurate la Izvorul Mu-

• Sever NORAN

(Continuare in pag. a 3-a)

..MERSUL Pf JOS ESTE IDEAL, 
CU CONDIȚIA SĂ FACI BINE PASUL."

Interviul nostru 

cu prof. univ. dr. doc.

CONSTANTIN ARSENIProf. univ. dr. doc. CONSTANTIN ARSENI, directorul Clinicii de Neurochirurgie din Spitalul clinic nr. 9 „Dr. Gh. Marinescu**,  membru corespondent al Academiei Republicii Socialisle România și membru al Academiei de științe medicale, neurochirurg de reputațieinternațională, autor al citorva sute de lucrări privind tumorile creierului și măduvei spinării, diagnosticul neurooftalmologic, tulburările viscerovegetalive și trofice in leziunile encefalice, hipertensiunea intracraniană, patologia vertebromedulară neurochirur- gicalâ, durerea și implicațiile sale medicale, ne-a acordat următorul interviu.— Tovarășe profesor, cind v-am rugat, prin telefon, să ne primiți pentru un scurt interviu, ne-ați spus că dacă e vorba de sport am nimerit-o cu dumneavoastră ca nuca în perete !— Uite de ce: eu nu am făcut sport. Eram elev la Bacău, în Bistrița nu se putea inota vara, pentru că er3 foarte repede. iar iarna — îngheța! Fotbal nu se putea juca, pentru că era o singură minge in tot orașul. La fel și cu tenisul — o singură rachetă (acum, pe fiecare stradă sînt citeva mingi de fotbal și citeva rachete de tenis). De baschet nu auzise nimeni. Se juca, ce e drept, oi

nă. de care azi aproape că nu se mai aude, deși e un mijloc bun pentru dezvoltarea armoif- oasă a fizicului. Poate că aș fi îndrăgit, să spun, gimnastica. Liceul avea o sală dc gimnastică foarte frumoasă. Dar, la ora de educație fizică, profesorul — un fost acrobat de circ, accidentat la coloana vertebrală — venea cu o halteră pe care fiecare elev era obligat să o ridice pină ii amorțea mina. La educație fizică aveam totdeauna nota 5. care-mi strica media generală. De aceea, nici unui
Hcria CRISTEA
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Simbătă și duminică, la Milano, C. E. de sală la atletism
I ■ ■ LI ■ M.. » IL1 !■■■ ■ .1 IM .IHM ■ I ■ ................................1 1 . .

NATALIA MÂRÂȘESCU Șl ILEANA SILAI 

PRINTRE FAVORITELE ÎNTRECERILORIeri dimineața a plecat la Milano lotul de atleți români care va participa la cea de-a IX-a ediție a campionatelor europene pe teren acoperit.Delegația are în frunte pe Natalia Mărășescu, recenta autoare a unui excelent record mondial de sală la 1500 m (4:05,0 la 21 februarie la Budapesta), care va încerca să reediteze la Milano succesul repurtat în 1975 la Katowice. în aceeași probă va lua startul și Ileana Silai, care deține, cu 4:09,5, al treilea rezultat mondial al sezonului indoor.Ceilalți componenți ai lotului nostru sînt: Mariana Suman

și Elena Tărîță (ambele vor participa la 800 m. avînd în a- cest an cele mai bune rezultate 2:06,1, respectiv 2:07,2), Gina Panait (6,49 m la săritura în lungime) și Carol Corbu (16,47 m Ia triplusalt). Corbu este un obișnuit al concursurilor de sală — în 1973, la Rotterdam, a cucerit titlul european iar la alte ediții s-a numărat printre medaliați — iar Suman. Tărîță și Panait sînt debutante la campionatele de sală ale continentului. Elena Tărîță și Gina Panait participă pentrp întîia oară la un campionat european al seniorilor.
Cu un autobuz care străbate frumoasele ținuturi ale moților, am plecat din Deva și, după ce am trecut prin Brad și Țebea, am ajuns, spre ora prînzului, la Vața-de-Jos. Știam, din ceea ce reporterul numește predo- cumentare, că profesorul de e- ducație fizică Amos Boîoț, în- tr-o fructuoasă colaborare cu matematicianul loan Bleșcuiu, instructorul comandant al organizației pionierilor, și cu Pavel Petruș, președintele Consiliului comunal pentru educație fizică și sport, sînt principalii factori de numele cărora se leagă aproape tot ce s-a realizat la Vața-de-Jos pe tărîm sportiv.Facem o primă vizită la Școala generală. O gazetă de perete, afișată la loc vizibil în holul principal. Zăbovim puțin în fața ei. Toate articolele sînt semnate de elevi ai școlii. Voi- chița Voica, din clasa a VIII-a, președinta asociației sportive, Matei Gligor, Marinei Coza, scriu despre campionii pe școală ai „Daciadei**,  despre gimnastica de înviorare în internat și gimnastica din recreația mare, despre ultimele noutăți din „Cupa Ponorul**  — competiție proprie, care se desfășoară la numai puțin de șase discipline.După ce trecem pe lingă vitrina cu trofee sportive, ajungem în curte, pe baza sportivă a școlii. îmbrăcat în trening, ca și elevii săi, profesorul Boloț le arată copiilor modul de a- lergare pentru elan la săritura în lungime. își pregătea copiii pentru „ediția de primăvară**  a concursului „Top Sportul**,  inițiat de ziarul nostru. După ce termină ora, îl întrebăm pe profesor : „Cîți copii învață în școală și ciți sint angrenați în activități sportive Ne răspunde : „Din cei 380 de elevi ai școlii 370 fac sport aproape în fiecare zi“. într-adevăr, la Școala generală din Vața-de-

G. ION

Ieri, în Divizia A de Sotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl F.C. CONSTANȚA - PERFORMERELE ETAPEI
© Dinamo a cîștigat derby -ul etapei © F.C.M. Reșița a mai pierdut o speranță © F. C. Argeș continuă „seria 

neagră**  ® Duminică, o confruntare tradițională de mare interes: cîștigătorii Cupei contra campionilor

REZULTATE TEHNICE
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș
Sportul studențesc
U.T.A.
F.C.M. Reșița
S.C. Bacău
Politehnica lași
Politehnica Timișoara 
Jiul

— F.C. Petrolul
— F.C. Argeș
— Dinamo
— F.C. Corvinul
— F.C. Constanța
— C.S. Tirgoviște
— Uhiv. Craiova
— F.C. Bihor
— F.C. Olimpia

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

ETAPA VIITOARE (duminică 12 martie)

(Continuare in pag. a 3-a)

Sportul studențesc - Politehnica Tim. (1-2)
F.C. Constanța — C.S. Tirgoviște (0—1)
U.T. Arad — Politehnica lași (0—0)
Univ. Craiova — Dinamo (0—2)
F.C. Olimpia - F.C. Petrolul (0—2)
F.C. Corvinul — Jiul Petroșani (0—1)
F.C. Bihor — F.C.M. Reșița (0—3)
S.C. Bacău - A.S.A. Tg. Mureș (0—4)
F.C. Argeș - Steaua (1—1)

Atac lansat de Dinu, cel mai bun jucător al 
studențesc — Dinamo

derbyului etapei, SportulFoto : D. NEAGU
GOLGETERIICLASAMENTUL

1. A.S.A. TG. MUREȘ 20 11 4 5 36-19 26
2. Politehnica Tim. 20 10 4 6 28-22 24
3. Steaua 20 8 6 6 44-26 22
4. Dinamo 20 9 4 7 29-23 22
5. Jiul 20 10 1 9 36-31 21
6. Sportul studențesc 20 10 1 9 26-27 21
7. U.T. Arad 20 8 5 7 31-32 21
8. F. C. Argeș 20 8 5 7 30-32 21
9. S.C. Bacău 20 7 7 6 27-32 21

10. Univ. Craiova 20 8 4 8 19-18 20
11. F.C. Olimpia 20 9 2 9 28-29 20
12. F. C. Bihor 20 9 2 9 24-30 20
13. C. S. Tirgoviște 20 7 5 8 17-24 19
14. F.C. Petrolul 20 7 4 9 26-28 18
15. Politehnica loși 20 6 5 9 24-19 17
16. F. C. Constanța 20 7 3 10 25-32 17
17. F. C. Corvinul 20 5 7 8 19-29 17
18. F.C.M. Reșița 20 5 3 12 18-34 13

14 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 2 din 11 m.11 GOLURI: Răducanu (Steaua) și Broșovschi (U.T.A?) — 3 din 11 m.10 GOLURI : Zahiu (Steaua) — 1 din 11 m.9 GOLURI : Buduru (F. C. Constanta) și Ha j nai (A.S.A. Tg. Mureș).
în pag. 4—5

Relatări de la meciurile 
etapei a 20-a a Diviziei A



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
O necesitate cu valoare de principiu in aviația sportivă

MUNCĂ Șl EDUCAȚIE - NU PĂRERI CONSERVATOARE!

| MERSUL PE JOS ESTE IDEAL

Creșterea simțitoare a preocupărilor tineretului pentru aviația sportivă în ultimii ani este un fapt incontestabil, a- ceastă disciplină înscriindu-se printre activitățile de mare atractivitate, cu implicații importante în educarea patriotică a tinerei generații, în pregătirea ei tehnică multilaterală, pentru viață, pentru muncă și apărarea patriei. O scurtă privire retrospectivă, acum, cînd se fac preparativele pentru un nou an de activitate de aerodrom, ni se pare semnificativă și utilă.Ca urmare a îndeplinirii importantelor obiective stabilite în Programul de dezvoltare a mișcării sportive, anul care a trecut se înscrie ca un an de vîrf, atît în activitatea de masă, cît și în cea de performanță. Iată cîteva cifre: au fost executate peste 16 000 de ore de zbor cu avionul și peste 10 000 cu planorul; s-au realizat 34 000 de kilometri în zbor cu planorul, iar parașu- tiștii sportivi au efectuat peste 16 000 de salturi din aeronave și 30 000 de salturi din turnurile de parașutism. A- proape 2 000 de tineri și-au petrecut o parte din vacanța de vară pe aerodromurile sportive, în taberele organizate de C.C. al U.T.C. — adevărate școli de educație patriotică — învățînd să zboare sau să sară cu parașuta. Ca o încununare a activității de masă, numeroși ^ucenici" ai școlii curajului — aviația sportivă — s-au întrecut în concursurile organizate sub mobilizatorul generic al competiției naționale „Daciada". Sînt de remarcat eforturile depuse pentru lărgirea și perfecționarea activității de colectivele aerocluburilor „Mircea Zorileanu" din Brașov, „Gheorghe Bănciulescu" din Ploiești, „Moldova" Iași, „Șoimii Bucovinei" din Suceava... Trei mari demonstrații de zbor organizate de federația de specialitate la Suceava, Baia Mare și Deva au avut darul să facă o frumoasă 

propagandă pentru aviația sportivă.în ce privește performanța sînt de notat, de asemenea, cîteva succese remarcabile: două titluri de campioni balcanici — băieți și fete — la acrobație aeriană cu avionul, cîștigate de Mihai Aibu și Nina loniță, ca și titlurile de campioni pe echipe la această disciplină; un valoros record național de parașutism (aterizare la punct fix, 0,00 m din 7 lansări) realizat de sportivul Ilie Neagu, două impresionante recorduri de înălțime cu planorul stabilite de Ervin Rosch — 8 550 m cîștig de înălțime și 11050 m altitudine maximă; decernarea prestigîdasei Diplome „Paul Tissandier" aviatorilor sportivi Maria Iordănescu și Zoltan Demeter, la Conferința generală F.A.I. de la Roma, pentru merite deosebite în aeronautica sportivă. Aceste realizări sînt rodul unei munci perseverente depuse de majoritatea cadrelor care servesc in aviația sportivă, cît și dotării tehnice excepționale de care se bucură acest domeniu de activitate.Nu pot fi trecute cu vederea, insă,- o seamă de neajunsuri care mai dăinuie și care se cer înlăturate în acest an V. T. MUREȘ
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Am semnala, în prihiul rînd, faptul că în activitatea de 
masă numărul tinerilor cu
prinși la pregătire este încă 
sub posibilitățile tehnice și 
organizatorice de care dispun 
aerocluburile, iar în ce privește performanța se semna
lează o insuficientă preocupa
re pentru promovarea unor 
tinere talente care să asigure 
schimbul de generații in gar
niturile reprezentative. Din păcate, chiar la nivelul deta
șamentelor de parașutism și 
planorism din Aeroclubul cen
tral mai dăinuie unele păreri 
conservatoare în acest sens, 
ca și eu privire la necesitatea 
modernizării procesului de 
instruire, cu accent in primul 
rind pe educarea sportivilor și 
pe împletirea armonioasă a 
pregătirii tehnice cu pregăti
rea fizică generală. Este necesar să se depună toate e- forturile pentru ca prețioasa zestre tehnică a aviației sportive — asigurată printr-o fructuoasă colaborare cu C.C. al U.T.C. — să fie folosită cu maximă eficiență. Trebuie 
ridicată ștacheta calității pre
gătirii, in vederea unor suc
cese eare să înalțe tot mai 
mult prestigiul aripilor româ
nești.

(Urmare din pag. 1)elev nu-i plăcea sportul. Un exemplu, exact invers, era la Liceu] Internat din Iași, unde profesorul de muzică, un mare pasionat, i-a făcut pe toți elevii să știe să cinle dintr-un instrument. și încă foarte bine.— Dacă, să presupunem, l-ați întîlni acum, pe cel din Bacău, ce i-ați spune?— Tovarășe, i-aș spune, acum ți-aș putea reda sănătatea la coloană, dar pe mine cine m-ar mai putea ajuta să trăiesc și eu bucuria de a face sport, așa cum citeam prin cărți că se îndeletniceau grecii, romanii și egiptenii? I-aș mai spune: un profesor de educație fizică trebuie să fie și un bun psiholog, să știe ce exerciții și ce sport se pot adecva fiecărui individ, fiindcă nu poți să pui cîteva sute de elevi să facă a- celași lucru tot timpul. Să știe să-1 atragă pe copil, să nu-1 îndepărteze de sport, pentru că asta-i menirea pedagogului. Și iată-mă, la șaizeci și ceva de ani, in situația de a mărturisi, fără nici o plăcere, că nu m-am dedicat nici unui sport!— De ce nu ați făcut-o ulterior ?— Să fie clar : mens sana in corpore sano nu iuseamnă și că te poți apuca să faci sport la orice virstă. Sportul trebuie să fie făcut continuu, dar nu in salturi. Nu l-ai făeut în copilărie și in tinerețe, nu te mai apuca de această activitate după 40 de ani, pentru eă poți să ai neplăceri, eventual un accident cardiac...— Și, totuși, vigoarea dumneavoastră fizică nu este cu nimic mai prejos celei intelectuale. Cum ați reușit să vi-o clădiți și să vi-o mențineți?— Am mers și merg pe jos enorm de mult. Recunosc, mersul pe jos nu este un sport. Dar e bine să nu ai veleități, adică false impresii despre potențialul tău. A fost o perioadă de peste zece ani în eare parcurgeam zilnic minimum 20 de kilometri pe jos. Și in prezent merg pe jos. dar mai puțin. Oricum, din cei eițiva kilometri, doi — cel puțin — îi am programați după cină, înainte de a mă culca. Pot afirma că mersul pe jos trebuie să fie „sportul" tuturor, cu condiția insă de a cunoaște ritmul și tăria pasului, ea să nu obosești !— Să mai presupunem că, printr-un miracol, ați redeveni copil, apoi elev de liceu. Ce sporturi ați dori să practicați?— Aș dori să practie orice disciplină care nu ar fi incompatibilă eu definiția sportului, cu rigoarea ei cînd se referă la dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a corpului uman. Aș păstra măsura, aș evita ceea ce consider că este dur.

