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CU SCHIURILE Șl SĂNIUȚELE, 
ÎN URMĂRIREA... ZĂPEZILOR!

La numai cîteva 
zile de la că
derea lor, cantită
țile mari de ză
padă 
care 
Pînă 
schi și de sanie 
— aveau să în
ceapă. sub bătaia 
unor ploi calde, 
să se retragă la 
fel de iute cum 
veniseră. Asta în
semna o a doua 
emoție. Adică, 
dună „Uite ză
pada !“, „Nu-i ză
pada !“, în jocul 
acestor fenomene 
meteorologice con
tradictorii, filele 
calendarului spor
tiv riscau să ră- 
m:nă nerupte și 
în județul Su
ceava.

Trebuia 
acționeze neîntîr- 
ziat. Ceea ce s-a 
și întimplat.

Și iată-i 
sportivii 
neni — 
tineri, unii cu le
gitimații sportive, 
cei mai mulți încă 
fără acest statut, 
pe schiuri de 
fond și pe schiuri 
alpine, cu săniuțe 
săniuțe olimpice — 
tr-o metaforică 
zăpezilor, spre 
stratul de nea

viscolită — 
blocaseră 

și pîrtiile de

să se

pe 
bucovi- 

copii și

Coborire »in 
din tară.

lant“ pe prima de taniepirtie 
omologată recent la Vatra Dornei 

Foto : H. CRISTEA

fel. cîștigătorii și următorii 
doi clasați, diplomele inmînate 
urmlnd să ia drumul fa mal

Horia CRISTEA
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Pregătirile sportivilor fruntași

I

0 DIMINEAȚA OBIȘNUITA IN „LABORATORUL"
GIMNASTICII NOASTRE

De la prima oră a dimineții 
pînă seara tirziu, sala de 
gimnastică de 
„23 August* din 
cunoaște nici o 
niște. După un 
cu minuțiozitate, 
virșesc măiestria, 
itoarele mari examene ale se
zonului competițional, gimnaste 
ți gimnast! din cluburile bucu- 
reștene. componenți ai loturi
lor reprezentative, precum ți ti
neri de perspectivă, care vizea
ză afirmări în întreceri de an
vergură continentală ți inter
națională.

Le urmărim, la primul an
trenament al unei zile obiș
nuite de lucru, pe Teodora 
Ungureanu, Anca Grigoraș ți 
Alfa* Goreae. care muncesc cu 
dlrzenie și ambiție, dorind să 

ta 
Emilia

tirziu, sala 
la complexul 

i Capitală nu 
clipă de li- 
orar alcătuit 
aici îți desă- 

, pregătind vi-

populare și 
pornind în- 

urmărire a— 
zonele unde 
rezista încă,

pentru a-și disputa întîietatea 
în faza județeană a campio
natelor școlare și a „Cupei Ti
neretului* a U.T.C.. spre bucu
ria suporterilor lor din Pîrteș- 
tii de Sus, Brodina. Crucea, 
Ciocănești. Sadova. Păltinoasa, 
Dorna Arini Iacobeni. Fundu- 
Moldovei, Bosanci, Frătăuții 
Noi, Cîmpulung-Moldovenesc, 
Vatra Dornei. Suceava...

„Urmărirea zăpezilor* a fost 
încununată de succes. Pe po
diumuri s-au putut urca, ast-

(Continuare in pag. 2-3)

înscrie noi performanțe 
palmares. Antrenorii 
Liță ți Gheorghe Gorgoi ne 
prezintă un plan cu bătaie

lungă, al cărui obiectiv major 
îl reprezintă participarea eu 
succes la Jocurile mondiale 
universitare, programate in 
toamnă la Ciudad de Mexico- 
Cum este ți firesc, fa etapa 
actuală accentul se pune pe s- 
cumulările fizice, dar nu este 
neglijat aici capitolul învățării 
de noi elemente, de ridicată 
valoare tehnică ți complexita
te. In concordanță cu cerin
țele actuale ale arbitrajului 
internațional. Așa se explică 
faptul că cei doi antrenori ză
bovesc multe minute attt pe 
pista de exerciții acrobatice 
— groapa specială facilitează 
obișnuirea sportivelor cu rigo
rile noilor elemente —. cit și 
la paralele sau bîmă. unde o 
mișcare sau numai un frag
ment al acesteia este repetat 
de zeci si zeci de ori. Teodora, 
Anca și Alina manifestă dis-

