
în comuna care își datorează existența 

actului istoric al Unirii

„HAI U MILCOV CU GRĂBISE!“ 
ESTE ASTĂZI DENUMIREA UNEI 
ÎNDRĂGITE COMPETIȚII DE MASĂ

După ce părăsește întinsa 
zonă de deal a Odobeștilor și 
lasă in urmă vestita „Măgură" 
punctată de vii seculare, Mil- 
covul înaintează molcom spre 
Focșani. Mai cunoaște cîteva 
zvîcniri, intre meandrele crea
te de clinurile care anunță 
cîmpia. Apoi se liniștește defi
nitiv. Cînd ajunge în dreptul 
comunei care îi poartă nume
le se arată calm, cuminte, obo
sit parcă de atîta alergătură, 
îmbietor chiar. Pentru că, deși 
strînsă între chingile malurilor, 
apa este subțire, străvezie, îi 
vezi fundul-, o poți trece cu 
piciorul. „Așa trebuie să fi fost 
și în urmă cu 120 de ani" ne 
spunea, evocînd marele mo
ment istoric al unirii Moldovei 
cu Țara Românească, din anul 
1859, tovarășul Ivan Chirilă, 
secretar-adjunct al Comitetului 
de partid al comunei Milcovul, 
președintele Consiliului comu
nal pentru educație fizică și 
sport. „Comuna Milcovul era, pe 
atunci, alcătuită din două așe
zări : Răstoaca în Moldova și 
Gologanu, in Țara Românească. 
Oamenii, vorbind aceeași limbă, 
avind aceleași obiceiuri, rude și 
prietenii de o parte și de alta 
a riului, se întîlneau însă în 
fiecaro zi. Mulți munteni, atrași 
de căldura sentimentelor celor 
din nordul riului, s-au așezat 
treptat la Răstoaca, cu mult 
înainte de 1839, astfel că la 
un moment dat comunei i s-a 
spus simbolic, Răstoaca-Moldo- 
veni și Răstoaca-Munteni. Cînd 
a fost semnat actul Unirii, con- 
semnînd un moment istorie 
crucial pentru destinele po
porului nostru, Răstoaca a fă
cut, pe vecie, trup comun cu

Gologanu spre bucuria fără 
margini a oamenilor aflați de 
o parte și de alta a Milcovu- 
lui...“

Are har de povestitor foarte 
tînărul activist de partid. Poa
te și pentru că a studiat din- 
totdeauna istoria zbuciumată a 
acestor meleaguri pe care au 
trăit moșii și strămoșii săi, azi 
— ca și atunci — oameni din- 
tr-o bucată, harnici de li s-a 
dus vestea în toată Țara Vran- 
cei ! Ca activist de partid, Ivan 
Chirilă cunoaște bine oamenii, 
îi prețuiește, caută să îi înțe
leagă. împreună cu primarul, 
Niculae Măxineanu, cei din 
Milcovul, ascultînd îndemnu
rile partidului și avînd perma
nent ajutorul comuniștilor, au 
realizat adevărate minuni, con
struind case, creșe, școli, cămin 
cultural, puncte sanitare, uni
tăți comerciale, întemeind un 
C.A.P. dintre cele mai puter
nice. „Ce mai, Milcovul de azi, 
una dintre cele mai mari așe
zări rurale din Vrancea (n.n. 
peste 10 000 de suflete), se a- 
flă intr-o însuflețită întrecere 
cu celelalte comune de frunte 
din județ, cu Fitionești, Vul- 
turu și Păunești. Și asta de ani 
de zile !“

Desprinzind din cuvintele lui 
Ivan Chirilă sensul acestui e- 
tort de autodepășire, înțelegem 
in același timp și ambițiile ce
lor din Milcovul de a se afla 
tot mai sus și într-o activitate 
care cucerește mereu noi a- 
depți, sportul. Un profesor de 
educație fizică cu vocație, cum

Tiberiu STAMA
-----------------------------r-----------  
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După sferturile de finală

ale cupelor europene la volei

Așa cum presupuneam în 
comentariul nostru de săptă- 
mîna trecută, prima manșă din 
cadrul sferturilor de finală 
ale cupelor europene la volei 
s-a dovedit decisivă pentru ca
lificarea . în fazele finale ale 
competițiilor. In toate cazurile, 
echipele care au realizat sco
ruri avantajoase în tur, fie că 
au obținut din nou victoria, fie 
numai setaverajul sau puncta
verajul necesar calificării. 
Astfel, au cîștigat ambele me
ciuri echipele Steaua Roșie 
Bratislava, Plomien Sosnowiec 
(C.C.E., m), NIM Budapesta,
Ț.S.K.A. Sofia si Slavia Bra
tislava (C.C.E. ' f), Dinamo 
București, Levski Spartak So
fia și Ruda Hvezda Praga (Cu
pa cupelor, m), Penicilina Iași, 
Start Lodz și Levski Spartak 
Sofia (Cupa cupelor, f). Cele
lalte favorite după manșa în- 
tîi : Steaua București, Pieksa- 
maen (C.C.E., m), Dynamo Ber
lin (C.C.E., f), Traktor Schwe
rin (Cupa cupelor, f) au obți
nut calificarea în baza setave- 
rajului sau punctaverajului su
perior.

Meritorie ni se pare pînă a- 
cum comportarea echipelor 
românești participante la com
petiții. Cu excepția formației 
feminine Dinamo București

1

Atac puternic 
lui Dumănoiu, 
o combinație 
Oros, ți mingea 
„fișni“ din bloca
jul advers in afara 
terenului 
Fază din 
retur 
Hutnlk 
(3-0), 
rile de
Cupei
Foto : Jacqueline 

ZVONEVSKI

de joc. 
meciul 

Dinamo — 
Cracovia, 

in sfertu- 
finală ale 

cupelor.

(eliminată sîmbătă 
Dynamo Berlin, la 
toate celelalte echipe s-au ca
lificat în fazele finale. STEA
UA a trecut însă prin serioa
se emoții la Olsztyn, unde ad
versara ei (A.Z.S.) a luptat 
formidabil pentru remontarea 
handicapului din meciul tur. 
Elevii Iul A. Drăgan și O. Cre- 
t? au găsit însă resurse fizice 
și psihice pentru a-și asigura 
punctaverajul necesar califică
rii în semifinalele C.C.E. 
(peste care culoarul ușor le

Aurelian BREBEANU
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„Cupa Steagul roșu“ la schi alpin

0 COMPETIȚIE A TINEREȚII 
ÎNTR-0 AMBIANȚĂ DEOSEBITĂ

La Poiana Brașov, pe cunos
cuta pîrtie a Sulinarului. a 
avut loc concursul de slalom 
uriaș dotat cu „Cupa Steagul 
roșu", iar pe pîrtia de sub te
leferic s-a disputat. în două 
manșe, slalomul special, la 
care au participat schiori ju-

niori. întrecerea a fost fru
moasă. disputată, în condiții de 
zăpadă abundentă.

Slalomul uriaș — într-o sin
gură manșă — a avut 79 de 
porți și a fost marcat din buza 
„Zidului mare" pînă în apro
pierea „Telecabinei". Traseul

„CUPA BRAȘOVIA- LA COMBINATĂ NORDICĂ $1 SĂRITORI
PREDEAL, 22 (prin telefon). La 

sfirșitul săptămînii trecute s-au 
desfășurat in localitate întrecerile 
de schi la combinată nordică și 
sărituri speciale din cadrul „Cu
pei Brașovia" pentru juniori și 
copil. Competiția s-a bucurat de 
un frumos succes, la care au con
curat buna pregătire a sportivi
lor de Ia C.S. Șc. Brașovia (antre
nor Aurel Munteanu), C.S. Șc. 
Rîșnov (antrenor Ion Tocanie), 
C.S. Șc. Viitorul Brașov (antrenor 
Constantin Blrsan) șl de la Liceul 
din Predeal (prof. Ion Șuteu), ză
pada (88 cm) bună pentru schi și 
vremea frumoasă.

Simbătă, pe Poliștoacă. au avut 
loc cursele de fond 10 km pentru 
juniori i și 5 km pentru juniori 
II, Iar duminică, pe Cioplea, s-au 
disputat săriturile speciale. Iată 
rezultatele la combinata nordică: 
juniori I: 1 N Papuc (C.S.Ș. Rîș- 
nov) 394,3 p, 2. V. Chiujdea (Bra
șovia) 353.9 p, 3. I. Băzoi (Brașo
via) 334,8 p; juniori II; 1. I. Rucă-

teanu (C.S.Ș. Rîșnov) 342,7 p, 2. L 
Birlă (Brașovia) 333,8 p, 3. I. Lupu 
(C.S.Ș. Rîșnov) 320,4 p; sărituri 
speciale: juniori I: 1. Cr. Chlrciu 
(Brașovia) 153,7 p (sărituri de 
37 m), 2. M. Durboacă (Brașovia)
142.5 p, 3. N. Papuc 127,5 p; ju
niori II: 1. D. Rusen (Brașovia) 
118,7 p (sărituri de 32,5 m și 31,5 
m), 2. Șt Burecea (Viit. Br.) 113,7 
p, 3. I. Lunceanu (C.S.Ș. Rîșnov)
111.6 p; copii: 1. Oct. Munteanu 
(Viit. Br.) 104,3 p (27,5 m+28.5 m), 
2. Ad. Chirci (VilL Br.) 86 p, 3. 
M. Nacu (Brașovia) 81,6 p. (Ion 
CODLEANU, coresp ).

DESFASURATA
dificil a supus pe tinerii con- 
curenți la serioase eforturi, dar 
mulți schiori au demonstrat că 
sînt apți să realizeze noi sal
turi pe scara valorilor. O bu
nă impresie a lăsat tînărul 
Cătălin Fusulan (Steagul roșu), 
care prlntr-o corectă tehnică 
de atacare a virajelor a reu
șit să se claseze pe primul loc 
în ambele probe : slalom uriaș 
și slalom special. O compor
tare bună a avut și colega sa 
de club, junioara Daniela 
Tampa, creditată și ea cu vic
torii în ambele curse. Bine a 
evoluat și junioara mică Erica 
Codrescu (Liceul Predeal) în
vingătoare în cursa de slalom 
uriaș. în care a lăsat o fru
moasă impresie.