— Apropo... se spune desp.-c dumneavoastră că ati fi un om dur...— Mi-am pus întrebarea dacă sînt un dur. Nu sînt un dor. Sînt însă foarte precis in toate lucrurile. îmi place lucrul precis. Unora le place lucrul ne- precis. fac ce vor și interpretează tot cum vor, pentru a le fi mai ușor să se disculpe cu clasicul „nu am înțeles!". Atunci apar conflictele între mine și eei... impreciși. Peste tot șe cere precizie, se cere promptitudine. Mai ales la noi, chirurgii, in actul operatoriu. Ca să iasă bîne. nu ai voie să amini Dacă amîni, iese prost. Eu am reușit în viață pentru că am fost foarte exact. Mă îndoiesc că am nedreptățit pe cineva. Sînt sever tot timpul, pentru a impune disciplina. Pe vremea studenției, la Cluj- Napoca, am fost nevoit să îndur aproape o jumătate de oră observațiile unui profesor, pentru eă în loc de „a" am scris „o". Statul mă plătește, face sacrificii, iar eu șă-mi bat joc? Dacă vrei să faci ceva în viață, trebuie să fii foarte disciplinat !— Credeți că practicarea sportului ajută la dezvoltarea disciplinei ?— Nu știu cît ajută la_ formarea disciplinei dar, după părerea mea, și el trebuie făcut cu disciplină. Dezastrul cu fotbalul a fost din cauză disciplinară, nu pentru că elementele din echipa națională ar fi fost fără valoare. Disciplina este baza oricărei activități pentru ca ea să meargă bine, și numai după aceea gradul de cît știe fiecare.— Se mai spune despre dumneavoastră ca nu aveți astîm- păr...— Cu excepția intervalului IC seara și 5 și jumătate dimineața. cînd dorm (merg foarte rar la spectacole), easa mea este spitalul. Vizitez bolnavii, fae operații, țin cursuri, citesc, scriu — acesta este hobby-ul meu —, mă ocup de treburi administrative. Apropo de treburi administrative! Nu voi a- vea astimpăr pînă nu voi reuși să amenajez in incinta spitalului un teren de tenis. La Kiev, i-am văzut pe neurochirurgi alergînd în jurul spitalului, ea să-și mențină condiția fizică eerută de profesie. Pe ai mei vreau să-i văd tot timpul în alb. deci jucînd tenis intre o- perații. Apoi, mai am și preocupări in direcția vitezei, adică a scurtării timpului: amenajarea, tot in incinta spitalului, sau aproape de ea. a unui mic aeroport • pentru Aviasan. Prin această scurtare s-ar contribui Ia prelungirea unor vieți. O reușită în această privință ar pune problema, probabil, a obținerii. in viitor, de către unii medici și a brevetului de pilot sportiv.
MAISTRUL LONGÎN CONDOIU
SI COPIII SĂIîn rîndul activiștilor Casei pionierilor din Tg. Jiu sînt foarte mulți Oameni entuziaști. Unul dintre aceștia este maistrul Longîn Condoiu, cel care conduce cercul de carting și auto. Acest cerc tehnico-a- plicativ bate recordul în materie de adeziuni : la ora actuală nu mai puțin de 275 de pionieri și școlari și-au manifestat dorința de a lucra, la rece, pe bancul de probă, prima treaptă către conducerea mini-auto- vehiculelor. carturile sau motoretele aflate în dotarea cercului. „Cravatele roșii cu tricolor fac aici o foarte bună ucenicie, ne asigură prof. Victor Plugaru. șeful secției sport, turism și de pregătire pentru apărarea patriei de pe lingă Consiliul județean al organizației pionierilor. Sub supravegherea exigentului tehnician Longîn Condoiu, membrii cercului învață abc-ul conducerii, iși însușesc normele de circulație. Mai mult, ei aprofundează chiar și cunoștințe din domeniul tehnicii motoarelor".Realitățile confirmă aceste opinii. Iată, de pildă, după demontarea. piesă cu piesă. a unui motor de 48 cmc. a altuia de carturi, pionierii gorjeni au trecut la un motor de ..Carpați" (care avea cîteva defecțiuni) pe care într-o după-amiază l-au și pus la punct. Acum lucrează la unul de „Moskvici", preocupați de problemele de aprindere, a-
GEEEEBEEESȚ]

MINUNAJIL.limentare și în general de funcționare a motorului în patru timpi.Tehnicienii sînt elevi de 12— 13 ani — Gabriel Tilvescu, școala generală 6, Călin Iliescu și Victor Tabelea, școala generală 8 etc. „Vreau să fac din copiii mei, din membrii cercului, nu numai temerari conducători de carturi și auto. ci poate viitori ingineri de nădejde. Numai așa trebuie să vă explicați de ce lărgim necontenit sfera preocupărilor noastre tehnice".în aceeași măsură cercul de carturi și auto al Casei pionierilor din Tg. Jiu pregătește și apropiatele „ieșiri". Peste traseele clasice din jurul municipiului de reședință al județului Se înscrie. în primăvară. cel proiectat la Glogova și Cloșani, la Valea lui Mihai, la Valea Calului sau in Cimpia Padeșu- lui. zone de o rară frumusețe turistică, dar și de evocare istorică. legate de drumurile făcute de Mihai Viteazul și Tudor Vladimirescu. Vizitate anul trecut, aceste zone vor fi revăzute în acest an, cunoscute mai îndeaproape. Motivul? Ni l-a destăinuit tot inimosul maistru: „întotdeauna deplasările noastre. concursurile pe care le organizăm, urmăresc să ofere copiilor și posibilitatea de cunoaștere a trecutului glorios al poporului, paralel cu ceea ce se înfăptuiește astăzi în patria noastră. Iar Gorjul oferă, in această privință, un larg teren de educație patriotică a generațiilor în plină formare..."
Tiberiu STAMA

Timpul neprielnic pentru 
zbor in aer liber nu-i 
împiedică pe modeliști 
să-și continue migăloasa 
dar atractiva lor activi
tate. Au intrat in actua
litate micromodelele și 
competițiile... de cameră. 
Startul l-au dat tinerii 
din Tg. Mureș printr-un 
reușit concurs interjude- 
țean. Ciștigător — in 
prim-plan — Laszlo Bo- roș din localitate.

hhl DEZBATERE: PROBLEMA SELECȚIEI ÎN SPORT
I Sala bibliotecii Centrului de * cercetări pentru educație fizică și sport a găzduit, zilele trecute, o interesantă dezbatere cu tema: 
I „Despre prezentul și viitorul 
I sportului nostru de performanță".Participanții — antrenori, me- Idici sportivi, activiști din domeniul educației fizice și sportului — au făcut un fructuos g schimb de opinii privind pro- • blemele fundamentale ale se

lecției în sport. Au răspuns u- nor întrebări, referitoare la subiect, conf. dr. I. Drăgan, prof. V. Mazilu și prof. C. Răduț.Următoarea manifestare organizată de bibliotecă va avea loc la sfîrșitul lunii mai, cînd se va dezbate tema : „Despre însemnătatea elasticității musculare pentru sportivul de performanță".

CENTRE SĂTEȘTI DE A- 
TLETICA GREA. în locali
tățile rurale din județul Ga
lați — Piscu, Fîrțănești și 
Cudalbi — funcționează, sub 
îndrumarea C.S. Dunărea și 
B.C. Galați, centre de inițiere 
a tinerilor talentați în atletica 
grea, în sportul halterelor și 
boxului. Nucleele respective, 
care se bucură de ajutorul 
primarilor din comunele 
mintite, 
trenori pricepuți, cum 
I. Gospodinov (haltere), 
Dobre și P. Ganea (box).

FOTBALIȘTII DE 
BRAD... ARBITRII, 
orășenesc de educație 
din cunoscuta localitate 
nieră Brad, din Munții Apu
seni, a inițiat uri curs de ar
bitri unde au fost înscriși și 
jucătorii activi de fotbal. Așa 
se face că printre cei 32 de 
viitori cavaleri ai fluierului 
se află și eomponenții divizio
narei B Aurul. După o primă 
perioadă de pregătire teore
tică ei au și fost trimiși- la 
practică, să conducă me
ciuri din campionatul orășe
nesc și al asociației sportive.

PRIMELE ROADE — Oră- 
deanul Alexandru Szabo, fost

a-
sînt conduse de an- 

sînt
N.

LA
Forul 
fizică 

mi-

component al lotului național 
de lupte greco-romane, pînă 
anul trecut sportiv activ, a 
devenit antrenor la Crișul 
Oradea. După o muncă in
tensă de cîteva luni, A. Szabo 
a și obținut primele roade în 
munca sa. La recentele între
ceri județene de la Marghita, 
din cadrul campionatului re
publican de copii, elevii lui au 
obținut 9 locuri 1 din totalul 
de 20, trei la grupa mică și 
șase la grupa mare.

GRUIA, 
CEANU 
popularizarea 
ganele locale 
organizat un 
în sala 
,,Popular**.

, NASTAC și ber- 
LA TECUCI... Pentru 

sportului, or
din Tecuci au 

reușit simpozion 
cinematografului 

Peste 500 dețineri 
tecuceni au luat parte la o 
întîlnire cu trei celebrități ale 
sportului românesc, cum sînt 
Gh. Gruia (handbal), Al. 
Năstac (box) și Gh. Berceanu 
(lupte). Oaspeții au evocat 
cele mai importante rr ^mente 
din activitatea lor, apoi a avut 
loc o demonstrație de lupte și 
proiectarea unor filme spor
tive, ca „Racheta de aur- 
(Ilie Năstase) și „Sub însem
nul Daci ad ei".

„CUPA OUȘORULUI-. Peste

la 
a 
a 

la

DINloc
de

Dorna

300 de tineri din comunele și 
satele din bazinul Domelor au 
participat zilele trecute la 
tradiționalul concurs de schi 
și sanie, ce a avut loc 
Dorna Cândrenilor. Ediția 
IV-a a „Cupei ©ușorului" 
revenit sportivilor 
Școala generală din 
Cândrenilor.

ÎN SALA ARMATEI 
CLUJ-NAPOCA a avut 
recent o gală de box, juniori 
mici și mari, pentru „Cupa 
Voința". Cele mai frumoase 
meciuri le-au furnizat D. Jianu 
(Voința) și D. Botina (C.S.M.)
— la categ. 45 kg, I. Vidreanu
(C.S.M.) ” --------- -
(Voința) 
(Viitorul)
— 54 kg 
puncte.

ÎN CENTRUL
GIURGIU s-a construit 
urmă cu ani un frumos po
ligon de tir. Ani de-a rîndul 
exista aici o rodnică activi
tate, coordonată de asociația 
sportivă Cetatea. Acum însă 
poligonul giurgiuvean se a- 
flă in... paragină. Oare să nu 
mai fie amatori ai acestui 
frumos și util sport în orașul 
de pe Dunăre ? Nu prea ne 
vine să credem.

H. Alexandru
48 kg, V. Buiga 

și V. Trif (C.S.M.) 
— primii cîștigînd la

și

ORAȘULUI
în

RULAT ARI de 
râpol, L Jurcă.
S. THenuc, L Mindrescu. I. 
Lespuc, D. Moraru-Slivna.

jr
LA : T. Si- 

A. PașcaUu.
- > 
•> 
$ 
% •r



„CACIADA" - COMPETIȚIA TUTUROR VlRSTELOR
^\\\\\\\\\^x-* ompetilia
I

națională „Daciada", amplă manifestare a ’ ‘ masă și de performanță, organizată din secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a impulsionat dezvoltarea pe multiple planuri a întregii activități sportive. Așa cum s-a subliniat în recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — care a aprobat propunerile privind organizarea finalelor pe țară — la prima fază a „Daciadei“ a participat aproape un sfert din populația țării — tineri, copii, oameni ai muncii.în această perioadă, pretutindeni se desfășoară o intensă activitate privind organizarea în continuare a unor acțiuni atractive, pentru atragerea unui număr cit mai mare de cetățeni spre practicarea exercițiilor fizice și sportului. Despre citeva din aceste preocupări, în pagina de față.

Competiția na sportului de i nifi n+îirc» cpzinițiativa

<A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1
ÎNTRECERILE CONTINUĂ, 

ÎNSUFLEȚIRE bați de Mircca — așa-i zicem noi". îl găsim ușor, pentru că pe strungarul Tonescu (secretar al Comitetului U.T.C. pe întreprindere, cum aveam să aflăm), îl cunoaște toată lumea.„Dumneavoastră ? — tîmpină mirat. Cum ne-ați spus atunci, la Predeal, că sînteți de la „Sportul" ? Vă luam cu noi. Dar poate veniți simbătă. Să nu credeți că dacă avem echipă de popice, campioană republicană (femei, n.n.) sportul Ia noi se rezumă la atît"... Și, fără să-și întrerupă o clipă lucrul, ne vorbește despre preocupările sportive ale tineretului de aici. Notăm : „Finalele au constituit doar o treaptă pe scara «Daciadei». La Laromet au reînceput alte competiții de masă, sub același generic : „Cupa 8 Martie" la șah și popice, campionatul interate- liere la popice, tenis de masă, orientare sportivă, fotbal..." în atelierul electric facem cunoștință cu muncitoarea Elena Lică, fata despre care se spune că este „argint viu". Fruntașă în muncă, în brigada artistică. Iar la sport „e numai suflet". „Nu-i normal ? — ne spune E- lena. Ii ajut pe tineri să-și organizeze timpul liber plăcut și cu folos. Atita tot 1“ Cum ? La clubul întreprinderii, în „sala de sport" din blocul de nefami- liști — excelent dotată — la popicărie, prin ieșiri în aer liber...„Dacă toți tinerii mei ar face sport zi de zi. ca fata aceea brunețică, sport. — telierului Goia. Este echipa campioană la popice, un exemplu de hărnicie, nu altceva !"Ocolim cărucioarele cu prețioasele produse ieșite din mîini harnice. Răsfoim însemnările. Și subliniem ideea : finalele constituit doar o treaptă scara „Daciadei". Aici, la romet. competiția continuă însuflețire sporiiă.

CU ACEEAȘICoboram din tren la Predeal, odată cu sutele de turiști sosiți la munte. Ningea cu fulgi mari. „Hei, băieții de la Laromet !“, acoperi cineva larma tinerească de pe peroane. „Nu ne recunoașteți ? Sîntern grivițenii... Spuneam noi că ne vom mai in- tîlni". Grupurile s-au contopit repede intr-unui singur, ca intre prieteni vechi. Ne-am apropiat de cel care părea a fi conducătorul larometiștilor. Am făcut cunoștință. „Constantin Tonescu, se recomandă. Două zile de schi și orientare sportivă in cadrul finalelor pe întreprindere ale -«Daciadei» — acesta-i programul nostru. Dacă vreți, vă primim hors-concurs...“. ne invită, amabil, Tonescu. Dar băieții l-au strigat, lumea s-a împrăștiat și abia am apucat să le urăm succes.Ne-am adus aminte de Constantin Tonescu și de sportivii de la Laromet zilele trecute, a- flînd că, în curind, va avea loc în asociație adunarea generală în care se va analiza activitatea sportivă de masă și de performanță. Și ne-am hotărît să le facem o vizită „acasă", la marea întreprindere metalurgică de la poarta nordică a Capitalei.Cel care va păși pentru prima dată pragul Larometului va fi impresionat, fără îndoială, de două elemente dominante. Mai întii culoarea galbenă, surprinzătorul galben, de toate nuanțele, care-ți fură privirile. Galbenul de lămîie al plăcilor de a- lamă care „curg" prin valțurile laminoarelor, galbenul roșcat al țevilor de cupru aler- gînd pe „paturile" bancurilor de tras, colacii de sîrmă galbenă, vagoneții incărcați cu bare aurii, apoi focul galben-albăstrui de la turnătorie. Culori calde, la care se adaugă al doilea element : tinerețea și voia bună a oamenilor, hărnicia lor de tineri care-și iubesc meseria : la- mlnoriști, trefilori, electricieni, specialiști in aliaje. „Unde l-am putea găsi pe tovarășul Constantin Tonescu ?“ „A, pc Mircea ? In secția mecanică. Intre-
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NU EXISTA INCA
Pe poteca înzăpezită, concurentele își dispută intîietaîea 
într-o probă de fond din cadrul ediției de iarnă a „Daciadei" Foto : I. MIHAICĂ

am fi fruntași și în ne spunea șeful a- țevi, maistrul Ion Rodica Tigheanu, din
au peLa-
cu

Viorel TONCEANU

IN DUMBRAVA MINUNATĂ- SE ÎNTÎINESC TRADIȚIE ?_

SCHIUL ȘI-A(Urmare din pag. 1)
reșului, trei titluri de campioni ai „Daciadei'6 (din totalul de șase) au fost cucerite de reprezentanții schiului din Munții Apuseni.Nu demult, la un popas în Cîmpeni, am stat de vorbă cu 
Daniel Chirilă. prim-vicepre- ședinte al C.J.E.F.S. Alba, despre situația actuală și perspectivele de dezvoltare a schiului în zona Munților Apuseni.

— Rezultatele obținute de 
Vasile Oneț (Cîmpeni), Horia 
Trif și Adriana Pleșa (ambii 
din Albac) ne obligă la eforturi 
susținute pentru ca acest înce
put bun să fie urmat de alte 
afirmări în domeniul schiului, ne-a spus interlocutorul nostru. 
Schiul de performanță a pătruns 
tirziu in Apuseni și prima noas
tră preocupare a fost lărgirea continuă a bazei de selecție pentru performanță. Au trecut 
doar trei ani de cind. la Cîm
peni, în mijlocul „Țării Moți
lor", s-a creat Clubul sportiv 
școlar, cu specialitatea schi. A- 
cest club selecționează anual 
elevi din școlile generale din 
comunele învecinate : Ponor, 
Vidra, Albac, Bistra, Lupșa, 
Cărpiniș etc., oferind sportivi
lor de perspectivă posibilitatea 
de a-și urma studiile la liceul 
din Cîmpeni și, totodată, de a

OAMENII CARE IUBESC MIȘCAREA IN AER LIBER
prof. Gh. 
tației deși, 
în dilemă, 
aveau loc pe dealurile Dumbrava 
minunată "* 
„nu poți 
de mulți 
de înot, . __  ____ ,
cum de altfel se întîmplă) și 
„Băncuța" și „Nada florilor“) 
„Spătărești atractive ___:______
de schi la care luau parte concu- 
renți de la Foresta, Voința și 
Dinamo. Cum, de asemenea, n-am 
știut dacă este mai bine să ne du
cem la clubul școlii M.I.U. unde 
evoluau gimnaștii instructorului 
Marinei Dănilă.