9 Planul cu bătăi* lungă 
al Teodorei Ungureanu* 
Ancâi Grigoraș și Alinei 
Goreae • Lotul de tine
ret-juniori vizează afirmări 
in competiții de anvergură 

Dan Grecu și colegi 
sâi vor sâ uite— 

Strasbourgul
fruntașă fa anul IH al aceto» 
lași institut; iar Teodora U»» 
gureanu ți-* intensificat, dfa 
primele zils ale acestui o*, 
pregătirea examenului da ad
mitere la I.E.F.S., pe care K 
va susține fa vară.

Consemnăm, desigur, cu plă
cere faptul 
tivă merge 
învățătura, 
tru marele 
cel al viitoarei activități pro-

ci pregătirea spoc- 
mînă in mină cu 

cu pregătirea pen- 
examen al vieții.

Astăzi și mîine ,

JOCURILE ETAPEI 
RESTANTE 

ÎN DIVIZIA A
DE BASCHET [m]

Etapa a 14-a (restanță) a Di
viziei A la baschet masculin 
se desfășoară, astăzi după-a- 
miază și mîine dimineață, după 
următorul program : Rapid (lo
cul 7 în clasament) — C.S.U. 
Galați (8) — în tur 71—76 șl 
94—75, Urbis (12) — C.S.U.
Brașov (5) — 74—83 și 74—86, 
Dinamo (1) — Farul (3) — 
105—87 și 124—88, Politehnica 
București (11) — C.S.U. Sibiu 
(10) — 92—101 Și 96—103 (jocu
rile se dispută. în ordinea de 
mai sus. în sala Floreasca, 
miercuri de la ora 15, iar joi 
de la ora 8), I.C.E.D. (6) — 
„U“ Cluj-Napoca (4) — 80—88 
și 75—83 (sala Construcția, la 
ora 18 și. respectiv, la ora 
10,30), Universitatea Timisoara 
(9) — Steaua (2) — 44—99 și 
57—10L

Dialog intim cu ing. Mircea Finescu

AM VISAT ARIPI. SI AM MUNCIT 
PENTRU CA VISUL

să se Împlinească11
Pentru a schița fie și numai 

o fișă biografică a acestui om 
cu mișcări agere, de sportiv 
prin excelență, cu tîmple că
runte. cu ochi albaștri scăldați 
parcă într-o lumină adusă de 
undeva din apele văzduhului, 
ar fi necesare multe rînduri. 
Ing. Mircea Finescu, maestru 
emerit al sportului, distins de 
F,A.I. cu înalta diplomă .Paul 
Tissandier*, cu „Insigna de 
aur cu trei diamante* pentru 
planorism, pilot de încercare, 
multirecordman și campion 
național — om care a cu
treierat văzduhul țării și al 
Europei la bordul celor mai 
felurite tipuri de aparate de 
zburat sportive. De cîtâ vreme? 
(Zîmbește parcă unor aduceri 
aminte. îi vine greu să vor
bească despre el, chiar și In
tr-un dialog intim...).

— De cită vreme ? Se îm
plinesc. în primăvară, 46 de 
ani. Cfad eram copil constru
iam aeromodele și le zburam 
pe cimpurile Aradului. Le ur
măream în văzduh și visam 
aripi. Visam cu pasiune, cu în- 
dîrjire. cu lacrimi de speranță. 
La 16 ani am făcut primul 
zbor cu planorul. Acum 40 da 
ani-.

— Vi se pare mult de atunci, 
vi se pare puțin ?