REZULTATE TEHNICE, sla
lom uriaș, junioare II : 1. Eri
ca Codrescu (L. P.) 2:40.2, 2. 
Karin Kovâcs (Brașovia) 2:41,4, 
3. Cătălina Radu (Brașovia) 
2:46.0 ; junioare I. 1. Daniela

(Continuare în pag. a 4-a)

In campionatul european de tenis pe teren acoperit

ECHIPA ROMÂNIEI A FĂCUT PRIMUL PAS. 
VA REUȘI SĂ L REALIZEZE Șl PE URMĂTORUL ?

setaveraj),

Competiție prestigioasă, cam
pionatul european de tenis pe 
teren acoperit („Cupa Saab“) 
reunește, de cîteva decenii, la 
fiecare început de an, zeci de 
echipe dornice să-și afirme va
loarea în cadrul a două divizii 
— cum sînt oficial intitulate — 
împărțite, prima în grupele A 
și B, secunda în A. B și C.

De doi ani. după cum se știe, 
reprezentativa tării noastre 
este prezentă la startul între
cerii, încercînd să promoveze 
în „elita" competitoarelor. Da
că anul trecut tenismanii ro
mâni și-au încheiat bilanțul 
ocupînd locul I în grupă (îm
preună cu formația Olandei), 
fără însă a putea promova în 
turneul final din cauza setave- 
rajului interior, anul acesta si
tuația se prezintă cu mult îm
bunătățită.

Se știe că în urma celor trei 
victorii obținute (3—0 cu Po
lonia, 2—1 cu Belgia și 2—1 cu 
Iugoslavia) reprezentativa Româ
niei s-a calificat pentru tur
neul final al categoriei secun
de. Ascensiunea către acest 
eșalon superior a început du
minică seara, odată cu victo
ria asupra echipei Iugoslaviei.

încercînd o retrospectivă a-

supra acestei confruntări, tre
buie să spunem că ea a fost 
mai dificilă decît ne așteptam, 
fapt la care au contribuit: va
loarea ridicată a partenerilor 
iugoslavi, dar și oboseala acu
mulată de echipierii români (ei 
au fost nevoiți, în numai 4 
zile, să parcurgă ruta Bucu
rești—Bruxelles, să susțină me
ciul în compania formației 
Belgiei, apoi să revină la 
București și de aici să se de
plaseze Ia Brașov, nu înainte 
însă de a fi schimbat — din 
cauza condițiilor meteorologi
ce nefavorabile — avioanele a 
cîtorva companii aeriene pen
tru a ajunge în țară).

Comportarea tenismanilor 
români la Brașov a fost, CU 
un cuvînt, mulțumitoare. Tra
ian Marcu — jucătorul care 
pînă mai ieri era considerat... 
plafonat — și-a pus „prima 
semnătură", atît pe victoriile 
de la Poznan și Bruxelles, cit 
si pe cea din orașul său natal. 
Maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Viziru, antrenorul 
echipei noastre se declarase

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Boxul nostru in plin efort de reafirmare

SPERANȚELE" ALEARGĂ PE NISIPUL PLAJEI
ÎN URMĂRIREA MARILOR PERFORMANȚE

• La Constanța, tineretul lucrează intens • Afară ți in sală se 
urmărește același scop : perfecționarea • Porțile echipei pentru 

C.E. sint deschise

(Continuare în pag. 2-3)

LOTURILE A ȘI OLIMPIC DE FOTBAL
SUSȚIN NOI JOCURI

Loturile A și olimpic conti
nuă seria jocurilor de pregătire.

Mîine, la Brașov, pe Stadio
nul tineretului, la ora 15, pri
ma garnitură va primi replica 
echipei Politehnica lași.

Tot mîine, la aceeași 
lotul olimpic va evolua la Cod- 
lea, în compania echipei locale, 
Mobila Măgura.

oră.

In programul celor două lo
turi figurează simbătă și du
minică alte jocuri, 
urmează :

Simbătă : Lotul A 
rul pe stadionul 
ora 15.

Duminică : Lotul
Steagul roșu, pe Stadionul ti
neretului, ora 11.

după cum
— Tracto- 
Tractorul,

olimpic

Rapidul 91 are plecarea spre 
Litoral la ora 6,15. în Gara de 
Nord viscolește ușor. Perspecti
vele călătoriei par sumbre, 
mai ales că buletinul meteo 
prevede înrăutățirea vremii. 
Am pornit, totuși, iar la ora 
exactă a sosirii la destinație, 
am coborît în gara din Con
stanța, porniți în căutarea lo
tului olimpic de perspectivă, 
lot de boxeri ce se află pen
tru o scurtă perioadă de pre
gătire la altitudinea de 0 gra
de. De la hotelul „Sport" am 
aflat că băieții sînt... pe plajă. 
Coborîm faleza și-l zărim pe 
antrenorul emerit Teodor Ni- 
culescu însoțit de un alt an
trenor al lotului, constănțeanul

Adrian Teodorescu. Dinspre 
mare suflă un vînt de forța 4 
(cum spun marinarii). Vuietul 
valurilor face ca vorbele să fie 
de prisos. Cu brațul întins ni 
se arată, departe pe plajă, un 
grup ce aleargă susținut. Sînt 
cei 23 de tineri pugiliști care 
își fac „porția" de kilometri 
pe nisip. Cot la cot cu ei a- 
leargă și antrenorul Gheorghe 
Fiat, care a fost sărbătorit, zi
lele trecute, pentru cei 35 de 
ani de activitate sportivă, ca 
performer și antrenor.

Grupul boxerilor se reîn
toarce. Are un traseu presta
bilit Fiecare tură are 1000 de 
metri. Aceasta pentru control, 
precizează, în fugă, Gheorghe

Fiat. Băieții, deși sînt bine în
fofoliți, transpiră abundent. 
Antrenorii Ion Chendreanu și 
Ilie Dondoi notează cite ceva 
în carnete la fiecare trecere a 
grupului. Colectivul de tehni
cieni este mulțumit de canti
tatea de efort depusă de spor
tivi, de conștiinciozitatea cu 
care fiecare lucrează. Au tre
cut 60 de minute și plaja este 
părăsită. La hotel, fiecare șe 
grăbește să intre primul în 
baie. Antrenorii susțin că aler
garea pe nisip este foarte in
dicată, că solicită multe grupe 
musculare, iar dacă acum pare 
mai greu, pe prelata ringului 
mișcarea și jocul de picioare 
vor fi mult mai ușoare... După

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2—3)



S-a încheiat „Cupa Unîrii“ la tenis

CÎȘTIGĂTORI: LIVIU MANCAȘ 
Șl CAMELIA CHIRIAC

DEVA (prin telefon). După o 
săptămînă de întreceri, în Sala 
sporturilor din localitate s-a 
încheiat „Cupa Unirii" la tenis, 
competiție la startul căreia au 
fost prezenți sportivi și spor
tive din toate localitățile țării. 
După cîteva meciuri în care 
doi dintre fsvoriți au fost eli
minați (Florin Niță și Adrian 
Viziru), în finale s-au întilnit 
tenismani ce au oferit partide 
adesea aplaudate de spectatori. 
La simplu masculin s-au întîl- 
nit doi reprezentanți ai clubu
lui Steaua : Liviu Mancaș și 
Marian Mîrza. Adjudecîndu-și 
ușor primul set, Mancaș a tre
buit să se întrebuințeze mult 
pentru a-1 cîștiga și pe al doi
lea. Rezultat final : Mancaș — 
Mîrza 6—1, 7—5. în semifinale: 
M. Mîrza — I. Kerekeș (Dina
mo Brașov) 7—5, 4—6, 6—3; L. 
Mancaș — Ed. Pană (Dinamo 
București) 6—3, 6—0. La femi
nin finala s-a disputat intre 
Camelia Chiriac (Dinamo Bra
șov) și Simona Nunweiller 
(Progresul București). Chiriac 
a cîștigat cu 6—1, 6—3. Dublu

bărbați : M. Mîrza, FI. Niță 
(ambii Steaua) — B. Almăjan, 
M. Ciuntea (Jiul Petroșani) 
6—2, 7—6 : dublu femei: Cos- 
mina Popescu (T.C.B.), Came
lia Chiriac — Gabriela Szoko, 
Marilena Totoran (Dinamo 
București) 6—3, 4—6, 6—2.

(I. JURA — coresp.).
HUNEDOARA (prin telefon), 

în sala Constructorul s-au în
cheiat întrecerile „Cupei Uni
rii", competiție rezervată ju
niorilor și junioarelor. Rezulta
tele finalelor : simplu fete : 
Liliana Pop (Politehnica Cluj- 
Napoca) — Dana Beleuță (Di
namo București) 6—1, 6—2 ;
simplu băieți : A Marcu (Con
structorul Hunedoara) — V. 
Dinicu (Progresul București) 
6—1, 6—2; dublu fete : Liana 
Don, Liliana Pop (Politehnica 
Cluj-Napoca) — Georgeta Onel, 
Daniela Nemeș (Progresul 
București) 1—6, 7—6, 7—6; du
biu băieți : R. Constantinescu, 
E. Hnat (T.C.B.) — A. Marcu, 
E. Homorodeanu 
rul Hunedoara)

(I. VLAD
(Constructo- 
6—4, 6—2.
— coresp.).
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(Urmare din pag. 1) antrenori, ar

ai forului de

TEHNICE. Ori-
1. Poiana Bra-

omenești. 
Sever NORAN

•) Akie — cuvint __
scandinavă (akja). care desem
nează un fel de copaie meta
lică.

La slalomul cu akia contează nu numai viteza de coborîre ci și 
transportul in bune condiții a celui accidentat.

Raliul jubiliar „SALVAMONT"

ACEȘTI OAMENI MINUNAU Șl AKIILE*' LOR ZBURĂTOARE-----  - - ------- -- _ _ ,
• Măiestria sportivă în slujba salvării vieților omenești • Exa
mene mai grele, mai complexe — note excelente I • Harghita - 

revelație in concurs și ca... gazdă a raliului

Cine dintre iubitorii drume
ției montane n-a simțit, măcar 
o dată în viață, că e la capă
tul puterilor, asaltat de doi 
dușmani in aparență neagresivi
— ceața și întunericul nopții ? 
Cine n-a auzit de oameni rătă
ciți pe munte, căzuți intr-o ne
știută prăpastie și amenințați 
de colții albi ai iernii ? De oa
meni care, subit, s-au îmbol
năvit grav și aveau nevoie de 
ajutor grabnic ?

Uneori aceștia au cules fruc
tul amar al imprudenței lor. 
Alteori — pe acela al neprevă
zutului montan. Toți insă au 
așteptat o mină de ajutor. Un 
simplu anunț, prin telefon sau 
radio, și iată echipa 
mont' ___ ’2 ‘
buie să-1 găsească pe cel 
în primejdie — și asta o poate 
face doar un sportiv care _ 
tică orientarea sportivă. Trebu
ie să înfrunte zăpada, să co
boare și să urce cu repeziciune
— și asta o poate face doar un 
schior bine antrenat. Trebuie, 
uneori, să coboare un perete 
stîncos. să-1 caute pe cel că-

___ _ . „Salva- 
pomind la drum. Tre- 

' aflat

zut în abis, apoi să-4 urce la 
buza prăpastiei — și asta poate 
s-o facă doar un alpinist încer
cat. Trebuie, în sfîrșit. să-i 
acorde primul ajutor și. insta- 
lîndu-1 pe accidentat în akie, 
să zboare cu el peste nesfîrși- 
tul alb al zăpezii, spre spital.