Am răspuns, deci, invitației. 
Nu era în acea zi vorba de o în
trecere propriu-zîsă („Au loc și 
multe de acestea în cadrul Da
ciadei" — ne asigură Eusebiu 
Noveghi), ci de un mod util dea 
petrece o parte din timpul liber 
în compania sportului — a vo
leiului, baschetului, tenisului de 
masă în ospitaliera sală a Lie. 
„N. Gane". Aici vin cu consec
vență mulți dintre cei ce îndră
gesc mișcarea, Ioan știrbu, loan 
Bujor, Mihai Cochici, Beto Stai- 
neț fiind printre cei mai fervenți 
susținători ai ideii de sănătate și 
deconectare prin sport. „Am în
țeles — ne spune M. — 
prim-vicepreședlnte al C.O.E.F.S. 
—- că „Daciada" nu înseamnă 
numai și numai competiții — la 
care în treacăt fie spus au luat 
parte la ediția de iarnă peste 
5 000 de tineri —, ci și de o or
ganizare mai activă a timpului 
liber. Or, inițiativa cîtorva oa
meni ai muncii de a se întîlni 
periodic cu sportul am conside
rat-o utilă și, de aceea, îi acor
dăm tot sprijinul". Așa se face 
că aici vin, în ultima vreme, tot 
mai mulți tineri din 
Filatura, Autobuzul, 
Didactica, Dinam-o, prilej nu nu
mai de recreare, de noi prietenii, 
dar, pentru unii, și de pregătire 
pentru întrecerile din cadrul 
„Daciadei" pe care aceste asocia
ții le organizează constant.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Fălticenii de azi nu mai păs
trează nimic din aerul patriarhal 
și monoton al „orașului în care 
nu se întîmplă nimic“, așa cum 
l-a caracterizat pana maestrului 
Mihail Sadoveanu. S-au schim
bat multe aici, am putea spune 
chiar totul. Modernul este pre
zent în noile întreprinderi, în 
noile construcții social-edilitare, 
în modul de viață și de concep
ție despre viață ' —
aceea, nu ne-a 
stînd de vorbă 
cetățeni, printre 
date, care n-au ___ _____
mul și muzica, s^-a aflat și spor
tul, nu numai din punct de ve
dere al rezultatelor ci, în primul 
rînd, ca fenomen social, ca mij
loc de educare a tinerilor care 
reprezintă aproape jumătate din 
populația orașului. „Este evident 
un lucru — ne spunea primarul 
C. Artenie —- că în această di
recție s-a făcut un important 
salt calitativ. Un mijloc însemnat 
l-a constituit „Daciada", care a 
mobilizat energiile. Vă spun sin
cer că, de mulți ani, nu am mai 
văzut la Fălticeni manifestări 
sportive complexe, așa cum slnt 
cele organizate acum sub gene
rosul însemn al marii noastre 
competiții naționale".

Ne vorbește apoi de viitorul 
sportului pe aceste meleaguri, de 
baza nautică, de noua sală de 
spart de la liceul ,,N. Gane", de 
încheierea lucrărilor la stadion, 
de nenumăratele terenuri de joacă 
pentru cel mici „cu funcționali
tate multiplă", cum ține 
cizeze.

Dar, care sînt acțiunile 
bine veniți la întîlnirile 
cum le zicem noiî* ne

Gafencu. Cedăm ten- 
mărturisim, am fost 

In același timp mai

NU-I NIMIC
0 VOM FAURI r

al oamenilor. De 
mirat faptul că. 
cu mai multi 
subiectele abor- 
ocolit arta, fil-

(în zona în care vara 
arunca un ac“, atît sînt 
cei ce vin la bazinele 
să joace tenis, po-pice, 

la 
și 

concursuri

Enache,

să pre-

? „Mai 
de joi, 

invită

CREAT „PIRTIE LIBERA4se pregăti pe plan sportiv, sub 
conducerea a doi profesori de 
specialitate, Mihai Berindei și 
Mircea Curticiu. Pentru cei ve
niți din alte comune clubul o- 
feră cazare și cantină. Alte două 
centre s-au creat la Arieșeni, 
aproape de poarta dinspre Vaș- 
cău a „Țării de Piatră", unde 
zăpada persistă aproape cinci 
luni pe an, și la Albac, datorită 
prof. Iancu Pleșa, de la școala 
din localitate. Acționăm in con
tinuare pentru mărirea ariei de 
selecție și întărirea centrelor de 
învățare și perfecționare în schi.— Care este baza materială a schiului in Apuseni ?

— Prin grija Comitetului ju
dețean U.T.C. și a C.J.E.F.S. Alba 
s-au cumpărat schiuri și s-au 
dotat o mulțime de școli. In
spectoratul școlar 
dat dispoziții ca, 
există zăpadă, orele 
fizică să se facă 
S-au distribuit schiuri 
in peste 20 de comune. 
Iile și-au cumpărat și 
fonduri proprii. De un real a- 
jutor ne-a fost tabăra organiza
tă de C.C. al U.T.C. la Cimpeni, 
pentru elevi. întreaga „zestre" 
de schiuri (peste 200 de perechi) 
și echipament a rămas la dis
poziția micilor schiori din „Țara 
Moților". La această „zestre" 
s-au adăugat și schiurile dona
te de vinătorii de munte. E 
drept, deocamdată ducem lipsă 
de instalații mecanice. Acestea

județean a 
acolo unde 
de
pe

educație 
schiuri, 

moderne 
iar șco- 
ele, din

asociațiile 
Comerțul,

O.J.T.-ului : două tele- 
la Arieșeni și unul la

Localnicii spun, cu o oarecare 
sfiala, că la Piatra Neamț nu prea 
există tradiție în sport, „ca la Bra
șov sau la Sibiu'4. Unii amintesc de 
o echipă de fotbal — Ceahlăul — 
care a ființat încă de prin’ 1919, de 
Citeva încercări timide de a forma 
un nucleu de schiori. „Nu asistă 
tradiție in sport î... Nu-i nimic, • 
vom făuri !'* afirmă însă mulți dintre 
tinerii nemțeni, iubitori ai exercițiului 
fizic.

... Mai bine de 250 de tineri dîn 
Piatra Neamț, Hangu, Pipirig, Bar
ca, Tg. Neamț, Bicaz-cheî, Bioazul 
Ardelean s-au deplasat în frumoasa 
stațiune de munte Lacul Roșu pen
tru a participa la „Cupa Ceahlăul* 
la schi aplin. A fost o acțiune de 
mare succes, înscrisă sub genericul 
„Daciadei" și de care participanții 
își vor aminti multă vreme.

... Toate unitățile de învâțâmîni 
care dispun de amenajări sportive au 
pus aceste baze la dispoziția iubito
rilor de mișcare din întreprinderi și 
instituții. Inițiativa a aparținut Ins
pectoratului școlar al județului și ea 
a găsit un larg * ecou în rîndurile tî- 
neretylui. Multe din terenurile unor 
școli freamătă acum de activitate.

...La poalele Cozlei șî Pietricîcâi 
municipalitatea a construit citeva săli 
(cu dușuri, vestiare etc.) puse la 
dispoziția Clubului sportiv școlar. Să 
mai amintim că sâli de sport au 
fost amenajate, nu de mult, și în 
două comune ale județului, la Făr- 
cașa și Vînători, prin contribuția și 
munca patriotică a locuitorilor.

... Mai bine de 1 000 de elevi în
tr-o 
ține 
din 
sub
Cozia — P. Țapului 
Cîrloman (5 km). De asemenea, 
de la Școala generală nr, 4 
făcut o „ieșire" 
tele Cîrloman, însoțiți 
săniuțe.

aparțin 
schiuri
Cîmpeni. Sperăm că prin grija 
Ministerului Economiei Fores
tiere și Ministerului Turismului 
vor apărea și alte instalații me
canice, avînd în vedere faptul 
că in curînd zona Munților A- 
puseni se va dezvolta și va de
veni una dintre cele mai cău
tate de turiști. Nu pot încheia 
fără a arăta că și federației 
noastre de specialitate îi revine 
un rol important în sprijinirea 
schiului în ..Țara de Piatră". 
Măsura organizării unui curs de 
perfecționare pentru profesorii 
de schi, curs la care au parti
cipat și profesorii noștri, este 
lăudabilă dar, credem, trebuie 
făcut mai mult. Sperăm că, în 
curînd, Apusenii vor lupta de 
la egal cu cele mai puternice 
centre de schi-fond din țară.— Să înțelegem, din aceste cuvinte, că le... aruncați mănușa ?, am întrebat.

— Rezultatele de la Daciadă 
sînt, cred eu. o chezășie a fap
tului că moții nu se joacă cu 
vorbele.Afară începuse să fulguiască, îngroșînd sumanul de nea ce stăruia încă din decembrie pe dealurile din jurul Cîmpenilor. Ca în fiecare zi, pe pîrtii era o animație de nedescris. O animație care demonstra, fără putință de tăgadă, că schiul și-a creat... pîrtie liberă spre inima moților-

acțiurve turistica. Inițiativa apar- 
colectivului Școlii generale nr. 3 
Piatra Neamț șl ea s-a înscris 
genericul ,,Daciadei*. Traseul : 

Trei Finii ni — 
elevii 

au 
de masă pe mun- 

de

Modesto

de zeci

FERRARINI

CU MIC. CU MARE, TOATĂ SUFLAREA COMUNEI
(Urmare din pag. 1)Jos campionatul asociației este foarte bogat în conținut, ceea ce și explică afirmația profesorului, anume că 370 de elevi fac zilnic sport. în fiecare clasă (din cele 10) există cite o e- chipă de handbal a băieților și una a fetelor ; de asemenea, cite două echipe de tetratlon. Și— se poate clasă are șiClopoțelul mare. Afară nici cald nu e. Cu toate acestea, elevii școlii, cu excepția celor 10 scutiți, au ieșit pe platou la repriza de gimnastică zilnică. Alături de copii se află— și execută aceleași exerciții— și profesorii-diriginți : Iosif Opriș, Maria Boloț, Paraschiva Șoica. Ileana Tuculete, Florin Țuculete, Letiția Jula, Maria Gligor și loan Faur.De la Școala generală, împreună cu profesorul Boloț, plecăm la sediul consiliului comunal pentru educație fizică și sport. Pavel Petruș. ne arată mai multe diplome, cupe, mc-

altfel ? — fiecare echipă de fotbaL.. sună de recreația nu-i prea frig, dar

dalii — toate cucerite de reprezentanții comunei în întrecerile din cadrul „Daciadei". Strungarul Mircea Șiler, unul din cei patru campioni județeni la trîntă, venise la consiliu pentru a se informa dacă în satul aparținător, Ciungani, va mai avea loc proiectata demonstrație de lupte. „Sigur că da — îi spune președintele. Siniem așteptați".„Și handbalul este foarte popular la Vața-de-Jos. Avem o echipă bună de băieți, cu care ne-am prezentat la barajul pentru promovarea în Divizia națională B. N-am reușit, dar nu disperăm. Vom mai încerca" — ne spune același inimos președinte. Odată cu primăverii, se pregătește programul manifestărilor sportiv- culturale incluse în „Daciadă" și în Festivalul național „Cîn- tarea României". Cele mai multe întreceri urmează să se desfășoare pe baza sportivă a școlii-

încerca*sosirea



CAMPIONII AU FOST MAI BUNI..?
Divizia A, etapa a 20-a

„W‘ CRAIOVA ȘI DINAMO, 
ÎNVINGĂTOARE IERI, 

FAȚĂ-N FAȚĂ DUMINICĂ
Zi de frumoasă ambianță pentru fotbalul primului eșalon, ieri, 

la mijloc de săptămină ; o zi cu spectatori numeroși, in po
fida timpului friguros, cu goluri mai multe, comparativ cu 

etapele precedente.
După așa-zisul „rodaj", se pare că divizionarele A și-au dat dru

mul la joc, animate și de configurația clasamentului care anunță, in 
continuare, pasionante dispute la ambii săi „poli". Recordul de pu
blic s-a înregistrat, conform așteptărilor, pe Stadionul Republicii, 
la derbyul etapei, Sportul studențesc — Dinamo. Învinsă în_ toamnă, 
in propriul fief (scor 0—1), campioana și-a luat, de astă-dată, o 
muncită revanșă, învingindu-și partenera cu armele ei: joc sobru 
în apărare, cu marcaj strict, acțiuni simple, aerisite — in situația de 
posesia mingii — și, prin această, mai mereu amenințătoare pentru 
poarta lui Răducanu. Cum a evoluat Sportul. studențesc ? In an
samblu, sub prestațiile anterioare, amintind, in destule faze, prin 
acțiuni ultra-individuale, de erorile Universității Craiova, primul ei 
adversar in stagiunea actuală.

Se cuvine apoi să subliniem succesul Universității Craiova în 
Dealul Copoului (singura victorie a unei formații oaspete in etapa 
de ieri), un succes ce ne-ar fi îndemnat la următoarea remarcă : 
la Iași, tot... Ilie Oană a învins. Aflăm insă că antrenorul principal 
n-a făcut deplasarea, preferind să rămină in Bănie, unde, împreună 
cu noii lui fotbaliști, va pregăti meciul cu Dinamo, jocul nr. 1 
al etapei de duminică.

După Sportul studențesc, și celelalte echipe neînvinse in retur 
au pierdut ambele puncte ; F. C. Bihor — la Timișoara, C. S. Tîr- goviște — la Bacău, Corvinul — la Arad. Ultima, formația hune- 
doreană, a cedat la scor (2—5), deși U.T.A. nu-i o echipă cu atitea 
pretenții ca... F. C. Argeș. Nu putem încheia fără a pomeni marele 
punct recuperat de F. C. Constanța.

G. NICOLAESCU

SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO 0-2 (0-1)
Stadion Republicii ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori — aproxima

tiv 30 000. Au marcat: VRINCEANU (min. 6) și DUDU GEORGESCU 
(min. 61, din 11 m). Suturi la poartă : 8—11 (pe poartă : 4—5). Cernere : 
12-2.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 6 — Tănăsescu 6, Ciugarin 3 (min. 
30 Grigore 6), Cazan 7, Manea 6 — Rădulescu 7, lorgulescu 5, Oct. 
lonescu 5 (min. 67 Grosu 5) — Stroe 4, Munteanu 5, Chihaia 6.

DINAMO : Ștefan 6 — Cheran 7, Dobrău 6, Sătmăreanu II 7, Lucuță 
7 — Dinu 8, Ion Marin 7, Custov 6 — Țălnar 7 (min. 88 Al. Moldovan), 
Dudu Georgescu 7, Vrinceanu 6 (min. 88 I. Moldovan).

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) 5 ; la linie : R. Stîncan și I. Pop (ambii 
din București).

Cartonașe galbene : CIUGARIN, ȚĂLNAR.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori :

...Ce s-ar fi întîmplat cu soarta meciului dacă în min. 44 „argentinianul" Nicolae Rainea, arbitrul derbyului, ar fi acordat golul marcat cu capul de Cazan, un „gol curat" și luminos pentru întreg stadionul, mai puțin pentru conducătorul jocului ? Nu știm. Nu vrem să operăm cu ipoteze. Sigur ar fi fost doar faptul că Sportul studențesc ar fi egalat, iar scorul la pauză ar fi fost 1—1. Dar N. Rainea n-a validat un gol cum în Anglia se marchează cu sutele din binecunoscutele „headinguri" britanice (e drept că arbitrii englezi au o altă optică în ceea ce privește loviturile de cap, altfel insularii n-ar mai apuca să vadă nici jumătate din numeroasele goluri care se înscriu la ei în acest mod) și istoria jocului a fost mult mai simplă... O istorie pe care, respectînd, cronologic, evenimentele întîlnirii, a început-o unul din cei mai contradictorii fotbaliști români în activi-

2-0 (0-0).