— Atunci era epoca eroică 
a aviației sportive, cu zbură
tori care nu cunoșteau limitele 
sacrificiului pentru a cuceri 
văzduhul, cu tineri care fră- 
mîntau iarba cîmpurilor des
culți, inhămați la cablurile 
pentru remorcat planoare pen
tru a zbura ca Vlaicu. Acum 
copiii visează să ajungă cos- 
monauțL Ce uimitor este acest 
salt — și in tehnica zborului 
și in posibilitățile unui copil, 
dotat, de a se realiza ca zbu
rător !

— Mai există ceva valabil, 
peste vreme, de pe aerodro
murile de atunci ?

— Da ' Există. Trebuie să e- 
xiste. Acestea sfat : dragostea 
pentru aviație, o muncă per
severentă. disciplină fără nici 
un fel de rabat (_in aviație nu 
greșești de două ori* — se 
spune) și mindria de a purta 
cu cinste, pe aripi, tricolorul 
patriei, cu o istorie glorioasă 
încărcată și de tradiții aero
nautice.

Viorel TONCEANU

(Continuare tn pag. 2—3)

După constituirea consiliilor comunale pentru educație fizici șl sport

ÎN LOCALITĂȚILE RURALI PRAHOVENE, SPORTUL 
INTRĂ IOT MAI MOLI ÎN OBIȘNUINȚA OAMENILOR

In județul Prahova au fost 
înființate 86 consilii comunale 
pentru educație fizică și sport. 
Dată fiind importanța lor în 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport în mediul 
rural, în județ s-au inițiat — 
sub conducerea și îndrumarea 
directă a Comitetului județean 
Prahova al P.C.R. — o serie 
de măsuri menite să ducă la 
orientarea activității acestor 
consilii comunale în înfăptui
rea exemplară a obiectivelor 
și sarcinilor cuprinse în Pro
gramul dezvoltării mișcării 
sportive. La Bușteni a avut 
loc o consfătuire de instruire 
a președinților consiliilor co

munale, urmată, după o peri
oadă, la Ploiești, de o ședință 
inițiată de către Comitetul ju
dețean U.T.C. Prahova, pentru 
instruirea președinților asQcia- 
țiilor sportive sătești. O bună 
inițiativă a fost și aceea de 
repartizare pe comune a acti
viștilor C.J.E.F.S. și ai orga
nelor cu atribuții, cu obligația 
de a răspunde fiecare de tn- 
drumarea și activitatea unor 
consilii comunale pentru edu
cație fizică și sport, de activi
tatea tn cadrul competiției na
ționale „Daciada".

Firesc, constituirea acestor 
consilii a dus la intensificarea 
activității de educație fizică și

sport la sate, la organizarea 
unui număr mai mare, față de 
trecut, de manifestări sportive 
recreative, de petrecere plă
cută și instructivă a timpului 
liber al cooperatorilor și celor
lalți locuitori ai satelor. Acum 
sînt fa județ comune tn care 
se desfășoară o frumoasă acti
vitate sportivă, tn care s-a asi
gurat o bază materială remar
cabilă. Interesant de arătat 
este faptul că In cele 86 de 
comune ale județului Prahova

Modesto FERRAR1NI

(Continuare In pag. 2—3)

Teodora Ungureanu, împreuna cu antrenorul Gheorghe Gorgoi, 
in plin efort de pregătire a viitoarelor performanțe 

Foto : Ion MIHĂICĂ

poziție de lucru, deși în ultima 
perioadă numărul orelor de 
antrenament și intensitatea ac
tivității au fost fa evidentă 
creștere. Cei doi antrenori ne 
vorbesc apoi cu reală satis
facție și despre alte împliniri 
ale gimnastelor cu care lu
crează : Alina Goreae, de 
pildă, și-a susținut cu mult 
succes lucrarea de diplomă Ia 
I.E.F.S. fiind notată cu 1# : 
Anca Grigoraș este studentă

fesionale. și nu avem nici • 
îndoială că aceste gimnaste își 
vor îndeplini cu succes ți o- 
biectivele sportive pe care ți 
le-au propus pentru acest an, 
cu deosebire o evoluție la 
Înălțime la viitoarele Jocuri 
mondiale universitare de la 
Ciudad de Mexico.