I-am întilnit, zilele trecute, 
pe acești polisportivi la Lacul 
Roșu, in cel de-al VHI-lea ra
liu de iarnă, competiție jubi
liară deoarece se împlineau 10 
ani de la înființarea „Salva- 
montului" in România. Cele 
18 echipaje din 8 județe, căro
ra li s-au adăugat și cele ale 
vînătorilor de munte, și-au dis
putat întiietatea de-a lungul a 
patru zile de întreceri. Ningea 
viscolit, iar Ia radio se anun
țase că în Moldova și pe Bă-

Consiliului popular și șef al 
echipajului din Bușteni.

îi cerem părerea despre ra
liul din acest an.

— Ce aș putea spune decit 
eă toți concurenții s-au pre
zentat foarte bine, ea rezisten
ță fizică și pregătire tehnică. 
La orientare-căutare n-a exis
tat nici o penalizare ! Cei mal 
buni s-au dovedit brașovenii, 
antrenați de Richard Schuller 
și cei din Harghita, antrenați 
de Aurel Nan. La proba com
plexă, care a cuprins transpor
tul accidentatului, coborirea în 
rapel cu akia pe stineă. acor
darea primului ajutor și trece
rea unei zone de avalanșă, toți 
concurenții și-au demonstrat 
buna pregătire. Ia care s-a a- 
juns după exerciții intense.

— Excelent a acționat echi
pajul „Cibinul" din Sibiu, la 
acordarea primului ajutor — 
intervine dr. Gabriel Plopeanu. 
șeful echipajului din Săcele.
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FIECARE ANTRENAMENT-O LECȚIE DE VIAȚA!
Perio-'M des’ui de îndelungată — antrenamentul este dedicat, 

In principal, perfecționării sportive. Personalitatea performerului sau 
viitorului performer se manifestă intr-o mulțime de ipostaze, scoase 
și mai mult in evidență de marele efort fizic și psihic depus în pre
gătire. Folosind din plin contactul strins, permanent și specific cu 
elevii săi, antrenorul sau profesorul trebuie să folosească din plin 
numeroasele posibilități ce i se oferă de a modela caracterul spor
tivului, de a-1 influența pozitiv personalitatea, de a-I pregăti multi
lateral și pentru viață. Privit astfel, antrenamentul este un adevărat 
act educațional. Vom încerca să stabilim, prin vizite la cele mai di
verse antrenamente, In ce măsură răspunde ședința de pregătire aces
tui important deziderat. Ne vom grupa constatările sub genericul : 
„FIECARE ANTRENAMENT — O LECȚIE DE VIAȚA !«

S-A RATAT O ORĂ... DAR NU NUMAI ATÎT I
în prima zi de școală a tri

mestrului II. la ora 10,35. ora 
continua. Cei 6 mici handba- 
liști trăgeau la poartă. Fiecare 
cum putea, cum voia, cum ni
merea. Și nimeni nu schimba 
acest exercițiu care ținea de 
vreo 15 minute. Pentru sim
plul motiv că nimeni nu se 
afla în preajmă. Adică nici un 
profesor nu apărea de undeva, 
deși ora începuse la 10 și tre
buia să se sfîrșeaseă la 11,20. 
așa cum scria în orar. în fine, 
a apărut profesorul Ștefan 
Oprea de la școala generală 
nr. TI cu profil de handbal. Ne 
așteptam că măcar acum an
trenamentul să revină la nor
mal făcîndu-se, în fine, o le
gătură corectă între trimestrul 
I și trimestrul II. Dar... 
dan Dragu !
du-te la Consiliul organizației 
pionierilor pe sector cu niște 
situații statistice!“ Chiar așa? 
în timpul antrenamentului ? 
Aveam să aflăm că, înaintea 
lui Bogdan Dragu, din clasa a 
Vl-a, fusese trimis și elevul 
Dumitru Vlad. cu statisticile 
„cerute expres". încă de dimi
neață. de Consiliu] pionierilor. 
Dar că acesta avusese „o ati
tudine ireverențioasă" față de 

pionieri al 
Alexa, cea 
sus-amintitele 
și la care a-

. -------- --------- 3
trul II a unei clase speciale 
de handbal — din care se 
speră că vor crește sportivi 
pentru Divizia A sau pentru 
loturile naționale — se des
fășura așa cum am descris, 
în loc de 16 mici sportivi fiind 
prezenți doar 6 ?

„Pentru că e prima oră 
trimestrului..." — ne-a 
puns profesorul Ștefan Oprea.

„Trebuia să trimitem neapă
rat statisticile" — ne-a răs
puns comandantul de pionieri 
Mila Alexa.

„N-a fost definitivat încă 
orarul" — ne-a răspuns direc- 

Cristea.
Dar

torul școlii Pantazi 
Explicații multe, 

s-a ratat...
Radu TIMOFTE

•Bog-
îmbracă-te și

comandantul de 
Școlii 77, Mila 
care trimitea 
situații urgente, 
dăugase, nu se știe pentru ce, 
și... un buchet de flori. Pri
mul elev refuzase — consi
dera, el, oare, că nu era nor
mal să Ce ,Juat“ din oră și 
trimis în oraș?— —, al doi
lea se îmbrăca, însă, și avea 
să plece în curînd cu tram
vaiul, apoi să urce în trolei
buz, apoi să traverseze pe lîn-

(Urmare din pag. 1)

este Marin Apostol, trăiește 
bucuria de a fi găsit intr-un 
director de școală, Nicu Grozea 
(matematician cu reputație în 
județ), un colaborator nepre
țuit în acțiunea de atragere a 
copiilor și tineretului din 
C.Ă.P. la practicarea exercițiu
lui fizic, la întrecerile „Dacia- 
dei“. Cu acești copii și tineri 
s-au format colective trainice, 
echipe de fotbal care activează 
în campionatul județean (nu 
mai puțin de trei), altele de 
handbal, nuclee de atleți (unii 
laureați ai finalei UNCAP, de 
la Pecica-Arad) și chiar de pa
sionați ai tenisului (fruntași în 
„Cuna Scînteii tineretului", de 
la Costinești). Că sportul se află 
și aici la el acasă o demonstrează 
atît calendarele competiționale 
ale școlilor, cit mai ales cîteva 
întreceri sportive tradiționale

gă „Izvorul rece" și In fine să 
o ia pe... (Așa a aflat și repor
terul cum se poate ajunge de 
la Școala generală nr. 77, cu 
profil de handbal, pină la se
diul Consiliului organizației 
pionierilor al sectorului 3...).

De ce prima oră din trimes-

BÂIEȚII-S BUNI, SA-I FACEM, INSA, Șl MAI BUNI I' 
se reproșează că la 16 ani face 
pe vedeta și nu se ține de 
carte.

Eugen Mladin, un alt antre
nor al lotului, e și el de față. 
Are probleme, întrucît rezul
tatele muncii de pînă acum 
ale „Luceafărului" nu sînt pe 
măsura speranțelor. „Sînt 
mulți dintre băieți foarte ta- 
lentați, dar, lucru evident, 
trebuie, de acum înainte, să 
ne intereseze și alte lucruri. 
Vrem, în primul rînd, ca cei 
de aici să crească atît ca fot
baliști dar și ca oameni, adi
că să-i facem bărbați de nă
dejde. Părinții lor ni i-au în
credințat buni. Pe bună drep
tate, îi vor înapoi și mai 
buni".

în fine, băieții pleacă, spre 
școală : încep cursurile. Dar 
hîrtia antrenorului Ardeleanu 
nu se pierde. Și ei știu asta. 
Ea va intra într-un dosar, îm
preună cu altele asemănă
toare, depuse acolo mai îna
inte. De la o foaie Ia alta, 
însă, capitolele indisciplinei, 
pregătirii școlare nesatisfâcă- 
toare, neseriozității în afara 
terenului de joc sînt din ce în 
ce mai reduse. Și sînt spe
ranțe că vor dispărea cu to
tul într-un viitor nu prea în
depărtat...

Modesto FERRARINI

Antrenamentul s-a terminat. 
Au rămas în urmă exercițiile 
de înviorare, săriturile „ca 
mingea", alergările de 1000 m 
în 4 minute. Cu ușoare exer
ciții de respirație, băieții plea
că spre dușuri.

Antrenamentul s-a terminat. 
Ba —încă nu s-a terminat 
Jucătorii — fotbaliști la C.F. 
Luceafărul — sînt invitați în- 
tr-o sală unde nu se discută 
despre fotbal, ci—

Constantin Ardeleanu, 
trenorul coordonator, are 
față o hîrtie pe care o 
vește lung, se încruntă ] 
și începe: 
bim despre fotbal, ci o să co
mentăm această listă pe care 
am numele unora dintre voi 
care învață bine și sînt disci
plinați, ale altora care au note 
mici, absențe la școală, ba 
chiar s-au certat cu discipli
na—". în bănci, C. Rădulescu, 
C. Popescu, printre cei mai 
buni la învățătură, ascultă li
niștiți, relaxați. Altora, însă, 
cum ar fi M. Catinca sau M. 
losifescu li se ridică pulsul ca 
după cursele de 100 m. Acum 
toți colegii știu că aceștia sînt 
în urmă cu învățătura. Cei de 
pe „linia de fund" află că u- 
nul dintre ei a recurs la bă
taie pentru a rezolva un liti
giu, iar „vîrfului de atac" i

an-
■ în 

pri- 
puțin 

„Astăzi n-o să vor-

intitulate sugestiv „Hai Ia Mil- 
cov cu grăbire !“, parafrazare 
a versului bardului de la Mir- 
cești, autorul Horii Unirii, un 
refren de o mare actualitate, 
strict autentic, fiind vorba de 
oaspeții celor de aici, sportivi 
din așezările învecinate, invi
tați la concursuri atletice, la 
competiții de fotbal, lupte etc. 
Invitații sosesc, intr-adevăr, cu 
grăbire, știindu-i dintotdeauna 
pe milcoveni meșteri în ale 
organizării și, pe 
gazde primitoare, 
mai buni (și ei nu 
deauna inițiatorii...), _ „ _
pricină de supărare. Fair-play- 
ul domnește aici cu mult îna
inte ca noțiunea ca atare să fi 
avut circulația pe care o cu
noaște azi...

