
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

Vineri dimineață au început 
lucrările sesiunii a Vil-a a ce
lei de-a 7-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Deputății și invitații au salu
tat cu îndelungi și puternice 
aplauze sosirea in rotonda Marii 
Adunări Naționale a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in lojile oficiale au 
luaț loc tovarășul Manea Mă- 
nescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că. Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Die 
Verdeț, Ștefan Voitec.

în sală se aflau, de aseme
nea, membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

Lucrările înaltului for legisla
tiv al țării au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

Pe ordinea de zi a sesiunii, 
adoptată in unanimitate de de- 
putați, se află înscrise urmă
toarele proiecte de legi :

1. — Proiectul de lege cu pri
vire Ia activitatea de rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, re
clamațiilor și cererilor oameni
lor muncii ;

2. — Proiectul de lege pri
vind apărarea civilă in Repu
blica Socialistă România ;

3. — Proiectul de lege privind 
organizarea și conducerea uni
tăților socialiste de stat ;

4. — Proiectul de lege privind 
asigurarea sănătății populației ;

5. — Proiectul Codului vamal;
6 — Proiectele de legi pen

tru aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consiliul 
de Stat ;

7. — Modificări în compo
nența unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, deputății 
au aprobat în unanimitate ca 
în prima parte a actualei se
siuni să fie dezbătute și adop
tate primele două proiecte de 
legi înscrise pe ordinea de zi.

Trecindu-se la primul punct 
de pe ordinea de zi, tovarășul 
Iosif L'glar, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare, a pre
zentat. din însărcinarea Comite
tului Central al P.C.R., a Consi
liului de Stat și a Guvernului, 
Expunerea la proiectul de lege 
cu privire la activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cererilor
oamenilor muncii ; deputatul
Tudor Drăganu, președintele 
Comisiei constituționale și juri
dice, a expus Raportul comi
siilor permanente ale 
care au examinat acest 
de lege.

S-a trecut, apoi, la 
terea generală pe 
proiectului de lege.

După discuția pe articole a 
proiectului de lege, Marea Adu
nare Națională a votat in una
nimitate Legea cu privire 
activitatea 
punerilor, 
(iilor și 
muncii.

In continuare, s-a trecut la 
examinarea Proiectului de lege 
privind apărarea civilă în Re
publica Socialistă România.

Din împuternicirea Consiliu
lui Apărării și a Guvernului, 
Expunerea la proiectul de lege 
a fost prezentată de 
Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic 
al C.C. al P.C.R., 
apărării naționale ; 
comisiilor permanente 
M.A.N. care au examinat acest 
proiect de lege a fost prezentat 
de deputatul Vasile Milea, pre
ședintele Comisiei pentru pro
blemele de apărare.

A urmat discuția pe articole 
a proiectului de lege, după care 

Adunare Națională a 
in unanimitate Legea 
apărarea civilă în Re- 

Socialistă România.
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Ediția de vară a „Daciadei" in plină desfășurare
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La inchiderea ședinței, tova
rășul Nicolae Giosan, qreședin- 
tele M.A.N., a anunțat că sesiu
nea Marii Adunări Naționale 
rămine deschisă, urmînd 
proiectele de legi înscrise 
ordinea de zi, ca și alte proiecte 
ce se vor primi Ia Biroul 
M.A.N. să fie examinate de co
misiile permanente competente 
ale forului legislativ.

Data reluării în plen a 
rilor actualei sesiuni a 
Adunări Naționale va fi 
țață ulterior.

ca 
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Marii 
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RIDICARE DE CORTINĂ
IN SEZONUL INTERNAȚIONAL

DE GIMNASTICĂ
• Azi și mîine,
la Cluj-Napoca,

dublu meci
România — Franța

Marilena Neacșu, 
în continuă 
Secționare a 
iestriei, evoluind la 

bîrnă

Echipele de gimnastică ale 
României debutează în sezonul 
competițional internațional de 
primăvară. In Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca, gimnastele și 
gimnaștii noștri fruntași întîl- 
nesc, astâzi și miine, intr-un 
dublu meci, echipele selecțio
nate ale Franței, aflate șl ele la 
primul examen competițional 
din acest sezon.

Federația noastră de speciali
tate a optat pentru următoarele 
formule de echipe : Marilena 
Neacșu, Gabi Gheorghiu, Anca 
Grigoraș, Gabriela Trușcă, Ro- 
dica Sabău, Nicoleta Prise- 
caru și Jeniko Feher (feminin), 
respectiv Sorin Cepoi, Ion Che- 
cicheș, Aurelian Georgescu, Ga
briel Popescu, Radu Branea și 
Liviu Mazilu. Menționăm că,

ii1 
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PRIMAVARA INVITA MIINE PE IUBITORII SPORTULUI
LA ATRACTIVE ÎNTRECERI IN
La Tg. Jiu, finalele întrecerilor de

Declanșată dumin ca trecuta, ediția de vara a competiției spor
tive naționale „Daciada" continua astâzi și mîine cu numeroase 
acțiuni și competiții la nivelul asociațiilor, școlilor și comunelor.

Sfîrșitul acestei sâptâmini prilejuiește noi intiJniri ale copiilor, 
tineretului și oamenilor muncii cu

NEAMȚ. In numeroase comune 
ale județului Neamț vor avea 
loc mîine „duminici cultural- 
sportive" în cadrul ediției de 
vară a competiției sportive na
ționale „Daciada". în Bicazul Ar
delean programul va începe cu 
un mare cros, cu participarea 
șoimilor patriei, pionierilor, șco
larilor și tinerilor din comună. 
Vor urma întreceri de volei, te
nis de masă, șah, trintă și tir, înso
țite de un program cultural-ar
tistic. Asemenea manifestări vor 
mai avea loc în satul Stejaru, în 
comunele Secuieni și Valea Ur
sului.

exercițiile fizice și sportuL
DÎMBOVIȚA. De la CJ.E.F.S. 

Dîmbovița slntem informați de 
către tov. Mircea Predescu, me
todist, că ziua de mîine va fi 
deosebit de bogată în competiții 
organizate sub genericul „Dacia- 
dei“. „La Tîrgoviște vor avea 
loc „Cupa primăverii" la tenis 
de cimp, pentru copil $1 juniori, 
întreceri de șah (pe echipe) șl 
box (pentru juniori I și II) precum 
și un amplu concurs de gimnas
tică, organizat la Liceul indus
trial nr. 4. De asemenea, la Mo- 
reni se va desfășura un concurs 
de motoclclism cu invitați din 
principalele centre motocicliste*.

Mîine, in Divizia A de fotbal, „runda“ nr. 23

LA TG. MUREȘ Șl ARAD,
MECIURILECHEIE ALE ETAPEI

După pauza determinată de 
meciul Turcia — România, Di
vizia A de fotbal se reia, mîi
ne, eu meciurile celei de a 23-a 
etape. O privire sumară asupra 
programului ne arată că parti
dele cele mai interesante, ade
vărate „capete de afiș“, se dis
pută la Tg. Mureș și Arad. In
tr-adevăr, jocul A.S.A. — 
Steaua prezintă o importanță 
deosebită pentru configurația

Tirgovifte 
Tg. Mureș

Hunedoara
Ș Constanța : 

Timișoara : 
Pitești : 
Arad : 
Oradea :

Ș București :

deși în formă foarte bună la a- 
cest început de sezon, Nadia 
Comăneci nu a fost reținută 
pentru acest meci doarece ea 
are un program special de pre
gătire și de competiții.

Echipele Franței vor fi alcă
tuite astfel : Martine Pidoux, 
Chantal Manquer, Marika Bo- 
kay, Florence Renambot, Joce- 
lyne Bernadat, Muriel Michon, 
Rosalie Porquedu (feminin), 
Patrick Boutet, Bernard De- 
coux, Raymond Martinez, Yves 
Bocquel, Gilles Jamet, Thierry 
Pozzo, Christian Gourmelon 
(masculin).

Astăzi, de la ora 17, sint 
programate exercițiile impuse, 
iar miine, de la ora 10, exerci
țiile liber alese.

In cuprinsul acestui număr :

PASIUNE SPORTIVĂ, 
DRAGOSTE PENTRU CULORILE PATRIEI 

Prezentări ale marilor noastre performere 
Ileana Silai și Maria Alexandru

(Pagina a 3-a)

ANTRENORI MAI BUNI, SPORTIVI MAI PREGĂTIȚI, 
OAMENI MAI FOLOSITORI SOCIETĂȚII 

(Pagina a 6-a)

AER LIBER
tenis de masă

BOTOȘANI. In pitorescul cadru 
al pădurii Rediu, de lingă Boto
șani, va avea loc, duminică di
mineață, un mare cros, la care 
vor participa peste 2 OM de ti
neri și tinere din școli, întreprin
deri șl instituții. Importante ac
țiuni sportive vor Ii organizate 
și in comunele Ștelănești, Săveni, 
Broscăuți, Berea, Nicolae Băl- 
cescu, Flăminzi ș.a. In unitățile 
școlare ale municipiului Boto
șani sint programate competiții 
sportive de volei, baschet, .hand
bal și popice.

GORJ. Astăzi încep la Tg. Jiu 
Întrecerile ultimei finale, la spor
tul de masă, a ediției de iarnă 
a ,,Daciadei“ : partidele de tenis 
de masă, pentru categoriile 14—19 
ani și peste 19 ani. Cei 160 de

(Continuare în pag. a 7-a)
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CLASAMENTUL „LA zrI

1. A.S.A. TG.. M. 22 11 4 7 37-23 26
2. „Poli- Tim. 22 10 5 7 28-24 25
3. Steaua 22 9 6 7 48-29 24
4. Dinamo 22 10 4 8 34-27 24
5. Jiul 22 11 2 9 39-33 24
6. U.T. Arad 22 9 6 7 36-34 24
7. Sportul stud. 22 11 2 9 29-28 24
8. Univ. Craiova 22 9 5 8 23-21 23
9. F.G Olimpia 22 10 3 9 29-29 23

10. F.C. Argeș 22 9 5 8 33-34 23
11. S.C. Bacâu 22 8 7 7 29-36 23
12. F.C. Bihor 22 10 2 10 27-34 22
13. C.S. Tîrgoviște 22 8 5 9 18-25 21
14. F.C. Petrolul 28 8 4 10 30-29 20
15. F.C. Constanța 22 8 3 11 27-34 19
16. Polit. lași 22 6 6 10 26-24 18
17. F.C. Corvinul 22 5 8 9 21-33 18
18. F.C.M. Reșița 22 6 3 13 20-37 15

clasamentului. Anticipăm un 
meci deschis oricărui rezultat. 
La Arad, Dinamo are o sarcină 
dificilă în fața U.T.A.-ei, for
mație care nu a cunoscut în- 
fringerea în ultimele trei jocuri. 
Dar cum dinamoviștii au mai 
furnizat surprize pe malul Mu
reșului, acordăm și acestui meci 
toate cele trei posibilități, adi
că, așa cum spun „pronospor- 
tiștii" : 1, X, 2.

Echilibrate sint și întilnirile 
C.S. Tîrgoviște — Universitatea 
Craiova, F. C. Corvinul — 
Bacău și F. C. Constanța 
F.C. Petrolul, In care gazdele, 
avide de puncte, vor apela la 
toate resursele lor pentru obți-

PROGRAMUL INTILNIRILOR

I

Dar nici repli-

S.C,

nerea victoriei.
ca oaspeților nu trebuie negli
jată. Mult mai clare se contu
rează șansele nrimelor formații 
în meciurile Politehnica Timi
șoara — Politehnica Iași, F.C. 
Argeș — Jiul, F.C. Bihor — 
F.C. Olimpia și Sportul studen
țesc — F.C.M. Reșița.

CLUBUL SPORTIV - UNIV. CRAIOVA
A.S-A. - STEAUA

(repriza a doua va fi transmisă la televiziune)
: F.G CORVINUL “---------------

FOTBAL CLUB 
POUTEHNICA 
F. C. ARGEȘ 
U.TJL 
F. C. BIHOR
SPORTUL STUDENȚESC

- S. C. BACĂU
- F. C. PETROLUL
- POLITEHNICA IAȘI
- JIUL
- DINAMO
- F.C. OLIMPIA
- F.C.M. REȘIȚA 

(Stadionul Republicii ora 11)

Toate partidele vor începe la ora 16, cu excepția celei de la Bucu
rești.

INIȚIATIVE Șl ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI DE PRIMĂVARĂ...
• Trei primari despre peisajul sportiv al localităților lor 9 Cetățenii propun, ei 

realizează • Economiile se măsoară... in milioane
Unul din capitolele Programu

lui de reducere a duratei săptă- 
mînil de lucru se referă la sar
cinile ce revin comitetelor, res
pectiv birourilor executive ale 
Consiliilor populare. Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, Ministerului Turismului, 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist, 
precum și întreprinderilor și in
stituțiilor, în domeniul dezvoltă
rii bazei materiale a activității

sportive în orașe, in jurul aces
tora și in zonele turistice, pen
tru ca tot mal mulți tineri și 
vîrstnici să-și poată petrece activ 
timpul liber. Prin urmare, se 
cere să fie îmbogățită zestrea 
localităților urbane și rurale cu 
noi terenuri simple și zone de 
agrement. Concret, ce s-a mai 
realizat în această direcție ? Pen
tru astăzi, răspunsul la această 
întrebare l-am căutat la cîteva 
consilii populare.

Drumul de la proiecte la lapte, cît mai scurt!
„Documentele adoptate de Con

ferința Națională a partidului, ne 
spunea primarul orașului Zăr- 
nești, tov. Gheorghe Rizea, au 
dat indicații și in privința dez
voltării bazei materiale a spor
tului de masă. După un studiu 
temeinic și aprofundat al posibiv 
Iităților existente în urbea noas
tră, am definitivat un bogat plan 
de acțiuni pentru diversificarea 
și lărgirea perimetrului sportiv4*.

Și, punct cu punct, primarul 
ne prezintă coordonatele unui 
amplu program de puternică dez-

voltare a orașului de la poalele 
Pietrei Craiului, în care figurează 
și 9 obiective sportive complexe 
răspîndite în jurul cabanei Gura 
Rîului, la Combinatul de celulo
ză și hîrtie, In cartiere muncito
rești, pe lingă cămine de tineret 
și grupul școlar al întreprinde
rii „6 Martie". Este vorba de te
renuri de fotbal, volei, baschet 
sau tenis, de piste și sectoare 
de atletism, solarii cu aparatură 
de gimnastică, locuri de agre
ment și alte amenajări încadrate 
armonios In peisajul montan al

orașului. Ințelegînd că nu fac 
altceva decît să-și transforme în 
fapte propriile proiecte, cetățenii 
din Zărnești au hotărît să efec
tueze în această primăvară, prin 
muncă patriotică, lucrări eva
luate la cca 400 000 de lei, dornici 
ca drumul dintre angajamente 
și fapte să devină cît mai scurt.

„fote record" — 
prin valoriîicarea 
resurselor locale 

în orașul Cîmpulung-Muscel, 
pomii și iarba din parcul „Olga 
Bancic" dau semne de primă
vară. Vechiul complex sportiv 
de aici și stadionul „23 August" 

și-au schimbat înfățișarea, adău- 
gîndu-li-se diverse terenuri, ves
tiare și alte instalații sportive.

„Conștienți de necesitatea spori
rii preocupărilor pentru extinde-

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 2-a)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
UN NOU SPORT IN PLINĂ AFIRMARE

DELT APL ANISMUL

Inițiative pionierești sâlâjene

O alergare scurtă, prins în 
cadrul ciudatei construcții cu 
schelet din țevi de duraluminiu 
și aripi din pinză multicoloră 
și... omul-pasăre zboară. 
Cîmpul se leagănă sub el, ca
sele și ulițele comunei Sinpetru 
au rămas departe, jos. Un vi
raj, încă unul, sub privirile mi
rate ale trecătorilor. După o 
spectaculoasă evoluție, ciudata 
pasăre coboară... obosită. Zbo
rul n-a fost prea lung, dar 
mîine omul-pasăre va ajun
ge, cu siguranță, mai sus și mai 
departe.

— Cum a fost, tovarășe în- 
giner-constructor Vasile Pul
bere ?

— Pină la recordurile mon
diale, omologate de F.A.I., adi
că 115 km distanță și 4 470 m 
cîșlig de înălțime, mai am mult. 
Dar sint bucuros că „Vivat

Delta** mă ascultă. Zborul cu 
deltaplanul este un fel de... pla
norism modern, dar mai ieftin 
și, mai ales, cu satisfacția de a 
zbura pe un aparat pe care ți 
l-ai construit singur.

Acesta este deltaplanismul, 
cea mai tînără dintre discipli
nele aviației sportive,- pentru 
care a și fost creată o subco
misie a F.A.I. (C.I.V.L., adică 
zbor liber-delta).

Cum este și firesc, noul sport 
tehnico-aplicativ a găsit nu
meroși amatori și la noi, tineri 
îndrăgostiți de tehnică și zbor. 
Au fost constituite, pe lingă 
Casele de cultură ale tineretu
lui, Aero-Delta-Cluburi la 
Brașov și Arad, Cluj-Napoca și 
Baia Mare, Pitești și Tg. Jiu, 
Buzău, Ploiești, Țibănești- 
Iași, București. Au fost con
struite zeci de aparate după 
tipul „Vivat Delta", proiectat de

DE LA PRIMUL KART 
LA 0 VERITABILĂ MINIINDUSTRIE!

|/7?£/7 SĂ PLECAȚI ÎN EXCURSIE 
CU AUTOTURISMUL DUMNEAVOASTRĂ?

Automobil Clu
bul Român a avut 
în anul care a tre
cut citeva reali
zări notabile, prin
tre care amintim, 
în principal, creș
terea numărului 
membrilor săi la 
peste 200 000, iar 
al cercurilor auto
mobilistice din în
treprinderi și in
stituții la circa 
3 000. S-a mărit 
considerabil par
cul de asistentă 
tehnică rutieră, 
fiecare filială ju
dețeană avind în 
prezent 4—6 auto
turisme (unele do
tate cu remorci 
speciale pentru 
transportul auto
turismelor grav a- 
variate), în întrea
ga țară existind 71 
puncte de asisten
ță tehnică (număr 
telefonic, unic, de

apel 12345, cu ex
cepția Capitalei 
— 123456, a filia
lelor județene D- 
rov — 142738 și 
Mureș — 11345).
Remarcabilă apa
re activitatea de
pusă de A.C.R. 
pentru educarea 
automobîliștilor in 
spiritul respectării 
normelor legalității 
rutiere, al creării 
unui consens de 
întrajutorare și 
respect reciproc pe 
arterele de circu
lație și al conduce
rii automobilului 
in manieră preven
tivă.

A.C.R. și-a al
cătuit un plan bo
gat pentru anul 
1978, în cadrul că
ruia sprijinul ac
tivității turistice 
interne și externe 
figurează pe pri
mul plan. Iată, dă

pildă, s-au con
tractat hoteluri 
pentru membrii 
A.C.R. pe litoralul 
Mării Negre, în 
stațiunile de odih
nă și tratament 
Băile Hereulane, 
Surata, Poiana 
Brașov. Băile Fe
lix, Siănic Moldo
va, Câlimănești 
ș.a. Pentru cei a- 
matori, filialele ju
dețene vor organi
za excursii pe du
rată mai scurtă (la 
sfirșit de săptămî- 
nă) sau mai lun
gă. Acestea din 
urmă, pe baza u- 
nui contract cu 
CENTROCOOP. A- 
utomobiliștii pot 
beneficia astfel de 
servicii (cazare, 
masă ș.a.) pe teri
toriul țării in baza 
unor „cupoane tu
ristice". (M. Fr.)

„Omul-pasăre“ — ing. Vasile 
Pulbere — in plin zbor, deasu
pra pantei de la Sinpetru — 

Brașov

constructorul sovietic de avi
oane Oleg Antonov.

După afirmația pilotului pla- 
norist George Craioveanu, pa
sionat animator al noii activi
tăți sportive. ..zborul cu delta
planul este sigur, plăcut și, mai 
ales, eu implicații in dezvolta
rea deprinderilor de a construi, 
in dezvoltarea curajului și a 
reflexelor". Nu putem înțelege 
insă de ce o acțiune care în
cepe să aibă un caracter de ma
să este privită, încă, cu scep
ticism de către unii factori cu 
atribuții în acest .domeniu ; cu 
excepția C.C. al U.T.C. care îi 
asigură porți larg deschise.

Viorel TONCEANU

Copiii Sălajului se mîndrcsc 
cu faptul că în județul lor a 
fost confecționat unul dintre 
primele karturi din țară. „Eve
nimentul s-a petrecut cu 15 ani 
în urmă", ține să ne spună 
maistrul Iuliu Barta, tehnicia
nul de care este legată această 
realizare a iubitorilor de mini- 
automobilism. cel care conduce 
și acum cercul de karting de la 
Casa pionierilor din Zalău.