Constantin MACOVS

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, la Stanke D«mitrovo

1NTÎLN1REA AMICALĂ DINTRE 
SELECȚIONATELE DIVIZIONARE DE FOTBAL

ALE ROMÂNIEI SI BULGARIEI
KJLSTENDIL, 6 (prin tele

fon). Lotul reprezentativ A de 
fotbal a sosit luni după- 
amiază In acest oraș, si
tuat tntr-p regiune la sud- 
vest de Sofia. Fotbaliștii 
români sini cantonați Intr-un 
motel de la marginea orașului, 
la o altitudine de 700 m, un 
fel de Breaza a României. In 
cursul zilei de marți a avut 
loc un antrenament pe stadio
nul orașului, care are o echipă 
tn Divizia B. Terenul de ioc 
s-a prezentat în bune condi- 
țiuni, deși la Kjustendil plouă. 
Lucrul intens a supus jucă
torii la eforturi susținute.

Primul meci, care urmează 
să aibă loc mîine (n.r. astăzi) 
In orașul Stanke Dimitrovo, la 
40 km de Kjusțendil. va opune 
selecționatele divizionare ale 
României și Bulgariei. Fotba
liștii bulgari s-au reunit stm- 
bătă, ei făcîndu-și pregătirea 
In cadrul cluburilor, după un 
stagiu comun în Cipru, în pe
rioada 13—23 ianuarie, clnd au

susținut două jocuri, ctștigtnd 
cu 1—0 meciul cu selecționata 
Ciprului (pe care o consideră 
In mare progres) și cu 2—1 
pe cel cu Omonia din Nicosia. 
Incepînd de simbătă, fotbaliștii 
bulgari sînt cantonați la Stanke 
Dimitrovo, lotul avînd urmă-

loon CHIRILA

(Continuare în pap. 2—3)

REUNIUNE A COMITETULUI
EXECUTIV U. E. T. A..

LA BUCUREȘTI
U.E.F.A. a hotărît ca reu

niunea Comitetului său execu
tiv, fixată pentru zilele de 8, 
9 și 10 martie, să aibă loc la 
București. In organizarea F.R.F. 
Tot în zilele amintite se va 
desfășura la București și reu
niunea Comisiei de finanțe a 
U.E.F.A.



f Pregătirile echipelor divizionare ele rugby AUTOMOBILISM ’79
ȘTIINȚA-CEMIN BAIA MARE NU VREA 
S4 FIE DOAR 0 „STEA CĂZĂTOARE"

Prima impresie — atunci cînd 
am intrat in Sala sporturilor din 
Baia Mare — a fost aceea că 
„handbaliștii* din teren erau 
foarte neîndemînatici. Impresia 
de moment a fost însă repede 
spulberată 'Cînd i-am recunoscut 
»pe componenții lotului de rugby 
al divizionarei A Ștlința-CEMIN, 
„Am prevăzut în programul de 
pregătire și jocuri din discipline 
complementare, atît pentru că 
ele ne ajută să realizăm mai re
pede reacomodarea la efort după 
perioada de vacanță, cît și din 
simplul motiv că astfel mai ru
pem din monotonia antrenamen
tului clasic* — ne lămurește Mi
tică Antonescu, cel căruia Ma
ramureșul îi datorează, in mare 
parte, înrădăcinarea sportului cu 
balonul oval.