Am înțeles, ascultîndu-1 nu 
de mult, pe Ivan Chirilă, de la 
tribuna Conferinței județene a 
mișcării sportive, că cei din co
muna Milcovul sînt departe de

deasupra, 
Cîștigă cei 
sînt întot- 
fără să fie

a se opri la ceea ce au în
făptuit pină acum. „Cu spriji
nul comuniștilor, tinerii din 
comună vor să aducă in acest 
an istorica noastră așezare, ca
re va aminti peste veacuri de 
actul înălțător al Unirii, pe lo
cul I pe județ în vrednicie și 
bună gospodărire".

„Vrednicie si bună gospodă
rire" în sport înseamnă aici : 
elemente tinere îndrumate că
tre cluburile de performanță 
din Focșani (Ia 7 km distanță), 
paralel cu darea în folosință a 
unui complex sportiv, a unei 
săli, noi spații de joacă pentru 
copii. Și, oricum, noi inițiative 
în întrecerea „Hai la Miicov 
cu grăbire !“, în care „Dacia- 
da“ să fie armonizată cu „Cîn- 
tarea României". Altfel spus, 
cîntec, sport și voie bună — 
pe măsura unor oameni harnici 
și chibzuiți — în Milcovul care 
împlinește 120 de ani...

răgan zăpada bloca drumu
rile.

— La raliul din acest an, 
probele sini mai grele și mai 
complexe, ne-a informat dr. 
loan Giurculescu, secretarul 
Comisiei centrale tehnice „Sal
vamont". Pină acum, la proba 
cu akia luau parte doar doi 
din cei șase membri ai echi
pajului. Din acest an, toți șase,
— împârțiți în echipe de cîte 
doi, — coboară cu akia. Și tot 
din acest an sînt obligatorii 
toate elementele de alpinism, 
inclusiv coborirea în rapel cu 
accidentatul și cu akia, impro
vizarea unui mijloc de trans
port din coardă de alpinism, 
trecerea unei zone de avalan
șe, conducerea akiei pe pantă 
foarte înclinată și altele. Parti- 
cipanții au fost obligați să-și 
aducă tot „arsenalul" tehnic de 
salvare, pentru un schimb util 
de experiență.

Toate acestea ni le spunea 
în timp ce urcam spre Suhar- 
dul Mare. La pirtia de concurs, 
înotam prin nămeți, iar visco
lul ne vira ace in ochi și in 
obraji. Pe lingă noi urcau echi
pajele. în akii aveau cite un 
sac cu— nisip, greu de 70 kg : 
,accidentatul". Akiile celor din 
Sibiu și Caransebeș erau trase 
de cîini-lup alsacieni (după si- 
năieni, care au doi ciini Salnt- 
Bemard, cei din Sibiu și din 
Caransebeș sînt hotărîți să dre
seze clinii pentru salvarea de 
vieți omenești).

Concursul din ziua aceea a 
durat cîteva ore. Peste 50 de 
echipe au coborit cu akia, lup- 
tind pentru realizarea unui 
timp cît mai bun. Doi schiori
— Nioolae Naghi (Poiana Bra
șov). monitor al școlii naționa
le „Salvamont" și Iosif Tuțu- 
ianu (Cîmpulung) au terminat 
cursa intr-un schi, dar „acci
dentatul" a ajuns la timp la... 
..sosire" !

— In concursul „Salvamont" 
nu există abandon, ne spunea 
Gheorghc Bogasiu, secretar al

Să nu-i uităm nici pe hunedo- 
reni, care au excelat în proba 
de „transport-accidental".

— După părerea mea — spu
ne dr. loan Giurculescu — se 
cuvine o mențiune oentru fru
moasa lor evoluție reprezentan
ților județului Harghita și hu- 
nedorenilor. care au constituit, 
dealtfel, revelația actualului 
raliu. Cei din Harghita merită 
o mențiune și pentru felul cum 
s-au achitat de sarcina lor de 
gazde, creindu-ne toate condi
țiile pentru ca, la a 10-a ani
versare, raliul „Salvamoni" — 
de fapt o întrecere polisportivă 
de oca mai valoroasă factură 
— să se desfășoare la un înalt 
nivel. Avem, la această oră, 
multe echipaje „Salvamont" 
bine pregătite. Dar asta nu în
seamnă ca turistul montan să... 
se culce pe o ureche ! Oricîte 
echipaje am avea, nu ne putem 
întrece cu... imprudența unora.

...Ne îndreptam spre cabană. 
Viscolul se întețise și, pe lingă 
noi. țișnind din negura țesută 
de ninsoare. coborau salva- 
montiștii. acești sportivi de eli
tă. — orientariști, schiori, alpi- 
niști —, care-și conduceau 
fără greș akiile lor zburătoare 
peste albul zăpezii, acești oa
meni minunați, care și-au pus 
măiestria lor sportivă în slujba 
salvării vieților

REZULTATE 
entare-căutare : , __ _ ____
șov, 2. Harghita, 3. Cimpulung 
-- ------ - ------ ’ ; : 1. Pia- 

2. Poiana 
Slalom cu 
Petroșani, 
Clasament 
Brașov, 2. 
Mare-Bra-

Muscel. Slalom uriaș : 
tra Mare-Brașov, 
Brașov. 3. Petroșani, 
akia : 1. Sinaia, 2. 
3. „Cibinul“-Sibiu. 
general. 1. Poiana 
Harghita, 3. Piatra 
șov.
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amiază, în sala de box a clu
bului Farul, altă ședință de 
pregătire. De data aceasta, fie
care antrenor are în grijă cîte 
4—5 boxeri. Se exersează și se 
repetă mult fiecare lovitură. 
Se pune accent deosebit pe 
mijloacele de apărare.

Am avut din nou prilejul să 
ne convingem cît de important 
este să pregătim din vreme 
„schimbul de mîine“, SINGU
RUL REZERVOR CARE POA
TE ASIGURA CU ADEVĂRAT 
REÎMPROSPĂTAREA PER
MANENTA A LOTULUI NA
ȚIONAL.

Tedi Niculescu ne spune : 
„Trebuie să facem tot ce de-

pinde de noi — 
bitri, tehnicieni 
specialitate — pentru a scoate 
din impas boxul românesc. In
tențiile tuturor sînt bune. Un 
asemenea lot al speranțelor 
trebuia să se afle permanent 
în atenția federației. De aici, 
dintre acești tineri, trebuie să 
apară viitorii performeri. A- 
cum am pornit la drum cu ce 
am găsit. Este cam puțin, dar, 
de bine de rău. tot este ceva. 
Minuni nu se vor putea face 
peste noapte. Trebuie să avem 
răbdare cu acești băieți. Prin
tre ei se află cițiva care pro
mit să urce repede treptele 
măiestriei sportive, iar atunci 
porțile spre marile competiții 
le vor fi deschise. Acum, în a-
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deri c
loacel 
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BOACĂNĂ DECÎT ALTA
C.S.Șc. Gloria, una din pepinierele Aradului

n scris 
de te- 

tiațli șl 
iția lor 
ă a a- 

ln a- 
m evl- 

prodi- 
Nicolae 
urgistul 
jaslonat 
un asi- 
itor de 
orașului, 
inițierii

uneori exagerată, pentru gre
șeli care pot fi corectate șl 
altfel, reproșuri pe un ton 
nepotrivit pentru seturi sau 
meciuri pierdute. A fost șl 
sancționat de biroul federa
ției și credeam că lucrurile 
se vor calma.

Dar, iată, de la Tîrgu Mu
res ne vine vestea despre două 
Isprăvi de-a dreptul Incalifi
cabile ale antrenorului Nicolae 
Dornic : supărat că echipa 
sa feminină a ratat califica
rea în Divizia A, din care a 

eficient 
ire aso- 
alurgiș- 
irganele 
acestei 

i le-au 
.ă soții 
irfecțlo- 
i secții 
lagogice 
succese 
donatele 
ile. Con- 
Cderațla 
i antre- 
la Cu- 

) divelor

meritele 
! Dornic, 
rezerva 

le mai 
Ite față
m sec- 
du^la“.

retrogradat în sezo
nul trecut, a plecat 
acasă lăsînd pur și 
simplu pe drumuri, 

lără un ban, două sportive. Asta,
după ce încercase — fără suc
ces — să... cumpere un meci 
de la antrenorul Laurențlu 
Gheorghiu șl elevele sale 
(C.S.Ș. Slatina) t

E prea de tot... Indiferent 
cine sînt sportivele ce l-au 
fost încredințate, chiar și pro
pria sa fiică, în calitate de 
antrenor Nicolae Dornic răs
punde de ele, iar eventualele 
sancțiuni ce li s-ar cuveni 
nu pot fi decît cele statutare. 
In ce privește „tirgul-...

Pe lingă măsura ce o va lua, 
sîntem siguri, consiliul aso
ciației, credem că o pauză 
ceva mai lungă în activitatea 
de antrenor 11 va ajuta pe 
Nicolae Dornic să-și odih
nească nervii, din ce în ce 
mal încordați în ultimul an.

Mircea COSTEA
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Păcat că echipa campioană 
a țării, la feminin, Dinamo 
București, nu a izbutit să 
treacă de Dynamo Berlin. E- 
levele Doinei Ivănescu, în 
formula folosită în a doua 
parte a meciului de sîmbătă 
(cînd însă era tîrziu pentru 
îndeplinirea obiectivului), au 
jucat foarte bine tactic, după 
ce locul unor titulare vîrstnice 
au fost luate de jucătoare mai 
tinere: Carmen Cadar (ridică
toare talentată, cu bună orien
tare), Gabriela Ciocoiu și Car
men Puiu. Credem că acest 
meci va determina o schim
bare de, optică în ceea ce pri

FAZELE FINALE

februarie. Bruxelles). Semifinale: Steaua Bucu- 
inda). Steaua Roșie Bratislava - Plomien Sos- 
-4 (învinsele din semifinale), locurile 1—2 (în-

Februarîe, Izmir sau Istanbul). Turneu final cu 
namo Berlin. N.I.M. Budapesta, Ț.S.K.A. Sofia

(16—18 februarie, Roeselare — Belgia). Turneu 
București, Ruda Hvezda Praga, Levski Spartak 
ught (Olanda).

februarie, Schaan — Liechtenstein). Tur- 
icilina Iași, Traktor Schwerin, Ruda Hvezda Pra-

Ferturile de finală (meciuri retur): C.C.E. (m): 
aci ba si Istanbul 3-0, Pieksamaen (Finlanda) -r 
1—3; C.C.E. (f): N.I.M. Budapesta — Eczacibasi 
sk (Polonia) — Ț.S.K.A, Sofia 1—3, Burro Giglio 
Bratislava 0-3: Cupa cupelor (m): Traktor 

k Sofia 1—3; V.C. Tumhout (Belgia) — Geme- 
0—3; Cupa cupelor (f) : Ruda Hvezda Praga — 
Traktor Schwerin — Ujpesti Dozsa 3-0.