Am văzut și noi kartul-etalon, 
azi piesă de muzeu, firește, 
care a declanșat un veritabil 
curent în favoarea acestui 
sport, printre sute de pionieri 
din orașul de reședință al 
județului Sălaj. Cu sprijinul 
Consiliului Național . al Or
ganizației Pionierilor, al fac
torilor locali, maistrul Iu
liu Barta și-a putut amenaja 
un atelier în măsură să asi
gure confecționarea de karturi 
în serie, atît pentru nevoile 
pionierilor din localitate, cît și 
pentru cei din județ. Fiindcă, 
după exemplul copiilor din Za
lău (și în urma unor reușite 
demonstrații efectuate in dife
rite așezări din împrejurimi), și 
alți purtători ai cravatelor ro
șii cu tricolor și-au manifestat 
dorința (și ambiția) de a înfiin
ța cercuri similare. Acum în 
Sălaj există, în plină activitate, 
cercuri de karting și la Șimleul 
Silvaniei, Cehul Silvaniei, Jibou, 
Fildu-de-Mijloc, Băbeni și, în 
perspectivă apropiată, la Val- 
cău. în reușita extinderii aces
tei inițiative și a formării unei 
rețele puternice de cercuri (o- 
perație care nu se va opri aici), 
prof. Viorica Cîrți, președinta 
Consiliului județean al organi

zației pionierilor, a e merite 
deosebite, încurajind orice ac
țiune a copiilor pusă in slujba 
dezvoltării sporturilor tehnico- 
aplicative.

Dezvoltarea cercurilor de 
karting este asigurată și pen
tru că prin Casa pionieri
lor din Zalău amatorii își 
pot confecționa aparate și 
chiar cauciucuri. S-a creat 
o adevărată miniindustrie de 
profil, condusă de maistrul 
Barta, împreună cu pionierii, cu 
Dorin Jurcan din a II-a, cu 
Paul Sovrea din a V-a, sau cu 
Florin Beldeanu din a VlI-a, 
șefii săi de echipă, „copii har
nici și îndemînatici, eare vin 
zilnic la atelier, unde trebălu- 
iesc ca niște albine" — subli
niază maistrul.

S-a mers și mai departe. în 
sensul că atelierul-școală al Ca
sei pionierilor lucrează și li
vrează (în afara pieselor speci
fice karturilor) piese care mai 
înainte se procurau prin im
port — cupluri de transmisie 
sau pentru ring, perne de aer, 
semeringuri etc. — necesare Fi
laturii de bumbac din Zalău. 
Altfel spus, pionierii de aici în
vață arta conducerii miniauto- 
mobilului, dar se și integrează 
în muncă, își realizează veni
turi proprii. „Totul pe fondul 
pasiunii, al unei munci riguroa
se, disciplinate", cum ne asigură 
prof. Nicolae Sirbu, responsabi
lul cu probleme de sport, tu
rism și de pregătire pentru apă
rarea patriei din C.J.O.P. Sălaj 
și, firește, cum ne-am convins 
personal... (T. St.)

$

• Trei piloți de acrobație din lotul nostru
reprezentativ s-au deplasat în Cehoslovacia, 
la Otrocovice, pentru un curs de acomodare 
cu noul avion de înaltă performanță Zlin 50, 
care urmează să intre și in dotarea avia
ției noastre sportive. Este vorba de piloții 
Mihai Albu, - - - ■ ....
la acrobație 
Rusu și Ion 
50, aviatorii 
acest an. la 
bație care se va desfășura intre 25 august 
și 6 septembrie, in Cehoslovacia.

• Cu prilejul Campionatului republican 
de machete de aero și navomodele, care se 
va desfășura intre 5 și 9 aprilie Ia Slatina, 
va fi organizată și o expoziție cu aparatele 
participante. Astfel, la emoțiile concursului 
se vor adăuga emoțiile intilnirii dintre con

BREVIAR I
de două ori campion balcanic 

aeriană (1975 și 1977), Cezar 
Trucmcl. Cu nou] aparat. Zlin 
noștri urmează să ia parte, in 
Campionatul mondial de acro-

structori cu... operele lor și cu publicul slă- 
tinean. Inițiativa este demnă de lăudat.

• între 30 martie și 3 aprilie, automobiliștii 
noștri fruntași vor participa la două impor
tante competiții internaționale: Raliul Wart
burg (R.D. Germană), contînd pentru „Cupa 
Păcii și Prieteniei" și Raliul Iugoslaviei, din 
cadrul Campionatului balcanic de raliuri.
• La Sibiu a fost constituit primul Club 

de orientare sportivă din țară, din inițiativa 
unui colectiv de pasionați ai „sportului pă
durilor", in frunte cu Dezideriu 
Dintre obiectivele pe care și le-a 
pentru acest an în prim-plan se înscriu în
trecerile din cadrul „Daciadei". tradiționalul 
concurs „Busola de aur" (cu 100 de posturi 
de control), precum și organizarea de 
cercuri turistice în toate unitățile școlare si-
biene.

Heintz, 
propus

ROMANlAflLM prezintă INITIATIVE SI ACȚIUNI GOSPODĂREȘTIJ ’ 9 »MINIA (Urmare din pag. O

o producție a Casei de filme 
„Numărul Patru"

Scenariul : Al ecu Ivan Ghilfcj 
Regia : Mircea Veroiu 
Imaginea : Călin Ghibu 
Muzica : Mircea Florian 
Decoruri ți costume militare î 
arh. Nicolae Drâgan
Costume : Hortensia Geor
gescu

cu a Mihai Mereuțâ, Viorel 
Com Antei, Ghoorghe Nuțescu, 
Mircea Albulescu, Petre Ta- 
nasievici, Florin Codre, Mitică 
Popescu, Florin ZamHreecu, 
Silvia Popovici, Adina Po
pescu, Marta Ptoae, Alexan* 
dru Lungu, Corel Vișan, Ște
fan Vefnictuc.
Film realizat In studtour Me 
Centrului de Producție Cine
ma tograflcâ „București**

Pgg.g 2-o Sportul

cu 
olimpice,

ștrandului orășenesc.
de dimensiuni
in parcul „Olga Banele1 

amenajarea zonei
cabana Voina (950 m alti- 

, la 20 km nord de oraș). 
din parcul 

de gtmnas- 
m a tem atică 

complexul 
bazinul car- 

_ , aco-
tribune și mărirea 
spații de joacă 

— iată alte proiecte 
îndeplinite după un 
lucru mobilizator, 

planurile noastre, 
nu pot fi 

bătînd

turistice

artificial 
sala 

Liceului de 
Golescu44, 

amplasat în 
Cîmpulung Muscel, 
unor

rea ariei bazei materiale a spor
tului — ne spunea tovarășul 
Manole Bivol, președintele Consi
liului popular orășenesc — am 
stabilit o serie de construcții 
care vor fi date în folosință, 
după o anumită prioritate, in 
cursul acestui an“.

Care sint „cotele record- ale 
planului de construcții sportive, 
acțiuni in care s-au considerat 
implicați, intr-un fel sau altul, 
toți factorii cu atribuții în acest 
domeniu ? în primul rind termi
narea ’
bazin 
situat 
apoi 
de la 
tudine, _ 
Patinoarul 
„Ol ga Bancic* 
tică a 
„Dinicu 
sportiv 
bonifer 
perirea 
capacităților, 
pentru copii 
care vor fi 
grafic de 
„Convinși că 
ne explica primarul, 
transformate în realitate 
din palme, ci numai prin tr-un 
viguros efort colectiv, am ascul
tat și apoi am pus în practică 
interesante propuneri ale unor 
iubitori ai sportului referitoare 
la identificarea și valorificarea 
resurselor locale, astfel că mai 
multe milioane din costurile in
vestițiilor respective vor fi aco
perite prin contribuția voluntară 
a cetățenilor orașului4*.

Așadar, cetățenii propun și în
făptuiesc, participînd 
gospodărirea orașului 
semnul primăverii în 
in sufletul oamenilor.

efeetiv la 
lor. sub 

natură și

oază sportiva. marc
cit comuna

în comuna Cemat, din județul 
Covasna, ziua de muncă a pri
marului Petre Cîcio începe în a- 
ceste zile pe tarlalele C.A.P. și, 

după cum am aflat, nu o dată 
se termină la arena de popice 
sau la sa^a de lupte. Așa s-a 
întâmplat și în acea zi, cind pe 
acest inimos primar, prieten sta
tornic al sportivilor, l-am găsit 
In sala de lupte. Din vorbă In 
vorbă, am ajuns să discutăm 
despre condițiile create coopera
torilor, tinerilor sportivi de aici. 
„Avem un stadion, ne informa 
gazda, cu teren de fotbal, o 
arenă de popice cu patru piste 
și o sală de antrenament pentru 
lupte. In comună mai există un 
teren de handbal și o sală de 
gimnastică la școala generală. în 
prezent sîntem preocupați să ex
tindem baza sportivă4*. Am aflat 
de la interlocutor că pină în 
luna iulie se va mări suprafața 
sălii de lupte de la 110 la 240 mp, 
se va îngrădi terenul de fotbal 
și vor începe lucrările de ame
najare a pistei de atletism. «Știți, 
ne mărturisea, la despărțire, pri
marul, ne gindim să înființăm 
un club de performanță la lupte 
și popice, sporturi în care ne 
putem afirma4*.

★
Iată, așadar, cîteva dintre nu

meroasele localități unde au apă
rut sau vor fi date în folosință 
noi terenuri de sport, sub im
pulsul ideilor generate de impor
tantele documente ale Conferin
ței Naționale a partidului, pentru 
ca timpul liber al oamenilor să 
fie folosit cît mai util. Pe mă
sură ce se va aplica Programul 
de reducere a duratei săptămînii 
de lucru, trebuie intensificate și 
acțiunile gospodărești, de natură 
să asigure muncitorilor condi
țiile necesare practicării sportu
rilor preferate.

Faptele întîlnite In cele trei a- 
șezări vizitate au darul să se 
constituie în mobilizatoare exem
ple în activitatea de dotare a 
localităților, cartierelor de locuin
țe, unităților de învățămînt, că
minelor, internatelor și celorlalte 
mari colectivități cu spații spor
tive destinate oamenilor de di
verse vîrste și profesii, care să-și 
petreacă timpul liber cit mai 
plăcut.

Dumitru Crăciun, tovarășul nostru de muncă, 
este și veteranul cascadorilor

ARATĂ DE 40 DE ANI, „ASCUNZiND" RESTUL DE 14, 
PENTRU CĂ FACE, DE ClND SE ȘTIE, SPORT...

...Primul semn de exclamare 
și-a făcut loc, de la început, în 
dialogul pe care l-am provocat : 
Te văd cam melancolic, nea’Mi- 
tele. • ...O dată îți pleacă bă
iatul in armată. • Ce băiat ?
• Puștiul meu. A împlinit 23 
de ani • Nu se poate !

Al doilea semn de exclamare 
a venit din urmarea firească a 
dialogului : Dar cîți ani ai, cu 
băiat așa mare ? • Cit imi dai ?
• Păi, vreo 40, hai, 43. • Mai 
ai de pus pină la 54 Q 54 ? ! 
Lasă glumele !

Al treilea semn de exclamare : 
Bine, dar te știam și cascador. 

Or. la vîrsta asta... • Toți vă 
mirați, numai mie mi se pare 
cel mai comun lucru. întîmplă- 
tor, e drept, sint veteranul cas
cadorilor dar ce, dacă sint tare 
și fără frică vîrsta se mai pune 
în discuție ? Te uiți ce poate 
omul, nu cîți ani are și cite 
măsele întregi. • Și cînd te-ai 
...făcut cascador ? • La 40 de 
ani. • Pe asta, chiar că n-o 
cred !

★
îl știu pe nea’ Mitei de cîțiva 

ani. Este fotozincograf la 
I.P. informația, acolo unde cu
vintele noastre pleacă spre dum
neavoastră, luînd, pe drum, 
chip de metal, de hîrtie și unde 
paginatorul și redactorul, lino
tipistul și corectorul veghează, 
laolaltă, pentru ca respectivele 
cuvinte să ajungă la cititor ade
vărate, nealterate în sens, curate.

Credeam că-1 și cunosc, cumva. 
Vorbeam adesea de filmele în 
care joacă — despre „Mihai Vi
teazul44 sau „Pintea“, „Nemurito
rii4* sau „Buzduganul cu trei pe- 
ceți44, „Ultimul cartuș44 sau 
„Toate pînzele sus4* —, de regi

zori — de Sergiu Nicolaescu, de 
Mureșan, de Moldovan, de co
legi, majoritatea foști sportivi, 
unii chiar foarte buni. Dar, ve
deți bine, Dumitru Crăciun — 
așa cum e trecut nea’ Mitei 
în toate actele — ascundea ceva, 
adică ascundea niște ani, și 
încă ani buni. Pentru că nimeni 

nu îi dă bărbatului acesta de 
1,84 m și 94 kg („greutate con
stantă de 30 de ani4* — cum 
spune cu mîndrie), emanînd 
forță dar și candoare, mai mult 
de 40 de ani. Iar dacă-i ceri se
cretul, zîmbește, neînțelegîndu-ne, 
adică din nou, mirarea ;

— Fac sport de cînd mă știu. 
Acasă, în Prahova, jucam, ca tot 
omul, fotbal. Cînd am venit în 
tipografie, pe lingă meserie 
făceam și fotbal, dar eu știam 
să dau în minge numai desculț, 
așa că mă simțeam tare cara
ghios cînd am încălțat prima 
pereche de ghete. Băieții cam 
rîdeau de mine. M-au ambițio
nat, am tras cu dinții de mine 
și, curînd, eram egal, ba, la 
jocul pe sus, chiar mai bun ca 
ei. /im trecut însă la handbal. 
Am jucat, mai intîi, la Poligra
fia. Apoi la I.T.B., la Recolta, 
la Dinamo — cu care am plecat 
și în Polonia, Ia un meci în 
Cupa campionilor europeni, dar, 
cînd să „urc“ și eu, o hepatită 
rebelă m-a stopat.

— Cîți ani aveai atunci ?
— 34 ! După ce m-am făcut

bine, am reintrat în teren, la o 
echipă mai mică, la Bere Ra
hova. Am jucat pină Ia 50 de 
ani !

— Și cascadoria ?
— M-au văzut, cînd aveam 40 

de ani, niște oameni de film. 
„Vii — m-au întrebat, și 
m-am dus. Mai greu a fost să-mi 
las barbă...

—Dar cum te menții ?
— Făcînd sport. Gimnastică 

zilnică — un sfert de oră pe 
zi (nu mai mult, dar intens, in 
ritm rapid), exerciții de respira
ție, seara în aer liber, tenis, scri
mă, călărie, fotbal și ce se mai 
nimerește.

Colegul nostru din tipografie a 
împlinit 54 de ani la 9 ianuarie, 
„în sport nu există limită su
perioară de vlrstă-, ne spune 
Dumitru Crăciun. Cine-1 poate 
contrazice ?

Geo RAEȚCH1



Zilele trecute, ia întrecere cu tot ce are mai bun con
tinentul nostru, in disciplinele sportive respective, 
două sportive românce cucereau titlul de campioane 

europene, uimind — prin evoluția lor — pe spectatori, con- 
curenți ți specialiști: maestrele emerite ale sportului MARIA 
ALEXANDRU (fca Duisburg) ți ILEANA SILAI (la Milano). De ce 
s-a mirat și se miră lumea sportivă ? Fiindcă cele două per
formere, aparținind aceleiași generații - le desparte o dife
rență de aproximativ doi ani - reușesc să cucerească laurii 
victoriei in campionatele europene (de tenis de masă și atle
tism in sală) in întrecere cu numeroase adversare tinere, in 
plină vigoare, in plină afirmare, atestate de rezultate care le 
dădeau dreptul să aspire la prima treaptă a podiumului.

Dar iată că, intr-o perioadă cind virsta marilor campioni 
scade vertiginos la o serie de discipline, inclusiv in tenis de 
masă și atletism, cele două românce reușesc să-și impună 
supremația și la anii cind performerii cu nume de rezonanță 
iși privesc cu nostalgie vitrinele cu trofee, se amestecă in 
rindurile anonime ale spectatorilor sau sint, de mult, an
trenori.

Firește, exemplul celor două sportive românce nu este sin
gular in lume, dar asemenea cazuri se pot număra pe dege
tele unei singure mîmi.

Trimișii ziarului nostru la campionatele europene de tenis 
de masă și la cele de atletism in sală incearcâ să schițeze 
in rindurile de mai jos portretele celor două brave sportive, 
in ceea ce au ele esențial.

„E MEBAVIGLIOSA QUESTA S1LAI...“ 
@ Douâ decenii pe pistele de alergare # „Atletismul total" — 
explicația marilor victorii la Milano 0 Un gind ți o ambiție pentru 
i podiumul campionatelor europene de la Praga

impresionant faptul că 
Silai obține „recordurile" 
carierei sale la o virstă 
la care, in mod normal, 
calitățile fizice și în spe
cial viteza sint diminua
te ! După cum se știe, a- 
nul trecut, „Ițu“ — așa

400 m 
1970 ;

000 m

Cu un finiș de-a drep
tul fără replică, Ileana 
Silai a trecut prima linia 
de sosire în cursa de 
1500 m la campionatele 
europene de la Palasport 
San Siro din Milano, fă- 
cîndu-1 pe crainicul con-

"« S-a născut la Cluj-Napoca, la 14 octombrie 1941. 
înălțime 165 cm, greutate 49 kg. Profesoară de edvco-

2 ție fizică. Căsătorită. Face parte din clubul Metalul 
■ București. Antrenor Silviu Dumitrescu. A început să
5 practice atletismul în anul 1957, sub îndrumarea 
u norului clujean Eugen Nagy.

I
> A deținut toate recordurile naționale de la 
la 1500 m : 400 m - 53,6 1969 ; 500 m - 1 :12,6 
600 m - 1 :25,6 1977 ; 800 m - 1 :57,4 1977 ; 1 
- 2:36,3 1977 ; 1 500 m - 4:12,0 1973.

• In prezent este recordmană la 600 m, 000 m |l 
1 500 m.
• Campioană națională : 1967 (800 m — 2:11,0), 1968 

(400 m - 55.0 și 800 m - 2:08,3), 1970 (800 m - 2:04,6), 
1971 (800 m - 2:03.9), 1972 (800 m - 2:02,3), 1973 (800 
m - 2:06 0), 1977 (800 m - 1:57,4 și 1500 m - 4:06,2).

a Campioană balcanică : 1967 (800 m — 2:09.4), 1969 
(400 m - 53,8 și 800 m - 2:03,2), 1971 (800 m - 2:02,0), 

. 1972 (800 m - 2:02,0), 1977 (1500 m - 4:04,2)
• Participări la J.O. : 1968 - 800 m 2:02,5 (li), 1972 

- 800 m 2:00,0 (VI), 1976 - 800 m 2:02,2 (VI semifi- 
nală) și 1 500 m 4:13,6 (VI serii).

• Participări la campionatele europene : 1966 — 800 
m 2:08,0 (V semifinală), 1969 - 800 m 2:03,0 (V) 1971

b — 800 m 2:03,9 (V semifinală) : in sală : 1971 — 800 ra 
,1 2:06,5 (II), 1972 - 800 m 2:05,2 (II), 1974 - 1 500

4:17,2 (IV), 1978 - 1 500 m 4:07,1 (I) ; la „Cupa Euro
pei- - finală : 1973 - 1500 m 4:21,5 (VI) și 1977 - 800 
m 2:01,3 (IV).

• A făcut parte din echipa Europei care a infîlnit 
respectiv, a Statelor Unite : 
și 1978 (sală) - 1 500 m

1 formația Americii și, 
, 1969 - 800 m 2:03,8
: 4:05,4 (I).
L*wwwww£

(H)

cu 
meravi- 

Ha 
A- 
a- 

cu-

cursului să remarce 
voce tare : „E 
gliosa questa Silai... 
trentasette anni !... 
plauze frenetice i-au 
coperit următoarele
vinte, care n-au mai pu
tut fi auzite de nimeni.

Ileana Silai a obținut 
acum, la Milano, poate 
cel mai 
carierei 
carieră 
numără 
cenii și 
sezonul 
rilor 
Melbourne din 1956. 
acest context ni se pare 
foarte interesantă și ex
trem de elocventă con
statarea că, la data de
butului său atletic, cele 
mai multe dintre adver
sarele de astăzi ale Ile
nei Silai abia învățau să 
meargă, copăcel-copăcel, 
iar altele nici măcar nu 
se născuseră !

Dacă ne-am referi 
chiar și numai la acest 
amănunt și tot apare pe 
deplin justificată admi
rația crainicului ita
lian, căci Silai este in
tr-adevăr minunată și 
demnă de toată admira
ția iubitorilor atletis
mului, impunîndu-se de 
o manieră netă în între
cerea continentală și, 
după două zile, pe ace
eași pistă, chiar și în ca
drul meciului Europa — 
S.U.A., curse in care a 
obținut cele mai bune re
zultate ale ei în con
cursurile de sală. Dealt
fel, este de-a dreptul

mare succes al 
sale sportive, o 
prodigioasă care 
peste două de- 

care a început în 
următor Jocu- 

Olimpice de la 
în

cum îi spun prietenii — 
a coborit pentru prima 
oară — de mai multe ori 
apoi — sub 2 minute pe 
800 m (1:59,8 la 1 iulie, 
1:59,19 la 17 iulie, 1:58,3 
—- record 
7 august 
1:57,39 —
— la 28 august).
dintre aceste performanțe

național — la 
și, In sfîrșit, 
un nou record 

Ultima

cut Întrebarea : „Dacă la 
36 de ani Silai a fost cea 
mai bună semifondistă a 
lumii, de ce atunci la 31 
de ani, in 1972, ea n-a 
fost campioană olimpi
că ?“. Ițu ascultă între
barea, rămîne pe ginduri 
cîteva clipe și răspunde : 
„Pentru că în anul Jocu
rilor
n-am fost cea mai bu
nă !“.
Dumitrescu, care se ocu
pă de trei ani de pregă
tirea Ilenei Silai, încear
că, la rîndu-i, un răs
puns, dar cu multă stin
ghereală : „Cred că abia 
acum, din punct de ve
dere metodic, al pregă
tirii generale și specia
le, Ileana a atins matu
ritatea sportivă. Abia a- 
cum știe, intr-adevăr, ce 
vrea pe pistă și practică 
fără rezerve, așa-numitul 
«atletism total-, care are 
în vedere nu numai pre
gătirea și concursul, ci 
și refacerea, odihna, ali
mentația etc. Acestea au 
ajutat-o să atingă nive
lul valoric cunoscut și 
sper s-o ajute, in conti
nuare, să realizeze cifre 
și mai bune la 1500 m, 
probă la care și-a propus 
să coboare sub 4 mi
nute !“.