Deocamdată accentul se pune 
pe pregătirea fizică, sala de for
ță fiind locui preferat ; exer
cițiile efectuate aici sînt combi
nate și cu cele în aer liber, ză
pada constituind un eficace ele
ment ajutător. „Trebuie să mă
rim forța de șoc a grămezii, dar 
și viteza componenților ei, pen
tru că nu este suficient ca îna
intașii să aibă greutate, jocul 
modern solicitind cu precădere 
viteză !«. De aceea, și Demian 
— cel descoperit de antrenorul 
Antonescu, întâmplător, pe stra
dă, in fața unui chioșc de răco
ritoare șl care visează la faptul 
că a avut un .. tiz, predecesor 
celebru — și Petru Pop — o 
nouă achiziție, de fel din Sighet, 
fost canotor — Ștefan, Atanasiu, 
Ștcfiuc sau Căprăroiu lucrează 
cu tndîrjire, pentru că, după 
cum ne spune unul dintre ei, 
„nu vrem ca echipa noastră să 
fie doar o stea căzătoare In cam
pionatul de rugby*.

Dar returul vrea să însemne, 
totodată, și lansarea unor nume 
noi. Alături de Petru Pop — ca
re va deveni mai mult ca sigur 
titular în linia a Il-a —, băimfi
re nil vor „să arunce în locul 
liniei întîi", împreună cu mai 
vechii Popovici sau Curea, și pe 
Nelu Mielu șf, poate, pe Gheor- 
ghe Rus, elevi încă șl compo
nent! deocamdată ai echipei Li
ceului nr. 4. Dar, să nu-1 uităm 
pe Cosma, care a făcut simți
toare progrese și care mai este 
Încă junior.

Antrenamentul continuă. V. Ion, 
Panu, C. Ciobanu, Cantea, Var
ga, Vlădescu, Gligor — adică cei 
care alcătuiesc liniile dinapoi — 
execută cu conștiinciozitate te
mele indicate de antrenor, „Este 
necesar ca treisferturile să iasă 
din tipar. Și lor, ca și înaintași
lor, le cer un joc In viteză, pen
tru că întreaga noastră concep
ție se bazează pe ofensivă. Nu 
însă una cu ochii închiși, ci ri
guros implantată pe o tehnică 
individuală cit mai bună și pe 
o tactică modernă* — completea
ză antrenorul. Nu-1 vedem pe 
Cornel Vasile — care are, ni se 
spune, hepatită —, în schimb es
te prezent Tirniancev. Doctorul 
Tom eseu l-a operat în decembrie 
de menise, făcând „minuni", căci 
numai astfel se poate explica 
faptul că în ianuarie a putut 
să-și reia antrenamentele. „Dar 
mai avem o surpriză pentru 
postul de centru : Marin Pascale. 
Deocamdată, •
îl veți vedea 
natului*.

Antrenorul 
apoi, cîteva _______
tic Journal*. Ne explică : „ 
găsit aici schițele unui aparat pe 
care il putem realiza și la noi,

atît despre el. Restul 
la reluarea campio-

Antonescu ne arată, 
numere din „Athle- 

■’ " ,Am

Bogat program competițional de masă
jî de performanță

CAMPIONATE
„CROSA DE ARGINT" 

LA SUCEAVA
Pe patinoarul din Suceava 

se desfășoară, de astăzi pînă 
duminică, „Crosa de argint"> 
competiție de hochei la care 
participă S. C. Miercurea Ciuc, 
Unirea Sf. Gheorghe, Dunărea 
Galați, Metalul Rădăuți și se
lecționata de juniori a jude
țului Suceava. (I. MINDRESCU. 
coresp.).

PATINATORII DE VITEZĂ 
IN CRIZĂ DE ... GHEATĂ

întrecerile campionatului repu
blican de sprint al seniorilor, de 
la Miercurea Ciuc, nu au mal pu
tut continua din cauza încălzirii 
vremii, care a făcut impractica
bilă gheața. Astfel, manșa a doua 
a competiției s-a amînat pentru o 
dată care va fi stabilită de către 
biroul federal.

în funcție de condițiile meteo
rologice (dacă acestea vor fi fa
vorabile înghețării pistei naturale 
din M. Ciuc), sîmbătă și duminică 
se va disputa aici campionatul 
republican de pollatlon al senio
rilor, cea mai importantă compe
tiție în patinajul de viteză.