GAZDELE AU FĂCUT MARI EFORTURI PENTRU VICTORIE

tate, stoperul Sportului studențesc, Ciugarin. Azi excelent, mîine catastrofal, Ciugarin se gîndea probabil la serialul T.V. de luni seara atunci cînd extremul dinamovist VRINCEANU a trecui pe lingă el foarte dezinvolt, deschizînd cu ușurință scorul in min. 6.Handicapați din start, studenții au alergat o întreagă repriză după egalare, au alergat dar au jucat prea puțin fotbal, cu excepția lui Rădulescu, „locomotiva'1 echipei, care a încercat zadarnic să tragă după el toată garnitura. Eforturi fără finalitate, pentru că ieri majoritatea coechipierilor conducătorului de joc al Sportului au căutat să evolueze în „stilul Rădulescu", nereușind altceva — din lipsa mijloacelor pe care le are jucătorul cu nr. 5 din formația estudiantină — decît să care balonul, să complice jocul, să-1 întîrzie, să-1 încurce. Toate aceste trăsături au ieșit mai pregnant în evidență în repriza a doua, cînd Sportul studențesc — spre marea noastră surpriză — a perseverat să se exprime în joc prin 5—6—7 „soliști" de ocazie, uitînd că echipa aceasta este un „cor" (și are valoarea corului),

fiind lipsită (cu una sau două ex cepții) de adevărate valori solisti ce. Ușurind astfel mult sarcina di namoviștilor, Sportul studențesc suportat in consecință aproape per manent ascendentul campior.no’ care ieri au avut un ritm superio de joc, s-au demarcat continui și-au schimbat inspirat locurile i acțiuni simple, rapide, perpțndicu lare pe poartă, creind ■ dent mai periculoase pentru Rădu canu decit le creau adversarii k lui Ștefan. N-am putea spurx i nici un caz că am asistat la 3 „derby mare", și asta mai ak pentru faptul că Sportul studente, nu prea era ieri Sportul studea țese...Jucînd lucid și realist, DinaȘ a punctat ca la box, scurt și etic, ce. Așa cum avea să o facă in mi 61, cind o pasă perfectă a Iui Dir (ieri, omul din teren care a văz cel mai bine jocul, angajindu-și ; tunci cînd trebuia — fără să îi tîrzie transmiterea balonului < „floricele" inutile — coechipieri l-a pus pe DUDU GEORGESCU situația de gol. Dudu a drib! scurt, spre a-1 elimina definit pe Grigore, fundașul Sportului 1 „cosit" vizibil și arbitrul a acord — corect — penaltyul pe ca „gheata de aur" avea să-1 transfo me imparabil. Studenții mai au tresărire în min. 85, dar Rădule cu (cam obosit in repriza a dou întîrzie să șuteze și ratează. Scor rămîne 2—0, consfințind superi ritatea indiscutabilă — pe ansa blul meciului — a campionîf care ieri au fost pur și simț mai buni decît adversarii lor. Es adevărat că in bilanțul jocului n- fi trebuit să intervină mult lăuc tul N. Rainea — prin greșeala flagrantă din min. 44 —, care vrut probabil să se evidențieze ieri prin ceva deosebit, și s-a e’ dențiat într-adevăr, dar în chip r fericit.
Marius POPESCL

BACĂU, 12 (prin telefon)Acest 2—0 obținut de echipa locală s-a profilat foarte greu, jucătorii băcăuani făcînd eforturi deosebite pentru obținerea victoriei. Replica adversarilor a fost neașteptat de bună și, spre finalul partidei, cînd S. C. Bacău conducea numai cu 1—0, grație go
lului înscris de CARPUCI (min. 
13) din apropiere, în urma unui 
corner executat de Cbitaru, partida putea lua altă turnură dacă Ursache n-ar fi avut o intervenție salvatoare (min. 73) la țutul lui Marinescu, expediat din interiorul careului. A fost un moment psihologic, o fază care a... înghețat tribunele. Dar totul s-a sfîrșit cu bine și, cu 7 mi
nute înaintea încheierii partidei, 
FLOREA, printr-o spectaculoasă 
lovitură de cap, a expediat ba-

NU-I DE AJUNS SĂ DOMINI...
F. C. M. REȘIȚA - F. C. CONSTANȚA 0-0

Stadion Valea Domanului ; teren moale, ușor alunecos ; timp noros ; 
spectatori — aproximativ 8 000. Șuturi la poartă : 19—5 (pe poartă : 9—1). 
Comere : 12-0.

F.C.M. : Ilieș 8 — Chivu 6, Porațchi 7, Hergane 7, Boțonea 6 — Portic 7, 
Gabel 6 (min. 68 Jacotă 6), Bora 6 (min. 59 Bojin 6) — Atodiresei 7, 
Oancea 6, Florea 7.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 9 — Mustafa 7, Antonescu 8, Bălosu 8, 
Turcu 7 — Petcu 6, Ignat 6, Drogeanu 6 — Buduru 7, Peniu 7, Tararache 
5 (min. 80 Mardale).

A arbitrat : O. Ștreng (Oradea) 9 ; la linie : V. Roșu și Gh. Vasilescu II 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : TARARACHE, IGNAT, BOȚONEA, PORAȚCHI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (1-0).'

REȘIȚA, 12 (prin telefon)
O dispută interesantă, aprigă, palpitantă au oferit cele două echipe aflate în zona periferică 'a clasamentului. Reșițenii au făcut risipă de energie, au dominat cu autoritate perioade îndelungate, au șutat din orice poziție, dar n-au reușit să fructifice nici o acțiune. Replica constănțenilor s-a situat la Un bun nivel, ei s-au apărat cu mult calm, trio-ul Ștefănescu—Antonescu—Bălosu rezolvînd cu bine situațiile critice de la poarta lor. Și n-a lipsit decît precizia șutului de la distantă pentru ca F.C. Constanța să plece cu ambele puncte. în min. 86, de exemplu, cînd la un contraatac al constănțenilor, Ilieș (ieșit din careu) a degajat greșit balonul la extrema F.C.-ului și Buduru, de la aproximativ 30 m, a expediat mingea pe lingă poarta goală !Din start, reșițenii au impus jocului un ritm vioi, pe care l-au menținut pînă la pauză. Ei au acționat pe spații largi, au combinat frumos și înaintașii au șutat din or.ee poziție. După cîteva șuturi de la distanță, expediate de Gabel Și Atodiresei, s-au consumat două

SPORT CLUB BACĂU - C. S. TIRGOVIȘTE 2-0 (1-0)
Stadion „23 August" ; teren moale ; timp noros ; spectatori - aproxi

mativ 13 000. Au marcat : CARPUCI (min. 13), FLOREA (min. 83). Șuturi 
la poartă : 13—5 (pe poartă : 6-3). Cornere : 10—2.

S.C. BACĂU : Ursache 7 — Pruteanu 6, Catargiu 7, Lunca 7, Andrieș 6 
— Cărpuci 7, Vamanu 8, Șoșu 6 (min. 46 Panaite 6) — Chitaru 5, Mun
teanu 5, Florea 8.

C.S. Tirgoviște : Coman 7 — Gheorghe 7, FI. Alexandru 7, Ene 7, 
Pitaru 6 — Furnică 6, Tănase 6 (min. 62 Tătaru 6), Kallo 7 — Grigore 6, 
Sava 6 (min. 36 Ștefănescu 6), Marinescu 7.

A arbitrat : C. Szilaghi 8 ; la linie : E. Feldman (ambii din Baia Mare) 
și I. Cimpeanu (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : VAMANU, GHEORGHE.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4—1 (1-0).

Ionul in plasă, pe sub Coman, 
stabilind scorul final.Așa cum spuneam, oaspeții au angajat partida cu o dăruire e- xemplară, grupîndu-se în apăra-

faze fierbinți la poarta lui Ștefănescu : în min. 12, Bora a lovit, din careu, prea ușor balonul, iar în min. 13, după executarea unui corner, Chivu, cu capul, a trimis mingea la „păianjen", dar Ștefănescu, cu o intervenție de excepție, a acordat lovitură de colț, în continuare, gazdele și-au mai creat situații favorabile, însă șuturile lui Bora (min. 25 și 35) au fost reținute cu siguranță de Ștefănescu, iar Oancea (min. 42) a greșit de puțin ținta.După pauză, jocul a fost, în general, echilibrat, s-a șutat de mai puține ori la poartă, iar nervozitatea unor jucători a fost calmată de arbitru cu ajutorul cartonașului galben.Dar și în această parte a întîlnirii reșițenii au avut mai mult timp inițiativa, precum și posibilitatea să deschidă scorul prin Portic (min. 71) și Atodiresei (min. 81). în final, apărarea gazdelor a trecut prin mari emoții și doar imprecizia lui Buduru, de care am amintit la început, a făcut ca tabela de marcaj să rămină „albă".
Pompiliu VINTILA 

re (cu Kallo retras mijlocaș) și ieșind la atac curajos, printr-un joc colectiv din care am reținut precizia paselor. La rîndul ei, S. C. Bacău, deși a avut inițiativa, a resimțit absența vîrfului de atac Botez, înlocuitorul acestuia, Munteanu (absent o îndelungată perioadă de timp), făcînd simplă figurație. Nici Chitaru nu a prins o zi bună, astfel că ofensiva băcăuană s-a bazat aproape în exclusivitate pe incursiunile individuale ale lui Florea.Jocul a început promițător și chiar în min. 2 Vamanu s-a aflat la un pas de deschiderea scorului, expediind balonul cu capul, de la 6 m, pe lingă poartă. După faza de deschidere a scorului relatată mai sus, am mai notat ocazia lui Munteanu (min. 17), ca și cursa lui Grigore (min. 20) stopată de blocajul curajos a! lui Ursache.In primele minute de la reluare, nimic deosebit de semnalat. Abia în min. 60 Vamanu reia din voleu, dar Coman respinge printr-un reflex în corner. Portarul tîrgoviștenilor se remarcă din nou în min. 70 la „șutul- bombă“ expediat de Florea.Victorie meritată a gazdelor într-o partidă în care lăudabil a fost doar angajamentul fizic al echipelor. Fazele de poartă au fost rare, la aceasta contribuind în mare măsură și starea terenului.
Gheorghe NERTEA

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI CÎȘTIGĂTORI LA SISTEMELE 

PRONOSPORT, PRONOEXPRES, 
LOTO Șl LOZ IN PUC

Zilnic tot mai mulți participanti 
obțin autoturisme „Dacia 1300“ și 
mari cîștiguri in bani. Vă prezen
tăm — în continuare — cîțiva dintre 
cei mai recenți cîștigători :

Pop Irma din Baia Mare, jud. 
Maramureș — autoturism ; Marinescu 
Victor din București — autoturism ; 
Jurca Gheorghe din Lupeni, jud. 
Hunedoara — autoturism ; Gheorghe

FRECVENȚA ATACURILOR
NU ADUCE DE LA SINE GOLUL.

„POLI- TIMIȘOARA - F. C. BIHOR 1-0 (1-0)
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp noros ; spectatori - aproxima 

20 000. A marcat; ȘERBĂNOIU (min. 24). Șuturi la poartă: 20-6 ] 
poartă : 7—2). Comere : 12-0.

POLITEHNICA : Bathori 7 — Vișan 7, Păltinișan 7, Mehedințu 7, Bar 
8 — Dembrovschi 6, Roșea 7, Șerbănoiu 7 (min. 40 Lața 6) - Anghel 
Volaru II 5 (min. 65 Cotec 5), Petrescu 5.

F.C. BIHOR : Vidac 8 — Horvath 6, Bigan 8, Lucaci 7, Popovici 6 (rr 
81 Petrovici) — Naom 6 (min. §0 Kiss), Ghergheli 6, Kun II 6 — Lupău 
Florescu 5, Fildan 7.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 8 ; la linie : 1. Bartciu și I. Vin] 
(ambii din Sibiu).

Cartonașe galbene : VIȘAN, HORVATH, KUN II.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2-0 (2-0).

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon)„Poli" a dominat cu autoritate această partidă, frecvența atacurilor sale fiind remarcabilă de-a lungul celor 90 de minute. Făcînd însă o muncă de Sisif, luînd acțiunile mereu și mereu de la capăt și ratindu-le cu aceeași... frecvență, studenții timișoreni au obținut chinuit cele două puncte, în pofida jocului lor combinativ, spectaculos în cîmp. Vidac a avut cel mai mult de furcă la centrările înalte în suprafața sa de pedeapsă și la două lovituri libere din preajma careului de 16 m, executate periculos de Roșea (min. 53) și Anghel (min. 83). în rest, la poarta sa, mare aglomerație, mare precipitare, mare grijă pentru alegerea poziției de șut și doar un singur jucător cart a făcut ceea ce trebuia în faza de atac — extrema dreaptă Anghel, în acest meci cel mai bun de pe teren, cel care a tras întreaga echipă după el. Și dacă (în min. 69) mingea catapultată de la 10 m s-ar fi oprit în plasă, evoluția lui ar fi fost încununată pe deplin și ar fi dat și victoriei echipei timișorene un contur mai aproape de realitatea din teren. Elocventă pentru maniera în
Vasile din București — autoturism ; 
Pirlogea Doina din București — au
toturism ; Fazaeaș I. Iosif din Sibiu 
— autoturism ; Bica Alexandru 
Marian din București — autoturism; 
Craiovan Mihai din Timișoara — au
toturism ; Marcu Ion din corn. 
Clinic, jud. Alba — autoturism ; 
Manea Ioan din Sibiu — autoturism; 
Tudor Petru din București — 45.196 
lei ; Arcana Iosif din com. Mica, 
jud. Cluj — 45.196 lei ; Cergluzan 
Dumitru din Chirileu-Sînpaul, jud. 
Mureș — 48.321 lei.

Și dv. vă veți putea Înscrie nu
mele pe lista marilor cîștigători da- 

care au acționat elevii lui An; Niculescu este situația primelor de minute, cînd ei au inițiat de acțiuni de atac, expediind c un șut pe spațiul porții adve singurul dealtfel care a și fost f La o centrare a lui Fctrescu, n gea ajunge în careul mic, Vo! II — în săritură la cap — este pins de Lucaci, arbitrul nu ss ționează infracțiunea' și aplica" gea avantajului ; mingea ajungi ȘERBĂNOIU, lăsat nesupravegh și acesta înscrie pe lingă Vid 1—0.Echipa orădeană s-a desfăș bine în teren, a demonstrat că să închidă culoarele de infilt ale adversarului (linia de mijlo mișoreană n-a fost lăsată să a] la finalizare, cu excepția golu dar contraatacurile sale (exen fiind cel din min. 8, cind Lu bine lansat în adîncime de G gheli, a fost foarte aproape de n-au fost folosite cu aceeași a țime și în continuare. Astfel, G gheli, Kun II și Naom n-au r< să valorifice dispoziția de j< celor două aripi, Lupău și Fii care s-au dovedit a fi foarte j culoase.
Paul SLAVES4

că veți juca cu perseverență sistemele Loto—Pronosport :ASTĂZI — ultima zi pentru curarea biletelor la tragerea nuită Loto tic mîine, 10 martie a.NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXj DIN 8 MARTIE 1978Extragerea I :5 37 19 14 1Extragerea a Il-a :20 9 31 42 2FOND TOTAL DE CÎȘTIG 896 588 lei, din care 169 442 1< port la categoria 1.



UCCESUL - CLAR;ida de pe stadionul din ea a debutat foarte intere- șl promițător pentru public, scurseseră încă șase minute și scorul devenise 1—1. Sur- tor. ploiestenii fuseseră cei deschis scorul, la prima lor e de atac (în min. 5). prin STATE, care a reluat în trvuyca lui Toporan. După •*T minut, bucureștenii e- ră prin RADUCANU. foarte deschis in careul advers de Stoica.o formație in care isi făcu- reintrarea Dumitru. Stoica si Steaua se arăta în deosebită ofensivă (remarcindu-se. mai ZnMlr și Răducanu), lăsînd Hi că golurile vor putea - 'Cu atit mai mult cu cit, lauda ei, echipa oaspete nu se lase în apărare, nu făcea anei dădea o replică curajoa- sportivă. în această partidă dificilă pentru ea.aceste condiții. Steaua a pre- conducerea în min. 20 prin jĂNESCU, care a fructificat nă pasă a lui Troi. Petrolul plicat prin cîteva frumoase ■aatacuri. dar suturile lui An- (min. 24) și Simaciu (min. iu au nimerit ținta. Spre fina- eprizei. deși bucureștenii slă- alura. ba chiar coboară mult nivelul evoluției lor din pri- 20—25 de minute, scorul se c-azâ. înscrie în min. 41 RĂ- NU, după ce portarul Mîr- insese în prealabil mingea de lordănescu (acesta co- insă un hent pe care ar- l nu l-a observat).i pauză. Steaua are vreo 10 de joc care ne-au amintit murile ei bune, redeșteptînd ismul publicului si ureînd la 4—1 în urma unei com- ții Troi — RĂDUCANU, fruc-
BOLONI SI HAJNAL 

IMPRIMĂ RITMUL ECHIPEI
. S. ARMATA TG. MUREȘ. - F. C. ARGEȘ 3-0 (2-0)
dion „23 August" ; teren alunecos ; timp rece ; spectatori 

tiv 12 000. Au 
H II (min. 55).

opro- 
marcat : FAZEKAȘ (min. 34), HAJNAL (min. 45) și 
Șuturi la poartă : 14-5 (pe poartă : 8-3). Cornere :

.A. : Solyom 7
țan 8 — Varodi

niaro), Both II 6.
? ARGEȘ : Speriatu 6 — Zamfir 6, Olteanu 6, Stancu 6, Ivan 6 — 
'eseu 6, latan 6, lovănescu 6 (min. 76 Toma) — Doru Nicolae 5 
65 Roșu 5), Radu II 5, Dobrin 7.
erbitrat : C. Dinulescu 8 ; la linie : Gh. Manta și V. Navrovschi 
din București).

ofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—0 (0—0).

(min. 85 Vunvulea) — Kortesi 6, Unchiaș 7, Ispir 7, 
7, Boloni 8, Hajnal 8 — Fazekaș 7, Fonici 7 (min.