Ileana Silai a adus, în 
atletismul nostru, la ma
re preț munca neosteni
tă, seriozitatea deplină și 
modestia împinsă pină la 
limită, calități prin care 
întreaga ei activitate poa
te fi luată ca model de 
tinerii practicanți ai a- 
cestui sport.

de la Miinchen

Antrenorul Silviu

MARIA ALEXANDRU LA A DOUA TINEREȚE
• „Nu mi-a plăcut să mă vîntur de colo-colo" (de 26 de ani la 
clubul Progresul !) # „In sport trebuie să fii optimist, să crezi în 

victorie" ® Talentul este necesar, dar nu este suficient...

1957
1958
1959
1960
19611964 (a
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Cifrele dintre paranteze 
tiv in bilanțul național

•) In concursuri de sală
vwww

EVOLUȚIA REZULTATELOR ILENEI SILAI :
400 m — 800 m 1 500

62,9(19) — —
63,2(22) — —
60,0(6) 2:22,6(12) —
59,4(2) 2:21,0(7) —

întrerupt activitatea campetlționalâ

58,4(10) 2:13,9(7) -
56,3(1) 2:07,8(1) —
55,7(1) 2:05,6(1) —
54,5(1) 2:01,8(1) —
53 6(1) 2:03,0(1) —
54,4(3) 2:02,5(1) —

2:00,9(1) 4:30,4(6)
58,5(26) 2:00,0(1) 4:19,2(3)
57,8(20) 2:02,8(1) 4:12,0(1)
57,9(24) 2:06,4(3) 4:16,3(2)

— 2:04,4(3) —
56,3011) 2:00 6(2) 4:06,2(3)

1 :57,4(1) 4:04,2(2)
- 2:03, (2)* 4:05,4(2)

a fost și cea mai bună 
din lume în bilanțul anu
lui, după cum rezultatul 
său la 
fost al 
întreg 
această 
este, fără discuție, un a- 
devărat fenomen al atle
tismului, așa cum a fost, 
cu cîțiva ani mai înain
te, și Lia Manoliu.

în mod firesc s-a năs-

1500 m (4:04,17) a 
doilea din 1977 pe 
mapamondul. în 

privință Silai

indică locui rezultatului re spec-

Proiecte de viitor ? 
„Mai multe : în primul 
rînd o bună pregătire 
pentru campionatele eu
ropene de la Praga, un 
nou record la 1500 m și 
apoi, in funcție de aces
tea, abia mă voi putea 
gîndi dacă la Jocurile 
Olimpice de la Moscova 
voi fi pe pistă sau in 
tribună...”

Romeo VILARA

Maestra emerită a spor
tului Maria Alexandru 
este una dintre figurile 
proeminente ale mișcă
rii noastre sportive. De-a 
lungul unei cariere spor
tive neobișnuit de lungi 
ea a adus patriei 3 titluri 
de campioană mondială 
și 4 de campioană euro
peană, ultimul cucerit zi
lele trecute, la Duisburg, 
in proba de dublu femi
nin. întreaga ei activi
tate este reprezentativă 
pentru mișcarea sportivă, 
dezvoltată neîncetat de 
partidul nostru. La 12 
ani, o fetiță participa la 
un concurs de masă în 
localitatea Băile Hercu- 
lane, unde lucrau părin
ții săi, iar ochiul expert 
al unui specialist deslu
șea în jocul ei calități 
capabile să o ducă pe 
drumul anevoios dar plin 
de satisfacții al marii 
performanțe.

Pe carnetul de legiti
mare al Măriei Alexan
dru, la rubrica „asocia- 
ția-clubul“ rămîne în
scrisă, după 26 de ani, o 
singură unitate : Progre
sul București. „Am venit 
la Progresul și port și 
astăzi culorile aceluiași 
club — ne spunea recent 
Maria. Nu mi-a plăcut să 
mă vîntur de colo-colo. 
Colectivul m-a ajutat și 
m-a înțeles, m-a încu
rajat în momentele mele 
grele, in viața sportivă, 
ca și în cea personală”.

Am intrebat-o pe Ma
ria dacă se consideră un 
talent. Nu e de părere că 
a fost prea talentată. A 
muncit, și muncește e- 
norm, ca să-și mențină 
și să-și perfecționeze 
forma sportivă. „Tenisul 
de masă, ca orice sport, 
cere pregătiri zilnice, 
dacă vrei să fii cineva. 
Nu spun că talentul nu e 
necesar, dar fără muncă, 
efectuată cu dăruire, a- 
desea scrișnind din dinți, 
talentul rămîne un po
tential nevalorificat. Citi 
copii talentati n-au tre
cut prin clubul nostru, 
pe la secția de tenis de 
masă ? Toți cei care au 
crezut că le e destul ta
lentul n-au ajuns prea 
departe, fiind întrecuți 
de colegii lor mai puțin 
talentați, dar care au 
muncit din răsputeri".

Știți unde era Maria 
Alexandru a doua zi du
pă cutremur, deși casa îi 
fusese grav avariată ? în 
sala de tenis de masă de 
la Progresul, pe care era 
bucuroasă că o găsește 
intactă. „Am trecut noi 
prin multe — spunea — 
vom trece și prin asta".

Da, Maria este tipul 
sportivului optimist. Ne-a 
spus-o chiar ea, gîfîind, 
după un antrenament 
tare, pe o bancă din 
Rhein-Ruhr-Halle, la

Duisburg : „Cine nu e 
optimist, să nu se apuce 
de sport. Nu am ajuns la 
virsta cind să dau sfa
turi, dar in sport, in te
nisul de masă — mai 
ales — trebuie să crezi in 
victorie, să te mobilizezi 
chiar dacă ești condus cu 
20—0 ! Niciodată nu ești 
învins dinainte, nici un 
meci nu este imposibil 
de cîștigat. Doar sint a- 
tîtea cazuri de răsturnări 
incredibile de situații. 
Trebuie să lupți, să nu

centă — 1500 de lucși ! — 
la care se joacă azi pre
tutindeni".

„Om de echipă". Maria 
Alexandru luptă din răs
puteri, își suplinește cel 
mai adesea partenerul și 
îl încurajează în momen
tele grele. Exemplul ei 
minunat a impresionat 
profund pe toți cei pre- 
zenți. „Ce se întimplâ cu 
Alexandru ? De unde a- 
tîta putere ?“ — eram a- 
desea întrebați.

De unde atîta putere?

1963, Praga

1969, Munchen

1971 Nagoya

1960, Zagreb

1966, Londra 
1978, Duisburg

1961, Pekin 
1973, Sarajevo 
1975, Calcutta

1964, Mol mă
1968, Lyon
1974, Novi Sad
1976, Praga

3 titluri de CAMPIOANA

5 medalii de argint

4 titluri de CAMPIOANA

4 medalii de argint

• medalii de bronz

S-a născut la f _ __ T “___ __________
brie 1939. Înălțime 158 cm, greutate 54 kg. Face parte 
din ciobul sportiv Progresul București. Antrenoare, Ella 
Constantinescu. A început să practice tenisul de masă 
de performanță în anul 1953, sub îndrumarea antreno
rilor Constantin Comamischi și Farkas Paneth.

Plugova (Caraș-Severin). la 30 decem-

41 d« titluri de CAMPIOANA REPUBLICANA

accepți niciodată postura 
de învins. Dacă te con
sideri însă învingător 
cind ai un avans mare 
de puncte, și-ți reduci a- 
tenția sau efortul de mo
bilizare, ești pierdut" 1

Marile concursuri — 
campionatele europene, 
mondiale — durează cam 
10 zile, cu multe probe și 
mulți adversari, de di
mineață și pină noaptea 
tîrziu. Un efort fantastic, 
și fizic, și nervos, pen
tru sportivul care vrea 
să ajungă pe podium. 
Cum reușește Maria să 
facă față, mai ales — să 
ne ierte — acum?...... Sint
turnee mari, la care vil 
pregătit anume. Tot se
cretul e să-ți organizezi 
timpul. Cunoști progra
mul, îți planifici antre
namentul, meciul și odih
na. Mă refer la somnul 
de noapte, fiindcă ziua 
patul e moarte curată 
pentru sportivi!... După 
meci, te miști incă in sa
lă. apoi ieși puțin la aer, 
să te oxigenezi și să mai 
scapi de lumina fluores-

MONDIALA

EUROPEANA

feminin 
feminin 
feminin 

feminin 
mixt

— dublu
— dublu
— simplu feminin
— dublu feminin

feminin 
mixt

— dublu
— dublu
— dublu
— simplu feminin

feminin 
mixt 
feminin

Din colectivul în care 
joacă de 26 de ani. De la 
antrenorii săi, unii — ca 
Ella Constantinescu 
fiindu-i cîndva tovarășe 
de joc și de succese la 
campionatele mondiale. 
Din antrenamentele ei 
zilnice, alerte, de regulă 
în tovărășia băieților, 
fiindcă ei joacă mai tă
ios, mai dur. Din marea 
ei dragoste de patrie. 
Din marea ei modestie, 
pentru că — poate ați 
văzut la televizor — Ma
ria nu aruncă cu paleta 
în sus după punctul care 
îi aduce victoria su
premă.

Seara, tîrziu, cind toa
tă lumea — și învingă
tori și învinși — petre
cea, Maria privea în tă
cere. Am îndrăznit o ul
timă întrebare : cit mai 
joci, Maria ? „Vă răs
pund ea și acum doi ani: 
nu mi-am spus ultimul 
cuvînt".

Maria Alexandru e în
că tînără.

Mircea COSTEA



un fel 
ba se 
psihic",

(culmea : am remarcat 
două ori cum pină și 
furios pe un fault sau 
încercat să răspundă

Un subiect major starea de conștiință

FORJA MORAIA A ECHIPEI, UN MOI (IR CARE 
A ÎNCEPUI SĂ FIINCJIONEIE IA ISTANBUL

VALOARE + FORMĂ + OBSERVARE PERMANENTA 
LOTURI CU ADEVĂRAT REPREZENTATIVE

Ani de zile i-am admirat și 
i-am iubit pe handbaliști pen
tru dăruirea lor exemplară, 
pentru forța lor morală expri
mate printr-o combativitate a- 
junsă legendară. Cu fotbaliștii, 
răsfățații și de atîtea ori ca- 
pricioșii noștri fotbaliști, am 
stat, de regulă, mult mai slab 
la acest capitol. Ne urmărea — 
în ceea ce-i privește — 
de fatalitate ; fotbaliștii 
„pierdeau", ba „cădeau 
ba „nu-și învin
geau complexele" 
etc. — motive 
cîntate ani și 
ani pe toată gama în 
care, din păcate, le mai auzim 
și astăzi.

Ne-a fost însă dat să vedem 
miercuri, pe micul ecran. un 
film (de joc) pe care mulțl nu 
l-ar fi crezut dacă nu l-ar fi 
văzut (dacă li s-ar fi povestit 
numai) cu ochii lor. I-am văzut 
pe Cheran, Ștefănescu, Sătmă- 
reanu. Vigu, Romilă, Dobrin, 
Boloni, Bălăci, Dudu Georgescu 
căzînd — din alunecare sau din 
fault — o dată, de 10 ori. de 15 
ori în noroi, de unde se ridicau 
cu o vizibil încrâncenată voință 
la luptă 
de vreo 
Dobrin, 
altul, a 
faultului prin fault, el care co
mite o duritate la un an o da
tă !). Totul era împotriva lor ; 
ei, ai noștri, rataseră, turcii în
scriseseră destul de repede, și a 

refrene pe

Un imperativ după primul test al olimpicilor

ALTOI PROASPĂT, DIN MERS,

urmat mai mult de o oră de a- 
lergie pentru noi și de încercări 
și eforturi zadarnice de egalare 
pentru jucătorii noștri. Zadar
nice pentru că fotbaliștii turci 
alcătuiseră un zid de netrecut, 
zadarnice pentru că mingea nu 
putea trece de oameni, de no
roi, de bălți, iar noi înnebuneam 
la televizor văzînd că este ca și 
imposibil să egalezi în condițiile 
de miercuri. Și ceea ce 
dintre noi

unii 
n-au mai crezut, au 

crezut, au avut 
puterea sufletului 
să creadă pină in 
ultima clipă, jucă- 
care au luat detorii noștri, 

la capăt contraatacurile de 5 
ori, de 10 ori, de zeci de ori, cu 
răbdare, cu voință, cu o super
bă forță morală.

în clipele acelea care s-au a- 
dunat intr-o.» oră, fotbaliștii 
noștri ne-au solidarizat ome
nește pe toți splendidului lor 
efort depus pentru noi. pentru 
cei de acasă, pentru România. 
Prin felul cum luptau, prin 
forța lor morală, fotbaliștii noș
tri meritau din plin să fim ală
turi de ei.

Firește, nu ne-am pierdut lu
ciditatea, 1—1 la Istanbul nu 
este un rezultat formidabil, dar 
echipa noastră ne-a convins 
miercuri că poate să aibă sta
rea de spirit, starea de conști
ință a unei echipe mari. De aici 
începe totul, de la starea de 
conștiință !

Marius POPESCU

Echipa națională a început se
zonul 1978. L-a început în depla
sare, la Istanbul, prezentînd o for
mație cu trei noutăți față de „un- 
sprezecele" care a încheiat sezo
nul, noutăți in sensul revenirii la 
reprezentativă sau a titularizării 
din primul minut — Răducanu. 
Dobrin, Ștefănescu.

L-a început cu un rol nou pen
tru Bălăci.

L-a început cu debutanți pe 
banca de rezerve : Speriatu, Radu
lescu, acolo unde i-am întîlnit și 
pe reconvocații Anghelini și Mehe- 
dințu, unde s-a aflat și recordma
nul selecționărilor, Lucescu, ca și 
Hajnal pină la intrarea lui, simți
tă, în joc.

Prin urmare, așa cum s-a mai 
scris și s-a mai spus, reprezenta
tiva a apărut cu un lot inglobind 
toate generațiile prezente in fotba
lul nostru, de la Lucescu și Do
brin la Rădulescu și Speriatu. Ce 
a însemnat, sub acest aspect, ope
rația de alcătuire a selecționatei, 
comparind-o cu baZa aceleiași ac
țiuni din anul trecut ? Din însăși 
alcătuirea lotului se vede că aria 
selecției s-a lărgit în toate sensu
rile : geografic, categorii de vîrstă 
și de experiență a jucătorilor, nu
mărul cluburilor care au dat titu
lari lotului. Era modalitatea care 
se impunea față de situația de 
fapt din acest început de „stagiu
ne", față de ceea ce arăta campio
natul. Ea a avut ca idee de bază 
unul dintre criteriile clasice ale 
selecției : alegerea in funcție de 
valoare și formă a candidaților la 
cele 11 tricouri ale selecționatei. 
Sigur că orice selecționer și-ar 
dori situații ca acelea in care un 
club sau o singură generație furni
zează baza echipei naționale. Fot
balul polonez — de pildă — con
tinuă să-și alimenteze frumoasele 
performanțe din ultimii ani de la 
același grup de jucători, supus, 
încă din 1970. de selecționerul 
Kăzimir Gorski, unei îndelungi 
pregătiri comune, el rcprezentînd 

o promoție de excepție a repre
zentativei de tineret. Această pro
moție a devenit campioană olimpi
că în 1972, a urcat pe podiumul 
campionatului lumii din 1974 și, 
deși e mai bătrînă acum cu opt 
ani, încearcă să se impună — a- 
proape în aceeași componență ca 
în momentul fericitului ei start — 
și în marea competiție argenti- 
niană. Enzo Bearzot, selecționerul 
italian, se poate socoti avantajat 
de faptul că aproape trei sferturi 
din echipă i-o furnizează tandemul 
cluburilor Juventus — Torino. Ani 
de zile, reprezentativa Uniunii So
vietice a utilizat cu succes grupul 
de valoroși internaționali de la Di
namo Kiev, după cum, la un mo
ment dat, naționala olandeză a- 
proape se confunda cu Ajax. Dar, 
repetăm, acestea sînt cazuri 
de excepție, cazuri care pot ad
mite, la un moment dat, exceptări 
de la regula selecției pe bază de 
valoare + formă în virtutea păs
trării bunei funcționări a blocului 
furnizat de un club sau altul.

Pentru marea majoritate a ca
zurilor însă (și o simplă citire a 
loturilor probabile ale celor 18 
participante la turneul final al 
C.M., reprezintă cea mai convingă
toare probă a justeții afirmației 
noastre), operația de selecție obligă 
la reuniri de generații, de stiluri 
de jucători in echipa națională. 
Este și situația actuală a fotba
lului nostru care nu dispune de o 
echipă de club, sau de o generație 
de excepție capabile să-i furnizeze 
osatura. Pentru început, s-a con
statat la Istanbul o destul de bună 
omogenizare a fotbaliștilor de di
verse vîrste, grade de experiență 
etc. Și așa și trebuie să fie într-o 
formație care se numește repre
zentativă. De la vechile „stele" 
ale fotbalului nostru, Răducanu, 
Dobrin, pină la mezinul formației, 
călit și el în destule meciuri, grele, 
Bălăci, fiecare a demonstrat un a- 
devărat spirit de echipă și mîiltă 
ambiție. Sigur că criteriul de care 
ne ocupăm — valoarea plus forma — 

presupune o neîncetat» prompt! 
dine in selecție, permzngpțe r« 
țări, corijări, adică adxptSre* J 
tului la situația reală, eTiveați 
momentul fiecărui meci. De tj 
— după ce am menționat 
reconvocări sau apariții ia 
sau poate pornind tocmai ie J 
ne exprimăm speranța (care, 
fapt, este o condiție a unei el 
teri neîncetate a prestațiilor 
re ale echipelor noastre repred 
tative) eă cei care nu au intrai 
această fază de reevaluări sau 
prime dovezi de încredere 
pune forțe noi in „rezervorul I 
bițiilor lor" : jucători mai vJ 
sau mai noi, mai in virstă sau 
neri.

Programul internațional al 
balului nostru, în acest sezon, i 
vede apariția pe trei scene ofiq 
ale selecționatelor române : ecn 
A în Campionatul european, 
olimpică in preliminarii, cea 
tineret în proba rezervată ei 
Campionatul european. Cel pi 
70 de jucători se vor afla în d 
mauență sub „focul observați 
pentru selecție" ; este nevoie, ■ 
urmare, de aportul tuturor forța 
De la Dumitru, Dinu, Ispir, KaM 
etc. pină la Vamanu, tr^g^^ 
toate generațiile, prin toate 1 
ourile eșalonului performanței, 
teptăm răspunsuri nete (unele s 
și dat, e cazul lui Dinu, const 
meci de meci în actuala stagiu 
și convingătoare. După cum J 
de dorit ca ochii selecționerilor 
nu scape din vedere și aceste d 
didaturi. Mai cu seamă pe cele 
echipelor din provincie, nu de 
ține ori uitate cu jucătorii lor 
petat recomandați pentru Io 
de randamentul din campionat.

Imbinindu-se mereu elemen 
esențiale ale selecției, valoarea 
forma, cu o neîntreruptă muncă 
observare se va ajunge in ade 
la o alcătuire reprezentativă a 
turilor.

Eftimie IONESC

PE UN TRUNCHI SOLID
Noua activitate a selecționatei noastre 

olimpice, al cărei obiectiv final îi con
stituie, cum se știe, participarea la J.O. 
de la Moscova, a început miercuri prin 
iestul susținut la București, pe Stadio
nul Republicii. Un test, in linii mari, 
reușit, nu otît prin rezultatul jocului cu 
F.C. Petrolul (2—0), cît prin maniera de 
Joc prescrisă de antrenorii Cornel Dră
gușin și Ion Nunwei'.ler și adoptată, in 
bună măsură de jucători in pofide 
gazonului a duci nd cu un burete suprasa
turat de ploaia căzută din abundența. 
Intr-adevăr, străduindu-se să aplice la 
nivel de reprezentativă, încă de Ic pri
mul examen, marcajul și demarcajul, 
componenții lotului olimpic au asigurat 
jocului unele ele mente-pi Ion și anume 
echilibru și orientare în cele două mari 
faze, de apărare și de atac. „Să jucati 
așa CUM NU PREA OBIȘNUIȚI, D’.N 
PACATE, SA O FACEȚI IN CAMPIONAT, 
la echipele voastre, le spunea G Drâ- 
Îiușin jucătorilor înaintea partidei. „Alt
ei, adăuga el, nu vom putea fi compe

titivi nici în preliminarii, nici, in caz de 
calificare, la turneul final din 1980 cînd, 
este lesne de înțeles, dinamica fotbalu
lui va atinge cote superioare ce!or de 
mi“.