• COMPETIȚII
AZI, VOLEI LA FLOREASCA

Sala Floreasca din Capitală 
va găzdui, astăzi, de la ora 
13,30, partida dintre echipele 
divizionare A, Steaua și C.S.U. 
Galați, care a fost devansată 
din etapa a 16-a a campiona
tului masculin 
rită participării formației bucu- 
reștene la faza finală a „Cu
pei cupelor".

„CUPA TRACTORUL" 
LA SABIE

La sfirșitul săptămînii tre
cute, la Brașov s-a disputat 
„Cupa Tractorul" la sabie, la 
care au participat scrimeri de 
la cluburile Steaua, Dinamo, 
Progresul din București, C.S.Ș. 
Slobozia și Tractorul Brașov, 
inclusiv componenții lotului re
prezentativ. Iată clasamentul 
finalei : 1. M. Dumitru (Dina
mo), 2. M. Mustață (Steaua), 
3. I. Pop (Steaua), 4. E. Oancea 
(Steaua), 5. F. Păunescu (Pro
gresul). 6. G. Duția (Tract.). 
(P. DUMITRESCU, coresp.).

de volei dato-

„AM MUNCIT PENTRU CA VISUL SĂ
(Urmare din pag. 1)

— Ați fost, de-a lungul a- 
nilor. sportiv, instructor de 
zbor, comandant de detașa
mente. antrenor, pilot de în
cercare... Care a fost ideea 
care v-a călăuzit munca si — 
dacă se poate spune — ce la
tură a activității v-a 
tisfacții mai mari ?

— Dacă omul îșî 
munca, ceea ce face 
erul cel mai frumos din lume. 
Pe mine m-a preocupat In pri
mul rînd. in orice misiune, gă
sirea posibilităților pentru a 
duce mai departe lncrnl făcut 
de alții, înaintea mea. Iar dacă 
pînă azi am rămas credincios 
zborului cu planorul (Finescu 
este și instructor de zbor cu 
motor, n.n.), acestui minunat 
velier al aerului, este pentru 
că socotesc că experiența cîști- 
gată în acest domeniu de-a 
lungul anilor se euvine — am 
datoria — să o transmit tine
rei generații. Să încerci un 
nou aparat, un aparat pe care 
vor zbura alți șl alți oameni, 
nu este un lucru prea n$or. 
Mașina trebuie trecută — de 
pilotul încercător — prin 
cele mai grele situații posi
bile, astfel incit după promo
varea tuturor examenelor să 
nu-țl tremnre mina cînd scrii: 
.Apt pentru zbor In condiții 
de securitate deplină S“

— Ca pilot de încercare, ațî 
trecut vreodată prin situații cu 
totul neprevăzute-?

— Se pot ivi ți asemenea 
momente...

— Vreți să amintiți măcar 
unul ?

— Cu ani în urmă, în pe
rioada căutărilor în construe-

adus sa-

iubește 
este lu-

țiile de planoare, am fost ne
voit de două ori să părăsesc 
aparatul in văzduh, sărind cu 
parașuta. O dată, unul din 
planoare a cedat in turbulen
țele extraordinare ale unui 
front de furtună. Eram dpar 
la 300 m altitudine. Trebuia să 
părăsesc aparatul cu maximum 
de rapiditate, dar spre uluirea 
mea, capota se blocase. Clipele 
erau numărate. Primul lucru 
care mi-a fulgerat prin creier 
a fost : „diseară n-am să mai 
merg acasă”. Dar omul trebuie 
să lupte pentru viață. Am în
cercat să sparg cupola de ple
xiglas. dar fără rezultate. O 
dată, și încă o dată... In cele 
din urmă, mi-am proptit pi
cioarele în podea, iar spatele 
în cupolă și am împins cu 
toate puterile. Intîi am auzit 
trosnind podeaua sub tălpi, a- 
poi a crăpat blestemata de 
carlingă. Și am sărit. Eram pe 
Ia 100 de metri cind am tras 
de declanșatorul parașutei. 
Doar un balans am prins și 
m-am trezit în iarba cimpului...