MUREȘ, 12 (prin telefon)npresia că piteștenii vor face așteptata partidă a reabilită- ipă începutul lor de sezon atît ab n-a durat decît circa 10 ute, perioadă în care ei au ata- cu neașteptată vigoare poarta ielor, obligindu-i pe Boloni și ral (azi cei mai buni jucători eșeni) să stea mai mult în jma liniei lor de fundași, că- să le poată da o mină de a- ■r. A fost însă un „foc de paie“ tru că, începi nd cam de prin utul 15, A.S.A. a trecut la con- rea jocului. Piteștenii s-au rein continuare, la un joc de rare și partida s-a desfășurat restul primei reprize în- singur sens. Linia de mijlo- i mureșeană este neobosită, îm- ge continuu atacul, activiridu-i i ales pe Fanici și Fazekaș și o- iile apar una după alta : în min. Speriatu respinge excepțional la „cap" al lui Hajnal. în min. 22, ekaș reia de la numai 6 m pes- poartă, iar în min. 31 ratează, la eași fază, mai inlîi Varodi, apoi ici. Trei minute mai tîrziu insă h II pasează in adindme lui
TR0ȘENENI1 AU „STINS MOTOARELE» IA 3-0 ■ II

JIUL PETROȘANI - F. C. OLIMPIA 3-0 (3-0)

oaspeților, ca- curaj in atac, nu a fost în- gazdelor, din

PETROȘANI, 12 (prin telefon)In momentul cind cele două e- s pătrundeair'pe teren, mulți au Serat formația oaspete victi- igurâ, sesizînd că din rîndurile lipsesc nu mai puțin de 5 ti- lari. Contrar așteptărilor, primele puni au aparținut :-au avîntat cu adul sătmărenilor int nici de golulin. 3 (Sălăjan a făcut prima sa pe partea fundașului Bocșa, lui fiind prompt fructi- cată de DUMITRACHE, care a șnit printre trei apărători, înscri- d cu capul), Olimpia continuînd se vadă mai mult în joc. Eloc- ente pentru jocul ofensiv al săt- ărenilor sint ocaziile din minu- le 12 (reluare V. Mureșan. de uțin pe lingă poartă), 14 (Helvei,

SI CONCLUDENT, EVOLUȚIA — INEGALĂ

Marcel Răducanu înscrie primul din cele trei goluri ale sale in meciul 
de ieri. Foto : L MIHĂICĂ

STEAUA - F. C. PETROLUL 4-1 (3-1)
Stadion Steaua ; teren puțin moale ; timp friguros ; spectatori - apro

ximativ 15 000. Au marcat : RADUCANU (min. 6, 41 și 52), IORDĂNESCU 
(min. 20), respectiv STATE (min. 5). Șuturi la poartă : 18—12 (pe poartă : 
10-6). Cornere : 7-6.

STEAUA : Iordache 7 — Anghelini 6, Agiu 6, Zahiu 6 (min. 84 FI. Marin), 
Vigu 7 — Dumitru 7, lordănescu 6, Stoica 5 (pentru durități) — Troi 6 
(min. 82 Ion Ion), Răducanu 8, Zamfir 8.

F.C. PETROLUL : Mirzea 7 - Dumitrescu 6, Sotir 6, Stanciu 5 (min. 53 
Negoiță 5), Butufei 7 — Dobrescu 6, Simaciu 6, Angelescu 7 — Pisău 5, 
Toporan 6, State 6.

A arbitrat : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) 7 ; la linie : D. Arndt și I. Ciolan 
(ambii din lași), cu unele greșeli în aprecierea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene : SOTIR.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-1).

tificată de ultimul din ei. In min.69, Dumitru este și el aproape de gol, la o lovitură liberă din afara

FAZEKAȘ, care șutează din careu și înscrie cu concursul lui Zamfir, acesta deviind ușor balonul și deru- tindu-1 pe Speriatu. In ultimul minut al primei reprize, centrează Fazekaș, greșește preluarea Fanici, dar HAJNAL, pe fază șutează im- parabil sub bară. în ansamblu, e- voluție mai bună a gazdelor în a- ceste 45 de minute, mai ales că în atac F. C. Argeș contează „practic" doar pe Doru Nicolae și Radu II, destul de neinspirați și ei și inapți astăzi de a fructifica pasele lui Dobrin.După pauză, aspectul jocului nu se schimbă pină în min. 55, cînd liderul majorează scorul : Varodi pasează lui Both II, acesta șutează, Speriatu respinge mingea și tot BOTH II reia sec : 3—0. Din acest moment, piteștenii marchează o oarecare revenire și pină la sfîrșitul partidei vor avea două mari ocazii, ambele ratate de Radu II. în min. 58, acesta scapă singur cu portarul, dar Solyom respinge cu piciorul în corner. Iar în min. 82 atacantul central piteștean șutează slab, din poziție centrală, nejenat de nimeni.
Radu URZICEANU

șut fără forță), 23 (Marcu a fost placat în ultimă instanță de Cavai) și 27 (Sabou a șutat în bară !). Gazdele, surprinse de replica viguroasă a oaspeților, nu izbutesc să „lege“ mai nimic. In min. 28 însă, profitînd de marcajul defectuos al aceluiași Bocșa (la care s-a adăugat intervenția neinspirată a portarului Feher) petroșenenii majorează scorul, după o acțiune Mulțescu — Sălăjan — DUMITRACHE, Ia care ultimul a îndeplinit o simplă formalitate, trimițind mingea în plasă, de la 4 metri. în min. 34. STOI- CHIȚA are o acțiune personală și șutează, dintr-un unghi aproape imposibil, jos în colțul lung, reali- zind astfel al treilea gol al localnicilor.La reluare fotbaliștii de la Jiul, pare-se liniștiți de avansul sub- 

careului, dar mingea șutată de el întîlnește bara. Surprinzător însă pe măsura scurgerii timpului, bucureștenii evoluează din ce în ce mai șters, cedind parțial inițiativa oaspeților. Aceștia nu reușesc, totuși, să mai reducă din scor, deși au avut cîteva bune ocazii de gol și au ratat chiar și un penalty (a- cordat pentru un fault asupra lui Toporan), Iordache apărînd lovitura executată de State (min. 80).în concluzie, victorie indiscutabilă a echipei gazdă, dar după o evoluție mult prea inegală.
Constantin FIRANESCU

NICI DUPĂ OPT ANI...
IAȘI, 12 (prin telefon)Era minutul 2 al partidei. Puri- ma a recuperat o minge, a trimi- s-o lui Marcu, care a pornit într-o cursă ce părea destul de inofensivă, prin lipsa sa de decizie și de perspectivă. Dar rapidul extrem stingă al oaspeților s-a strecurat pină aproape de colțul de corner,- a pasat scurt lui DONOSE și a- cesta a efectuat un șut-centrare care a înșelat pe toți apărătorii gazdelor, mingea strecurindu-se in plasă. O veritabilă lovitură de trăznet pentru jucătorii ieșeni, dar și pentru entuziaștii lor suporteri, prezenți în număr-record la această întîlnire. Cîți puteau să creadă că acest gol înscris la 120 de secunde după începerea partidei va reprezenta și rezultatul final ? Și, totuși, așa a fost. Care sînț cauzele care au concurat la înregistrarea unui rezultat oarecum surpriză pe stadionul din Copou ? Primul îl reprezintă, desigur, e- xactitatea și dîrzenia defensivă a Universității, dublate de construirea unor contraatacuri care ne-au reamintit echipa craioveană din zilele ei cele mai bune. Al doilea element îl reprezintă șocul psihologic resimțit de gazde, prin primirea unui gol din start și, mai cu seamă, prin ratarea unui penalty (min. 25), cînd Romilă a șutat puternic peste bară. Lovitura de pedeapsă fusese acordată pen
Stadion Jiul ; teren moale, alunecos ; timp închis, dimineața a 

spectatori — aproximativ 5 000. Au marcat : DUMITRACHE (min. 3 
și STOICHIȚĂ (min. 34). Șuturi la poartă : 11—9 (pe poartă : 
Cornere : 5—4.

JIUL : Cavai 6 (min. 89 Homan) — Rusu 6 (min. 84 P. Nicolae), 
6, Ciupitu 7, P. Grigore 7 — Stoichiță 7, Mulțescu 7, Stoica 6 — 
rescu 7, Dumitrache 7, Sălăjan 6.

OLIMPIA : Feher 6 — Pinter 7, Ghencean 5, Smarandache 7, Bocșa 4 
(min. 35 Popa 6) — Sabău 7, Marcu 7, Bathori II 6 (min. 55 Gherine 5) 
— Mureșan 6, Mathe 6, Helvei 6.

A arbitrat : Gh. Retezan 8 ; la linie : V. Murgășanu și Al. loniță - 
ultimul cu semnalizări greșite (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0—0.

stantial luat în prima repriză, s-au axat prea mult pe un joc pozițional. cu combinații inutile, avînd, practic, o singură acțiune veritabilă de atac, cea din min. 51 (șut la colt — Sălăjan). La rîndul lor, oaspeții au acționat mai puțin clar,

VICTORIE DECISĂ ÎN 30 DE MIMUL
U.T.A. F. C. CORVINUL 5-2 (4-1)

U.T.A. ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
marcat : CURA (min. 8, 24, 26), BROȘOVSCHI (min. 41 și 72 
respectiv PETCU (min. 39) și DUMITRIU IV (min. 58, din 11 m).

Stadion
15 000. Au
din 11 m), . , . . ,.... .
Șuturi la poartă : 25-9 (pe poartă : 12—4). Cornere : 10^-3.

U.T.A. : Jivan 7 — Bitea 7, Gali 6, Kukla 7, Giurgiu 7 — Leac 7 (min. 
80 Bedea), Schepp 8, Broșovschi 8 - Cura 8, Domide 7, Coraș 7 (min. 
70 Butaș 6).

F.C. CORVINUL : I. Gabriel 6 — Bucur 6, Gălan 5, Angeiescu 6, Văetuș 
4 (min. 46 Miculescu 5) — Petcu 6, Dumitriu IV 7, Economu 6 - Nicșa 5 
(min. 63 Georgescu 6), Agud 5, Lucescu 7.

A arbitrat : C. Bărbulescu 8 ; la linie : D. Ghețu și C. Ignot (toți din 
București).

Cartonașe galbene : GIURGIU, LUCESCU, PETCU, MICULESCU.
Trofeul Petschovschi 9. La juniori : 1—1 (1—1).

ARAD, 12 (prin telefon)Arădenii se arătau circumspec’i înaintea jocului cu F. C. Corvinul. Neavind de unde să știe că in mai puțin de 30 minute echipa k>r favorită va avea cele două puncte ca și ciștigate. Scorul de 3—0 din minutul 26 — nesperat nici de cel mai optimist spectator — a fost opera unui singur jucător — CURA, care a înscris spectaculos din careu, întîi cu o lovitură de cap în minutul 8 și cu piciorul, tot din careu, in minutele 24 și 26, fără ca portarul Ion Gabriel să poată interveni. Cura a profitat de ansamblul de joc bun al echipei sale, de pasele primite în ordine de la Coraș, Broșovschi și Domide, ea și de slăbiciunea adversarului direct, fundașul Văetuș, pe care rapida extremă dreaptă a U.T.A.-ei l-a depășit cu autoritate.învingătorii de ma; tîrziu cu 5—2 au profitat, în primul rind, de jocul în apărare deliberat cu care F. C. Corvinul a început partida, arădenii neavind de păzit în treimea lor decît pe Nicșa, și așa un fotbalist firav. U.T.A. a început să țeasă un joc de pase tehnic, în viteză, pe alocuri derutant, care ne-a amintit în multe momente de jocul făcut de trecutele generații de fotbaliști arădeni. Și astfel, cu o superioritate generală. U.T.A. și-a pus rapid temelia pentru o victorie finală fără prea multe griji. Desigur, hunedorenii au fost ne- voiți să iasă la atac și pe fondul unei relaxări a arădenilor, in min. 39, la o lovitură executată de pe margine de către Lucescu. în ca-

POLITEHNICA IAȘI - UNIV. CRAIOVA 0-1 (0-1)
Stadion „23 August" ; teren acceptabil ; timp frumos ; spectatori - 

aproximativ 18 000. A marcat : DONOSE (min. 2). Șuturi la poartă : 8-12 
(pe poartă : 11—5). Cornere : 8—3.

POLITEHNICA : Naște 7 — Micloș 6, Anton 5, Ciobanu 6, Ciocirlan 6 
Romilă 7, Simionaș 6, Florean 5 (min. 64 Cernescu 5) — Nemțeanu 
(min. 55 D. lonescu 6), Dănilă 7, Costea 6.

UNIVERSITATEA : Lung 8 — Negrilă 6, Tilihoi 7, Ștefănescu 9, Purima 
— Donose 8, Țicleanu 6, Beldeanu 7 (min. 74 Irimescu 
Bălăci 8 (min. 70 Cîrțu 7), Marcu 7.

A orbitrat : I. Igna (Arad) 8 ; la linie : C. loniță I 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : CIOBANU, DONOSE, iRIMESCU și
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-1 (0—1).

6) — Crișan 67,
și S. Stancescu

ANTON.

tru faultul comis de Tilihoî asupra executantului penalty-ului. Deci, timp de încă 65 de minute, Politehnica n-a mai găsit soluția măcar a golului egalizator, deși a dominat copios. Lipsa sa de claritate pentru înaltul trail cu ușurință s-au arătatliatele Universității, care astfelși-a putut apăra fragilul avantaj luat în min. 2. în această repriză a jocului vom nota situațiile pc care gazdele le-au avut: Micloș

în acțiuni, predilecția mingile centrate pe care Lung și fundașii cen- craioveni le-au rezolvat ușurință s-au arătat a- Universității,

nins ; 
și 28) 
7-3).

la activul lor fiind de notat doar ocazia din min. 77, cînd Popa, care îl înlocuise pe Bocșa, a centrat, dar Mate, alunecînd, n-a mai a- iuns la minge...
Adrian VASILESCU

duritățile, împotriva

reul mic al U.T.A.-ei. DUMITRIU IV a redus scorul cu o lovitură de eap. A venit rîndul gazdelor să se trezească și în minutul 41 Domide îl găsește pe BROȘOVSCHI in poziție bună de șut și acesta nu greșește: 4—1 ]a pauză.Partea a doua a meciului pierde din frumusețe. Jocul este maj încordat. arbitrii avertizează și a- cordă in min. 51 cartonașe galbene jucătorilor Giurgiu și Lucescu și, in dorința de a limita dictează un penalty U.T.A.-ei pentru un fault al lui Bitea asupra lui Lucescu, deși ultimul obstructionase mai înainte. Sintem in minutul 58: DLTMITR1U IV pune mingea la punctul de 11 m șut și gol: 4—2. Jocul devine nervos, mai dur decît înainte. E rîndul lui Petcu să vadă cartonașul galben, ca apoi, in min. 70. Miculescu să-l stopeze neregula- mentar în careu pe Kukla, care știe să profite de moment și plonjează fotogenic : lovitura de pedeapsă este transformată de BROȘOVSCHI. La scorul de 5—2. jucătorii nu mai au ce să-și mai spună, conturile s-au încheiat, gîn- durile tuturor se îndreaptă spre etapa de duminică. Unii foarte bucuroși, cei de la U.T.A., pentru că reușesc să facă față în Divizia A cu o echipă alcătuită exclusiv din jucători arădeni, fără nici un „import", ceilalți de la F. C. Corvinul — supărați, deoarece nu găsesc cheag necesar o- mogenizării „ll“-lui lor.
Aure! C. NEAGU

5

(min. 10), Romilă (min. 11), Dănilă (min. 21), Ciocirlan (min. 22 și 38). De cealaltă parte, Marcu (min. 20), Crișan (min. 31) și Donose (min. 35) au ratat bune ocazii ale oaspeților. O fază care a stîrnit vii discuții in tribune a fost aceea din min. 45, cînd Lung a oprit un balon chiar în fața barei porții sale și pe care unii l-au reclamat ca fiind gol. Dar, după opinia noastră, mingea nu trecuse cu toată circumferința sa linia porții, așa că decizia conducătorului jocului s-a arătat corectă.în repriza a doua, presiunea ieșenilor s-a accentuat, dar culoarea atacurilor lor nu s-a schimbat. Cu toate că au fost introduși in teren Cernescu și Doru loneseu, atacurile Politehnicii au căutat mai departe acele centrări, acele mingr ale lui „poate că...". Și a- cest „poate că...“ nu s-a petrecut, defensiva craioveană acționind sigur și energic, dar cînd ea a fost învinsă (foarte rar) șuturile jucătorilor echipei gazdă s-au dovedit imprecise. Notăm ca „momente fierbinți" la poarta lui Lung : in min. 57 — centrare Micloș. Lung reține greu ; min. 61 — Costea. singur, în fața porții, șutează și Lung respinge cu piciorul ; min. 74 — Romilă, lovitură liberă de la 20 m, peste poartă ; min. 86 — lovitură liberă executată de Simionaș, de pe linia de 16 m. dar Lung apără. Craiovenii, în schimb, au beneficiat de trei contraatacuri în care apărarea Politehnicii a fost la un pas de k.o. ; min. 77 — Cîrțu, min. 82 și 90 — Crișan.Astfel, ieșenii nu reușesc de 8 ani să-i învingă pe craioveni !
Eftimie IONESCU



ontinuăm astăzi publicarea ecourilor 
prilejuite în rîndul specialiștilor și acti- 

J viștilor din mișcarea sportivă de dezba
terile mesei rotunde organizată de ziarul nos
tru pe tema : „Cerință fundamentală pentru 
continua ascensiune a sportului românesc - o 
calitate nouă, superioară in selecția și pre
gătirea schimbului de miine”.

De data aceasta grupăm, in pagina de

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^
față, mai multe opinii și aspecte din activi
tatea practică a unor cadre care lucrează 
nemijlocit în munca de selecție, pregătire și 
promovare a tinerelor elemente cu aptitudini 
pentru sportul de performanță. O facem, 
bineînțeles, cu aceeași dorință de a vedea 
generalizată mai larg și mai eficient expe
riența pozitivă, inaintată, pe care, după cum 
se vede, o întilnim în multe județe ale țării.