Pe fondul evoluției mulțumitoare a 
ansamblului, au apărut insă și unele 
greșeli individuale ole selecționabiiilor. 
Pe parcursul celor două reprize, le-am 
„desprins", cu precădere, pe acestea : 
min. 10 — M. Zamfir „urcă" mult cu ba
lonul la picior spre jumătatea adversă, 
apoi pasează scurt cu latul (transmitere 
telefonată) pe jos... în băltoacă, unui 
jucător petrolist care a putut intercepta 
cu ușurință ; min. 12 — Vrînceanu șu- 
tează la poartă din apropierea liniei de 
fund în loc să centreze ; același Vrin- 
ceanu repetă eroarea în min. 26 ; min. 
17 — TiWhoi, stoperul de marcaj, ore o 
intervenție pripită, neregulamentară e- 
xact pe linia de 16 m ; min. 25 — Tili- 
hoi repetă atacul periculos Ic adversar, 
la 20 m de poarta lui Lung ; m*n. 40 — 
Bârbulescu pasează oe jos, spre lateral, 
ÎN MIJLOCUL PROPRIULUI CAREU, unui 
coechipier urmărit îndeoțxoaoe de ad
versarul direct ; min. 55 — Grigore cen
trează la întîmphare, din zona sa, deși

M. Zamfir îi venise în ajutor pentru a 
iniția împreună o acțiune de învăluire...

...Erori nu prea multe, dar toate ți- 
nînd de concepție, ceea ce, dat fiind 
vorba de jucători selecționați in ol doi
lea lot reprezentativ al țării, le face 
de-a dreptul supărătoare. Sintem con
vinși, aceste greșeli au fost reperate și 
de antrenorii G Drăgușin și I. Nunweil- 
ler. Bine ar fi insă ca ela, aceste la
cune aparținind totuși unor fotbaliști de 
Divizia A, să fie corectate la duburi. 
Pentru ca la convocările ulterioare ale 
lotului, timpul afectat pregătirilor să 
fie cheltuit în întregime cu lucruri in
tr-adevăr serioase. Ce zici, V.-înceanu ? 
Dar dumneata, Ion Nunweiller ? Nu e 
păcat ca un fotbalist înzestrat, cu reale 
calități de extremă, să nu se împlinească 
din cauza unor erori corectabile ?

In general, se poate aprecia că ope
rațiunea de selecție pentru această pri
mă acțiune a olimpicilor a avut o aco
perire logică, nucleul lobului alcâtuindu-l 
o serie de jucători componenți anul tre
cut ai reprezentativei de rineret : Lung, 
Bârbulescu, Tilihoi, Agiu, Zahiu, Borna, 
M. Răducanu. Radu II, Vrînceanu ș.a. In 
afară de aceștia, antrenorii au apelat 
la cițiva fotbaliști cu oarecare expe
riență competitională internațională (ca 
Beldeanu și Mulțescu, verificați și cu 
alte prilejuri. dor nu... descalificați), 
promovind de asemenea curajos și nume 
noi din provincie, precum buzo'anul 
A. Nîcoloe si tîrgovișteanul Grigore. Pen
tru proxima acțiune a olimpicilor (un 
meci international în ziuc de 5 aprilie), 
G Drăgușin și I. Nunweiller vor alcă
tui „11 "-le din cei 18 jucători încercați, 
miercuri, cu F. C. Petrolul. Apoi, pe 
parcurs, la următoarele teste ale anului 
1978, vor apela — după cum ne-au de
clarat — și la alți jucători ai divizio
narelor A și B ca-e se relevă in cam
pionatele respective și core n-au trecut 
încă prin filtrul selecțiilor. Soerâm insa 
ca toate aceste experiențe din mers sa 
se focă gîndit, pe un anume nucleu de 
echipa, incit să nu afecteze nici idsea 
de armonizare și, implicit, nici con
cepția de joc.

...PLOAIE DE CARTONAȘE
GALBENE Șl ÎN „B"

Cele trei etape ale Di
viziei B, disputate pină 
in prezent, au arătat că 
majoritatea echipelor sint 
hotărite să depășească 
nivelul modest al evolu
țiilor lor din toamnă și, 
totodată, să-și îmbogă
țească zestrea de puncte. 
Din această cauză, meciu
rile au fost, în general, 
interesante, soarta uno
ra dintre ele hotărindu-se 
chiar in ultimul minut 
de joc. Dar nu întot
deauna întrecerea pen
tru intijetate a fost

„TROFEUL 
PETSCHOVSCHP

Situația în „Trofeul Pet- 
schovscbi* (decernat anu
al de ziarul nostru celui 
mai sportiv public), după 
22 de etape, se prezintă 
astfel : 1. Tîrgoviște 9,40
(in etapa a 19-a a primit 
nota l și nu 7 cum — 
dintr-o eroare — a apă
rut) ; 2. București 9,15 ;
3—4. Craiova și Constanța 
9,00 ; 5. Tg. Mureș 8,91 ; 
6. Pitești 8.80 ; 7—8. Satu 
Mare și Arad 8.75 : 9. Plo
iești 8,72 ; 10. Oradea 8,70; 
11. Bacău 8,58 ; 12. Iași
8.54 ; 13. Reșița 8,45 ; 14. 
Timișoara 8,30 ; 15. Hune
doara 8,20 ; 16. Petroșani
8,00.

dusă in mod corect, unii 
jucători apelind la mij
loace neregulamentare cu 
scopul principal de inti
midare a adversarului. 
Numai așa se explică fap
tul că arbitrii au trebuit 
să apeleze la 143 de 
CARTONAȘE GALBE
NE (!!) pentru a tempe
ra zelul unor jucători (42 
in prima etapă, 52 in 
cea de a doua și 49 in a 
treia — cifră insă pro
vizorie, deoarece la fede
rație n-au ajuns... toa
te foile de arbitraj ale 
etapei cu nr. 20). Se pa
re că mulți jucători și-au 
făcut un obicei din a în
călca cu regularitate re
gulamentul și de aceea au 
acumulat un mare număr 
de cartonașe galbene. Ia
tă numele cîtorva dintre 
ei ; Deselnicu (F.C.M. Ga
lați) — 5 în tur și 2 în 
retur, Iamandi (Delta 
Tulcea) — 6—1. Iordache 
(F.C.M. Giurgiu), Ceaușiu 
(Aurul Brad) și Stoia 
(Minerul Moldova Nouă) 
— 5 — 1, Boloș (Minerul 
Lupeni) — 4 — 1, iar 
Oancea (Tractorul Bra
șov), Bordeianu (C. S. 
Botoșani), Furnea (Di
namo Slatina) și Tele
graf (F.C. Brăila) — cite 
2 in retur.

PARTIDA PROGRESUL IIICAN - RAPID] 
DOMINĂ ETAPA

seria I : • Ceahlăul P. Neamț — F. C. Brăila J 
N. Petriceanu (București) o I.C.I.M. Brașov — ReM 
Ionul Săvinești : St. Dinu (București) • F.C.M 
Galați — C.F.R. Pașcani : C. Ioniță II (București)
• C.S.M. Suceava — Steagul roșu Bran 
șov : I. Rus (Tg. Mureș) • Nitramo-nia Făgăraș
C. S.U. Galați : V. Catană (Cărei) • Oltul Sf 
Gheorghe — Tractorul Brașov : I. Vasiloiu (PloJ 
iești) • C.S. Botoșani — Victoria Tecuci : A. BăJ 
dulescu (Ploiești) • Delta Tulcea — Portul ConJ 
stanța : St. Marin (București) • Viitorul Vaslui -H 
Gloria Buzău : R. Stîncan (București).

SERIA A ll-a : • Muscelul Cîmpulung — Uni-^ 
rea Alexandria : C. Mateescu (București) • Praj 
hova Ploiești — Metalul Plopeni *. V. Naumcei 
(lași) • Celuloza Călărași — Carpați Si.^ia
D. Arndt (Iași) • Progresul Vulcan Bucureștr -H 
Rapid București : M. Buzea (București) — se disn 
pută astăzi, de la ora 16, pe Stadionul Republicii
• Pandurii Tg. Jiu — Electroputere Craiova I 
I. Pop (București) e Metalul București — Auto
buzul București’: F. Coloși (București) • Chimiei 
Rm. Vîlcea — Gaz metan Mediaș : E. Blaciot 
(Constanța) • Chimia Tr. Măgurele — Șoimii Si-] 
biu : T. Podaru (Brăila) • F.C.M. Giurgiu — DiJ 
namo Slatina : Gh. Ionescu (Brașov).

seria A Ili-a : • F. C. Baia Mare — Auru 
Brad : V. Ciocîlteu (Craiova) • Victoria Căl^n -J 
Mureșul Deva : Gh. Jucan (Mediaș) • C.F.R. 
Napoca — U.M. Timișoara : Al. Ghigea (Bacă^
• Armătura Zalău — Metalurgistul Cugir : N. Dij
nescu (Rm. Vîlcea) • Avîntul Reghin — Minerul 
Moldova Nouă : E. Svitlec (București) — se 
dispută la Odorhei • Dacia Orăștie — Chimică 
Tîrnăveni ; v. Navroschi (București) • C.F.R. Ti
mișoara — Minerul Lupeni : V. Gheorghe (Crai 
iova) • C.I.L. Sighet — „U“ Cluj-Napoca : C|
Ghiță (Brașov) • Victoria Cărei — Gloria Bis- 
trița : T. Andrei (Sibiu).

După cum se vede, și 
în retur comportarea ju
cătorilor în teren este 
încă departe de cerințe. 
Cine este primul păgu

bit ? Fotbalul ! Pină 
va mai tolera fedei 
această situație ?

P. VINTIIGheorghe NICOLAESCU

g

CONSILIUL NAȚIONAL
PENTRU EDUCAȚIE
FIZICA SI SPORT

angajează prin concurs :
— 3 instructori sportivi I. la Sec

ția sport de performanță și pre
gătire olimpică — avînd una din 
specializările :
• box
• lupte
• schi
• sporturi nautice
• atletism

— 1 antrenor federal ia Federa
ția Română de Handbal, cu res
pectarea prevederilor Legii nr. 
12/1971.

Cererile de înscriere se primesc 
pînă la data de 10 aprilie 1978. 
Informații suplimentare se pot 
obține de La Serviciul personal 
al C.N.E.F.S. — telefon 11.10,05.

g G. GEORGE, BLAJ. F.I.F.A. în
seamnă Federația Internațională 
de Fotbal Asociație. Titulatură 
veche, englezească, puțin bizară 
astăzi, dar care a avut anumite 
rațiuni la vremea ei.

MARIN ÎNOTA, BUCUREȘTI, 
în aproape toate edițiile campio
natului național de fotbal, Stea
ua a ocupat locuri fruntașe, a- 
vînd la activ și 8 titluri de 
campioană. Singura ediție de ne
plăcută aducere aminte pentru 
această echipă a fost cea din 
1964—1965, cînd Steaua s-a clasat 
pe locul 12 din 14 echipe, fiind 
la un pas de... retrogradare.

COSTEL NEGRU, COMUNA 
FALCHIU. „Sînt elev în clasa 
a vn-a la Școala generală și îmi 
place foarte mult călăria. Poate 
că n-o să mă credeți, dar călă
resc de la vîrsta de 4 ani și sînt 
convins că aș putea practica a

cest sport la nivel de performan
ță. Cu cine trebuie să iau legă
tura, pentru ca visul meu să nu 
rămînă un simplu vis 7“ Adre- 
sați-vă, fie la C.S.M. Craiova, fie 
la C.S.M. Sibiu (ne-am gîndit la 
unitățile sportive cele mai apro
piate de dv.) care au secții de 
călărie. Cu siguranță că sînt in 
căutarea unor tineri cu aptitu
dini pentru călărie. Deci, mulțu
mirea ar fi reciprocă !

MANOLE LUCOPOL, GIURGIU. 
Din evidența noastră reiese că 
Bie Năstase și Ion Tiriac n-au 
încheiat cu un bilanț rău nici 
anul 1977, deși anii au început, 
oricum, să-și spună cuvlntul Năs
tase a cîștigat turneele de la 
Ciudad de Mexico (întrecîndu-1 
în finală pe W. Fibak) și Aix- 
en-Provence (b. G. Vilas) și a 
ajuns în finală la turneele de la 
Rotterdam (p. la Stockton) Și 
Virginia Beach (p. la Vilas). De

curs mai mult de 15 metri (r.u- 
mărul loviturilor de padelă r.u 
are importanță) startul se repe.ă. 
Altfel, concurentul se descurcă 
cum poate l

4 ori a ieșit învingător în proba 
de dublu : la St. Louis, Houston 
și Londra (cu Panatta) și Aix- 
en-Provence (cu Tiriac) iar Ion 
Tiriac, jucînd alături de Vilas, 
a mai cîștigat 3 probe de dublu: 
la Baltimore, Nisa și Teheran. 
Și nu uitați că Die Năstase și 
Ion Tiriac împlinesc în vară 32 
și, respectiv 39 de ani. Să le u- 
răm celorlalți tenismani ai noș
tri succese asemănătoare la vîrs
ta lui Năstase și Tiriac !

G. SCHULHOFF, TIMIȘOARA, 
într-o cursă de caiac, dacă pa- 
dela unui concurent se rupe îna
inte ca ambarcațiunea să fi par

tai
ION MUNTEANU, S ACELE. 

Sinteți posesorul unor colec;.. de 
publicații sportive și sînteți dis
pus să vă despărțiți de o par^e 
dintre ele. Publicăm adresa dv. 
pentru eventualii amatori: orașul 
Săcele, str. Bucegi nr. 3, j-d. 
Brașov.

ur 
al

•-

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Ce 
trebuie să țină minte fotbal Ui 
noștri din toate eșaloanele :



ANTRENORUL - 0 PROFESIE STABILĂ,
înaintea etapei a 23-a NU 0 PASIUNE TRECĂTOARE

BULETINUL DE ȘTIRI"
sc impun acfiuni ferme pentru reconsiderarea roiului tehnicienilor fotbalului nostru

CELOR 18 DIVIZIONARE „A'^
C_S. TIRGOVIȘTE și-a făcut 
c-ețue obișnuite, antrenorul N. 
. asupra eficacității li-
oj siac. Singura mdisponibili- 
— Enache, căruia I s-a scos 
—. dar nu va putea fi folosit 
artida de duminică ; UNIVER- 
tea Craiova a jucat joi la 
ști și, după cum ne-a comu- 

corespondentul nostru Gh. 
Intrecind echipa loca- 
cu 6—o prin punctele 
Cirțu (2), Marcu (2), 

Ciobanu. De remarcat 
Boldici Intre buturi. Nu 

Donose, suspendat pentru

rghișan, 
Togresul 
taie de 
eanu și 
tirea lui 
uca 
cartonașe galbene.

BITRII PARTIDEI : C. 
- V. Roșu și N. Suciu 
trești).
A.S.A. TG. MUREȘ a 
siamente .......................

Dinulcs- 
(toți din

efectuat 
obișnuite. Ieri s-au 

irat celorlalți jucători și inter- 
Inaui Hajnal și Boloni. Marți, 
Ui a susținut un meci amical 
sdupa Electromureș. Pregătirile 
*u partida cu Steaua (așteptată 
cu mare interes) au fost în- 
8fcvPrintr-un ,joc-școală“ cu 
ta ă^-juniori ; STEAUA H are 
l-ncașui Sameș indisponibil în 
naare. Tot ieri s-a făcut „jonc- 
a* cu jucătorii prezenți la ac
te loturilor A și olimpic. Bucu
ri.I pleacă azi, cu avionul, spre 
Mureș, unde temperatura este 
e scăzută, dar terenul se pre- 
bine.

BITRII PARTIDEI : N. Rainea 
ad) — FI. Anuțescu și Gh. Popa 
>ii din Pitești).
SPORTUL STUDENȚESC a SUS- 

joi un amical la Cimpulung, 
Juscelul pe care a învins-o cu 
Autorii golurilor pentru bucu

rii: Munteanu (2) și O. Ionescu. 
iingur semn de Întrebare pentru 

de mîine : Iorgulescu, care a- 
un traumatism. In rest, echipa 

ază, aceea care in ultimul timp 
ă puncte șl pe propriul teren 
1 deplasare ; F.C.M. REȘIȚA a 

și ea joi, in deplasare, cu 
L Caransebeș, din Divizia C. 
dimineață, formația reșițeană, 

lectivul complet, a plecat cu 
U spre București, unde a ajuns 
niază.
BITRII PARTIDEI : O. Ștreng 
u Pitiș (ambii din Oradea) și V. ' 
m (Cluj-Napoca).
’.C. CORVINUL a făcut antrena
re planificate, iar miercuri a 
auț. un amical cu divizionara B 
«la Călan, pe care a întrecut-o 
—1. Au marcat : R. Nunweiller 
Agud (2) și Georgescu. Micu- 

i a acumulat trei cartonașe gal- 
. iar Economu își continuă sus- * 
area dictată de comisia de dis- 
■*.4. La Hunedoara timpul este 
ăvăratic, cu mult soare; SPORT 
S BACAU s-a antrenat tot tim- 
numai „In familie", antrena

re in care s-au inclus și probele 
control care urmează să fie 

la București. Din formație va 
In continuare, Șoșu, iar folo- 
lui Chitaru este sub semnul 

băni.
■BITRII PARTIDEI : I. Igna — 
Logofătu și I. Honig (toți din 
!>. .
fxr. CONSTANTA a susținut 

cmri un amical cu divizionara 
setul pe care a invins-o cu 3—1 
irile fiind marcate de Tararache, 
t și Turcu). Antrenorul Gh. Ola 
probleme în alcătuirea forma- 

Petcu și Livciue vor absenta 
iguranță. fiind accidentați, An- 
icu și Peniu sînt gripați și ur
ii tratamente medicale intensi- 
F.C. PETROLUL, in afara me- 

- de miercuri cu Lotul olimpic, 
ai jucat joi cu formația I.C.I.M. 

io na tul județean), mareînd 
10 goluri, o singură incertitu- 

Angelescu. care se resimte 
accidentul de la Satu Mare, 

irea spre litoral, azi — cu au
rul.

LITEHNICA IAȘI a dat semne de 
reviriment in amicalul cu formația 
Start Tiraspol (3—0). Și aici, antre
norul Leonida Antohi a făcut cu e- 
levii săi o repetiție generală înain
tea trecerii normelor de control.

ARBITRII PARTIDEI : I. ChUibar 
(Pitești) — I. Miș (Tg. Mureș) șl 
I. Cimpeanu (Cluj-Napoca).
• F.C. ARGEȘ. In formația pîteș- 

teană reintră Olteanu și Cîrstea. In 
schimb, este problematică folosirea 
fundașului M. Zamfir, care are o 
stare gripală. Joi, echipa din Pitești 
a susținut un meci amical cu for
mația bulgară Rodopa SmOlian, pe 
care a in trecu t-o cu 4—1 (4—0), prin 
golurile Înscrise de Radu II (2), lo- 
vănescu și D. Nlcolae ; JIUL. An
trenorul Traian Ionescu ne-a decla
rat : „Toma este accidentai, iar Stoi
ca, suspendat. Reintră Mulțescu. în 
poartă vom alege intre Homan si 
Cavai". ’

ARBITRII PARTIDEI : C. Bărbu- 
lescu — V. Ivanevici și s. Stăncescu 
(toți din București).

■ U.T.A., performeră a ultimelor 
etape, se luptă să Iacă față... cererii 
de bilete pentru meciul de dumini
că. Cu gindul la un nou meci bun, 
acum In compania campionilor, an
trenorul Ion Ionescu a efectuat an
trenamente zilnice, cu recuno scuta-i 
exigență. Nici o problemă de lot ; 
DINAM o pleacă astăzi, la prinz, cu 
avionul, la Arad, cu Întregul lot va
lid. Miercuri, campionii au susținut 
un. joc de pregătire cu Voința Bucu
rești (scor i—0), med in care au 
lipsit, firește, Cheran, Sătmăreaau 
U, Dudu Georgescu, Lueuță șl Vrta-

A țieeanu — convocați m loturile 
olimpic.

ARBITRU PARTIDEI : 
(Hunedoara) — 1. Branga (Tg. jiu) și
T. Crișan (Cluj-Napoca).
• F.C. BIHOR anunță două re

intrări sigure — Kun II, care a e- 
tectuat suspendarea de o etapă 
pentru cele trei cartonașe galbene, 
și Lupău — și una posibilă: M. Ma
rian. FlOTeseu și Georgescu Unt însă 
in continuare indisponibili ; OLIM
PIA a evoluat miercuri la Ujgorod, 
M compania formației locale, Go- 
verla, din campionatul secund al
U. R.S.S. Scor : 1—o (0—0) pentru 
sătmăreni, autorul golului, Mureșan. 
Un Singur semn de Întrebare In 
formație — Matei, Încă nerefăcut. 
Olimpia pleacă sîmbătă dttpă-amia- 
ză, cu autocarul, la Oradea.

ARBITRII PARTIDEI : M. Popescu 
— Gh. Vasilescu II și I. Roșoga (toți 
din București).