Oros, 
Enescu, 
frincuț 
Se ve- 

! îmbu- 
multi- 

ionside- 
ntrena- 
•e. Da

de a- 
toviștii 

- Belgia

vește promovarea tinerelor, 
ceea ce va ridica desigur șta
cheta competitivității echipei 
dinamoviste...

Așteptăm ca cele trei repre
zentante ale voleiului nostru 
calificate în fazele finale, dar 
mai ales cele masculine Steaua 
și Dinamo, să confirme com
portarea bună de pînă acum 
și să țintească ferm cîștigarea 
trofeelor europene.

, Peni- 
turneul 
Sără să 
< pînă 
ă să fi 
culoarul 
neul fi- 
toibescu 
la cotă 
pentru 

e redu- 
mațiilor 
Traktor 
Iz.

REPROGRAMAREA ETAPEI 
AMINATE IN DIVIZIA A

Prima etapă a returului în cam
pionatele primei divizii de volei, 
amînată după cum se știe, din 
cauza timpuîui nefavorabil, a fost 
reprogramată Ia 21 februarie (fe
minin) și 28 februarie (masculin). 
De asemenea, a fost amînată (șl 
va fi reprogramată ulterior) etapa 
din 21 Ianuarie în campionatele di
vizionare de Juniori.

căpătat specifice sînt executate cu pre-
ună. In- cizie. Se știe, fără forță în
deprin- lovituri nu mai ai ce căuta pe
ea mij- marile ringuri. Azi, în box,
i corec- stiliștii sînt mai puțin eficace,
fit. Im- Tehnicienii noștri au luat notă
gi, sper de această caracteristică și iau
mă, iar măsurile necesare. Bine fac.

Ia pri- Referitor la aceasta, Gheorghe
e ring". Fiat spunea : „Mai bine mai
nt con- tîrziu decît niciodată. Boxul
răsună este o luptă, nu un dans. Tre-
ale lui buia să se înțeleagă de mai

ru Cri- multă vreme acest lucru". 
eu“ Mi- In programai lotului figu- 
lare an- rează, la 25 ianuarie, o gală
ii bune. la Constanța, adversari fiind
uincioși pugiliștii de la Farul. Apoi,
ae Cră- participarea la turneele pe ca-
cu, Ilie tegorii de la Galați și Brăila,
i, Mar- Unii, cum sînt Florian Țîrcom-

nicu și Vasile Girgavu, vor 
:rece în pleca la turnee peste hotare,

ercițiile După verificările amintite se

în perspectiva noului sezon

POLITEHNICA IAȘI, CU GlNDUL 
LA CUPA U. E. F. A.
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Vom începe reportajul despre 
pregătirile echipei Politehnica 
Iași cu declarația lui Gabriel 
Raksi. antrenorul echipei Car- 
pați Sinaia, care pare să spună 
totul despre modul cum lucrea
ză studenții ieșeni la poalele 
Bucegilor : „Am asistat la ei- 
teva antrenamente ale ieșenilor, 
atît în aer liber, cit și în sală, 
și pot afirma eâ n-am văzut 
pînă acum o echipă lucrind in 
asemenea ritm infernal, non
stop, cite 4—5 ore pe zi. Nu 
mă miră că Politehnica Iași a 
ocupat locul 4 in clasament la 
sfirșitul turului".

Antrenorul G. Raksi avea 
dreptate, căci pe Valea Praho
vei Politehnica pune temeliile 
valorificării integrale a talen
tului jucătorilor săi, printr-o 
muncă exemplară, printr-un e- 
fort lăudabil.
Venită tocmai din inima Mol

dovei la Sinaia. Politehnica și-a 
stabilit ..cartierul general" al 
pregătirilor pentru perioada de 
iarnă la hotelul Palace. „Am 
ales în— premieră această sta
țiune — ne spunea Leonid An- 
tohi, antrenorul principal — pe 
considerentul că aici bene

ficiem de condiții de pregătire 
și recuperare a forțelor care 
coincid cu intențiile noastre din 
această perioadă. Lucrăm... pe 
brinci, avînd în vedere că ne 
așteaptă un program extrem dc 
dificil în primele etape ale re
turului. Jucăm in Cupă, apoi 
in deplasare Ia Hunedoara. _ pri
mim pe Universitatea Craiova, 
echipă față de care avem un

„Poli" Iași a declanșat un nou 
spre Cota 1400 ...
inexplicabil complex de infe
rioritate, plecăm la Pitești... 
Patru meciuri „de... foc" în 
decurs de numai II zile. De 
aceea, trebuie să ne pregătim la 
nivelul maxim al posibilităților 
noastre pentru ca să atingem 
din start o formă sportivă co
respunzătoare solicitărilor . Ia 
care vom fi obligați de împre
jurări".

Pentru ca la munte munca să 
se desfășoare cit mai bine, 
antrenorul L. Antohi l-a adus 
lingă el ca secund — în ur
ma plecării lui loan Marica la 
lotul olimpic — pe Kurt Gross, 
cu care dealtfel intenționează 
să lucreze și în returul cam
pionatului. apreciindu-1 ca pe 
un priceput și pas'onat mese
riaș. Ceilalți doi colaboratori sînt 
medicul loan Apostol și maso
rul Mihai Tăriță. Cu ce lot de 
jucători a pornit la drum Po
litehnica ? Cu portarul Naște, 
cu fundașii Micloș, Sofian. Mu- 
reșan. Mihalcea, Anton și Ne- 
potu, cu mijlocașii Banu, Si- 
mionaș, Florean și C. Ioncscu, 
cu înaintașii D. Ionescu. Nem- 
țeanu, Dânilă și Costea, Aces
tora li s-au adăugat trei tineri 
promovați de la juniori : por- 

va alcătui și lotul speranțelor 
pentru puternicul turneu in
ternațional „Centura de aur", 
după care se va alcătui echipa 
națională pentru campionatele 
europene de la Koln, din care 
s-ar putea să facă parte și 
cîțiva dintre boxerii pe care 
i-am întîlnit la Constanța. Au 
șanse apreciabile Marcel Con
stantin, Viorel Ioana, Florian 
Țîrcomnicu, Vasile Gîrgavu, 
Ion Joița. Deci, atenție, „tine
retul" se află în miini bune și 
este pus pe fapte mari I

A doua zi, la ora 7, tinerii 
sportivi își făceau din nou tu
rele de înviorare pe nisipul 
plajei, pe o ninsoare abunden
tă și un vînt rece. Am pornit 
spre gară cu îngrijorarea pro
vocată de previziunile meteo
rologice, dar Rapidul 82 a 
mers... ca ceasul. 

tarul IIlu.șcă, fundașul Antoche 
și mijlocașul Kerszy. Trei ab
sențe de marcă: Romilă și Cer- 
nescu (aflați la lotul A), Bucu 
(la cel olimpic).

Politehnica Iași a avut în tu
rul campionatului o compor
tare meritorie : locul 4 în cla
sament. în ciuda citorva „sin
cope" pe teren propriu. Această 
performanță i-a trezit la rea
litate pe jucători, convinși că 
pot mai mult. Ei sint mai în
crezători acum, in forțele pro
prii, mai ambițioși și mai ho- 
tăriți in campania de pregătire 
de ia Sinaia, totul in dorința de 
a nu pierde poziția cucerită. 
In afara scopului principal ur
mărit in această perioadă (dez
voltarea calităților fizice gene
rale și a forței), să vedem care 
sînt celelalte obiective spre 
care iși îndreaptă atenția an
trenorul L. Antohi. Este vorba 
de îmbunătățirea procedeelor 
tehnico-tactice de bază, perfec
ționarea celor deficitare și în
sușirea unor procedee noi le
gate de postul ocupat in e* 
chipă; instalarea in concepția 
echipei a principiilor tactice 
moderne prin operarea unor 
modificări în ideea de joc și în 
comportarea jucătorilor. pen
tru realizarea unor regrupări 
rapide în faza de apărare și 
pornirea explozivă în desfășu
rarea fazei de atac ; participa
rea activă și creatoare la joc. 
ridicarea personalității jucăto
rilor. atașamentul față de 
muncă. în plus, ca un experi
ment ce ar putea da rezultate 

contraatac pe pantele care duc 
Foto : Vasile BAGEAC 

bune, antrenorul L. Antohi in
tenționează să apropie cit mai 
muât. în cadrul fiecărei ședințe 
de instruire, intensitatea de... 

•volum. Sint doi parametri va
lorici care coordonează întrea
ga activitate in toată această 
perioadă. „Numai așa — spune 
antrenorul — vor dispare mo
mentele de relaxare în joc, a- 
cele curbe de efort minim care 
ne-au costat puncte prețioase 
pe teren propriu. Mi-am dat 
seama, totodată, eă jucătorii nu 
sînt destul de receptivi in pri
vința pregătirii tactice. De a- 
eeea, in toată perioada pregă
titoare, vom dubla numărul 
lecțiilor teoretice, ca să ne 
însușim perfect ideea de joc 
pe care o preconizăm".

La Politehnica Iași, fiecare 
component al lotului muncește 
mult, fiind conștient de faptul 
că vremea „senatorilor de 
drept" s-a cam dus. Există 
dubluri pentru fiecare post. De 
aici o mare concurență pentru 
ocuparea unui loc... 6ub soare. 
Un loc pe care doar Romilă și 
Simionaș. datorită valorii lor. 
par să-1 dețină. în rest, titula
rizarea nu poate fi dobindită 
decît prin muncă. Așa se expli
că și faptul că — aici — fie
care jucător si Politehnicii 
„macină" sute de kilometri cu 
gindul la titularizare și — de 
ce nu ? — la participarea în 
Cupa U.E.F.A.

Gheorghe NERTEA

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Miine — o nouă și atractivă 

tragere PRONOEXPRES
După succesul fără precedent al 

tragerii extraordinare Pronoexpres 
a noului an, la care s-au atribuit 
aproape 93.000 cîștiguri ta autotu
risme, excursii peste hotare și Im
portante sume de bani, prima tra
gere obișnuită din acest an, des
fășurată la 10 ianuarie, a debutat 
eu un frumos succes, confirmînd 
atractivitatea tradițională a aces
tui sistem de joc. lista marilor 
cîștigători a fost continuată de 
participantul Tirilă Dumitru din 
comuna Coțofenl, satul Mlhăița, 
jud. Dolj, care a obținut un auto
turism „Dacia 1300“ pe un bilet a-

CINE VA 
TRICOUL LUI
Eugen Budișan, președintele 

Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport Arad, 
ne spunea cu puțin timp în 
urmă; „Fotbalul din orașul 
nostru se află în reflux. Deo
camdată. Pentru că peste Do
mide și Broșovschi au mai tre
cut cițiva ani. Ei continuă să 
joace destul de bine, dar miș
cările lor nu mai au sprinte
neala din perioada cînd O.TA 
era prima echipă a țării și eli
mina pe Feyenoord sau Vito
ria Seiubal. Și Broșovschi, $i 
Domide, și Kukla vor mai ju
ca. Cit timp însă? Așa că tre
buie să ne gîndim la ÎNLO
CUITORII LOR, la schimbul 
de miine. Iar nna din pepinie
rele care trebuie să dea răs
puns este Gloria..."