Pentru realizarea marilor performante

ÎNOTĂTORII FRUNTAȘI DIN BAIA MARE
PARCURG ÎN FIECARE SĂPTĂMÎNĂ

50000 METRI ÎN BAZIN!

CÎND EXISTĂ PASIUNE Șl PRICEPERE 
VIN DE OBICEI Șl PERFORMANȚELEîn ultimii ani, in ria

dul sportivilor clasați pe 
primele locuri la cam
pionatele naționale de 
lupte greco-romane ale 
juniorilor au apărut 
mereu tineri din Su
ceava. Nume ca Lazăr Tipa, Petre Pescaru, Alexandru Grosu, Gheorghe Tipa, Nicolae Strugaru ele. au de
venit tot mai cunoscute 
în această disciplină 
sportivă.

La ultimele concursuri 
de selecție, tinerii elevi 
de la C.S.Ș. Suceava au 
lăsat o frumoasă impre
sie, unii dintre ei fiind 
incluși chiar in lotul 
național: Nicolae Fasolă, Ion Matei, Gheor- ghe Tipa. Dar aceștia 
nu sint singurii spor
tivi care și-au însușit 
tainele luptelor greco- 
romane la Suceava și 
au pornit pe drumul a- 
firmării. Valentin Istră- toaie, Paul Boiciuc (foști 
elevi ai lui FI. Răduț), Marin Rotaru, Nicolae Ifrim, Ion Nichitoi, Ghcorghe Coștiug și 
mulți alții sint tineri 
talentați despre care 
antrenorul Constantin Topirjan nc-a asigurat 
că vom mai auzi multe 
fapte bune.

Am urmărit recent 
două antrenamente la 
Clubul sportiv școlar 
conduse de profesorul C. Topirjan, singurul 
specialist in lupte pre
zent in momentul de 
față la Suceava. Am 
văzut lecții bine dirijate, 
cu un volum și o in
tensitate conforme ce
rințelor actuale pentru 
sportul de performanță, 
cu exerciții bine alese, 
executate cu precizie de

in sală), norma sa de 
bază fiind la Liceul in
dustrial de construcții, 
unde funcționează ca 
profesor. Aceasta nu-1 împiedică să antreneze zilnic 30—40 de luptători.

Găsind înțelegerea și 
sprijinul permanent al 
unui director — Dioni- sie Pinzaru —, care iu
bește sportul, antrenorul 
C. Topirjan a început 
inițierea, in tainele lup

• C. 5. ‘I. Suceava - o echipă in prima 
Divizie - formată aproape numai 

din luptători Juniori
toți componența secției. 
Acest fapt ne-a convins 
că asistăm la un antre
nament obișnuit, cunos
cut de toți sportivii. 
Aveam să aflăm, mai 
apoi, de la secretarul 
CJ.E.F.S. Suceava, Dra- goș Macovei. și de la di
rectorul C.S.Ș., Mihai Sprinceană, că aseme
nea antrenamente se 
desfășoară in mod obiș
nuit la secția de lupte. 
In plus, am fost infor
mați că prof. C. Topirjan lucrează la C.S-Ș. fiind plătit cu ora (rine 
totuși de două ori pe zi

telor, a unora dintre e- 
levii săi, chiar in sala 
de sport a instituției de 
mvățămint unde lu
crează. Așa au apărut 
primii luptători fruntași 
de la Suceava. Apoi 
s-a înființat secția Clu
bului sportiv școlar.

Acum, echipa CS.M. 
Suceava activează in 
prima divizie a țării. De pregătirea formației se ocupă tot antrenorul Topirjan. Voluntar, fără pretenții și fără condiții materiale deosebite. Toți eamponenți echipei 
sint foști elevi (aproape

toți, și la liceu) ai an
trenorului din Suceava. cel care i-a educat, i-a învățat să fie disciplinați, muncitori și modești.

Zilele trecute s-au 
disputat întrecerile eta
pei a Il-a a Diviziei. 
Turneul echipelor din 
seria I, din care face 
parte și C.S.M. Suceava, 
a fost programat la Ga
lați. La sala de concurs 
l-am intilnit pe C. To
pirjan, însoțit de di
rectorul Liceului indus
trial de construcții, Dionisie Pinzaru, acest mare pasionat și susținător al luptelor sucevene. Echipa lor, for
mată aproape numai 
din sportivi juniori (9 
din 10) s-a clasat pe 
locul secund in serie, ti
nerii luptători din Su
ceava acumulind 47 de 
puncte.

Cele consemnate mai 
sus evidențiază cum nu 
se poate mai convingă
tor faptul ci acolo unde există pasiune și pricepere se pot realiza succese chiar și in situații in care condițiile materiale nu sint dintre cele mai bune...Mihai TRANCĂ

ÎNTREBAREA SE POATE PUNE Șl ASTFEL; 
NOI l-AM CRESCUT, VOI CE AȚI FĂCUT CU El ?
Creșterea și pregătirea schim

bului de miine ridică o multitu
dine de probleme. A sosit ora 
să ne dăm seama că în con
strucție munca începe de jos, de 
la temelie.

Doresc să subliniez doar două 
aspecte. Primul se referă la fap
tul că noi, cei care ne ocupăm 
de ,,schimbul de miine", sîntem 
de nenumărate ori întrebați : ce 
ai crescut ?, ce ai dat sportului 
de performanță ? întrebarea mea 
se adresează celor care primesc 
pe sportivii crescuți de noi, co
legii de la eșalonul seniorilor : 
ce ați făcut cu cei pe care i-am 
crescut și vi i-am dat ? Am pus 
această întrebare deoarece de 
multe ori elemente dotate, cu po
sibilități de afirmare, se pierd 
după transferarea lor. Oare, cole
gii noștri nu răspund pentru 
elementele primite ? Uită că pen
tru creșterea acestor sportivi s-au 
cheltuit timp, muncă, energie și 
fonduri ? De ce ei nu luptă, nu-i 
ajută pe tineri să treacă de acel 
moment greu care este integrarea 
intr-un nou colectiv ?

In al doilea rînd mă voi referi 
la educarea tinerei generații. In 
echipa noastră se acordă o aten
ție deosebită dragostei față de co
lectiv, cu Scopul obținerii unei 
educații sportive generale. Prin 
crearea unei atmosfere plăcute în 
cadrul echipei și cultivarea ata
șamentului față de ea, am reușit 
să aducem sportul pe primul 
plan al vieții afective a jucătoa
relor. In cei 17 ani de existență 
a echipei feminine de volei am 
introdus obiceiuri care pot pre
tinde că au devenit tradiționale, 
trecînd de 10 ani... Iată cîteva :
• 18 octombrie este ziua de 

naștere a echipei și se aniver
sează într-un cadru festiv, cu 
participarea jucătoarelor și a 
absolventelor ;
• în luna mai a fiecărui an se 

desfășoară „meciul absolvente
lor". eveniment așteptat cu mare 
nerăbdare de întreaga secție ; ab
solventele intră pe teren în grup 
si sint întîmpinate de eleve cu 
flori : absolventele îmbracă echi
pamentul cu care a jucat prima 
dată echioa noastră în 1961, tri
courile fiind folosite o singura 
dată oe an cu ocazia acestui joc; 
absolventele sînt prezentate in
dividual si primesc „fanionul de 
absolventă" :
• iucătoarea care ne invită la 

căsătoria ei primește în dar din

partea echipei • minge e« auto
grafe ;

• membrele echipei nu practică 
jocuri de cărți și alte obiceiuri 
urite, deoarece consideră că un 
grup de fete poate să-și petreacă 
timpul liber și altfel, mai util ;

• singura ocazie în care mem
brele echipei Matură
alcoolică este Revelionul ;

• în fiecare an echipa iși alege 
un Uavarit*  in sportul de mare 
performanță (un maestru sau o 
maestri a sportului) care cu
noaște fetele și cu care poartă 
discuții ;
• există întocmite 7 albume cu 

fotografii marcind diferite ocazii, 
la Timișoara sau ir. alte locali
tăți ;
• însemnările cu palmaresul 

echipei se află la al cmcCea vo
lum, fiecare pagină fiind consa
crată unui joc cu rezultatul, lo
cul și competiția, sportivele par
ticipante etc ;

• cartea de anoare a echipei 
conține dedicații din partea unor 
sportivi și a unor echipe renu
mite din țară și străinătate ;
• mai există „cartea absolven

telor*  in care fiecare absolventă 
are rezervată o pagină cu nu
mele, numărul de pe tricou și 
numele in echipă (porecla).

Am redat 11 obiceiuri frumoase 
care au fost răsplndite de absol
ventele noastre in toată țara, 
ultima purtind numărul de or
dine 51. Să mai adăugăm că 
și ..Cupa Timișoara", una din 
cele mai populare competiții 
de volei feminin. care a 
reunit la ultima ediție 2C de 
formații, este organizată tot de 
echipa r. z aștri.prof. DEZIDERIU BLEIER antrenorul echipei feminine de v»lei CI. Sp. Șe. Universitatea Timișoara

Deși nu e înregistrat în parcul de mașini al transportului in comun băimărean, un autobuz se află, totuși, zilnic în circulație pe arterele principale ale munciplului. El efectuează aproape 20 de curse pe trasee dinainte stabilite, este așteptat în statii de zeci și zeci de „călători", devenind astfel familiar tuturor locuitorilor din orașul de pe Firiza : este autobuzul Clubului sportiv municipal Baia Mare, care-i transportă — de acasă la bazinul de înot și de la bazin înapoi acasă — pe cei aproape 600 de tineri înotători care, cotidian, se numără printre participantii la intensa activitate de instruire sportivă ce se desfășoară în impunătorul bazin, socotit, pe bună dreptate. drept unul din cele mai bune din întreaga tară. Sînt prezent! la pregătire, zi de zi, după un program extrem de riguros, respectat întotdeauna cu sfințenie, elevi și eleve din clasele cu profil de înot, copii de 5-6 ani de la grădinițele din oraș, tineri înotători din prima treaptă de instruire, grupele de rezervă ale eșalonului de performantă și. bineînțeles, grupele de avansați, care cuprind pe cei mai buni sportivi ai secției, recordmani si campioni ai tării.Antrenorul coordonator al secției de natatie a C.S.M., Gheorghe Demeca, tehnician de reputație națională, descoperitor și șlefuitor de talente, pe care-1 găsim într-o discuție de lucru cu colaboratorii săi, acceptă cu deosebită plăcere o discuție pe tema pregătirii schimbului de miine, al viitoarei generații de performeri.— Rezultatele pe care le-am obținut in anul 19'7, la prima apariție a sportivilor noștri in arena rompetitională internă — ni se destăinuie interlocutorul — sint, după opinia mea, o mărturie elocventă a seriozității cu care noi, cei șapte antrenori ea- re activăm aici in domeniul na- tatiei. privim schimbul de miine, pe viitorii campioni-inotă- tori ai patriei noastre. Intuiam că în 1977 vom obține in jur de zece recorduri, dar sportivii noștri au stabilit nu mai puțin de 110 recorduri republicane ! Este și aceasta o dovadă eă activitatea pe care o desfășurăm se află orientată pe un drum bun, că sînt create premisele ca și pe viitor natatia băimăreană să se impună autoritar pe plan national. Dar, mai presus de orice, sîntem ferm hotăriti ca, imbună- țind calitativ munca noastră, transformind cantitatea intr-o nouă calitate, să reușim să ne impunem într-o măsură mai mare in arena internațională, Îndeosebi în marile întreceri, cum ar fi Jocurile Olimpice, Campionatele europene și mondiale. Vă pot spune de pe acum că trei înotătoare băimărencc se vor număra printre participan

tele Ia Jocurile Olimpice din 1984.Există suficiente . temeiuri să se acorde credit afirmațiilor antrenorului Gheorghe Demeca. Și aceasta, în primul rînd. pentru că, într-o scurtă perioadă de activitate la C.S.M. Baia Mare, iscusitul tehnician a reușit, împreună cu colegii săi — Gica și Petre Deac. Ecaterina Thal- meier, Viorica Petcu, Emil Mla- din și loan Bahner — rezultate cu totul remarcabile. Este suficient să menționăm, de pildă, că în tabelul recordmanilor țării numele sportivilor băimă- reni figurează la multe categorii de vîrstă, iar la cea mai mică (7 ani), înotătorii de la C.S.M. dețin, cu o singură excepție, toate recordurile tării. La bazin, activitatea care începe la 7 dimineața nu contenește decît seara tîrziu, la ora 21. Organizarea științifică a pregătirii, strînsa colaborare din cadrul echipei de tehnicieni, e- vidența, riguroasă și integrală, pe oameni, a ceea ce se face la fiecare antrenament, a întregii activități competitionale, un proces continilu de selecție — asigurat prin inițierea anuală în înot, sub strictă supraveghere de specialitate, a 3 000 de copii din grădinițele orașului, cărora le sînt rezervate un minim de 18 lecții — iată doar cîteva din atuurile natației băimăre- ne, prin care aceasta s-a afirmat atît de viguros într-un timp foarte scurt.Cum este și firesc, o deosebită atentie se acordă celor mai buni sportivi ai secției. Aceștia efectuează săptămînal circa 21 de ore de antrenament, în timpul cărora se parcurg peste 50 km, dintre care 41 „pe cronometru", deci cu intensitate. Antrenorul Gh. Demeca ne spunea cu satisfacție că, recent, în cadrul concursului intern de verificare, programat la finele unei săptămini in care au fost parcurși peste 51 000 metri în bazin, din cei 20 de sportivi testați 19 au realizat cele mai bune performante individuale în proba de 800 m !— Important, declară antrenorul Demeca. nu e volumul activității desfășurate in bazin, ci calitatea muncii. Am încercat s-o îmbunătățim continuu prin sporirea vitezei de parcurs, prin mărirea numărului de repetări, prin reducerea la maximum a pauzelor. De asemenea, acordăm cea mai mare atentie rezistenței psihice, pentru că socotim că de aceasta depind in cea mai mare măsură viitoarele noastre rezultate. Testele efectuate pină acum ne-au arătat că tinerii înotători au capacitatea necesară să răspundă integral solicitărilor fizice. Analiza activității noastre prezente ne face să sperăm că viitorul, schimbul de miine al natației noastre, se află pe un drum bun.
Constantin MACOVEI

Sportul

ÎN DELTĂ TREBUIE CĂUTAȚI 
VIITORII DÎBA SI PATZAICHIN!Județul Tulcea — și in special zona Deltei — a dat in decursul anilor numeroși sportivi de valoare în disciplina caiacului și canoei, sportivi care au reprezentat cu cinste culorile patriei în zeci de concursuri internaționale, la Jocurile Olimpice, campionate mondiale și europene. Așa este și firesc, întrucit copiii și tinerii Deltei au marele avantaj de a trăi într-un mediu în care felul lor de viață, condițiile specifice, Ie asigură din start un mare avantaj față de un începător obișnuit în acest sport. Copii de pescari, ei înșiși mai tîrziu pescari, ei folosesc din cea mai fragedă vîrstă, ca mijloc de deplasare, vîslitul.Nefiresc, paradoxal, a fost insă faptul că în această țară a apelor, care a dat sportului nostru atitea valori autentice, nu a existat, multă vreme, un club care să se preocupe de descoperirea, selecționarea și pregătirea, chiar numai inițială, a elementelor talentate. De obicei, un tînăr cu aptitudini deosebite, era remarcat în jurul vîrstei de 19—20 de ani, adică atunci cînd se afla în preajma satisfacerii stagiului militar. Venea în București, în secțiile cluburilor Dinamo sau Steaua, unde în scurtă vreme, în condițiile unei pregătiri științifice asigurată de tehnicieni pricepuți, atingea un nivel internațional. A

existat la Tulcea o asociație sportivă care a activat sub diferite denumiri, dar cu o slabă activitate și cu antrenori insuficient de compctenți.Dezvoltarea pe plan mondial a caiacului și canoei, creșterea concurenței la cel mai inalt nivel, apariția, în diferite țări, tot mai multe, a unor campioni de excepție, ne-au arătat că începerea practicării caiacului și canoei la 19—20 de ani nu mai poate satisface cerințele de păstrare și consolidare a pozițiilor fruntașe pe care le-am cucerit in ultimele două decenii.în 1968. la Tulcea a luat ființă asociația sportivă Pescarul, iar în 1970, la inițiativa C.N.E.F.S. și a federației de specialitate, s-a creat clubul județean de caiac-canoe. In prezent, pe teritoriul județului își desfășoară activitatea Clubul sportiv de caiac- canoe Tulcea. Clubul Sportiv Muncitoresc Delta, cu secție de caiac-canoe, Clubul sportiv școlar Tulcea și asociația sportivă Răsăritul din Sulina. în decurs de 8 ani de cînd a început activitatea intensă de selecție și pregătire pentru caiac-canoe in județpl Deltei, loturile naționale de juniori și seniori, loturile olimpice au fost mereu alimentate cu sportivi din aceste secții. Din clubul de caiac-canoe unde sînt antrenor coordonator s-au ridicat,

plecind, apoi, la marile cluburi Vasile Di ha. Maria Cozma, Simion Chirilă, Gherasim Munteanu, Zahar Susoi, Gheorghe Simio- cencu, Vasile Simioncnco, Gheorghe Titu, Nastasia Buri, Petre Capusta etc., de la clubul Delta — Poliearp Malihin, Agafia Orlov, Pavel Cozlov ș.a. în prezent, din județul Tulcea alți tineri sînt lansați pe drumul marii performanțe : Feodor Gurei, Dobre Nenciu, Petrică Pocora, Ioana Ră- dăneață. Florica Ocunschi, Iacob Sidor, Fe- dosia Til și mulți alții, chemați la lotul de juniori sau la cel de perspectivă.Activitatea de selecție este dificilă, satele și comunele Deltei sînt răspîndite pe distanțe mari, uneori greu accesibile. Este nevoie de timp, de multă răbdare — de multe ori trebuie să te deplasezi în aceeași localitate de cîteva ori, nu rareori este necesar să învingem împotrivirea părinților care iși dau greu copiii de lingă casă — este nevoie, într-un cuvînt. de pasiune. Dar cit de mare .este satisfacția împlinirii, cînd laurii marilor competiții îți încununează munca ! Vă imaginați ce am simțit cînd l-am văzut la televizor pe Vasile Dîba pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de la Montreal-Delta, acest izvor de mari campioni ai padelei și pagaei rămîne, cred, — și nu numai pentru condițiile specifice amintite la început ! — principalul rezervor detalente al „flotilei" noastre. Depinde numai de noi, de cei care lucrăm, în lumea apelor, pentru caiacul si canoeâ românească !IGOR LIPAUT maestru emerit al sportului



BAIA MARE SE IMPUNE TOT MAI MULT
IN HANDBALUL ROMÂNESC

„Festivalul șahului feminin* 4

Prima etapă a „Cupei Bucu
rești" prevăzută să se desfășoare 
la 26 martie a fost reprogramată 
și se va disputa duminica aceas
ta. Motivul 1 în calendarul com- 
petițional al federației de resort, 
Intre 26 martie — 2 aprilie fi
gurează disputarea „Cupei F. R. 
Ciclism", prima cursă internațio
nală a anului (în 8 etape).