V. Tittr

DIVIZIA A
• In cele 22 de etape ale Diviziei 

A s-au marcat 534 de goluri : 389 
gazdele, 145 oaspeții • Din cele 193 
de partide disputate pină In prezent, 
144 au revenit gazdelor. 40 s-au în
cheiat la egalitate, iar In 14 vic
toria a fost de partea oaspeților • 
Pină acum, am consemnat înscrie
rea a 12 autogoluri (două în retur) 
O După 22 de etape, numărul jucă-

X
CLASAMENTUL RETURULUI

N. Geor- 
Rădulescu

LBITRII PARTIDEI : 
j — V. Teciu și D< 
din București).
POLITEHNICA TIMIȘOARA a 

; antrenamente zilnice, exersîn- 
e. In plus, probele fizice și teh- 
de control pe care lotul „alb- 

t“ le va susține marți la Bucu- 
Joi, echipa antrenată de An- 

Niculcscu și Costică Rădulescu 
cat la Alba Iulia cu divizionara 
nirea (5—1, au înscris Anghel, 

Păltinișan, Giuchici, Nucă), 
ănoiu nu s-a refăcut încă ; PO-

1—2. Jiul 5 3 1 1 12— 7 7
U.TJL. 5 3 1 1 12— 7 7

3. Sportul stud. 5 3 1 1 9— 5 7
4. Univ. Craiova 5 3 1 1 7— 6 7
5. Dinamo 5 3 0 2 6-5 6

6—7. F.C. Bihor 5 3 0 2 6—6 6
S.C. Bacău 5 3 0 2 6-6 6

8—9. „Poli“ Tim. 5 2 1 2 3— 3 5
C.S. Tirgoviște 5 2 1 2 3— 3 5

10—11. Olimpia 5 2 12 4— 6 5
F.C.M. Reșița 5 2 1 2 5— 7 5

12—13. A.S.A. 5 2 0 3 8— 7 4
Steaua 5 2 0 3 10— 9 4

14. Petrolul 5 2 0 3 8— 8 4
15. Politehnica Iași .5 1 1 3 8— 8 3
16. F.C. Constanța 5 1 1 3 3— 7 3
17. Corvinul 5 0 3 2 4— 9 3
16. F.C. Argeș 5 1 1 3 4—11 3

și veți Învinge, 
L doar in... minge!

URDCT, ABRUD, 
pasionează actlvi- 

ă. (Nu sinteți nici 
tima I). Dar nu 
:e deveni subiectul
Șl, în nici un caz, 

rame" în... proză, 
cum este aceea 

Mai încercați, mai 
membră a cena- 

lașdeu" din orașul

Ilustrații :
N. CLAUDI'J

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Astăzi, ULTIMA ZI In care vă 

mai puteți procura biletele pen
tru tragerea excepțională Prono- 
expres de mîine 26 martie a.c., 
care va avea loc la Casa de cul
tură a sectorului 2. din str. M. 
Eminescu nr. 39, la ora 17.

Tot astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul Pronosport din 26 mar
tie 1973.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 24 MARTIE 

1978
EXTRAGEREA 

65 89 27 57
EXTRAGEREA 

25 42 21 26 30 1
FOND TOTAL _ . _________

1.315.570 LEI. din care 500.000 lei, 
report la categoria 1.

Plata ctștlgurilor prin casieriile 
Loto-Pronosport la această tra
gere se face astfel : de la 3 apri
lie pină la 24 mai, inclusiv (în 
municipiul București), de la 6 
aprilie pînă la 24 mai, Inclusiv 
(în țară) și începînd de la 6 apri
lie prin mandate poștale.

I : 67 55 41 76 85

fl H-a : 11 72 23

DE CIȘTIGURI :

Despre antrenori s-a scris mult 
in ultima vreme. Și aceasta pentru 
că și problemele lor, ale antrenori
lor, sînt numeroase și, din păcate, 
destule încă nerezolvate sau re
zolvate parțial, referindu-ne, evi
dent, la cele de importanță ma
joră.

De astă data nu vom mai reveni 
însă așa cum am făcut în repe
tate rinduri, asupra unor ele
mente, să le spunem, prea cunos
cute, sperînd că, făcînd o pauză

NE LIPSESC ANTRENORII - ANTRENORI

ceva mai mare, fără a le mai „pu
ne pe tapet", se vor găsi între timp 
și soluții care să aducă lucrurile 
pe un făgaș normal. Și chiar dacă 
ceea ce ne propunem a prezenta 
în continuare nu ar putea fi consi
derate neapărat noutăți, acestea 
sînt oricum probleme care dau de 
gindit, care ar trebui să atragă o 
analiză serioasă și responsabilă 
din partea F.R.F., în interesul u- 
nui progres real al fotbalului nos
tru. Despre ce este vorba ?

în primul rind, va trebui să adu
cem in discuție problema profesiu
nii de antrenor. Recent, într-o dis
cuție cu reputatul nostru tehnician 
C. Braun-Bogdan, acesta făcea ob
servația că in momentul de față 
(de fapt, de cițiva ani încoace) a- 
vem felurite categorii de antrenori 
și anume : antrenori-juriști. antre- 
nori-medici, antrenori-ingineri, an- 
trenori-economiști, antrenori-pen- 
sionari (nu de virstă, ci cumularzi) 
etc. Dintre exemplele cele mai re
prezentative — unii dintre ei do
vedind totuși pricepere și pasiune 
in exercitarea muncii de pedagog 
— am putea cita pe: C. Manolache, 
I. Lereter, D. Macri, V. Popescu, 
V. Dridea, C. Deliu, P. Li bar di, P. 
Manta. N. Oaidă, V. Mateianm H. 
Ghibănescu, Oct. Popescu, 
Petru, T. Jurcă, L. Mur.teanu, 
Papuc, P. 
se adaugă 
fesori de 
tie dublă, 
chipe. Ne _ 
nea pe bună dreptate C. Braun — 
in măsura necesară acoperirii ne
voilor de încadrare și de instruire 
a formațiilor fruntașe — categoria 
cea mai importantă, aceea a an- 
trenorilor-antrenori. Adică tehni
cieni formați atit în procesul de 
școlarizare, cit și pe baza orien
tării și a opțiunii lor profesionale 
ireversibile, pentru munca de an
trenor.

Sigur că întrebarea care s-ar pu
tea pune în această situație ar fi: 
în ce constă inconvenientul ? Dacă 
ar fi numai unul singur, tot ar fi 
bine. Noi spunem însă că sînt 
mai multe. Mai jntii este o ches
tiune de principiu, jn sensul că 
ni se pare nefiresc ca cineva, după 
ce studiază într-o instituție de în-

vățămînt superior oarecare 4—5 ani 
și obține o diplomă corespunză
toare profilului facultății, să se 
dedice exclusiv, apoi, unei alte 
PROFESIUNI, aceea de antrenor, 
pentru care, în afara unei practici 
ca jucător, a mai susținut un exa
men, adeseori formal ! In al doilea

rînd, referindu-ne la cazurile în 
care munca de antrenor este exer
citată în paralel cu aceea a unei 
alte profesiuni, este greu de cre
zut în simbioza de facto dintre 
cele două activități cu specific di
ferit, una dintre ele (de regulă, 
aceea de antrenor) avînd de sufe
rit. In al treilea rind, nu trebuie 
neglijat nici faptul că uneori, in 
momentele de mare dificultate din 
viața unei echipe, mulți dintre 
tehnicienii cu PROFESIE DUBLA 
dispar strategic, pentru un timp, 
fie în producție, fie la catedră, în 
invățămint, 
obligații și 
vin nu față 
tul, ci față 
spunem că 
lui emerit C. Braun ni se pare 
temeiată.

CINE VINE D4N URMA ?

evitînd în acest fel 
răspunderi care le re
de un colectiv sau al
de fotbal ! De aceea, 
observația antrenoru- 

în-

Emil
L

Rămureanu. Acestora li 
un mare număr de pro- 
educație fizică cu func- 
in invățămint și la e- 
lipsesc, jn schimb, spu-

Să mergem mai departe ți să a- 
nalizăm, pe scurt, problema me
diei de virstă a antrenorilor din 
prima categorie valorică a fotba
lului nostru. Principala constatare, 
care reține in mod deosebit aten
ția, este aceea că, jn prezent, ma
joritatea acestora se apropie sau 
au depășit chiar virsta de 55 de 
ani, situație {n care se găsesc, 
printre alții : ȘL Covaci, A. Nicu- 
lescu, Tr. Ionescu, V. Stănescu, Die 
Oană. C. Teașcă, N. Dumitrescu, 
B. Marian, I. Reinhardt, C. Dră
guți n, Gh. Nuțescu, E. Mladin, Șt. 
Onisie etc. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că o serie de tehnicieni 
foarte buni, cum ar fi N. Petrescu, 
I. Bălan eseu, P. Rădulescu, N. 
Gorgorin, A. Șepci, Fr. Fabian, L 
Kluge, L Costea au și trecut pra
gul pensionării. Și, firesc, în aceste 
condiții, ne întrebăm cu justifi
cată curiozitate și îngrijorare : 
cine vine din urmă ? Incercînd 
a da un răspuns, vom spune că, 
deocamdată, în afara citorva talen- 
tați tehnicieni din eșalonul de 
tranziție (ca virstă. evident) ca, 
de pildă, N. Proca, R. Cosmoc sau 
Paul Popescu — iși mai depun" 
candidatura pentru un loc ln gru-

JUCĂTORI - PESTE NOAPTE, ANTRENORI I 
în sfîrșit, o a treia problemă de 

mare actualitate este aceea legată 
de formarea cadrelor de antrenori. 
De aici, și întrebarea : cum devine

de 
fi : 

I. 
I. Mo-
I. Io-

pa superioară valoric o serie 
antrenori mai tineri, cum ar 
Gh. Constantin, V. Mateianu, 
Nunweiller, M. Rădulescu, 
troc, C. Deliu, Em. Jenei, 
nescu — U.T_A., I. Ionescu — Glo
ria Buzău și— cam atît. Ceea ce 
înseamnă destul de puțin, in ra
port cu investițiile materiale și 
morale făcute pentru afirmarea pe 
plan profesional a generației de 
schimb. Și, să nu uităm, majori
tatea dintre aceștia, deși au depășit 
virsta de 40 de ani, mai contează 
încă printre așa-zisele „promi
siuni".

Rezultă, deci, că, din diverse 
motive, obiective sau subiective, 
distanța mare creată intre grupul 
antrenorilor consacrați și cel al 
antrenorilor in curs de afirmare a 
făcut să apară nn „gol" valoric im
portant care, practic, constituie o 
frînă în dezvoltarea fotbalului nos
tru. Pentru că, in fond, nivelul de 
exprimare a echipelor divizionare 
este nemijlocit dependent de cali
tatea procesului instructiv-educativ 
în cadrul căruia, nu o dată s-a 
spus, antrenorul trebuie să repre
zinte figura centrală.

ÎN CIFRE
torilor eliminați de pe teren a 
ajuns la 10 (3 în retur) • Fină în 
prezent, 186 de jucători au primit 
345 de cartonașe galbene • Cele 
mai multe cartonașe galbene sînt 
trecute la activul jucătorilor de Ia 
Corvinul — 28, Sportul studențesc, 
Jiul și U.T.A. — cite 26, Universi
tatea Craiova — 25, U.T.A. — 24 ; 
„campionii" cartonașelor galbene : 
Miculescu și Gruber — cite 6, Ciu- 
garin, Bălăci, Broșovschl, Leac, 
Schepp și Sâlăjan — cite 5 • Pe 
lista marcatorilor figurează 156 de 
jucători (cei mai mulți : S. C. Ba
cău — 11, Dinamo și Politehnica Ti
mișoara — cite 10 ; cei mai puțini : 
A.S.A., C.S. Tirgoviște și F.C. Bihor 
— cite 7) • După 22 de etape, cele 
18 divizionare au folosit 359 de ju
cători (cei mai mulți : F. C. Con
stanța, Corvinul și F. c. Bihor — 
cite 22 ; cei mai puțini : A.S.A. — 
ÎS) • Tn cele 22 de etape, arbitrii 
au dictat 58 de lovituri de la 11 m 
(15 ln retur) : 42 pentru gazde, 11 
ln favoarea oaspeților ; 46 transfor
mate, 12 ratate • La partidele celor 
22 de etape au asistat 2 584 700 de 
spectatori • Primele locuri ln cla
samentul orașelor, alcătuit pe baza 
mediei de spectatori, sînt ocupate 
de : 1. Craiova 21 700, 2. Tirgoviște 
18 600, 3. Timișoara 13 000, 4. Plo
iești 16 500. • In cele 22 de etape, 
jucătorii celor 18 divizionare au ex
pediat 5 514 șuturi la poartă (3 744 
gazdele. 1770 oaspeții), dintre care 
2 483 pe spațiul porții (1 753 gazdele, 
730 oaspeții) și au executat 2 769 de 
cornere (2 020 gazdele, 749 oaspeții).

In „clasamentul adevărului" 
„POLI" TIMIȘOARA 

A TRECUT PE PRIMUL LOC

S-ou consumat cinci etape din 
tur. După o rundă a gazdelor (etapa a 
21-0, cu o singură excepție, egalul de 
la Hunedoara) și după alte trei „re
mize" realizate in ultima etopă dispu
tată (Olimpia “
Craiova — L*___  , __________
Sportul studențesc). în clasamentul al
cătuit , . 1__ ,____
„acasă" și ciștigate in deplasare, echi
pa studenților timișoreni a trecut pe

re-

— „Poli" Timișoara. Univ. 
U.TA și Politehnica lași —

pe baze punctelor pierdute

primul loc. Dar, iota clasamentul Io zi :

1. „Poli" Tim. + 5 P (26-24 î 4* 4)
2. ASA Tg. M. + 4 P (37-23 : +14)
3. F.C. Argeș + 3 P (33-34 ; - B

4- 7. Steaua + 2 P (46—29 ; +is>)
Dinamo + 2 P (34-27 ; + 7)
Sp. stud. + 2 P (29-28 ; + 1)
F.C. Bihor 4- 2 P (27-34 : -7)

8. C.S. Tîrg. + 1 P (16-25 ; -7)
5-10. Jiul 0 (39-33 : + 6)

U.T.A. 0 (36-34 : + 2)
11-13. Univ. Cv. - 1 P (23-21 : + 2)

Olimpia - 1 P (29-29 : 0)
S.C. Bacău - 1 P (29-36 : - 7)

14-15. Petrolul - 2 P (30-29 ; + 1)
Corvinul - 2 P (21—33 : -12)

16. F.C. C-țo - 3 P (27-34 : - 7)
17. PolH. lași - 4 P (26—24 : + 2)
18. F.C.M. R-ța - 7 P (20-37 ; -17)

între pa ranteze am trecut golaverajul

SIMBATĂ

DUMINICA
Re

Ș.

T. C. Ind. Constanța ; ora 
16 : R.C. Grivița Roșie — 
Olimpia (meciuri In Cupa 
F.R.R.).

RUGBY. Stadionul Stea
ua, ora 11 : România — 
Italia (echipe de tineret).

(m.A). 
. (Str. 
i 18 : 

c.s.

general și diferența d,intre golurile mar
cate și cele primite, date care, după 
configurația actuala a clasamentului, vor 
juca, cu siguranța, un roi însemnat în 
privința evitării locurilor de la subsol, 
daca nu cumva decide și cam
pioana... (AL C.)

ATLETISM. Sala 
August", de la or 
„Cupa Școlarul XX*

BASCHET. Sala Floreas- 
ca, de la ora 17 : Steaua 
— Rapid (m.A) ; I.E.F.S.- 
Lic. 2 — I.C.E.D. (

BOX. Sala I.S.B. 
Berzei), de la ora 
gală organizată de 
Viitorul.

FOTBAL. Stadionul 
publicii, ora 16 : Progre
sul Vulcan — Bapld (Div. 
B).

POPICE. Arena Voința, 
ora 9 : Turneul interna
țional UCECOM ; arena 
Giulești, ora 15 : Bapid — 
Metrom Brașov (partidă 
din campionatul feminin 
Div. A).

RUGBY. Stadionul Olim
pia, ora 13 : Dinamo —

Reșița (Div. A) ; stadio
nul Metalul, ora 11 : Me
talul

ATLETISM, Sala „23 
August", de la ora 9 : 
„Cupa Școlarul XX".

BOX. Sala I.S.B., de la 
ora 10 : gală organizată 
de C. Ș. Viitorul.

FOTBAL. Stadionul Poli
tehnica, ora 9 : Sportul 
studențesc — F.C.M. Reși
ța (juniori), Stadionul 
Republicii, ora 11 : Spor
tul studențesc — F.C.M.

— Autobuzul (Div. 
teren Abatorul, ora 
Abatorul — I.O.R. 
C), teren Laromet, 

ora 11 : Tehnometal — 
Flacăra roșie (Div. C) ; 
teren Automatica, ora 11 ; 
Automatica — Avlntul 
Urzieeni (Div. C) ; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — 
Automecanica (Div. C) ; 
teren TMB, ora 11 : TMB
— Mecanică Fină (Div. 
C) ; teren Electronica, ora 
11 : Electronica — Șoimii 
TAROM (Div. C).

POPICE. Arena de la 
Clubul întreprinderii Re
publica, ora 8,30 : Gloria
— Rafinorul Ploiești (meoi 
din campionatul mesculin 
Div. A).

cineva antrenor ? Exceptîndu-i pe 
absolvenții I.E.F.S. — specialitatea 
fotbal —, cei ce doreau, cu ani în 
urmă, să se dedice acestei profe
siuni erau obligați să urmeze un 
curs cu frecvență obligatorie, de 
cîteva luni, și să susțină, în final, 
un examen complex foarte riguros. 
In același scop au mai funcționat, 
o vreme, și școlile post-liceale de 
antrenori. Concomitent cu aceste 
două forme de obținere a califi
cării de antrenor, a mai fost fo
losită și o a treia, constind dintr- 
un examen direct al amatori
lor de antrenorat, absolvenți ai 
unui institut de invățămint supe
rior sau foști jucători internațio
nali. Cu timpul s-a renunțat la 
cursurile cu frecvență obligatorie 
(ultimul a fost organizat în 1969), 
școlile post-liceale au încetat să 
mai funcționeze din acest an, ri- 
minind doar acel simplu și — de 
ce să n-o spunem — formal exa
men, cu puterea miraculoasă de a 
transforma peste noapte jucătorul, 
care nici n-a pus bine „ghetele in 
cui", in antrenor ! Și ne mai mi
răm că procesul instructiv-eduea- 
tiv. la toate eșaloanele de pregă
tire și competiționale, este așa cum 
este ?

Pe de altă parte, dacă ne refe
rim la necesitatea perfecționării 
pregătirii antrenorilor, va trebui să 
recunoaștem că cele cîteva zile de 
convocare centralizată în organi
zarea F.B.F. pe parcursul unui an, 
sînt mult prea puține, că insufi
cienta bază de documentare profe
sională, nefoîosirea sistematică a 
schimbului de experiență pe plan 
național și renunțarea la trimiterea 
pentru specializare peste hotare a 
unor tineri tehnicieni, toate laolal
tă nu fac decit să țină fotbalul 
nostru pe loc.

Făcînd această succintă incursiu
ne in sfera activității de formare 
și de pregătire a antrenorilor, 
ne-am apropiat de un răspuns și 
în problema insuficientului număr 
de antrenori-antrenori și in aceea 
a decalajului valoric dintre gene
rațiile de antrenori. Dar aceasta nu 
este de ajuns. Important este să 
vedem și ce este de făcut. Și aici, 
credem, este cazul ca forul de spe
cialitate să pună odată, cum se 
spune, „piciorul in prag". Să trea
că (și după cite știm, este decis 
s-o facă în viitorul apropiat), la 
întocmirea și aplicarea unui PRO
GRAM amplu, menit să ducă 
RECONSIDERAREA REAUA 
PROFESIEI DE ANTRENOR, 
măsuri privind selecționarea, 
larizarea și apoi continua perfec
ționare a celor cu adevărat apți să 
facă față — cu competență și de
votament — unei munci aspre, dar 
frumoase, aceea de conducător al 
procesului de instruire și educație 
in sfera performanței fotbalistice.

Mihai IONESCU

la 
A 

Cu 
șco-



AMTREMORI MAI BOM, SPORTIVI MAI PREGĂTIȚI 
OAMENI MAI FOLOSITORI SOCIETĂȚII

j „în nici un domeniu de activitate nu vom realiza în tune condiții jî 

ceea ce ne propunem, dacă fiecare la locul său de muncă nu se va !;
j strădui să învețe continuu, să-și îmbogățească cunoștințele, să ;i 

■! lucreze mereu mai bine, pentru a asigura progresul neîntrerupt ;i 
j; al patriei noastre". ' ;

NICOLAE CEAUȘESCU

„MESERIA ESTE BRĂȚARĂ DE AUR“, DAR 
STRĂLUCIREA El DEPINDE DE CEL CE 0 POARTĂ

Timpul copiilor-sportivi se comprimă

Ne-am aflat într-o dimineață 
pe șoseaua ce face legătura în
tre Pitești și Colibașl, comună 
pe dealurile căreia se înalță, 
semeață, întreprinderea de 
autoturisme DACIA Pitești. 
Deși nu se luminase bine de 
ziuă, pe platourile ce duc spre 
halele în care se produc elegan
tele „Dacia 1 300“ grăbeau sute, 
mii de oameni — veniți cu un 
tren format din 18 vagoane și 
cu circa 200 de autobuze —, har
nicii făurari ai cunoscutei li
muzine românești.