Gloria Arad, unul din cele 12 
cluburi sportive școlare de 
performantă ; una din unită
țile care ARE MAREA OBLI
GAȚIE de a pune umărul la 
readucerea fotbalului arădean 
in prim-plan, pe pozițiile pe 
care s-a aflat în anii trecuți. 
Clubul sportiv școlar Gloria 
trebuie să devină principalul 
izvor de talente din orașul care 
i-a dat fotbalului nostru pe 
Băcuț și Farmati, Mercea și 
încă mulți alții

De ce spunem acest lucru ? 
Pentru că, la ora actuală, 

clubul Gloria este bine organi
zat. Dispune de o bază materia
lă corespunzătoare. Are la dis
poziție două terenuri la „Sub- 
cetate", unul de bitum și o sală 
in perimetrul școlii și, intr-un 
timp foarte scurt, va mai avea 
două terenuri cu iarbă la „Mo
torul". Există, de asemenea, un 
internat cu 70 de locuri si o 
PREOCUPARE PERMANENTĂ 
din partea celor 6 profesori- 
antrenori de a ridica ștacheta 
instruirii la un nivel cît mai 
ridicat. Interesant de subliniat 
e faptul că între școală și fa
milia elevilor-jucători s-a sta
tornicit o RELAȚIE DE LU-

DEMBROVSCHI:
„VREAU SĂ DOBOR

RECORDUL
DE LONGEVITATE !"

— S-a gîndit vreodată Dem- 
brovschi că după „anul bun" al 
lui „Poli" Timișoara vor veni 
aceste zile atît de grele pentru 
ea 7

— Niciodată, mai ales că 
pregătirea din vară se desfășu
rate la un înalt nivel.

— Și atunci 7
— Au fost și motive obiecti

ve, dar trebuie să mai recu
nosc că echipa și-a pierdut re
pede capul în împrejurări gre
le ; nu a avut forța morală 
pentru a întoarce un rezultat 
nefavorabil, așa cum au făcut, 
de pildă, la mondiale Italia in 
meciul cu Franța și Argentina 
in meciul cu Ungaria. De aici 
bilbiieli în apărare, greșeli in 
construcția jocului, pripeli in 
faza de atac. Toate s-au adu
nat ți s-au răzbunat crunt.

— De ce crezi că echipa nu 
a avut în toamnă un drum mai 
direct spre poarta adversă 7 
Se spune despre „Poli" că ela
borează prea mult jocul. Este 
adevărat ?

— Am avut parcă o speciali
tate in a complica jocul cu 
preluările. Cred ci sintem cam- 
pioni — de departe — la acest 
capitol, ca ți la ratări. La noi 
sint jucători care numai după 
ce fac două-trei mișcări in plus 
cu balonul te gindesc Ia pozi
țiile viitoare, ti apuci ten fel 
de „sughiț-tehnic", cum obiș
nuia să spună apreciatul fi re
gretatul „Ciogli" Vogi Si nor
mal, echipa joacă pe partitură

eh’.tat 100%. Tragerea obișnuită de 
miine. M Ianuarie 19T9, vâ oferă șl 
dv. posibilitatea de a vă număra 
printre fericiții cîștigători la Pro
noexpres. cu condiția să Jucați.

CÂȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX
PRES DIN IV IANUARIE 1979. Cot. 1 s 
1 variantă 25% — autoturism „Dacia 
1300* ; cat. 2 : 4 variante 25% a 16.864 
lei ; cat. 3 : 21.75 a 3.101 lei ; cat. 
4 : 120,75 a 559 lei : cat. 5 : 285,50 
a 236 le’ ; cct. 6 : 9.462,50 a 40 lei ; 
cat. 7 : 268.50 a 200 let ; cot 8 î 
4.635.75 a 40 lei. REPORT CATEGORIA 
1 : 238.172 lei. Autoturismul „Dacia 
1300* de la xrtegoria 1 jucat 25% a 
revenit participantului FLORIAN GRI- 
GORAȘ din București.

PRELUA 
DOMIDE ?

CRU, DE COLABORARE EFI
CIENTĂ. în întîlnirile cu pă
rinții, care au loc periodic, 
sînt dezbătute, sub toate as
pectele, atît situația la învă
țătură, cît si rezultatele echipe
lor clubului, disciplina in scoa
lă, pe teren, în timpul liber. 
Se acționează astfel PlRGHIA 
FAMILIE, deosebit de activă 
în favoarea tinerilor jucători, 
pîrghie de multe ori trecută, 
pe nedrept, pe plan secundar. 
Ambele părți — clubul și fa
milia — cunosc bine tot ce se 
întîmplă pe filiera creșterii res
pectivilor fotbaliști.

Constantin Călinescu, Gheor
ghe Damian, Ioan Pătrașcu, 
Dan Bold urna, Dușan Gavrilo- 
vici și Mircea Henegar, profe
sorii clubului, sînt întru totul 
de acord că, dintre cei 150 de 
jucători ai scolii. A. Kress, FI. 
Barb, T. Bodocean, M. Bunduc 
si Gh. Ciurar sînt cei mai ta- 
lentați. în ei sînt investite cele 
mai mari speranțe. Au calită
țile necesare. Totul depinde de 
MODUL CUM VOR FI CRES
CUȚI. Or, în această privință, 
eforturile făcute lasă să se în
trevadă premisele reușitei. „Nu 
ne mulțumim doar cu orele 
fixate de programa școlară — 
subliniază C. Călinescu, direc
torul clubului școlar. Noi am 
trecut ora de educație fizică 
ultima în orarul zilei. Pentru 
ca antrenamentul să nu se re
ducă doar Ia 60 de minute, ct 
să poată fi prelungit cu încă 
pe atît sau chiar mai mult. Nu
mai mărind volumul de muncă, 
și avem toate condițiile să-1 
mărim, vom putea să formăm 
jucătorii de care au nevoie 
U.T.A., Strungul, Rapid, Con
structorul, fotbalul nostru".

Kress, Barb, Bodocean... Va 
ajunge vreunul dintre ei să 
preia tricoul lui Domide, Bro
șovschi, Kukla, Jivan ? Clu
bul sportiv școlar Gloria 
PROMITE...

Laurențiu DUMITRESCU

DEMBROVSCHI 
văzut de AL. CLENCIU 

de vals, în timp ce adversarul 
se repliază, construindu-și 
„liniile". Să știți că acest „su- 
ghiț-tehnic" este o boală ge
nerală a fotbalului nostru.

— Ce-i de făcut ?
— Jucătorii să gindească mai 

repede. Mor de ciudă cînd văd 
atita lene în gindirea unora 
dintre ei, dealtfel foarte talen- 
tați. Asta înseamnă să te mul
țumești cu puțin. ceea ce vine. 
in contradicție cu marea per
formanți. Dacă aș fi procedat 
astfel, cred că aș fi dispărut 
de mult de pe gazon.

— „Poli" va trece marele e- 
xamen al primăverii 7

— Sint optimist și cred că 
publicul ne va cinta din nou 
„Gaudeamus"... Cu condiția ca 
toți purtătorii culorilor „alb- 
violet" să pună pe primul plan 
FOTBALUL, pe al doilea... 
FOTBALUL și abia pe al trei
lea problemele lor personale.

— în sfirșit, o ultimă între
bare : cum te simți acum, în 
cel de al 34-lea an al vieții ?

— Excelent și chiar foarte 
tinir, dacă vreți să mă credeți. 
Nu exagerez afirmind că voi 
mai juca încă mulți ani. Vreau 
să depășesc recordul de longe
vitate stabilit de Lereter. Re
țeta ? Este una și aceeași, fo
losită de toți cei care iubesc 
cu adevărat fotbalul: o viață 
echilibrată, rațională.

— Succes 1
Stelian TRANDAFIRESCU



După „Cupa Balcanică4* la volei
Mu - - in—iiniiinw-fiiiiBMiB—TnT—

UN SUCCES CARE OBLIGĂ
De la promovarea in prima 

divizie, în 1974, formația Ex
plorări Baia Mare s-a aflat cu 
constanță printre echipele frun
tașe ale voleiului nostru mas
culin. alături de Steaua și Di
namo. La sfirșitul săptămînii 
trecute strădaniile jucătorilor și 
antrenorului — beneficiind de 
un sprijin deosebit din partea 
asociației — au fost răsplătite 
cu cîștigarea primei ediții a 
„Cupei Balcanice", după ce în 
toamna „Explorări" cucerise și 
titlul de campioană a „Dacia- 
dei“. Succesul obținut sîmbătă 
— după ce' băimărenii au depă
șit. in drum spre primul loc, 
pe Slavia Sofia și pe Vardar 
Skoplje — obligă, evident, la o 
muncă mai susținută din par
tea antrenorului Al. Manț și a 
jucătorilor. Este necesar să se 
pună accent pe mărirea volu
mului și intensității antrena
mentelor, avînd in vedere fap
tul că Explorări trebuie să de
vină. mai convingător, unitate 
de bază a voleiului nostru.

In ceea ce privește competi
ția balcanică, problema care ni 
se pare eă trebuie pusă in dis
cuție — și. credem noi. anali
zată la viitoarea sesiune a fo
rului voleibalistic balcanic —

Surpriză in Marele Premiu al Argentinei
JACQUES LAFFITE ClȘTIGĂ PRIMA CURSĂ A PILOJILOR K FORMULA 1

In urmărirea câștigătorului, argentinianul Carlos Reutemann p 
irlandezul John Watson vor trece linia de sosire in această 
ordine Telefoto : A.P.-AGERPRES

BUENOS AIRES, 22 (Agerpres). 
;,Marele Premiu44 al Argentinei, 
prima probă a campionatului 
mondial de automobilism rezervat 
piloților de formula I, s-a desfă
șurat la Buenos Aires și a fost 
cîștigată de francezul Jacques Laf- 
fite („Ligier"), cu o medie orară 
de 197,587 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Carlos Reute
mann (Argentina), pe „Lotus44, și 
John Watson (Irlanda de Nord),

CAMPIONATUL EUROPEAN DE
(Urmare din pag. 1)

mulțumit de comportarea lui 
Traian Marcu. Loviturile sale 
de bază (serviciul, returul de 
serviciu și vole-ul) au funcțio
nat bine. în plus, Traian Mar
cu a acționat pe teren cu su
ficientă inteligență, imaginație 
si spirit constructiv, astfel că 
nu se va mai putea spune 
despre el că este un jucător pe 
care nu te poți bizui. Cu un 
tact pedagogic demn de stimă, 
antrenorul Gh. Viziru a reușit 
să-i redea lui Traian Marcu 
încrederea în sine, iar echipei 
României să-i (re)ofere o „ra
chetă" de bază.