Așadar, duminică, alergătorii 
bucureșteni (juniori și seniori) se 
vor alinia la startul „Cupei 
București", întrecere așteptată cu 
mult interes. Plecarea se va da 
la ora 9,30, din dreptul bornei 
km 10,500, de pe Șoseaua Bucu
rești — Buftea (din dreptul ștran
dului Străulești).

★

„Cupa orașelor" pentru juniori 
se va disputa în actualul sezon 
de-a lungul a 20 de etape, pro
gramate in 10 centre ale țării : 
București, Ploiești. Tg. Mureș, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Arad. 
Brașov, Brăila, Galați și Constan
ța. Ca o noutate a acestei între
ceri semnalăm faptul că federația 
de specialitate a acceptat ca une
le orașe, care dispun de un nu
măr mai mare de juniori valoroși 
să prezinte la întreceri mai mult 
decit o singură echipă. Astfel. 
Ploieștiul va înscrie în „Cupa 
orașelor" patru echipe (reprezen
tativa orașului și reprezentativele 
cluburilor Petrolul. Voința șl Me
talul Plopeni), iar Bucureștiul a- 
lături de echipa de bază va mai 
prezenta formațiile cluburilor 
sportive Olimpia și Voința.

JUDITH KANTOR, ÎNVINGĂTOARE
Ultimele performanțe ale handbalului băimărean ne dovedesc forța sa crescindă, ambiția de a juca un rol de frunte. Divizionara B Constructorul Baia Mare — pregătită de antrenorul emerit Constantin Popescu — $i-a cucerit spectaculos un loc in finala „Cupei României" Ia handbal feminin. H.C. Minaur Baia Mare, formație antrenată de Lascăr Pană și integrată de mai multi ani în plutonul fruntaș al handbalului masculin, s-a calificat — și ea — în finala „Cupei României". Performante excelente dacă ne gîndim că Bucureștiu], de pildă, cu un număr cel puțin triplu de echipe in diviziile A, nu va avea decît o finalistă...Desigur, s-ar putea spune că reputații tehnicieni care au contribuit esențial la dezvoltarea handbalului băimărean. la afirmarea lui. sînt veniti din alte localități. Trebuie adăugat însă că cei doi profesori s-au legat de Baia Mare, și-au pus onest Întreaga pricepere în pregătirea echipelor, muncesc cu sîrg și dragoste, puțind acum fi socotiți de-ai locului. S-ar mai putea spune că multi dintre jucătorii și jucătoarele celor două finaliste ale „Cupei României" au fost transferați — în anii treeuti — de la echipe din diferite centre. Această concentrare de forte a avut insă darul de a deschide gustul spectatorilor băimăreni pentru handbal, de a stimula o activitate a cărei dezvoltare se situează astăzi peste nivelul din multe centre cu tradiție. Si-apoi. fo- losindu-i pe actualii fruntași, cluburile și asociațiile pregătesc asiduu cadre proprii, activitatea de creare a unor puternice

FINALHE
„CUPEI R0M44KI"

It HANDBAL MASCULINIn urma disputării grupelor semifinale au fost desemnate participantele la finalele „Cupei României" la handbal masculin. Partidele vor avea loc la 9 aprilie, după următorul program :• Finala locurilor 1—2 : STEAUA — H. C. MINAUR BAIA MARE ; finala locurilor 3—4 : DINAMO BUCUREȘTI — UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA. Programate în cuplaj, cele două partide se vor desfășura la București, în Palatul sporturilor și culturii.• Finala locurilor 5—6 : Știința Bacău — Dinamo Brașov ; finala locurilor 7—8 : Gloria A- rad — Politehnica Timișoara. Meciurile vor avea loc în Sala sporturilor din Tg. Jiu. 
PRINTRE ROȚI Șl PEDALE

generații de juniori situîndu-se în fruntea preocupărilor.Așadar. Baia Mare este un centru al handbalului nostru ce-și amplifică continuu forța. Actualele sale performanțe nu fac decit să confirme existenta unei temeinice activități de pregătire. Ca, dealtfel, și faptul că in loturile naționale sint selecționați jucători din acest cen- Hristache NAUM

Ghiță Licu, exemplu de muncă și dăruire, a fost marți — in 
meciul Dinamo București — Steaua — unul dintre cei mai buni 

■jucători ai acestei pasionante semifinale a „Cupei României"'Foto : Drago? NEAGU
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COMPETIflE DE FORȚA 0401 CAMPIONAT M04DI4ENEUBRANDENBURG, 8 (prin telefon). Ca în fiecare început de primăvară, pitoreasca localitate Neubrandenburg din R.D. Germană este și în aceste zile gazda importantului turneu international de handbal feminin dotat cu trofeul ,3 Martie". Anul acesta — al mondialelor programate în Cehoslovacia — importanța competiției crește c- vident, mărturie fiind si faptul că la startul său s-au aliniat aproape toate „marile puteri" : U.R.S.S., România, Ungaria, Iugoslavia și R. D. Germană (cu două echipe). Presa de aici socotește că turneul are forța unui campionat mondial și, după opinia noastră nu greșește cu nimic. Ba mai mult, din punct de vedere ăl dificultății creată de susținerea zilnică — fără pauză — a celor cinci partide, socotim că el depășește în tărie competiția supremă.Echipa noastră sosită marți noaptea la Neubrandenburg va susține azi (n.r., ieri) meciul cu R.D. Germană A, joi cu U.R.S.S., vineri cu Ungaria, sîmbătă cu R. D. Germană B și duminică cu Iugoslavia. Din păcate, orele foarte tîrzii la care sînt programate partidele echipei noastre nu ne vor permite transmi-
A fost definitivat noul regula

ment general al competițiilor și 
recordurilor țării, regulament pus 
în concordanță cu ultimele mo
dificări survenite în regulamen
tele internaționale. Legat de a- 
ceastă acțiune, federația de ciclism 
intenționează să organizeze în 
luna aprilie un curs de prelu
crare a noului regulament in rîn- 
durile tuturor antrenorilor din 
țară. Totodată, comisia de ciclism 
a municipiului București va or
ganiza începînd de luna viitoare 
un curs de inițiere în arbitraj, 
curs la care vor fi invitați să 
participe cu precădere foștii 
cicliști fruntași ai țării. (Gh. St.)

în campionatul de polo

PRIMA PIATRĂ DE INCFRCARE PLNTKII CAMPIONIBazinul Floreasca din Capitală va găzdui astăzi (de la ora 17) o nouă rundă în prima serie a campionatului național. Sorții au decis ca și de această dată toate cele șase formații să evolueze într-o singură reuniune. Noua etapă programează șl un prim derby, in care campioana țării, Rapid București va înfrunta ambițioasa echipă a Voinței Cluj-Napoca. Firește, prima șansă o dețin feroviarii. 

tru, că atît H.C. Minaur cît și Constructorul socotesc afirmarea în competițiile interne doar o treaptă dintr-o firească ascensiune. țelul fiind promovarea de jucători și jucătoare la loturile olimpice, realizarea unor performante meritorii in competițiile internaționale oficiale intercluburi.

terea operativă a cronicilor, c- bligindu-ne să le decalăm cu o zi. •Antrenorul Valeriu Gogâlian a programat miercuri dimineață un antrenament de acomodare, în acest turneu, el și-a propus ca obiectiv, așa cum ne mărturisea, omogenizarea echipei șî cristalizarea sistemului ei de joc. Turneul ne va oferi excelentul prilej de a constata care este nivelul atins de principalele pretendente Ia titlul mondial.
Ion GAVRILESCU

Peste cîteva iile, „Centura de aur“

PUG1LIȘTII DE LA DINAMO
AȘTEAPTĂ OPTIMIȘTI 

ORA PRIMULUI START
Favorifi: T. Dinu, D. Ilie și S. Cuțov.Vasile Cicu, Gheorghe Simion și Dragomir Ilie sînt 

trei dintre speran
țele dinamoviste 
pentru „Centura de aur"■Foto': N. DRAGOȘ

Au mai rămas puține zile pînă va răsuna primul gong al celei de a Vil-a ediții a „Centurii de aur". în vederea acestui important eveniment pugilistic au și sosit în tară sportivi din Venezuela, Cuba ș.a. în ceea ce-i privește pe boxerii români, ei s-au pregătit din timp pentru această mare competiție, care înseamnă, pentru mulți dintre ei, un important test înaintea campionatelor mondiale din Iugoslavia. Azi, cîteva amănunte despre intențiile pugiliștilor de la Dinamo București. In sala din Parcul de pe șoseaua Ștefan cel Mare este o forfotă deosebită. Boxerii dinamoviști se pregătesc intens. Antrenorii Dumitru Ion și Vasile Mariuțan 

dar dacă „7“-le clujean va folosi cu curaj arma contraatacului, n-ar fi exclus să înregistrăm o surpriză.în mod normal Dinamo nu poate avea probleme în fața Progresului București. Doar dacă și le creează singură... Echilibrată și interesantă se anunță confruntarea dintre C.N.U. și Crișul, din deschiderea programului.

Finișul a fost furtunos in „Festivalul șahului feminin" ! Partidele decisive din ultima rundă au furnizat intilniri deosebit de dîrze și de agitate, nelipsite de greșeli și surprize. Astfel, Viorica Ilie — care a condus de-a lungul întregii competiții — a pierdut la Dana Nu- țu. permițindu-i clujencei Judith Kantor, învingătoare asu-
La campionatul european de bob-4

CU UN MARE HANDICAP DE COBORÎRI,
ECHIPAJUL ROMÂN-TOTUȘI-PE LOCUL 6Desfășurate pe pîrtia (inghe- țată artificial) de la Winter- berg (R. F. Germania), campionatele europene de bob rezervate tineretului au întrunit la starturile probelor un număr relativ mare de echipaje : 24 la bob — 2, 13 la bob — 4. Echipajele tării noastre au evoluat modest în prima săptămină, cînd au avut loc întrecerile la bob 2 (Paul Neagu — Viorel Mun- teanu locul 14 cu 249,58 sec., Alexandru Pandrea — Sandu Mitrofan locul 19 cu 252,17), dar s-au revanșat la bob — 4, unde au ocupat un merituos loc 6 (Paul Neagu — Gheorghe Dolofan — Sandu Mitrofan — Viorel Munteanu), depășind trei e- chipaje din R.F.G., câte două din Austria și Italia. în legătură cu participarea tinerilor boberi români la „europenele" de la Winterberg. antrenorul lotului, Nicolae Neagoe (care a făcut parte și din juriul concursului), ne-a furnizat cîteva amănunte interesante.— Vă rugăm, mai întii, să ne „descrieți" pista despre care știm că a fost inaugurată în a- cest sezon.— Cei 1259 metri ai piriiei (IOT m diferență de nivel), pe care sînt amenajate 14 viraje, oferă un traseu de viteză și tehnic, eu ua start scurt, de forță. Punctele „cheie" ale pistei sint cele două viraje mari denumite (după forma lor) O- mega și Inel, precum și ieșirile din virajele 9 și 13, care 

au alcătuit un plan detaliat pe care îl aplică cu strictețe. Antrenorul emerit Constantin Dumitrescu este suferind și dirijează activitatea... de la distanță, Dumitru Ion ne precizează că va urca în ringul de la Palatul sporturilor 13 sportivi ce vor purta însemnele clubului Dinamo.La mănuși, semimuștele Remus Cozma și mai tinărul său coleg Ion Ștefănescu se întrec într-un meci... pregătitor. „Stilistul" Dragomir Ilie transpiră din greu. El este titularul unei categorii în care au strălucit frații Calistrat și Simion Cuțov, foști campioni europeni ai categoriei semiușoare, Dealtfel, Simion se pregătește lâ lot cu antrenorul emerit Ion Popa, iar Calistrat a intrat, deocamdată, într-o pauză competițională, preocupîndu-se exclusiv de trecerea examenului de stat la I.E.F.S. Antrenorii dinamoviști au „probleme" la semimi jlocie, unde vor înscrie în concurs trei sportivi redutabili : Vasile Cicu, Ion Vladimir. Gheorghe Simion. Sînt speranțe ca toți să ajungă 

pra Gabrielei Olieanu. să-și adjudece pentru prima dată „Cupa 8 Martie", cu 6 puncte din 7 posibile. Același scor (dar eu un coeficient Bucholtz mai slab cu 0,5 p) l-a realizat Dana Nu- țu, care ocupă locul doi. Pe locul 3, Viorica Ilie, cu 5* */2  puncte. urmată de un pluton de 10 jucătoare, toate cu 5 puncte.

solicită finețe deosebită în tehnica pilotajului.— Cum apreciați comportarea reprezentanților țării noastre ?— Locurile ocupate la bob —2 sint nesatisfăcătoare. La bob — 4, insă, evoluția sportivilor români a fost, după opinia mea, bună și dacă nu s-ar fi comis mici greșeli Ia virajele Omega și 9 se puteau clasa chiar pe locul 4, ceea ce ar fi constituit un rezultat remarcabil. Subliniez starturile toarte bune, e- ehipajul român ocupind locul3 intr-un clasament neoficial al plecărilor in cele 4 manșe.— Cunoscind avantajul numărului mult mai mare al cobo- ririlor de antrenament efectuate de boberii care folosesc piste înghețate artificial, cum vedeți reducerea acestui handicap de către sportivii noștri ?— Tinerii (mă refer Ia Paul Neagu. Alexandru Pandrea, Viorel Munteanu, Gheorghe Dolofan, Constantin Iancu, Mihaî Secui, precum și Ia viitorii absolvenți ai școlii de pilotaj) pot beneficia de mai multe cobo- riri (și nu doar de 65 cite au avut în acest sezon, față de 660 ale hoherilor din R. F. Germania, de pildă) prin asigurarea funcționării instalației de nocturnă a pistei din Sinaia. Ar fi o primă măsură menită să sprijine talentul și perspectivele actualei generații «Ie tineri boberi.
Dumitru STĂNCULESCU

in fazele superioare ale întrecerii. în sală loviturile la sac răsună înfundat. Comenzile antrenorilor sînt respectate întocmai. Pofta de muncă este evidentă. Rezultatele ei se vor vedea, cu siguranță, săptămină viitoare.Antrenorul Dumitru Ion este optimist. El crede că fiecare sportiv dinamovist poate aspira la treptele podiumului de premiere. Iată cu cine va ataca locurile fruntașe : Remus Coz- ma și Ion Ștefănescu (semi- muscă). Teodor Dinu și Florian Butnaru (cocoș). Dragomir Ilie (semiușoară), Simion Cuțov (u- șoară). Vasile Cicu. Ion Vladimir și Gheorghe Simion (se- mimijlocie), Vasile Didea (mijlocie mică), Valentin Silaghi (mijlocie). Valentin Vrânccanu (semigrea), Teodor Pârjol (grea).
Paul IOVAN

Sportul|pGga7-a



TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH AL ROMÂNIEICinci remize în primele patru ore de ioc ale rundei inaugurale a turneului internațional de șah al României ar putea lăsa impresia unui startdesfășurat sub semnul prudentei și al tatonărilor, cum se în- tîmplă curent în concursurile echilibrate. Ceea ce este doar parțial exact. Exceptînd partidele Ghindă — Șubă (16 mutări), Mincv — Ciocâltea (16) și Lukacs — Pâdevski (19), în celelalte s-au făcut tentative tactice interesante, ca de pildă în întîlnirile Biriescu — Stoica Si Uhlmann — Marjanovicî, unde s-a ajuns în poziții pe „muchie de cuțit". egalitatea con- semnîndu-se mai degrabă din cauza lipsei de timp decît a resurselor de pe tablă.Foarte agitată a fost și disputa Bellon — Ungureanu, în care albul a sacrificat un pion, obținînd o inițiativă ce părea amenințătoare. Dar. tenacele maestru român a găsit tot timpul cele mai eficiente mutări de apărare (și a scăpat chiar posibilitatea unei contra-

lovituri decisive), întrerupînd intr-un final mai bun. dar — probabil — greu de materializat tehnic. Vaisman — după ce l-a dominat pe marele maestruAlburt — a greșit și va trebui acum să caute resursele de a- părare.Aseară s-au disputat partidele rundei a 2-a. O foarte frumoasă victorie a obținut Stoica la marele maestru Uhlmann, Ciocâltea a cîștigat la Biriescu, Bellon la Lukacs și Alburt la Ghindă. Partidele Pâdevski — Vaisman, Marjanovicî — A- damski și Șubă — Minev s-au încheiat remiză. în partida cu Ftacnik, Ungureanu are un a- vantaj de doi pioni.Astăzi dimineața se reiau întreruptele din prima rundă: după-amiază, de la ora 16, are loc runda a 3-a care programează următoarele întîlniri : Lukacs— Ungureanu, Vaisman — Bellon, Ghindă — Pâdevski, Minev — Alburt, Biriescu — Șubă, Uhlmann — Ciocâltea, Adamski — Stoica și Ftacnik — Marjano- vicl. (V. CH.)
IN ÎNTRECERILE DE HOCHEI DIN R. D. GERMANĂ:

ELVEȚIA ROMÂNIA 4-3La Berlin și Weisswasser a început un turneu de hochei la care ia parte și selecționata țării noastre. în prima etapă, la Berlin, reprezentativa României a fost învinsă de cea a Elveției cu 3-4 (1—1, 0—3, 2—0). Meciul a fost echilibrat și jucătorii români ar fi meritat cel puțin un meci nul. Scorul a fost deschis de Olenici (min. 3) echipa Elveției reușind egalarea abia în ultimul minut al primei reprize (Conte — min. 20). în repriza secundă, hocheiștii elvețieni au jucat în forță, sur- prinzînd echipa noastră și înscriind de trei ori : Dellsperger (min. 22), Kolliker (min. 28) și Stampli (min. 36). în ultima parte, echipa română și-a revenit, a dominat dar n-a mai reușit decît două goluri : Antal (min. 53) și Axinte (min. 59).