Intrați în „cetatea automobi
lului românesc11, am discutat în 
special cu doi dintre cei mulți 
de aici, în a căror preocupare 
stau, deopotrivă, producția și 
sportul, cu rezultate bune în 
ambele domenii. Primul cu 
care ne-am întîlnit a fost Ilie 
Olteanu, maistru mecanic la 
secția punți-transmisie. îmbră
cat într-un halat gri, modest, 
absent parcă la tot ce nu se 
leagă de munca lui, urmărea 
atent rîvna tinerilor din sec
ția sa (sînt 45 în total) unde 
se montează punțile — din față 
și din spate — direcția, plane
tarele și caseta. De fapt 
interlocutorul nostru, automo
bilist cunoscut — campion bal

canic de raliuri la clasa 1300 
in anul 1977 (alături de navi
gatorul său ing. Ovidiu Scobai, 
șeful laboratorului de apara
tură electrică din Institutul de 
cercetări și proiectări al între
prinderii) — a învățat să trans
pună în pregătirea sa sportivă 
deprinderile din producție. „Și 
în sport, categoric, se poate 
obține o nouă calitate. Cu 
„Dacia 1 300“ eu și colegii mei 
din echipa întreprinderii — 
Șt. Iancovici, P. Vezeanu, A. 
Belu, N. Grigoraș, A. Szalai, 
A. Vință și ceilalți — am ob
ținut succese in competițiile 
interne și internaționale. Este 
motivul pentru care in acest 
an vom da o atenție cu totul 
deosebită pregătirii mașinilor 
pentru concursuri și, spre deo
sebire de trecut, pregătirii fizi
ce11. Angajamentul ferm al cam
pionului, sportiv care duce — 
pe două fronturi — o splendidă 
muncă, încununată de succes, 
de afirmare a „Daciei 1300“.

Un alt maistru cu care am 
discutat : Stan Mihai, din sec
ția energetică, secție care între 
altele asigură întreprinderii, ha
lelor, încălzirea, ventilația, mi
croclimatul necesar. Conștiin
cios în munca sa, cu bune re

zultate în producție. Stan Mihai 
este și un harnic antrenor 
de box. De aproape 9 ani, in 
întreprindere a reușit să depis
teze și să crească 16 boxeri pe 
care îi consideră „lansați* 
și alți 24 de perspectivă, în 
curs de formare. „Mi-am făcut 
un plan amănunțit pentru ac
tivitatea din acest an. Succe
sele de pină acum m-au con
vins că printr-un efort susți
nut calitatea muncii în sport 
poate crește considerabil. Vom 
continua activitatea de selecție a 
tinerilor talentați din Grupul 
școlar Colibași — unde i-am 
depistat și pe ceilalți — îi 
vom indruma cu grijă, mai a- 
tent decît pină ’acum*.

Rînduri puține desigur, In 
comparație cu pasiunea remar
cabilă a celor doi oameni ai 
muncii de la I.A. Dacia Pitești, 
despre care ing. Emil Popescu 
spune totdeauna cu mîndrie : 
„Meseria este brățară de aur, 
dar strălucirea ei depinde de 
cel ce o poartă*.

Modesto FERRARI NI

...Șl AU VENIT ANTRENORII 
LA ȘCOALA GENERALĂ 122!

Premisa de la care a pornit inițiativa de la Școala generală 
nr. 122 din Capitală ne-a fost expusă de profesorul de educație 
fizică Aurel Ciortea, care lucrează aici : „Printre piedicile care 
stau în călea unei munci de calitate, a unei activități eficiente in 
sportul de performanță se numără și timpul copiilor noștri. El 
se comprimă mereu, pe măsura ritmului general de viață tot mai 
accelerat. Să nu vă mire, dar mulți copii, deseori dintre cei ta
lentați, renunță la sport în fața distanțelor pe care le au de par
curs pină la terenurile de antrenament ale cluburilor. Are astfel 
loc o selecție nedorită, în cadrul căreia o mulțime de talente 
sportive se pierd. împreună cu cîțiva antrenori ne-am gîndit că 
sportul ar trebui să vină cit mai aproape de locuințele copiilor...".

Așa am asistat la una dintre orele de antrenament, la tenis 
de cimp, efectuată de profesorul Ion Stoica de la C.S.Ș. Steaua 
in sala de sport de la Șc. generală 122. A fost un antrenament 
după toate „regulile artei", care nu mai păstra nimic din improvi
zațiile de odinioară ale orelor de „cerc sportiv”. „îmi acopăr 
unele ore al normei — ne spune Ion Stoica — în această sală de 
școală. Aici i-am selecționat pe copii și tot aici cei legitimați 
constituie sportivi de... invidiat și exemple de urmat pentru cei
lalți elevi. în plus, e inutil să mai accentuez că dacă am fi sus
ținut antrenamentele in altă parte a orașului cred că nici jumă
tate din cei 20 de copii cu care lucrez n-ar mai fi fost acum legi
timați la C.S.Ș. Steaua*. Faptul că antrenorii de la cluburi, an
grenați in marea performanță, ișt efectuează unele antrenamente 
in cadrul școlii (să-i mai amintim pe specialiștii V. Boerescu, la 
judo, și pe P. Goretti, la tir, ambii de la Olimpia) mai are și un 
alt avantaj : colaborarea directă atit cu profesorul de specialitate, 
cit și cu conducerea școlii. Pe această temă, directoarea Olga 
Diaconescu ne releva încă un aspect : „Valențele educative ale 
practicării, sub conducerea antrenorilor, a sportului de perfor
manță în cadrul școlii sînt incontestabile. Am înființat, de pildă, 
la noi, și un centru de judo, sub conducerea lui V. Boerescu de 
la clubul Olimpia „Unii dintre cei mai neastîmpărați copii ai 
școlii s-au cumințit incredibil practicînd această disciplină*.

Așadar, simpla deplasare a antrenorilor de la cluburile de 
performanță spre masa de copii, grupată in școală, a insemnat 
concomitent, prin exemplul demonstrat de Școala generală 122, 
înființarea unui cadru organizatoric excelent pentru îmbunătă
țirea substanțială a calității procesului de antrenament în spor
tul de performanță.

Radu TIMOFTE

PANOUL CALITĂȚII
Scrioaștea este o co

mună in Teleorman, cu 
nume alcătuit din două 
cuvinte, spre amin
tirea acelor vremuri 
cind, aici, Mihai Vi
teazul a dat poruncă 
pentru a se „seri ©oș
tea". împodobite în 
chip felurit, casele stau 
înșirate pe panglica de 
asfalt ce duce către 
Roșiori de Vede, rindui- 
te ca pe o salbă de zes
tre în care gospodarii 
au pus ici, colo, roșul 
mărgelelor de zgura ale 
terenurilor sportive.

Asociația sportivă din 
Scrioaștea a luat fiin
ța in urmă cu aproape 
20 de ani, sătenii au 
numit-o „Șoimii** și au 
pus in fruntea ei pe 
cel mai bun sportiv al 
comunei : elevul Ion 
Delea din clasa a X-a. 
Astăzi, Ion Delea este 
profesor de educație fi
zică la Școala generală 
din Scrioaștea și se 
află tot in fruntea a- 
sociației sportive ,,Șoi
mii". Se află, cum spu

neam, de aproape 20 
de ani in calitate de 
președinte al unei aso
ciații sportive puternice, 
cu rezultate frumoase, 
cu personalitate și ini
țiativă.

Puternică, fiindcă în
treg tineretul din co
mună face parte dintr-o 
echipă sau alta : vo
lei, handbal, fotbal, te
nis de masă, atletism 
sau tenis de cimp. Cu 
rezultate frumoase, fiind
că în întreceri coopera
tori și fiii cooperatori
lor din comună se pre
zintă bine pregătiți și 
măresc continuu vitrina 
cu trofee a asociației. 
In sfirșit, cu personali
tate și inițiativă, fiind
că A. S. „Șoimii" din 
Scrioaștea se remarcă 
prin tot ceea ce între
prinde și finalizează. 
S-au amenajat multe te
renuri de sport, iar în 
planul - pe 1979 — de 
contribuție voluntară a 
ccmunei a fost „prinsă" 
și noua sala de sport. 
La inițiativa asociației.

funcționează pe lingă 
Căminul cultural al co
munei și Clubul „Șoi
mii** I Aici, se joacă 
șah, tenis de masă, se 
proiectează filme de 
sport, se redactează •- 
misiunea „Sport-educa- 
ție" pentru stația locală 
de radioficare.

La Școala generală 
din Scrioaștea există și 
un „Panou al perfor
manțelor**. Tot o ini
țiativă, care îndeamnă 
tinerii la autodepășire, 
la o calitate nouă in 
pregătirea sportivă. Re- 
cordul școlii, de pildă, 
la 1 000 m (b) a-parține 
elevului Paul Stoian din 
clasa a Vlll-a : cine îl 
va depăși ? La săritura 
în lungime fete, cu 4,10 
m, performeră a rămas 
Teodora Nicol eseu. Oare 
care dintre fete iși în
scrie numele pe acest 
panou al performanțelor, 
al calității mereu in 
creștere ?

Vasile TOFAN

DRUMUL DE LA BINE SPRE MAI BINE 
NU ESTE 0 LINIE DREAPTĂ, NEÎNTRERUPTĂ

Cu cîtăva vreme în urmă, a- 
nalizîndu-se modul cum se rea
lizează îndrumarea de specia
litate a activității de educație 
fizică și sport în Sectorul 8 al 
Capitalei s-a ajuns la conclu
zia că aceasta nu se realiza la 
nivelul cerințelor, scăpîndu-se 
din vedere problemele esențiale 
ale muncii, în timp ce o bună 
parte din timp era rezervată 
unor chestiuni mărunte. Aceas
tă stare de lucruri, coroborată 
cu alte nereușite, a dus la a- 
doptarea unor măsuri menite 
să producă o cotitură în activi
tate, fie că este vorba de 
C.E.F.S. sau de asociațiile 
sportive din sector.

Evident, cele 60 de cluburi și 
asociații din sector, unele (Ra
pid, R.C. Grivița Roșie, Loco
motiva, Sănătatea, I.U.P.S. 
Chitila, Tehnometal, Laromet, 
C.F.R.), cu o deosebită pondere 
și în activitatea de performan

ță, solicită un mare volum de 
muncă, pentru că aici se pre
gătesc aproape 100 de sportivi 
selecționați in loturile națio
nale și olimpice, iar peste 1 500 
sînt angrenați în diverse echi
pe divizionare. în același timp, 
o importanță deosebită trebuie 
acordată și dezvoltării sportului 
de masă, multe asociații avînd 
în atenție doar această latură. 
„Iată de ce, ținindu-se seama 
de sarcinile deloc ușoare pe care 
le avem de îndeplinit — ne 
spune N. Cioranu, prim-vice- 
președinte al C.E.F.S. — se 
impunea ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară și a stilu
lui nostru de muncă, pentru că, 
să recunoaștem, datorită unor 
abateri de la modul normal de 
lucru, unele obiective s-au rea
lizat greoi, apărind destule de
ficiențe*. Pornind de la această 
analiză lucidă, s-au tras învă
țăminte pentru viitor. în pri

mul rind s-a considerat că 
este nevoie de o activizare 
a comisiilor pe ramură de sport, 
principalele ajutoare în des
fășurarea unei munci de cali
tate. „Investigațiile noastre — 
ne spunea I. Pândele, secreta
rul C.E.F.S. — pentru găsirea 
unor activiști voluntari pasio
nați, cu dragoste pentru sport, 
ne-a permis să lărgim aria co
laboratorilor și să dăm mai 
multă eficiență muncii*. în- 
tr-adevăr, Silvestru Raicu, O- 
limpiu Chiru, Traian Brașoavă, 
Ion Borza, Laura Gafița, Ata- 
nase Benuci sînt doar cîțiva 
dintre cei care pot fi găsiți cu 
consecvență în mijlocul oame
nilor, mobilizîndu-i, atrăgîndu-i 
spre diferite activități sportive. 
Și nu este ușor pentru nimeni 
deoarece „ne transformăm prea 
adesea din îndrumători în exe- 
cutanți, fiindcă in unele asoci
ații cei puși acolo să facă trea
bă, Iasă lucrurile de azi pe mîî-

am criticat festivismul ‘ 
dovadă unele organe 
sportive atunci cind 

să popularizeze activi- 
de masă. Fenomenul

S 
ș

Nu rareori 
de care dau 
și organizații 
sint chemate 
tățile sportive
se face remarcat mai ales in competițiile 
de cros, larg accesibile maselor și in ge
nere ușor de organizat. Dar, din păcate, 
inițiatorii, din nepricepere sau 
superficialitate, nu țin tot
deauna seama de cîteva reguli 
elementare, antrenînd con- V' 
curenți fără o prealabilă 
pregătire, fără echipament 
adecvat (fete în pantofi 
cu... cuie sau toe înalt), 
cu un simulacru de organizare — cite 

un afiș ici, colo, foi de concurs în
tocmite la repezeală și oficiali improvi
zați. Cu asemenea „argumente” 
gandistice desigur că nu se poate 
pentru reușita și statornicirea unei 
vități sportive de masă.

Dar dincolo de aceste metode 
viste, întîlnim tot mai frecvent, mai cu 
seamă în mediul sătesc, preocupări de
osebite pentru a asigura și spori continuu 
eficiența popularizării sportului de masă,

pentru atragerea copiilor, a tineretului în 
activități desfășurate cu prioritate in aer 
liber, in mijlocul naturii.

Iama aceasta, de pildă, intr-o așezare 
din județul Argeș, la Ciocanu, sat apar- 
ținînd comunei Dimbovicioara, șoimi ai 
patriei și pionieri au luat parte la un 
traseu de schi aplicativ și de orientare

,FIECARE SĂ SE SIMTĂ CA ÎNTRE PRIETENI,
CA LA EL ACASĂ. (l

toți 
fost 

pe
propa- 
pleda 
acti-

festi-

pe schiuri, primit cu entuziasm de 
participanții. Locuitorii așezării au 
cei care s-au oferit să-i găzduiască 
micii concurenți (sosiți din comunele și 
chiar din județele vecine), i-au ospețit, 
i-au înconjurat cu dragoste, au fost ală
turi de ei pe traseele întrecerii, incu- 
rajindu-i și arătindu-le aceeași afec
țiune ca și propriilor odrasle. O aseme
nea Organizare, firește, nu se uită ușor !

Nu se uită ușor nici felul cum au înțe
les să organizeze „Festivalul fetelor vîl- 
cene“, activiștii sportivi din Drăgășani

sau cei din Lehliu-Sat. Sau, ca să folosim 
un alt exemplu, cei din Fitioneștii Vran- 
cei. „Ne așteptam ca la competiția de 
handbal pe care am organizat-o, ne spu
nea prof. Gh. Ruginescu, directorul Șco
lii generale din această așezare moldo- 
veană, să vină cam 120 de tineri. Au ve
nit însă peste 250 ! N-a fost cu supărare.

Ne pregătisem să fim, pen
tru toți, gazde primitoare. 
Să se simtă fiecare ca la el 
acasă, ca la prieteni, să mai 
vină și altă dată...*.

Subliniind faptul că ma
joritatea acțiunilor sportive 
au fost întregite cu diverse 

momente culturale (prin coruri, tarafuri, 
soliști populari), îmbinate cu manifestări 
în cadrul festivalului național „Cintarea 
României", ilustrind bogăția și frumuse
țea folclorului din așezările gazdă, ne ex
plicăm lesne de ce oaspeții au ținut să 
consemneze la adresa organizatorilor, in 
cartea de onoare a acestor localități, nu
mai cuvinte de laudă și mulțumire.

Tiberiu STAMA

ne...“, afirma unul dintre ei. Așa 
se întîmplă, deseori, la Textila 
Grivița, Marmura, Direcția
transporturi poștale, Lie. „L
Neculce*, Șc. gen. 170 Și 192,
Lie. Ind. 12 și 22.

Desigur „drumul de la bine
spre mai bine nu este o linie
dreaptă, neîntreruptă — afirma 
I. Pândele — iată de ce nici 
noi nu dăm înapoi, indiferent 
de greutăți*.

în Sectorul 8 al Capitalei se 
organizează numeroase compe
tiții, multe sint, de asemenea, 
performanțele bune ce le înre
gistrează sportivii în diverse 
întreceri. Dar, acestea reprezin
tă doar „fața vizibilă* a unei 
întregi activități care se desfă
șoară cu perseverență, pricepe
re și răbdare și de care depin
de reușita sau nereușita ei. în- 
tr-adevăr, drumul de la bine 
spre mai bine nu este o linie 
neîntreruptă, depinde însă ce 
„unelte* se folosesc pentru ca 
munca depusă să reprezinte, 
totodată, și urcarea pe o treap
tă calitativ superioară.

Emanuel FANTÂNEANU
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CAMPIONATE ® COMPETIȚII ® CAMPIONATE • COMPETIȚII
Gh. Vasilescu (Olimpia), în în
trecerea de pușcă liberă 60 f c 
a seniorilor ; 596 p. L-au urmat 
in clasament ploieșteanul I. Stoi- 
cescu, tot cu o cifră .ridicată 
(594 p), și cehoslovacul Josef 
Harcuba (593 p), acesta din urmă 
învingător în intîlnirea bilaterală 
cu reprezentanții clubului Dinamo.

REZULTATE TEHNICE : pistol 
liber, seniori ; 1. L. Pop 565 p, 
2. b. luga 557 p, 3. L. Fiala (Ruda 
Hvezda) 542 p (în concursul bila
teral Dinamo — Ruda Hvezda); 
juniori: 1. G. Cristache (Dinamo) 
354 p; pușcă liberă, 60 f c seniori: 
1. Gh. Vasilescu 596 p, 2. I. Stoi- 
cescu (Petrolul) 594 p, 3. J. Har
cuba 593 p ; pușcă standard, 60 
f c, senioare : 1. Dumitra Matei 
(Dinamo) 593 p, 2. Niculina Iosif 
(I.E.F.S.) 591 p.

Olimpia, 
Metalul,

al reu- 
tînărului 
dinamo-

„Cupa Dinamo” la tir 
LAURENȚIU POP : 565 p 

LA PISTOL LIBER I
Pe poligonul bucureștean Dina

mo s-au desfășurat ieri primele 
probe din cadrul celui dinții con
curs al anului pentru arme cu 
glonț. Trăgătorii dinamoviști au 
primit vizita unor parteneri de 
întrecere de la clubul cehoslovac 
Ruda Hvezda, avînd concomitent 
ca invitați pe standuri și cîțiva 
trăgători valoroși de la 
Steaua, I.E.F.S., Petrolul, 
C.S.Ș. nr. 1.

Cel mai bun rezultat 
niunii de ieri aparține 
trăgător de pistol liber 
vistul Laurențiu Pop : 565 p. Se' 
pare că acest sportiv talentat a 
muncit serios, împreună cu an
trenorul său Ștefan Petrescu, în 
perioada de iarnă, s-a pregătit 
metodic, multilateral și, mai ales, 
a gîndit foarte mult asupra fiecă
rui exercițiu pregătitor fizic, psi
hic sau tactic. Promițător pentru 
început de sezon a fost și re
zultatul (557) realizat de Dan 
Iuga.

Un rezultat, de asemenea, bun 
este și cel obținut de veteranul

încotro, acum, 
ION MANTU?
Avem convingerea că 

mulți dintre iubitorii spor
tului cu mănuși au fost 
surprinși, săptămîna trecu
tă, de absența talentatului 
pugilist Ion Mantu de la 
startul turneului internațio
nal de box „Centura de 
aur“. Venit în anul 1974 de 
la Piatra Neamț, el a încîn- 
tat deseori spectatorii bucu- 
reșteni prin ținuta sa ele
gantă, viteza și precizia cu 
care executa loviturile di
recte și prin boxul curat și 
eficace pe care-1 practica.

Talentul său și condițiile 
de pregătire create în ca
drul clubului Steaua (care 
l-a primit cu brațele des
chise) l-au ajutat să devină 
campion național în anul 
1976. Cei mai mulți specia
liști îi prevedeau tînărului 
campion un viitor frumos, 
el fiind apreciat ca un bo
xer cu mari posibilități de

a se impune și pe plan in
ternațional. Clubul Steaua 
i-a deschis porți largi spre 
marea performanță și exis
tau toate condițiile pentru 
ca el să se realizeze și ca 
cetățean demn, util societă
ții noastre. Numai că bo
xerul Ion Mantu n-a înțe
les să răsplătească așa cum 
se cuvenea condițiile create 
printr-o comportare corectă 
și o viață sportivă ordonată, 
aceasta fiind singura cale 
care-1 putea conduce spre 
marile împliniri. Dar, necu- 
gelarea — și, de ce să nu o 
spunem, lipsa unui control 
permanent din partea antre
norilor (și sînt destui la a- 
cest club...) și a unei munci 
eficiente de educație — l-au 
împins pe acest tînăr spre 
marginea prăpastiei, închi- 
zindu-și astfel porțile ce-i 
erau larg deschise spre un 
viitor frumos.

Părăsirea de multe ori a 
secției, fuga și dispariția 
zile întregi din lotul națio
nal, beții repetate, scanda
luri și alte fapte grave care 
l-au dus de două ori (o dată 
împreună cu T. Ghinea) 
foarte aproape de privarea 
de libertate au fost motivele 
care au determinat condu
cerea clubului Steaua să de
cidă excluderea lui I. Mantu 
din viața sportivă. Și astfel, 
acest mare talent, căruia i 
se întrevedeau frumoase 
perspective, părăsește arena 
sportivă mult prea devre
me, pe ușa din dos, cu capul 
plecat. încotro, acum, Ion 
Mantu ?