Chiar dacă prestația sa a 
fost sub nivelul obișnuit, Du
mitru Hărădău a fost și de 
data aceasta util echipei. Cînd 
campionul național va reuși să 
depășească mai repede momen
tele grele ale unui meci — 
ceea ce în întîlnirea cu echipa 
Iugoslaviei s-a realizat anevoie 
— atunci Dumitru Hărădău va 
redeveni același bun luptător 
pe care îl știm.

Nu peste multe zile (4 fe
bruarie) — după toate proba
bilitățile tot la Brașov — re
prezentativa noastră va susține 
un nou meci în „Cupa Saab", 
de astă dată în compania echi
pei U.R.S.S., o formație bine 
închegată, totdeauna greu de 
depășit. Apoi va .baca „ultima 
carte" din turneul final al ca
tegoriei secunde și, în caz de 
victorie (cu Danemarca) va 
promova în prima categorie a 
campionatului european de te
nis pe teren acoperit. Să cre
dem în capacitatea jucătorilor 
noștri, a antrenorului Gh. Vi
ziru.

Cîteva cuvinte despre arbi
trajul din meciul cu echipa 
Iugoslaviei. După opinia noas
tră s-au comis unele erori, 
datorate mai ales faptului că 
nu totdeauna a existat sincro- 

este sistemul de desfășurare. 
Actuala formulă, asemănătoare 
celor din cupele europene, nu 
satisface. Numărul mic de par
ticipante determină un număr 
scăzut de jocuri (finalistele au 
susținut doar 4 !), care solicită 
in schimb, eforturi materiale 
destul de mari, iar pe de altă 
parte perturbă campionatele 
naționale. Specialiștii noștri și 
cei străini sint de părere că o 
desfășurare după sistemul tur
neu — fiecare țară participantă 
devenind pe rind gazdă — ar 
contribui Ia mărirea numărului 
de partide pentru fiecare for
mație, ar realiza un echilibru 
valoric mai pregnant, ar deter
mina reducerea cheltuielilor și 
nu ar mai împiedica desfășura
rea in bune condiții a campio
natelor naționale.

„Cupa Balcanică" este o com
petiție utilă, ea puțind contri
bui la creșterea nivelului aces
tei discipline în Balcani. In a- 
cest context, aportul voleiului 
românesc trebuie să fie pe mă
sura valorii și reputației de 
care se bucură. Succesul echi
pei Explorări Baia Mare este, 
în acest sens, un argument.

Emanuel FANTANEANU

pe „McLaren", in timp ce dețină
torul titlului mondial, americanul 
Mario Andretti („Lotus"), a ocupat 
locul 5.

Cursa a fost marcată de o bus
culadă, petrecută imediat după 
start, în care au fost angrenați 6 
piloți; Schekter, Andretti, Watson, 
Pironi, Lauda și Piquet. Dintre 
aceștia numai Schekter, ușor acci
dentat, nu a mai continuat între
cerea.

TENIS PE TEREN ACOPERIT
nism între deciziile arbitrilor 
de linie, ale celui din scaun 
și ale arbitrului principal.

înainte de a pune punct în
semnărilor noastre, să notăm 
că la Brașov au fost asigurate 
condiții excelente de desfășu
rare competiției, administrației 
Sălii sporturilor nescăpîndu-i 
nici un detaliu.

ALTE REZULTATE. Catego
ria a n-a, grupa B : UJLS.S. 
— Olanda 2—1 (Borisov — Gor- 
ter 6—4, 6—3 : Metreveli — 
Sanders 4—6. 4—6 ; Metreveli, 
Borisov — Sanders. Fok 6—2, 
3—6, 6—1) ; grupa A: Dane
marca — Irlanda 2—1 (Chris
tiansen — Sorensen 2—6. 6—4, 
2—6 ; Hedelund — McArdle 
6—3. 6—3 ; Christiansen. Hede
lund — Sorensen, McArdle 
6—3. 6—2).

în cadrul primei categorii, 
ultimele întîlniri s-au încheiat 
cu rezultatele: R. F. Germa
nia — Anglia 1—2, Austria — 
Franța 1—2, Suedia — Ceho
slovacia 2—1, Ungaria —• 
Spania 3—0. Clasate pe pri
mele locuri în grupe, echipele 
Cehoslovaciei (gr. A) și Unga
riei (gr. B) își vor disputa fi
nala competiției. în celelalte 
meciuri pentru clasament se 
întîlnesc, în ordine : Suedia — 
Anglia, Franța — R. F. Ger
mania și Austria — Spania.

AUTO • Dintre cele 270 de e- 
chipaje care au luat startul din 
9 orașe europene în „Raliul Monte 
Carlo", 221 de echipaje au termi
nat parcursul de concentrare (cir
ca 2 000 km) sosind In timpul re
gulamentar la Vals les Bains. In 
prezent concurențll se îndreaptă 
spre Monte Carlo.

HANDBAL • în meci tur pen
tru optimile „Cupei Cupelor" la 
feminin, echipa T.S.C. Berlin a 
învins pe teren propriu, cu 46—4 
(21—2), formația portugheză Car
valho. Christine Richter a înscris 
11 puncte. a La Viena, în cadrul 
aceleiași competiții, echipa Iugo
slavă R. K. Osijek a întrecut cu

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

IN PRIMA RUNDA a finalei 
turneului zonal de șah de la Var
șovia. Fiorin Gheorghiu a remizat 
cu Mihai Ghindă, Gyula Sax (Un
garia) l-a învins pe compatriotul 
său Zoltan Ribli, Andrâs Adorjân 
(Ungaria; pe Aleksandr Sznapik 
(Polonia), iar Jan Smejkal (Ceho
slovacia) a cîștigat partida cu E- 
duard Prandstetter (Cehoslovacia). 
După cum s-a mai anunțat, pri
mii cinci clasați se vor califica 
pentru turneul interzonal.

LA BIRMINGHAM (Alabama), în 
finala probei de dublu a turneului 
internaționa’ de tenis, perechea a- 
mericană Stan Smith—Dick Stoc
kton a dispus cu 6—2, 6—3 de cu
plul Ilie Năstase (România) —Tom 
Okker (Olanda). Finala de simplu: 
J. Connors — E. Dibbs 6—2, 3—6, 
7-5.

LA SFÎRȘITUL ACESTEI SAP- 
TAmINI, scrimerii români vor fl 
prezenți !a două competiții inter
naționale. Floretiștii vor participa 
la tradiționalul concurs individual 
de la Paris. în sala „Pierre de 
Coubertin4, unde urmează sâ evo
lueze P. Kuki, M. Țiu, T. Petruș 
Fl. Nicolae și P. Buricea. La Mos
cova se vor întîlni cei mai buni 
sabreri din lume, atît în proba in
dividuală cît șl în cea pe echipe. 
Vor concura I. Pop, C. Marin, M. 
Mustață, I. Pantelimonescu și M. 
Dumitru

ÎN LOCALITATEA IUGOSLAVA 
RULA încep astăzi întrecerile ce
lei de-a treia ediții a „Cupei Eu
ropei" la șah pentru junioare, la 
care participă și jucătoarele ro
mânce Viorica Ilie și Marina Po- 
gorevici. Printre celelalte partici
pante se numără maestra sovietică 
Nana Ioseliani, cîștigătoarea edi
ției trecute a competiției, Barbara 
Hund (R. F. Germania), Helen 
Granat (Anglia), Renata Zahorov- 
ska (Cehoslovacia), Marta Kovacs 
(Ungaria), Margarita Vojska (Bul
garia), Lucie van der Vecht (O- 
landa), Zorica Nikolin și Eleonora 
Ranc (ambele Iugoslavia).

CARE ESTE CEI MÂI POPULAR SPORI DE IARNA?
Pentru lunile „clasice" ale 

sezonului în aer liber proble
ma primului loc într-un cla
sament al popularității sportu
rilor nici nu se pune. Cine ar 
îndrăzni să conteste fotbalului 
primul loc ? Ultimele decenii 
au prilejuit multor comentatori, 
dornici să se impună prin sen
zațional, unele tentative de a 
încerca să acrediteze ideea că 
fotbalul pierde teren și că alte 
sporturi îl depășesc. Rezultatul 
a fost același : jocul cu balo
nul rotund a rămas primul 
sport în inima și sufletul ama
torilor de sport de pe toate 
meridianele...

Mai rămîn, după cum se ve
de, cîteva luni, cele de iarnă, 
în care gazonul verde este a- 
coperit (în unele locuri) de 
zăpadă. în aceste luni ce se 
întimplă ? Care disciplină spor
tivă specifică acestui anotimp 
este mai apreciată de iubitorii 
de spectacole sportive ? Singu
rul răspuns obiectiv în această 
direcție îl putem primi, cre
dem noi, dacă analizăm rapoar
tele Comitetului de organizare 
a ultimelor ediții ale J.O. de 
iarnă. Am ales această cale, 
din mai multe motive. în pri
mul rind, pentru că este o 
confruntare corectă, să zicem— 
„pe teren neutru", adică nu în 
funcție de tradițiile și obiceiu-

„CUPA STEAGUL ROȘU
(Urmare din pag. 1)

Tampa (St. roșu) 2:46,6, 2. Li- 
via Pelin (V. Dornei) 3:04,2 ; 
juniori II : 1. Cătălin Fusulan 
(St roșu) 2:26,4. 2. Dan Șuta 
(Baia Mare) 2:27,0. 3. Nicolae 
Pestrea (A.S.A.) 2:30,1; juniori 
I : 1. Dorin Dinu (A.S.A.) 2:17.7,
2. Vili Podaru (Dinamo) 2:20,3,
3. Gheorghe Fulea (Brașovia) 
2:23,6.

în cursa de slalom special, 
disputa a fost strînsă. specta
culoasă, urmărită de un mare 
număr de turiști aflați în sta
țiunea de la poalele Postăva
rului, care au încurajat și a- 
plaudat cu multă căldură evo
luțiile tinerilor schiori. La ju
niori mari lupta s-a dat între 
Leonard Frățilă (Liceul Pre-

TELEX • TELEX
20—9 (7—4) formația locală Union 
Admira.