în următorul joc, echipa României va întilni formația Japoniei, care în prima etapă la Weisswasser a realizat o mare surpriză t>n>n<î în șah, pe teren propriu, puternica reprezentativă a R. D. Germane: 4—4 (3—0, 1—1, 0—3) !

Tenisul de masă la ora „europenelor “ de seniori

NIMENI NU-! ÎNVINS DINAINTE,

NIMENI N-ARE REZERVATĂ

Maria Alexandru și Teodor Gheorghe, liderii echipelor noastre Foto : Ion MIHAlCALa 10 martie jucătoare și jucători de tenis de masă din 28 de țâri ale Europei vor păși in Rhein-Ruhr-HalTe-Duisburg (R. F. Germania), purtind fiecare in sacoșa de sport, alături de nelipsita paletă, bastonul de... campion european. Nu vine nimeni gata invins, nu urcă nimeni direct pe podium, drumul pină la el e lung și anevoios, presărat — ca in orice disciplină — cu obstacole și surprize. Griji iși fac toți concurenții, griji iși fac, cu siguranță, și marii campioni, după cum speranțe
AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE

MONDIALE DE PATINAJ ARTISTICLa Ottawa au început campionatele mondiale de patinaj artistic. în proba de perechi, după executarea programului „scurt", pe primul loc al clasamentului se află cur.oscutii sportivi sovietici Irina Rodina
Știința Petroșani și Sportul studențesc peste hotare

și Aleksandr Zaitev, cu 41,75 p, secundați de cuplul Manuela Mager — Uwe Bewersdorff (R.D.G.) — 40.08 p. în proba individuală masculină, după figurile impuse, dimir Kovalev43,76 p, urmat de (R.D.G.) — 43Tick aer (S.U.A.)
conduce Vla- (UJLS.S.) — Jan Hoffmann p și Charles — 42.56 p.

0 FRUMOASA PROPAGANDA FOTBALIȘTII NOȘTRI JUNIORI

PENTRU RUGBYUL ROMANESCȘtiința Petroșani, una dintre echipele fruntașe ale rugbyului nostru, s-a întors din turneul întreprins în Belgia. „Ne bucură faptul că prin evoluția jucătorilor noștri — ne-a lectorul univ. I. Irimie, președinte al clubului —, spus vice- C^CUIUIC ai L.IUUU1UI —", lina — nim apreciată de cei prezenți, am făcut o frumoasă propagandă rugbyului românesc, a cărui valoare a fost totdeauna de specialiștii cu care întâlnit în acele zile".într-adevăr, sportivii
lăudată ne-amde la Știința Petroșani au avut evoluții superioare, care, dealtfel, le-au și permis să se impună în toate partidele susținute în compania unor echipe universitare. în primul meci, cel cu U. L. Bruxelles, victoria le-a revenit cu 24—6 (14—6) prin punctele realizate de Dumitru, Tudose, Ortelecan, O. Stoica, E. Stoica, la capătul unui joc în care au fost puse în valoare mai ales virtuțiile liniei de treisferturi. Un meci frumos a fost și cel cu Bruxelles U. C. cîștigat la un scor și mai concludent 39—6 (13—0), de data aceasta pe lista marcatorilor figurînd Merca, Tudose, Budică, O. în sfirșit, ascendentă, Știința a depășit pe U.L.C. Louvain cu 56—9 (14—9). Punctele învingătorilor au fost realizate de Neagu, Ortelecan, Budică, E. Stoica, Dumitru, Merca, Ne- delcu, Tudose.Antrenorul Gh. Băltărețu a utilizat următoarea formație : Tudose — O. Stoica, Dumitru, Budică, Merca — Nedelcu, Neagu — Băloi, Vieru, E. Stoica — Bumbac, Viman — I. Aurel, Ortelecan, Meszaroș.Alături de Știința Petroșani,

Stoica, Ortelecan. urmînd o linie in ultimul joc

ÎNVINȘI IN BULGARIA

o altă echipă universitară, R. C. Sportul studențesc, s-a aflat, de curînd, într-un turneu peste hotare, la capătul căruia a înregistrat un bilanț fructuos. Rug- byștii bucureșteni au evoluat în Italia, jocurile lor fiind apreciate de specialiștii prezenți și de presa italiană. Prima partidă au susținut-o în compania Selecționatei orașului Messina, pe care au întrecut-o cu 17—11 (7—3), prin punctelemarcate de Rădulescu, Al. Ata- nasiu, Sîrbu și Cojocaru. Desfășurată și în fața camerelor de televiziune, întîinirea cu selecționata Calabriei a prilejuit al sportivilor (23—0), autorii Rădulescu, Co- Atanasiu, Ga- A. Hariton. în
un succes net noștri cu 33—9 punctelor fiind jocaru, Tănase, landa, Sîrbu și sfirșit, în ultimul joc Sportul studențesc a întâlnit pe Intercontinentale Roma, de dispus cu 17—6 (6—0), torii fiind A. Hariton, lescu și Sîrbu. Avind în vedere comportarea foarte bună a rugbyștilor bucureșteni, gazdele au solicitat un „joc-școală“ in compania Selecționatei orașului Palmi, în care, din nou, elevii antrenorului Th. lescu au jucat foarte impunindu-se cu 42—27, care ilustrează elocvent echipei bucureștene. în acest turneu, antrenorul a utilizat următoarea formație de bază : Cojocaru — Tănase, Costea, A. Hariton, Sîrbu — Nicolescu, Rosetnic — Rădulescu, Galanda, Atanasiu — Șt. Căinaru, D. Căinaru — Sofronie, Bossen- mayer, Stănculescu.

care a marca-Nico-
Rădu- bine, scor verva

pregătirilor pentru 
echipa Iugoslaviei, 

Tur-

In cadrul 
meciurile cu 
din cadrul preliminariilor 
neului UX.F.A., selecționata de
juniori a țării noastre a susținut 
ieri, la Sofia, o intflnire amicală 
cu formația similară a Bulgariei. 
Victoria a revenit 
scorul de 3—0.

In partida dintre 
secunde de juniori 
România 1—0.

gazdelor cu

selecționatele 
: Bulgaria —

nutresc, destule, și cei mai tineri jucători. Au dovedit-o atîtea competiții. cum a fost și recentul „Top 12 — Europa", de la Pra- ga. Dacă la fete a cîștigat englezoaica Hammersley, campioana europeană „en titre" (după finala cu Maria Alexandru), cine credea că locul secund va fi ocupat de junioara — de 16 ani — Bettine Vriesekoop (O- landa) 1 Silhanova (Cehoslovacia) și franțuzoaica Bergeret — campioană mondială la dublu mixt — au trebuit să se mulțumească cu modestele locuri 9 și, respectiv, 10 confirmînd părerea că tenisul de masă feminin de pe bătrânul continent trăiește un accentuat schimb de generații. între primele 12 din Europa se află destule jucătoare tinere, care au fost învinse în diferite concursuri de fetele noastre, chiar de cele care merg la europene. Le-am numit pe Hirschmuller și Palatinus, pe Vriesekoop, la care o adăugăm și pe experimentata Bergeret.în turneul băieților la „Top 12 — Europa", tinerii au pătruns foarte anevoie (francezul Martin și sovieticul Strokatov, revelația precedentelor europene de seniori), dar ierarhia e, oricum, alta decît cu ani în urmă. Celebrul Șurbek — locul 7 ! Tenacele Kunz, pe 10 ! Secretin, artistul care ne trimite mingea pe masă și de la o poștă, abia pe poziția a 6-a, iar campionul Jonyer pe 5 ! Reputatul Bengtsson e al treilea, la egalitate cu Orlowski, care nu mai e nici el ce era, iar ciștigător a fost ungurul Gergely, trecut și el de prima tinerețe.Scriem aceste rânduri nu pentru a minimaliza dificultățile și valoarea apropiatului campionat continental, departe de noi acest gînd, ci fiindcă, sîntem siguri, disputa va fi crincenă.Cu ce șanse se prezintă sportivii noștri la aceste întreceri ?Maria Alexandru revine pu-

ternic, are poftă de joc, a recîș- tigat puterea de concentrare, și la bogata sa experiență de apărătoare, adaugă acum surprinzătoare și eficace lovituri de atac. Liana Mihuț, care se clasa a 8-a în Europa la precedenta ediție, jucînd atunci cu gindul la bacalaureat și la admiterea în facultate, examene absolvite între timp cu succes, poate ținti acum mai sus. Eva Ferenczi a înregistrat în acest an un vizibil salt calitativ, talentul fiind împlinit cu gîndire tactică.Teodor Gheorghe a reușit foarte recent să se „țină aproape" de renumitii jucători chinezi la „internaționalele" României, deși iși pregătea examenul de stat la Facultatea de științe economice a Universității din Craiova. Iată, în plin antrenament pentru europene, a absolvit acest mare examen al vieții sale și îl felicităm cu toată căldura. El se poate concentra acum pe deplin în marea întrecere europeană. Șerban Doboși are o mare experiență, știe mult tenis de masă. Ca să reușească la Duisburg are însă nevoie neapărată de două lucruri : să-și stăpînească nervii și să facă abstracție de „cartea de vizită" a adversarilor, abordînd cu tot curajul această competiție. Un plus evident, poate cel mai evident, dintre băieți, l-a înregistrat Simion Crișan. La Duisburg el nu are nimic de pierdut, are numai de câștigat, după ce s-a măsurat recent, cu lăudabil succes, cu cîțiva dintre jucătorii buni ai Europei, în Palatul sporturilor și culturii din București. In ce-1 privește pe Zsolt Bohm, el a fost preferat în fața lui Cristinel Ro- manescu, mai ales pe criteriul perspectivei imediate.Ca și antrenorii lotului, Ella Constantinescu și Farkaș Paneth, sportivii noștri au luat cunoștință de tragerile la sorți. Există părerea, la care subscriem, că sorții n-au fost prea blmzi, dar ne întrebăm care sorți pot fi... buni, intr-un campionat cu atâția competitori, cu favoriți „plantați" dinainte pe tablourile de concurs (2 din 8 jucători) și cu meciuri eliminatorii ?Cum scriam la început, nimeni nu intră în sală gata invins, nimănui nu i se înmînea- ză la intrare medalia de campion...
Mircea COSTEA

Sportul și modul de viață capitalist

L*am văzut și noi, in noiembrie la Floreasca, in meciul cu Dinamo, 
in „Cupa campionilor" la boschet, pe acest negru de 2,12 m, pivotul 
lui „Federale Lugano". Fessor Leonard. Ni l-am reamintit recent, citind 
in ziaruf elvețian „Tribune de Geneve" despre moartea acestui .tînăr 
american, de 25 de ani, emigrantul sportiv venit în Europa cu gindul 
doar la întreținerea familiei rămase acasă, al cărei singur susținător

Leonard venise la Lugăno după două sezoane în Italia, la Bologna, 
iar șederea în Elveția a adincit însingurarea uriașului negru, primit 
cu răceală la „Federale", echipă in care n-a avut prieteni, relațiile 
sale cu coechipierii mărginindu-se la orele de antrenament și la me
ciuri. îndepărtat din cercurile colegilor de club — scrie „Tribune, de 
Geneve" — de un rasism nemărturisit fățiș, dar ușor de observat, insi
nuat in gesturile cele mai obișnuite, Fessor Leonard _a_ ales ultima 
soluție pentru a ieși din chinui insuportabil aj singurătății. Ancheta 
polițienească n-a stabilit încă în mod cert dacă este vorba de sinu
cidere, dar ceea ce s-a întîmptat în ultima vreme_ a determinat pe cei 
care cercetează cazul să avanseze ca principală ipoteză a morțn 
sinuciderea. . • . . .

După un incident inexplicabil, petrecut in_ decembrie, IS/z, cina, 
fără motiv, a bruscat o persoană pe o stradă din Lugano, lucru atit 
de neînțeles incit toată lumea s-a gindit ia drog (autopsia a infirmat 
însă această supoziție), prăpastia dintre Leonard și cei care-l încon
jurau s-a adincit ; primit ostil de un public dornic să vada numai 
ce se întimplă pe teren, nu și motivul jocului slab, Leonard - „bol- 
„„„ fnnrf. hnlnnv nsihic". cum scrie „Tribune de Geneve — s-a dus

i, nu și motivul jocului slab, Leonard — 
năv, foarte bolnav psihic", cum scrie „Tribune de Geneve' - s-a dus 
direct acasă și, după un sfîrșît de săptămînă petrecută în singurătate, 
si-a strins cele citeva amintiri - fotografii, reviste - pe care le-a 
ars, a înghițit barbiturice (multe), iar luni dimineața, o dimineața 
urîtă de sfîrșît de februarie, a fost găsit mort.

_ . I. . . -I__ ■ — x ___ _ __ ^„lortrtUrilAf nArniA. FII

• în meci restanță în Federației", Olimpia — Sportul studențesc 6—36
Singur, 'nerealizat, neadaptat, cu nostalgia meleagurilor natale, cu 

dorul de familie, Fessor Leonard a trăit pînă la sfirșit drama emi
grantului. puni nd în lumină, printr-un gest-limită, condiția celor atlați 
in aceeași situație. L OPREA

TELEX
ATLETISM • Da Dortmund, în 

dubla întîlnire „indoor" R.F.G. — 
Franța, gazdele au obținut vic
toria cu 72—56 la masculin și 
51—44 la feminin.

BASCHET • în returul semi
finalei pentru „Cupa Koraci", 
echipa Partizan Belgrad a învins, 
pe teren propriu, cu 107—95 for
mația spaniolă Juventud Bada- 
lona, calificîndu-se pentru finală.

ciclism • Etapa a 3-a a 
cursei Paris—Nisa a revenit ru
tierului francez J. Esclassan. Li
der se menține olandezul G. Kne- 
temann.

PATINAJ o în concursul de la 
Inzell, multiatlonul a fost cîștigat 
de norvegianul J.E. Storholt, iar 
competiția rezervată sprinterilor a 
revenit americanului Eric Heiden.

SCHI • Slalomul uriaș de la 
Jahorina (Iugoslavia), pentru 
„Cupa Europei", a fost cîștigat de 
schiorul austriac H. Spiss. Situat 
pe locul doi, italianul L. David 
a trecut în fruntea clasamentului 
general. • Echipa Norvegiei (șta
feta 4X5 km) și cehoslovacul Leo 
Skoda (trambulina mare) sînt 
ultimii laureați ai concursului de 
probe nordice de la Falun (Sue
dia)

TENIS • Rezultate din turneul 
feminin de la Dallas (Texas) : 
Regina Marsikova (Cehoslovacia) 
— Florența Mihai (România) 6—3, 
6—3 ; Helena Anliot (Suedia) — 
Kathy Harter (S.U.A.) 1—6, 7—6, 
6—2 ; Kerry Reid (Australia) — 
Caroline Stoll (S.U.A.) 6—2, 6—0. 
• La Gbteborg : B. Borg — S. 
Mayer 7—6, 6—3 ; V. Gerulaitis — 
J. Lloyd 6—3, 6—7, 6—1.

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa „Soiling" s-a 
încheiat la Rio de Janeiro cu 
victoria brazilianului Gastao 
Brun.
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