Este un exemplu trist, dar 
— sperăm — educativ pen
tru alții, deoarece indiscipli- 
natii, bețivii și huliganii nu 
au ce căuta în rîndurile 
sportivilor noștri. Nutrim, 
de asemenea, speranța că 
însuși Ion Mantu va des
prinde din cele întîmplate 
învățăminte pentru restul 
vieții sale. El trebuie să în
țeleagă (și nu numai el ; 
atenție, Ghinea !) că în so
cietatea noastră socialistă 
sint stabilite o serie de nor
me de conduită și compor
tare — unanim acceptate — 
nc care nimeni nu are drep
tul să le încalce. Altfel, cei 
ce le nesocotesc vor intra în 
rindul celor certați cu legea 
și consecințele sînt cunos
cute...

Mihai TRANCA

Radu TIMOFTE

In divizia de baschet (m)
4 MECIURI 

FĂRĂ FAVORIȚI I
Exceptând meciul Steaua — Ra

pid, in care steliștii sînt net fa
voriți, celelalte partide ale eta
pei a 14-a a campionatului na
țional de baschet masculin sînt 
deschise oricărui rezultat. Pro
gramul complet al etapei este 
următorul : Farul — „U" Cluj- 
Napoca (în tur, 75—98 și 88—94), 
I.C.E.D. — I.E.F.S.-L1C. 2 (102—93, 
82—87), Politehnica Iași — C.S.U. 
Sibiu (86—90, 85—92), Dinamo
Oradea — Universitatea Timișoa
ra (81—79, 77—84), Steaua — Ra
pid (79—60, 82—74). Jocul C.S.U. 
Brașov — Dinamo București s-a 
disputat săptămîna trecută (87— 
114, 79—124).

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE 

DE SCHI ALPIN 
ALE CLUBURILOR 

SPORTIVE ȘCOLARE
Zilele trecute, in Valea Do

rului din Bucegi, s-au desfășu
rat campionatele naționale de 
•chi alpin ale cluburilor spor
tive școlare. La întreceri au fost 
prezenți aproape 200 de schiori 
și schioare din întreaga țară. Au 
avut loc curse de slalom spe
cial șl slalom • -------- —
ZULTATELE _________
slalom special, fete 7—10 ani 
Anca Moraru 
bina Konrad (Brașov), . 
na Costinaș (Petroșani) ; 
ani : 1. Carmen Cozma .
Ciuc), 2. Liliana Ichim (V. Dor
ii ei). 3. Suzana Nagy (M. Ciuc); 
13—14 ani : L Mihaela ~ 
(Cluj -Napoca), 2.
(Brașov), 3. Delia 
șov) ; 15—16 ani : 
dislav (Petroșani), 
tal (M. Ciuc), 3. 
(Predeal) ; 17—19 ani 
Balaș (M. Ciuc), 2. Mariana 
xinte (Predeal), 3. Doina ~ 
(Predeal) ; slalom uriaș, 
13—14 ani : i. Carmen 
(M. Ciuc), 2. Mihaela 
(Cluj-Napoca), 3. Iudith 
(M. Ciuc) ; 15—16 ani : 1. 
Vladislav (Petroșani), 2. 
Codrescu (Predeal), 3. Cătălina 
Radu (Brașov) ; 17—19 ani : 1.
Mariana Axinte, 2. Nelida Vel- 
eiov, 3. Doina Frățilă (toate 
Predeal) ; slalom special, băieți 
7—10 ani : 1. Nicolae Protzky 
(Cluj-Napoca), 2. Sandor Kolcze 
(Sf. Gheorghe), 3. Mârcel Frățilă 
(Predeal) ; 11—12 ani : 1. Ortvin 
Friin (Brașov), 2. Octavian Rusu 
(Buc.), 3. Ion Frățilă (Predeal) ; 
13—14 ani : 1. Florin Voinea (Si-

uriaș. IATA RE- 
INREGISTRATE :

1.
2. Be- 
Simo-
11—12 

(M.

(Predeal), 
~ 3.

Oprea
Karin Kovacs 
Bularca (Bra-
1. Ileana Vla-
2. ndico An- 

Erica Codrescu
1. Maria 

_ A- 
Frățilă 

fete
Cozma
Oprea 
Hollo 

Ileana 
Erica

In vederea meciului cu selecționata ai matei franceze,

XV-le STELEI PEEÂCA CU GINDUL IA VICTORIE
Lons le Saunier este o mică 

localitate franceză de 1 
jon, situată în plină 
rugbyului*. Acolo se 
luni . selecționatele 
de rugby ale României 
ței. Culorile noastre 
apărate în această întilnire, de
venită din 1966 anuală, de către 
XV-le nostru campion, repre- 
zentînd clubul Steaua, în timp 
ce francezii vor alinia o selec
ționată formată din militari ac
tivi și în termen, activînd la di
verse cluburi din prima divizie. 
Astfel, se dă ca sigură prezența 
în XV-le militarilor francezi a 
cunoscutului mijlocaș la gră
madă Jerome Gallion (de la 
Toulon), cel care a produs o 
atit de puternică impresie în

lingă Di- 
„zonă a 
întilnesc 
militare 

i și Fran- 
vor fi

UN CONCEDIU DE NEUITATLA TUȘNAD
O CURA BALNEARA

adaugă nenumărate posibilități

tratarea bolilor funcționale ale

cu tradițională ospeție, oferin- 
vilele amenajate speiaal pentru

Tușnadul iți așteaptă și în această lună vizitatorii 
du-le cazare in noile și elegantele hoteluri, precum și in 
acest sezon.

fără nici un medicament, redă 
la odihnă. Secretul : aerul xău

Informații suplimentare și rezervări de locuri se pot obține de la toate filialele și 
agențiile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM ȘI ALE I.T.H.R. BUCUREȘTI.

în același timp, stațiunea este recomandată pentru 
sistemului nervos central și in afecțiunile aparatului cardiovascular.

-—

Un concediu la Tuțnad, in acest sezon, reprezintă, cu siguranță, o infuzie de sănă
tate.

Stațiunea, fără nici un fel de tratament balnear, 
puterea de muncă, reîmprospătează forțele celor veniți 
puternic ozonat, bogat in aerosoli rășinoși și ioni negativi.

Efectelor terapeutice naturale spectaculoase li se 
de agrement : schi, discotecă, piscină, patinoar etc.

naia), 2. Eusebiu Fulea (Brașov), 
3. Orațiu Chiser (Petroșani) ; 
15—16 ani : i. Zsolt Balaș 
Ciuc), 2. Sorin Bâzănea 
deal), 3. Cristinel Bucur 
naia) ; 17—19 ani : 1.

(M. 
(Pre- 

țSi- 
Ca rol

3. Valentin 
slalom uriaș, 

ani : 1. Ortvin Friin (Brâ- 
Oratiu Chiser (Petro- 

3. Ion Frățilă (Predeal) ; 
ani : 1. Zsolt Balaș (M. 
2. Cristinel Bucur (Sinaia), 

Fulea (Brașov) ;

2.

llo.d) , aug • A. vaivi
Ador ian (M Ciuc), 2. Dorin Dinu 
(Predeal), 3. Valentin Pristavu 

, (Predeal) ; slalom uriaș, băieți 
13—14 ' ' --------- —------

‘șov), 
șani), 
15—16 
Ciuc),
3. Gheorghe Fulea (Brașov) ; 
17—19 ani î 1. Carol Adorian (M. 
Ciuc), 2. Dorin Dinu (Predeal) 
3. Valentin Pristavu (Predeal).

De remarcat comportarea foar
te bună a tinerilor schiori din 
Miercurea Ciuc, care au cucerit 
șapte titluri de campioni națio
nali, întreeîndu-i pe favoriții din 
Brașov și Predeal.

V. FELDMAN, coresp.

TURNEELE FINALE 
ALE ECHIPELOR 

DE JUNIORI Șl ȘCOLARI 
LA JUDO

La Făgăraș se vor desfășura, 
azi și mîine, turneele finale ale 
campionatelor republicane de 
judo rezervate echipelor de ju
niori și școlari. Pentru Între
cerile finale ale formațiilor de 
juniori și școlari mari (18—19 ani) 
s-au calificat Clubul sportiv șco
lar Unirea Iași (campioana edi
ției de anul trecut), CI. sp. șc- 
Miercurea Ciuc, CI. sp. șc. Deva, 
CI. sp. șc. 1 București și 
C.S.M. Pitești. In competiția for
mațiilor de juniori și școlari mici 
(15—17 ani) .................................
de a-și disputa 
șc. 1 București, 
Napoca, C.S.O. 
pulung, CI. sp. 
sp. șc Șoimii

au obținut dreptul 
tntiietatea CI. sp. 
CI. sp. șc. Cluj- 
Muscelul Cim- 

șc. Oradea și CI. 
Sibiu. Echipele 

respective au ajuns ta tara fi
nală a confruntărilor republi
cane după ce au participat la 
un campionat divizionar alături 
de alte *0 de formații.

Spre deosebire de edițiile an
terioare, anul acesta a fost uni
ficat campionatul echipelor de 
Juniori cu „Cupa unităților spor
tive școlare".

SELECȚIA TENISMANILOR 
AVANSEAZĂ SPRE 

DESEMNAREA CELOR 
6 FINALIȘTI

Turneul de selecție al lotului 
republican de tenis și-a mutat 
sediul de desfășurare, ieri după 
amiază, pe terenurile de la Di
namo, care prezentau condiții de 
joc mai bune. Au avansat Între
cerile, în ambele grupe preli
minare. In cea a juniorilor, se 
disting pînă ' ’ ;
Florin Segărceanu și Daniel Stă
nescu. ...
cu cîte 3 victorii fiecare. La se
niori, un lider oarecum surprin
zător, tînărul stelist Marian Mîrza, 
care a acumulat și el 3 victorii 
succesive.

Iată rezultatele înregistrate. în 
grupa rezervată juniorilor : D. 
Stănescu — L. Mancaș 6—1, 7—6 ; 
D. Stănescu — L. Bucur 
6—4 ; FI. Segărceanu — A. 
6—1, 6—2 ; A. Mirza — L. 
2—6, 6—2, 6—3 ; L. Mancaș 
Niculescu 6—2, 6—2. Iar în 
seniorilor : M. Tăbăraș -

acum doi jucători,

care conduc în clasament,

«—2, 
Mîrza 
Bucur 

— S. 
grupa 

 , - J. 
Bîrcu 6—4, 6—2 ; M. Mîrza — M. 
Tăbăraș 6—2, 6—3 ; O. Vîlcioiu — 
C. Popov ici 6—0, 6—7,__ 6—0 ; J.
Bîrcu — Tr. Mar cu 3—6, 6—1, 4—1 
w.o.

O.

recentul „Turneu al celor 5 na
țiuni". Căpitanul formației gaz
dă va fi jucătorul din linia a 
treia Massac (Bayonne). După 
spusele antrenorului emerit Pe
tre Cosmănescu, Steaua a pre
gătit cu grijă acest meci, cu- 
noscînd forța de joc a selecțio
natei franceze, desigur dornică 
să obțină victoria după acel 
13—13 de anul trecut. Ea va 
alinia echipa completă, în frun
te cu căpitanul ei Radu Durbac, 
în a cărui reintrare se speră. 
Așadar, Durbac — R. Ionescu, 
Enache, Zafiescu I, Fuicu — Ale
xandru, Suciu — Murariu, M. 
Ionescu, Achim — Pintea, Pos- 
tolachi — Cornelia, Munteanu, 
Cîoarec.

pre- 
Am

nos- 
care 
șan- 

princi-

Ultimul rezultat necesită expli
cații : el a fost consemnat prin 
eliminarea dictată de arbitrul 
principal al concursului, Fl. Ma
rinescu, după ce Traian Marcu 
se făcuse culpabil de vociferări 
repetate. Și încă un amănunt de 
reținut, acela că Dumitru Hără- 
dău s-a retras din întrecere, 
zentînd certificat medical, 
stat de vorbă cu campionul 
tru. El acuză dureri în braț, 
nu-i mai permit să-și apere 
sele. Așadar, doi dintre _ 
palii favoriți ies din cursă.

Selecția continuă, în următoa
rele zile, pentru desemnarea ce
lor 6 participanți la turneul fi
nal. Pînă joia viitoare va trebui 
să cunoaștem clasamentul defini
tiv al competiției. (Rd. V.)

VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
ÎNTRECE PE RAPID 
CU 6—4 LA POLO

CLUJ-NAPOCA, M (prin tele- 
fon). Beneficiind de aportul în
tregului lot, poloiștii de la Voin
ța. antrenați de Arcadie Sarea di. 
au avut in meciul cu Rapid 
București campioana țârii, o evo
luție bună pe care simpatizanții 
lor o așteptau de multă vreme. 
Luptînd cu energie, depășind mo
mentele dificile ale întrecerii, care 
nu au fost puține, echipa Voin
ța Cluj-Napoca a obținut victoria 
cu scorul de 6—4 (1—1, 1—1, 2—9, 
2—2).

Intilnirea a fost ..tăioasă-, fie
care dintre formații luptînd cu 
tenacitate, uneori cu asprime, 
dar in perfectă sportivitate. Așa 
se și explică faptul că din cele 
19 goluri ale întrecerii doar două 
au fost marcate din situații nor
male. celelalte fiind realizate din 
situații de superioritate numerică. 
Au existat și două lovituri 
4 metri, ambele ratate de _
diști ! ilie' Slăvei în min. 18 la 
•corul de 2—4 și Cornel 
în min. 23, la scorul de 4—5, 
cesta din urmă neexecutînd 
runcarea la semnalul arbitrului ! 
In general, formația Rapid a 
prestat un joc mai confuz decît 
în meciurile precedente, in spe
cial în atac. La atractivitatea în- 
tîlnirii a contribuit In mare mă
sură și evoluția scorului : Voința 
— Rapid 1—0 (Sebok min. 4 s.n.),
1— 1 (C. Rusu min. 5 s.n.), 1—2
(Olac min. 10), 2—2 (Gyarfas
min. 11 s.n.). 3—2 (Sebok min. 
16 s.n.), 4—2 (A. Szilagy min. 18 
s.n.), 4—3 (C. Rusu 
5—8 (Gyarfas min. 
(Băjenaru min. 22 
(CI. Rusu min. 24). ____
țiat portarul H. ioanete, ______ ,
A. Szilagy. CI. Rusu de la Voința 
și Olac, C. Rusu de la Rapid. 
Arbitri R. Schilha și R. Timoc.

In partida din deschidere Crișul 
a Întrecut pe C.N.U. cu 7—5 
(1—1, 2—1, 1—1, 3—2). Au marcat: 
Kiss 2. Fejer, Sziics, Hegyesi, 
Racz, Gordan de la învingători, 
Frîncu 2, Pleșca 2, Gheorghevici 
de la Învinși. Au condus bine 
Fr. Simon și V. Medianu.

Ultimul meci a opus echipele 
Dinamo și Progresul. Dinamoviștii 
®u Învins cu 6—4 (1—0, 1—1, 2—2,
2— 1). egalîndu-i (14 p) pe rapidiști 
In fruntea clasamentului.

D. STĂNCULESCU

de la 
răpi-

Rusu 
a- 
a-

min. 20 s.n.), 
21 s.n.). 5—4 
s.n.) și 6—4 
S-au eviden-

Sebok,

în

„CUPA FEDERAȚIEI” 
LA RUG3Y

ieri 
un

Intr-un meci con tind pentru 
ultima etapă a fazei pe grupe 
in „Cupa federației", echipa Ra
pid București a întrecut, 
după-amiază, pe Steaua cu 

-Scor categoric : 37—6 (21—0) ! Dar 
surpriza nu prea e... surpriză, mi
litarii prezentînd o garnitură de 
tineret-rezerve. In aceiași compe
tiție, astăzi și mîine, au loc par
tidele Știința Petroșani — C.S.M. 
Sibiu, Universitatea Timișoara — 
Politehnica Cluj-Napoca, C.S.M. 
Suceava — Rulmentul Bîrlad, Po
litehnica Iași — Minerul Gura 
Humorului, R.C. Grivița Roșie — 
Olimpia, Farul — R.C. Sportul 
studențesc și Dinamo — T.C. Ind. 
Constanța.

COMPETIȚIA SPORTIVA NAȚIONALA „DACIADA"
(Urmare din pag. 1)

cîștigători — fete și băieți — ai 
întrecerilor fazelor județene ale 
competiției sportive naționale, 
disputate cu două săptămîni în 
urmă, sînt, la ora cind citiți 
aceste rînduri, la primele schim
buri de mingi. „Sintem bucuroși 
să găzduim o premieră absolută 
în noua sală de sport de la Tg. 
Jiu și am făcut tot ce ne-am 
priceput pentru a răspunde cum

(.PI. dc hochei, (trupa B
ECHIPA NOASTRA
ȘI-A ÎMBUNĂTĂȚIT

toate cele- 
aflat în 

pentru 
pentru... evita- 

7—8, in mo-
fațâ chestiunea 

fel lămurită. Iu- 
pildă, este greu de 
mai poate acumu- 
partide (cu Romă-

POZIȚIA
BELGRAD, 24 (prin telefon). 

Cu două etape înaintea înche
ierii disputelor din cadrul gru
pei B a campionatului mondial 
de hochei, două probleme se 
află in centrul atenției. Prima, 
firește, vizează echipa cîștigă- 
toare a întrecerii, cea care va 
evolua anul viitor in primul e- 
șalon al hocheiului mondial. 
Cele mai mari șanse sînt de 
partea echipei Poloniei, deși mai 
are de jucat două partide difi
cile. cu formațiile Japoniei, se- 
cundanta sa in clasament. și 
a României. A doua problemă 
privește cele două formații ca
re vor retrograda in grupa C. 
După ce, la un moment dat, 
exceptind Polonia, 
lai te echipe s-au 
situația să lupte fie 
locul 2. fie 
rea locurilor 
mentul de 
este într-un 
goslavia. de 
presupus că 
la din două 
nia și Elveția) punctele nece
sare care s-o mențină in „B“. 
Pentru celălalt loc, care duce 
in ,.C*. candidează, cu cele mai 
mari șanse, formațiile Norve
giei și Italiei. Intimplarea face 
ca ele să joace chiar sîmbătă 
meciul hotăritor, dar rezultate
le partidelor dir. ultima zi (Ita
lia cu Ungaria și Norvegia cu 
Japonia), coroborate cu cel al 
meciului de simbătă, dintre El
veția și Ungaria, ar putea con
duce. eventual, formația ma
ghiară în zona fierbinte a re
trogradării !

în ceea ce privește repre
zentativa noastră, trebuie să 
arătăm că buna ei evoluție din 
meciul de joi, cu Ungaria 
(8—0), a risipit îndoielile pri
vind rămînerea ei în grupa B, 
adunate in zilele dinainte. Să 
sperăm că în ultimele lor evo
luții la Belgrad, hocheiștii noș
tri vor lupta fără rezerve și se 
vor concentra astfel incit să 
poată obține rezultatele dorite.

Călin ANTONESCU
REZULTATE

Japonia — iugoslavia 6—1 (4—0, 
1—0, 1—1).

Polonia 
0—0, 6—1).

(Meciuri desfășurate joi).
CLASAMENTUL

Italia 12—2 (6—1,

PROGRAMUL

1. POLONIA 5 5 0 0 41—11 10
2. Japonia 5 4 0 1 19—14 8
3. Elveția 5 3 1 1 27—22 7
4. România 5 2 1 2 24—21 5
5. Ungaria 5 2 0 3 11—22 4
6. Norvegia 5 1 1 3 24—26 3
7. Italia 5 1 1 3 27—32 3
8. Iugoslavia 5 0 0 5 9—34 0

Astăzi : Elveția — Ungaria (ora 
11), Norvegia — Italia (ora 14,30), 
Polonia — Japonia (ora 18), Ro
manța — Iugoslavia (ora 21,30).

Mîine : Norvegia — Japonia (o^ 
ra 12), Italia — Ungaria (ora 15), 
Elveția — Iugoslavia (ora 17,30), 
Polonia — România (ora 20).