PATINAJ • Campionatul euro
pean masculin de viteză s-a înche
iat la Deventer (Olanda) cu victo
ria la multlatlon a norvegianului 
Jan-Eigii Storholt, învingător in 
toate cele patru probe, cu un to
tal de 173,615 p,

SCHI • La Kitzbtlhel (Austria), 
slalomul special pentru trofeul 
„Hahnenkamm" a fost ciștigat de 
vest-germanul Christian Neureut- 
her. Pe locurile următoare, Inge-

PAȘI ÎNAINTE spre cooperare 
ÎNTRE ORGANIZAȚIILE 

SPORTIVE INTERNAȚIONALE
Grija centru diseminarea e- 

ducației fizice și sportului în 
lume face ca tot mai multe 
organisme internaționale să-și 
declare intențiile în acest do
meniu. în acest fel se încearcă 
eliminarea paralelismelor și — 
dimpotrivă — găsirea celor mai 
avantajoase căi pentru coope
rare.

în acest sens, a reținut aten
ția lumii sportive mondiale un 
eveniment recent. Răspunzînd 
invitației președintelui C.I.O., 
lordul Killanin. directorul ge
neral al UNESCO, Amadou 
Mahtar M’Bow a asistat, la 
Lausanne, la o reuniune a Co
misiei tripartite a C-LO. înso
țit de Henri Dieuzeide, director 
al Diviziei conținuturilor. struc
turilor și programelor educației, 
și de Karl-Gunnar Lidstrom, 
director al Diviziei europene și 
nord-americane a Subdirecției 
generale a cooperării și rela
țiilor externe a UNESCO, 
M’Bow a efectuat — împreună 
cu vicepreședinții C.I.O. și re
prezentanții aleși ai federații
lor sportive internaționale (F.I.) 
și ai comitetelor naționale o- 
limpice (C.N.O.) — un larg

schimb de vederi asupra rolu
lui și concepției organizațiilor 
respective în domeniul sportu
lui, precum și despre limitele 
acțiunilor lor.

A.M. M’Bow a informat Co
misia tripartită despre recen
tele decizii ale celei de a 20-a 
Conferințe generale a UNESCO 
privind crearea unui Comitet 

rile din diferite regiuni ale lu
mii, unde un anumit sport de 
iarnă, ținînd seama de condi
țiile climatice și geografice, 
poate fi mai mult răspîndit. 
Apoi, ne-am gîndit că Jocurile 
Olimpice de iarnă reprezintă o 
polarizare a interesului pentru 
multe din disciplinele acestui 
sezon, chiar dacă toate au în 
calendarul lor campionate mon
diale sau continentale. în acest 
fel, credem, oprindu-ne la ci
frele spectatorilor, putem ajun
ge la un clasament, cît de cît 
apropiat de realitate, și care 
— în plus — ne-a dezvăluit 
cîteva lucruri foarte intere
sante.

Spre exemplu, la J.O. de iar
nă din 1968, de la Grenoble, 
deci din Franța, țară unde 
schiul alpin cunoaște o dezvol
tare deosebită, această discipli
nă s-a clasat doar pe locul 
secund în clasamentul număru
lui de spectatori , primul loc 
fiind ocupat de... hochei, în 
ciuda faptului că echipa repre
zentativă a Franței joacă în 
seria C a campionatului mon
dial ! La ediția precedentă, in 
1964. la Innsbruck, schiul alpin 
nu și-a dezmințit popularitatea 
din Austria, fiind primul. 
Oricît ar părea de curios, la 
Sapporo, in 1972, primul loc în 
clasamentul numărului de spec-

“ LA SCHI ALPIN
deal) și Gheorghe Fulea (Bra
șovia), care au fost despărțiți 
în clasamentul final doar de 
2 sutimi de secundă, victoria 
revenind pe merit elevului 
predelean.

REZULTATE TEHNICE, sla
lom special, junioare II : 1. 
Bianca Marcu (St. roșu) 1:36,4,
2. Cătălina Radu (Brașovia) 
1:38,6, 3. Karin Kovacs (Bra
șovia) 1:39.8 ; juniori II : 1. Că
tălin Fusulan (St. roșu) 1:20.7,
2. Florin Voinea (Sinaia) 1:23,6.
3. Dan Iliescu (Dinamo) 1:24,3;
junioare I : 1. Daniela Tampa 
1:34,5, 2. Erica Horvath (Baia 
Mare) 1:36,8, 3. Reca Fabian
(Baia Mare) 1:40,4 • juniori I :
1. Leonard Frățilă (L. P.) 1:16,3,
2. Gheorghe Fulea (Brașovia) 
1:16,5, 3. Sorin Băzănea (L. P.) 
1:21,0.

mar Stenmark (Suedia) și Phil 
Mahre (S.U.A.). • In localitatea 
elvețiană Le Brassus s-a disputat 
o probă masculină de ștafetă 
3X10 km. Victoria a revenit echi
pei u.R.S.S. cu timpul de 
lh 24:15,8.

TENIS a Finala turneului femi
nin de la Houston (Texas) se dis
pută între Martina Navratilova și 
Virginia Wade. In semifinale, pri
ma a învins-o cu 7—5, 6—0 pe 
Dianne Fromholtz, Iar cea de-a 
doua a dispus cu 6—3, 6—2 de 
Wendy Turnbull, a în finala tur
neului de la Baltimore (Maryland): 
Harold Solomon — Marty Riessen 
7—5, 6—4. 

interguvernamcntal pentru edu
cație fizică și sport, a unui 
Fond internațional pentru dez
voltarea educației fizice și spor
tului, precum și despre adopta
rea unei Carte internaționale a 
educației fizice și sportului. 
Printre problemele abordate, 
cu acest prilej, pot fi citate: 
controlul medical ; violența in 
cadrul manifestărilor sportive; 
rolul femeii în administrația 
sportivă ; asistenta pentru for
marea de instructori și pentru 
echipamente specifice. Accen
tul s-a pus cu deosebire pe ne
cesitatea colaborării în aceste 
domenii între organizațiile vo
luntare și organismele guver
namentale sau internaționale.

în încheierea întîlnirii, s-a 
convenit ca reprezentanții 
C.I.O., ai F.I. șl ai C.N.O. să 
răspundă invitației ce li s-a 
făcut de a asista, ca observa
tori, la prima reuniune a Co
mitetului interguvernamental 
pentru educație fizică si sport, 
care se va ține în aprilie 1979, 
la Paris. Printre altele, a fost 
adoptat _ principiul consultării 
anuale între toate organizațiile 
interesate.

Iată, deci, consemnată prima 
etapă a unei strînse colaborări 
intre toate părțile. Lordul 
Killanin și A.M.M’Bow au ex
primat dorința ca această coo
perare să continue și să fie in
tensificată, pentru a întări le
găturile de cooperare și de pri
etenie.

tatori l-au ocupat întrecerile 
de patinaj viteză 1

Dar, pentru a nu vă mal 
pune răbdarea la încercare, 
iată care este răspunsul la în
trebarea noastră : pe primul 
loc se află HOCHEIUL, care la 
ultimele patru ediții ale J. O. 
de iarnă a reunit 554.748 de 
spectatori. îl urmează schiul 
alpin (461.482). patinajul viteză 
(290.044), patinajul artistic 
(196.627), întrecerile de schi 
fond (112.972) și concursurile 
de bob si sanie (79.115).

..Disputa" dintre hochei și 
schiul alpin a fost, ca să zicem 
așa, pasionantă, partidele de 
hochei polarizind cel mai mult 
interesul spectatorilor la Gre
noble (1968) și Innsbruck (1976), 
iar cele de schi alpin la In
nsbruck (1964). ocupînd însă 
locul secund la Grenoble și 
Innsbruck (1976). Neașteptată 
este poziția întrecerilor de pa
tinaj viteză, care doar la o 
singură ediție a J.O. (Greno
ble) s-au situat pe unul din 
ultimele locuri...

Dar, J.O. din 1980 bat la ușă. 
La Lake Placid poate că prefe
rințele vor fi altele. Să ve
dem...

Călin ANTONESCU

CAMPIONATE 
DE FOTBAL

SPANIA (et. 17) î Valencia — 
Salamanca 0—0; Santander — Real 
Madrid 1—1; Sevilla — C.F. Bar
celona t—1; Vallecano — Las Pal
mas 2—2; Real Sociedad — Athle
tic Bilbao 2—1; Zaragoza — Bur
gos 4—2; Espanol — Huelva 1—0; 
Atletico Madrid — Celta Vigo 4—0; 
Gijon — Hercules 2—0. Clasament: 
1. Reai Madrid — 23 p; 2. Gijon — 
23 p. 3. C.F. Barcelona — 20 p.

PORTUGALIA (et. 17): Vitoria 
Setuba! — Sporting Lisabona 2—2; 
Guimaraes — Boavista 3—0; Var- 
zlm — Estoril 1—1; Benfica Lisa
bona — F.C. Porto 1—1;-Sporting 
Braga — Barreirense 2—0; Beira 
Mar — Maritimo 2—1. Clasament: 
1. F.C. Porto — 26 p, 2. Benfica — 
25 p. 3. Sporting Lisabona — 23 p.

GRECIA (et. 16): Aris — Pana- 
thinalkos 2—0: Ethnikos — Apol
lon 1—1; Kavala — A.E.K. Atena 
1—2; O.F.I — P.A.O.K. 1—1; Pa- 
nionlos — Kastoria 2—0; Panse- 
raikos — Olympiakos Pireu 1—3. 
Clasament: 1. A.E.K. — 27 p, 2. 
Aris — 26 p, 3. Olympiakos — 
25 p.

R. F. GERMANIA. Din cauza 
timpului nefavorabil (zăpadă și 
viscol) s-au disputat doar două 
partide din etapa a 19-a: F.C. Nil- 
rnberg — V.f.B. Stuttgart 1—0; 
Fortuna DUsseldorf — v.f.L. Boc
hum 1—1. In clasament conduce 
F.C. Kaiserslautern cu 26 p, ur
mată de V.f.B. Stuttgart cu 26 p 
(un joc mai mult) și S.V. Ham
burg cu 25 p (un joc mai puțin 
față de echipa fruntașă a clasa
mentului).

★
TURNEUL de la Abidjan (Coas

ta de Fildeș) a fost cîștigat de e- 
chipa St. Etienne, care a întrecut 
in finală pe Ț.S.K.A. Sofia. Fran
cezii au cîștigat după executarea 
loviturilor de la 11 m. După 120 
de minute scorul era egal: 2—2. 
Pentru locul 3: A.S. Abidjan — 
Hafla Conakry (Guineea) 4—1.
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