• în grupa B a campionatu
lui european de juniori care se 
desfășoară în Belgia au fost 
Înregistrate rezultatele : Aus
tria — Belgia 16—0 (4—0. 5—0, 
7—0) și România — Franța 
4—4 (0—1, 2—3, 2—0).

se cuvine misiunii de onoare ce 
ni s-a încredințat, de a organiza 
această finală — la tenis de ma
să — din cadrul „Daciadei" — 
ne-a spus prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Gorj, Dumitru SecotiL 
Sâ amintim că sînt in joc tri
courile de campioni ai „Dacia- 
dei“, medaliile de aur, argint fi 
bronz, 
clasați 
fete și 
mii în 
clasați.

dlplome pentru primii 6 
la fiecare categorie — 
băieți —, precum și pre- 
obiecte pentru primii trei



ROMÂNIA -SPANIA 15-3 (7-0)
Ieri au continuat, în Italia, 

întrecerile Campionatului euro
pean F.I.R.A. pentru juniori. 
Echipa României a întîlnit for
mația Spaniei. A fost un meci 
spectaculos, în care tinerii noș
tri rugbyști au obținut o fru
moasă victorie : 15—3 (7—9). Ei 
au marcat încă în min. 6 (T. 
Radu — „drop"), iar în min. 
15 conduceau cu 7—0. după în
cercarea realizată de același 
Radu. Spaniolii au avut apoi 
o perioadă de revenire, dar nu

Miine, pe stadionul Steaua, de la ora 11

0 ATRACTIVĂ ÎNTÎLNIRE ÎNTRE
TINERII RUGBYȘTI ROMÂNI SI ITALIENI* *

Meciul dintre selecționatele 
de tineret ale României și Ita
liei, programat duminică pe 
stadionul Steaua, cu începere 
de la ora 11, constituie „uver
tura" sezonului rugbystic inter
național la București. în do
rința unui debut bun, jucătorii 
noștri au făcut, în ultimele zile, 
cîteva antrenamente și au sus
ținut, miercuri dimineața, o 
partidă de verificare cu Dinamo, 
„în ciuda timpului nefavorabil, 
a fost un meci disputat și foar
te util pentru selecționabili — 
ne spunea antrenorul Alexandru 
Paloșanu, care se ocupă de a- 
cest lot împreună cu Ion Țu- 
țuianu și Alexandru Pop. A 
fost vizibilă o bună dispoziție 
de joc. Am înregistrat însă o

TARA GALILOR - INVINCIBILĂ 
ÎN „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI" 

Pe cînd ,,Cupa Mondială"?
S-a lansat în ultimul de

ceniu al secolului trecut, dar 
abia in 1910, odată cu admite
rea Franței, s-a născut cu ade
vărat „Turneul celor 5 națiuni", 
competiție care, prin tradiție 
și, incontestabil, valoare și-a 
cîștigat un binemeritat renume 
în lumea sportului internațional.

Rugbyștii galezi au dominat 
întrecerea de-a lungul anilor, 
inscriindu-și de 20 de ori nu
mele în palmares, iar acum 
s-au ridicat — se pare 
— cu un cap peste celelalte re
prezentative britanice. Cu 17 
victorii, Anglia „vine“ pe locul 
al doilea ; urmează Scoția (13), 
Irlanda (9) și Frarfța (7).

Ce-a fost anul acesta ? Frac
ție, o dispută între cei „doi 
mari" (Țara Galilor — Fran
ța), la Cardiff, în „finală", am
bele protagoniste prezentîndu- 
se neînvinse. Au cîștigat, meri
tat, gazdele (16—7). Țara Gali
lor are, se pare, la ora actuală, 
cel mai complet XV din lume, 
înaintarea este robustă și efi
cace, măcinînd orice adversar, 
iar treisferturile au înaltă clasă. 
Cum altfel ar putea fi caracte
rizat, de pildă, jocul căpitanului 
echipei Phil Bennett, rugbystul 
aparent fără alură, dar cit de 
eficace, cu ale sale senzaționale 
accelerări și schimbări de di
recție (a marcat în „finală" do
uă „essai“-uri excepționale 1) 
sau acel mijlocaș la grămadă 
Gareth Edwards, derutant în 
momentele de mare inspirație, 
centrii Fenwick și Graven, ari
pile Williams și Evans sau, în 
fine, fundașul J.P.R. Williams ! 
E firesc, deci, ca o asemenea 
echipă să-i fi dominat pe fran
cezi, care deși în meciul direct 
au condus cu 7—0 după 20 de 
minute de joc, au cedat în fața 
unui partener superior, în an
samblu. Tradiționalii noștri ad
versari din campionatul Euro
pei au o înaintare bună, activă 
(excelent se prezintă linia a 
treia : Skrela — Bastiat — Ri
ves și talonerul Paco), dar linia 
lor de treisferturi este lipsită 
de. clasă.; bun, totuși, debutul 
talentatului Jerome Gallion.

Pe poziția a treia a clasamen
tului s-a situat echipa Angliei, 
în creștere (în anii din urmă 
mereu... ultima) Și faptul a- 
cesta ne interesează în mod 
special dacă avem în vedere că 
în curind vom fi vizitați de re
prezentativa B a tării cu cel 
mai mare număr de rugbyști 
(peste o jumătate de milion 1).

Istoria Turneului 1978 s-a 
scris. S-a remarcat din nou am
bianța extraordinară din jurul 

au inscris decit în min. 52. din 
lovitură de pedeapsă. Două fru
moase încercări — intr-un fi
nal net dominat de români — 
au fost realizate de Roșu (min. 
60 și 78).

Alte rezultate : Franța — 
Portugalia 78—0, Italia — 
U.R.S.S. 16—3. Duminică echipa 
României întilnește, în meciul 
pentru locurile 5—6, învingâtoa- 
rea partidei R.F.G. — Maroc 
(rezultatul nu ne-a parvenit).

accidentare, a lui Malancu. Dar 
iată echipa probabilă : Tudose
— Aldea, Costea Hariton, An
drei Hariton, Marin — Mar- 
ghescu, Culda — Vlad. Borș, 
Zafiescu II — Radulescu II, Stroe
— FI. Ioniță, Pasache, Ungu- 
reanu (Bucan). Cțilalți jucători 
din Iot sint Gh. Dinu, Merca, 
Podărescu, Bonea, Vasile Ion, 
Voicu, Grigore și C. Gheorghe".

Rugbyștii italieni au sosit ieri 
la amiază in Capitală. După 
toate probabilitățile ei vor pre
zenta formația: Trentin — Gaz- 
zola, Francescato III, Orlando, 
Oști — Collodo, Failla — Pan- 
ciroli, Lo Curcio, Giacopelli — 
Artuso, Catotti — Pivetta, Ro- 
bazza, Screnci.

partidelor, dar și calitatea lor, 
ca, desigur, și o oarecare mo
notonie pe care o dă repeta
rea aceluiași calendar, cu me
reu aceiași protagoniști. Poate 
de aceea președintele federației 
franceze, Albert Ferasse, s-a 
constituit drept purtătorul de- 
cuvînt al acelor cercuri care ar 
dori înviorarea „Turneului de 
rugby", deschiderea lui, în pri
mul rînd spre România, ca țară 
europeană cu un renume și o 
valoare bine conturate, dar și 
spre Noua Zeelandă sau Aus
tralia, spre Argentina sau Ja
ponia. Se va materializa mult 
proiectata „Cupă mondială a 
celor 12", propusă de prestigi
oasa revistă de specialitate 
„Miroir de Rugby" ? Greu de 
spus, deocamdată. Fără îndo
ială, însă, că viitoarele partide 
din luna mai ale rugbyștilor 
englezi în România, ca și tur
neul din toamnă al reprezenta
tivei noastre în Anglia și Țara 
Galilor reprezintă pași tocmai 
în această direcție.

Dimitrie CALLIMACH1

• „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI" 
la rugby s-a încheiat cu victoria de ne
contestat a Țării Galilor. De necontes
tat, pentru că galezii i-au întrecut pe 
francezi remontind de la 0—7, pentru 
că i-au dominat in ceea ce are rug- 
byul mai frumos, jocul pe „treisfer
turi", și pentru că au marcat două în
cercări. Marele derby al turneului l-a 
avut în prim-plan pe galezul Bennett. 
Eclipsat de-a lungul competiției cînd 
de Fenwick, cînd de Edwards, iată că 
cel mai bun jucător din lume al anului 
trecut, Bennett, a știut să fie cel mai 
bun om al echipei sale atunci cînd_ tre
buia, cînd se aștepta să dea măsura 
exactă a valorii sale : in meciul deci
siv, in care a marcat două „eseuri". 
Morala: adevărata valoare sportivă este 
cea care răzbate în confruntări grele, 
în probe „de foc", și mai puțin cea care 
sfîriie ca un artificiu în „amicale" sau 
în partide demonstrative... • ILEANA 
SILAI ȘI NATALIA MĂRAȘESCU au 
un numitor comun : sint două mari 
atlete ale lumii, intră împreună în a- 
ceastă categorie. Ceea ce le deosebește 
însă este o nuanță, acele subcategorii 
pe care englezii le numesc ..runner" 
și „racer". Runner (alergătorul) este 
atletul care „își fuge distanța", care 
„scoate timp", dar poate pierde un loc, 
un titlu, o medalie. Ar putea fi Natalia 
Mărășescu... Racer (concurentul) este 
atletul care știe să se adapteze cursei, 
care are un registru tactic mai larg, 
care fuge pentru a cîștiga. Ar putea fi 
Ileana Silai... • ÎN SEMIFINALELE 
Cupei U.E.F.A. la fotbal, o prezență

0 TENTATIE PUTERNICA Șl PENTRU ALERGĂTORII DE CROS
Alergarea pe teren variat se 

bucură, în toate colțurile lumii, 
de o atenție deosebită. Așa se 
și explică faptul că există un 
sezon competițional de cros la 
fel de bine organizat ca și cel 
al concursurilor atletice pe pis
tă sau în sală, urmărit cu un 
mare interes de mase largi de 
iubitori ai atletismului și, evi
dent, de practicanții acestei ra
muri atletice.

Una dintre competițiile de 
mare anvergură ale atletismu
lui internațional este și Crosul 
pe echipe al I.A.A.F., asimilat 
drept campionatul mondial al 
acestei discipline, a cărei a 
Vl-a ediție este programată as
tăzi în Scoția, la Glasgow. Pre
cedentele cinci ediții ale con
cursului au avut loc în 1973 la 
Waregem — Belgia, în 1974 la 
Monza — Italia, în 1975 la Ra
bat — Maroc, in 1976 la Cheps
tow — Țara Galilor și in 1977 la 
Dusseldorf — R. F. Germania. 
Competiția se desfășoară pe trei 
categorii : seniori, juniori și se
nioare, intocmindu-se clasa
mente individuale și pe echipe. 
Trebuie să arătăm insă că la 
start nu pot fi prezenți concu- 
renți individuali, indiferent de 
valoarea pe care o dețin alergă
torii respectivi, ci, în mod obli
gatoriu, numai echipe, alcătuite 
din cite 6 concurenți sau con
curente (dintre care 4 contează 
în clasament).

Anul trecut, de pildă. în în
trecerea feminină desfășurată 
pe distanța de 5100 m, au fost 
clasificate nu mai puțin de 17 
reprezentative naționale, ceea ce

CONTINUĂ „SERIALUL" 
CONCURSURILOR DE ÎNOT

Continuă seria concursurilor 
internaționale ale înotătorilor 
noștri. Spre deosebire de alți 
ani, în acest sezon F. R. Nata- 
ție a alcătuit un program ju
dicios care îi permite să tes
teze pe cei mai buni sportivi ai 
țării la țoate eșaloanele.

• înotătorii născuți în 1965 
(13 ani) se vor confrunta astăzi 
și miine, în bazinul de 25 m din 
Hunedoara cu reprezentanții ca
tegoriei lor de virstă din R. F. 
Germania și Polonia.
• Gupa imediat următoare- 

(14—15 ani) are un prim test, 
tot la sfârșitul acestei săptă- 
mîni, la Trento, în Italia. Este 
un concurs, pe categorii de vir
stă, la care participă sportivi

LIA BOGDAN PE LOCUL
DE ȘAH DE

BELGRAD, 24 (Agerpres). Tur
neul feminin de șah de la Bel
grad s-a Încheiat cu victoria 
campioanei mondiale Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.), care a to
talizat 91/, p din 12 posibile. Pe 
locurile următoare s-au situat 

inedită: echipa franceză Bastia. O men
ționăm nu atit pentru performanța ca 
atare, cit pentru recordul neobișnuit 
realizat de team-ul corsican, in care 
numele cel mai cunoscut este cel al in
ternaționalului olandez Rep : șapte vic
torii consecutive în actuala ediție a 
competiției ! In primul tur, 3—2 și 2—1 
cu Sporting Lisabona, în turul secund
2— 1 și 3—1 cu Newcastle, apoi 2—1 și
3— 2 cu Torino și, în fine, 7—2 cu Cari 
Zeiss Jena ! (Suita s-a întrerupt la al 
8-lea meci, returul de la Jena : 4—2 
pentru gazde). Antrenorul Pierre Cahu- 
zac explică : „Poarta de fotbal are ace
leași dimensiuni și pe terenul nostru și 
pe cel al adversarului. Deci, mingea nu

J
intră mai greu în plasă cînd joci în de
plasare... De la acest adevăr pornim în 
orice meci". Să notăm că in actuala 
ediție a Cupei U.E.F.A. Bastia a marcat 
10 goluri în deplasare ! • PUNCT FI
NAL și în „Cupa Mondială" la schi, cu 
un suedez (Ingemar Stenmark) și o 
schioară din Liechtenstein (Hanni Wen
zel) pe primul loc în clasamentele ge
nerale. Pentru prima oară, după ani de 
zile, nici la băieți, nici la fete nu cîș- 
tigă un sportiv din țările Alpilor. Aus
triaca Annemarie Proell-Moser pleacă

steagul după 5 ani, iar Franța nu intră 
în primele 5 locuri în clasamentul 
pe națiuni 1 Unde este epoca lui Killy 
și a surorilor Goitschell?... • DIN NOU 
despre Leon Spinks și despre lumea 
sfâșiată de contradicții și conflicte co
merciale a boxului profesionist ! Refu- 
zind să semneze contractul pentru un 
meci cu Ken Norton, lui Spinks i-a fost 
retras titlul de campion mondial la 
„grea" de către W.B.C. (Consiliul mon
dial al boxului, cu sediul la Ciudad de 
Mexico). In schimb, cealaltă organiza
ție a boxului profesionist (W.B.A.) con
tinuă să-i recunoască titlul, considerîn- 
du-1 ca prim șalanger pe Clay, nu pe 
Norton ! • IN FAȚA „ASALTULUI"
PRIMĂVERII, sporturile de iarnă încep 
să bată in retragere, consumîndu-și, u- 
nul după altul, marile competiții și de- 
semnîndu-și, pentru încă un an, cam
pionii... La Ottawa, în campionatele 
mondiale de patinaj artistic, surprize în 
lanț ; în afara probei de perechi, unde 
cuplul sovietic Irina Rodnina — Ale
ksandr Zaițev cucerește titlul pentru a 
șasea oară. „Ora retragerii e încă de
parte"... declara după concurs Irina... 
La patinaj viteză, acest sezon l-a con
sacrat pe tînărul Eric Heiden. Secretul 
ascensiunii acestuia ni-1 explică J. 
Schotting, antrenorul lotului de patina
tori americani : „Cînd dau tuturor 
după-amiază liberă, sint sigur că in 
acea după-amiază, timp de cîteva ore, 
voi vedea silueta lui Heiden alunecind 
pe ovalul de gheață..."

Radu URZ1CEANU

Și

denotă marea popularitate de 
care se bucură competiția. în
trecerea individuală a fost cîș- 
tigată de o alergătoare din Spa
nia, Carmen Valero, o reputa
tă specialistă a acestui gen de 
alergare, dacă avem în vedere 
faptul că ea. se afla la a doua 
victorie consecutivă în „cam
pionatul mondial" și mai ales 
că, la Diisseldorf, a întrecut în
tre altele și pe recordmana lu
mii la 3000 m, sovietica Lud
mila Braghina, clasată pe locul 
secund. Cu o formație foarte 
puternică și omogenă (locurile 
2, 3, 4 și 6) echipa Uniunii So
vietice a ocupat, normal, pri
mul loc, totalizînd 15 p față de 
48 p S.U.A., 76 p Noua Zeelan
dă, 101 p Polonia, 118 p Anglia, 
120 p R.F. Germania etc.

Pentru că sîntem interesați 
în mod special de desfășurarea 
cursei feminine, avînd în ve
dere faptul că la Glasgow vor 
fi prezente în întrecere și fete
le noastre (Fița Lovin, Geor- 
geta Gazibara, Maricica Puică, 
Antoaneta Iacob și Natalia Mă- 
rășescu), ne vom ocupa, de a- 
ceea, doar de aceasta. Deci, cu 
un an înaintea competiției de la 
Diisseldorf, întrecerile au avut 
loc la Chepstow (Valero — in
dividual ; U.R.S.S. 33 p, Italia 
59 p, S.U.A. 64 p, Anglia 78 p, 
Polonia 87 p, Franța 107 p) iar 
cu doi ani înainte, la Rabat 
(Julie Brown — S.U.A.; S.U.A. 
44 p, N. Zeelandă 50 p. Polonia 
61 p, Anglia 64 p. Belgia 95 p, 
Spania 95 p) etc. După cum se 
poate vedea cam aceleași for
mații s-au aflat, la ultimele 

din 15 țări europene și consti
tuie o avanpremieră a campio
natelor continentale de juniori. 
Pănulescu, Kugliș, Seidl. Ținea 
și ceilalți vor mai concura și în 
zilele de 15—16 aprilie în tri
unghiularul România — Unga
ria — Iugoslavia.
• După Budapesta și Bre

men, înotătorii seniori vor mai 
fi prezenți la Leningrad (25—28 
martie) in cadrul concursului 
internațional „Komsomolskaia 
Pravda" (Neagrău, Szakadati, 
Mitu, Brechner), apoi se vor 
prezenta la campionatele repu
blicane în bazin acoperit (31 
martie — 2 aprilie, la Hune
doara), iar în final vor întîini, 
tot la Hunedoara (8—9 aprilie), 
prima reprezentativă a Poloniei.

6 IN TURNEUL FEMININ
LA BELGRAD
Ivanka (Ungaria) — t'/i p, Eren- 
ska (Polonia), VerSczy (Ungaria) 
— cite 8 p, Hartston (Anglia) — 
7*/, p, Lla Bogdan (România) — 
6 p, Dragașevici (Iugoslavia) — 
5*/, p. Pihailicl (Iugoslavia) — 
5 p etc. 

trei ediții, printre fruntașele în
trecerii. Deci, cu acestea tre
buie să se lupte, în primul rind. 
alergătoarele noastre pentru a 
se. putea clasa pe un loc cit 
mai bun !

Ceilalți cîștigători ai ediției 
trecute au fost Leon Schots — 
Belgia și echipa Belgiei la se
niori, Thomas Hunt — S.U.A. 
și echipa S.U.A. la juniori.

întrecerile de la Glasgow se 
vor desfășura, în jurul orei 
prinzului, in incinta lui Bella- 
houston Park, pe un traseu va
riat, tipic pentru aceste aler
gări.

TELEX
AUTO • După prima etapă in 

raliul Safari (69 de mașini pre
zente la startul de la Nairobi) 
conduc suedezul Waldegaard și 
kenyanul Preston (ambii pe 
„Porsche").

BASCHET • In turneul final 
al C.C.E. (m), la Split : Jugo- 
plastika — Mobilgirgi Varese 
117—95 ; la Villeurbanne : As vel
— Real Madrid 106—99.

FOTBAL • iugoslavia — SeL 
divizionară 4—2 (1—1), prin go
lurile marcate de Filipovici, Kus- 
tudici (2) și Livo pentru învingă
tori. Reprezentativa a aliniat 
formația : Katalinici — Boljat,
Hadziabdici, Trifunovici, Rajko- 
vici, Ha tunici, Sușici, Muj iniei, 
Filipovici, Jerkovici, Surjak. Au 
mai jucat Rozici, Kustudici, Livo 
și portarul Borota. • La Lima, 
în meci retur pentru „Cupa Ra
mon Castilia": Peru — Argentina 
1—3 (0—3). Au înscris : Luque.
Passarella și Houseman pentru 
învingători, respectiv Oblitas (în 
tur 1—2). Astfel, Argentina a ciș- 
tigat trofeul q Rejucarea fina
lei „Cupei ligii engleze" : Not
tingham — Liverpool 1—0 (în pri
mul joc 0—0, după prelungiri). 
• în semifinalele „Cupei Spa
niei" : c.F. Barcelona — Real 
Sociedad 2—1 (în tur o—0) ; Gijon
— Las Palmas 3—2 (în tur 0—3) ; 
finala dintre C.F. Barcelona și 
Las Palmas, la 19 aprilie, la Ma
drid.

HANDBAL • La Dortmund, în 
semifinalele „Cupei cupelor" (m) 
V.î.L. Gummersbach — Anliana 
Lodz 23—16 (12—8). Returul, la
31 martie. * La Bratislava în se
mifinalele „Cupei cupelor" (f) : 
Ferencvăros — inter Bratislava 
20—19 (11—10).

LUPTE • Tradiționala „Cupă 
Mondială* La lupte libere se va 
desfășura la Toledo (S.U.A.) în 
zilele de 1 -2 aprilie, reunind 
sportivi din Europa, America, A- 
sia, Africa. După cum s-a mai 
anunțat, campionatele mondiale 
de lupte greco-romane și lupte 
libere vor avea loc anul acesta 
între 20 și 27 septembrie la Ciu
dad de Mexico.

PATINAJ • La C.M. (juniori) 
de la Megeve, proba de perechi 
a fost cîștigată de cuplul cana
dian Barbara Underhill — Paul 
Martini, urmat de Jana Blahova
— Lidek Feno (Cehoslovacia). în 
proba individuală (m), după pro
gramul scurt, conduce canadianul 
Dennis Coy.

SCHI • Lider al clasamentului 
în „Cupa Europei* se menține 
italianul Leonardo David.

TENIS • în optimi de finală 
la Philadelphia (f) : Ruzici — 
Tyler 4—6, 6—3, 6—4 ; Turnbull
— Fromholtz 7—6, 6—2 ; Reid — 
Casals 3—6, 7—6, 7—5 ; Austin — 
May 6—3, 7—6 ; King — Tomano
va 6—1, 6—2 ; Evert — Marsikova 
4—6, 6—3, 6—0. • La Las Vegas : 
Dibbs — Rosewall 6—3, 6—4.
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