Omul din fața mea tace. Tac 
și eu cu creionul în mînă. Ce 
l-aș mai putea întreba ? După 
cîteva dipe, însă, continuă:

— Bine că s-a intimplat așa. 
mi-am zis. Trebuia s-o facă și 
pe asta cineva. Adică Încer
carea aparatului. Planorul a- 
vea nevoie încă, de o seamă 
de remedieri, pentru a putea 
fi realizat 
exploatare 
plină.

— Astăzi . _
ționer al întreprinderii de con
strucții aeronautice din Bra
șov, firmă cunoscută pînă de
parte peste hotarele țării. Ce 
ne puteți spune despre apre-

ln serie dat în 
în siguranță de-

sîntețl pilot recep-

care ne permite să testăm precis 
for^a de împingere, de tracțiune, 
intr-un cuvint principalele ele
mente motrice necesare unui rug- 
byst de clasă. Am găsit si vreo 
SO—70 de exerciții care pot con
tribui la pregătirea fizică a ju
cătorilor. Dorim ca munca noas
tră de acum, care va fi urmată 
de o perioadă de antrenamente 
comune cu Politehnica CIuJ-Na- 
poca la Vatra Dornei, precum și 
de partide de verificare, să se 
materializeze in retur printr-o 
evoluție bună. Să nu uitați că 
este prima noastră prezență în 
primul eșalon*. Cum nici noi nu 

" ~ ’ băimărean a
unui meteor, 

promo
ter! an

uităm că XV-le 
apărut asemenea, 
obținînd o spectaculoasă 
vare în ^A“, după numai 
de stagiu în „B*...

Poate că nu ne-am fi 
deocamdată de rugby ui 
ream, aflat acum în a doua gru
pă valorică, dacă nu am ști că, 
în Maramureș, această disciplină 
este încă un „arbore tânăr", care 
merită toată atenția. Merită a- 
tenție si pentru faptul că — sub
liniem acest lucru — se bucură 
și de sprijinul nemijlocit al or
ganelor locale, care doresc ca și 
această disciplină să prindă ră
dăcini adinei (constituirea eșa
loanelor de copii, juniori și ti
neret ; promovarea cu prioritate 
a elementelor autohtone — sînt, 
in acest sens, argumente convin
gătoare) și să se ridice, cît mai 
curînd, la nivelul performanțelor 
realizate de voleibaliști, de hand
bal iști. de fotbaliști...

La despărțire, Ioan Pop, pre
ședintele C.J.E.F.S. Maramureș, a 
ținut să ne reamintească intenția 
potrivit căreia „Știința-CEMIN 
nu vrea să fie o stea căzătoare*.

Emanuel FANTANEANU

ocupat 
băimă-

— Ce ne puteți spune des
pre activitatea automobilistică 
din anul 1979 ?, l-am întrebat 
zilele trecute pe ing. Teodor 
Oprișan, secretar al Federației 
române de automobilism și 
karting.

— Va fi, așa cum o reclamă 
dezvoltarea automobilismului 
din țara noastră, un an cu 
multe competiții, care se vor 
desfășura atît în țară, cît și 
peste hotare. Creșterea sensi
bilă a parcului de autoturisme, 
interesul creseînd și pasiunea 
tineretului pentru acest sport 
aplicativ au determinat alcă
tuirea unui calendar mult mai 
cuprinzător 
trecut.

— în 
idei, ar 
principalele 
terne.

— Se vor disputa trei cam
pionate republicane de auto
mobilism : campionatul națio
nal de raliuri cu 8 etape (Ză
pezii — Brașov, martie ; Buco
vinei — Suceava, mai ; Deva 
— iunie ; Castanilor — Baia 
Mare, iunie ; Dacia — Pitești, 
septembrie ; Iași — septem
brie : Galați — octombrie ; Ba
natului — Timișoara, octom
brie) : campionatul național de 
viteză pe circuit, tot cu 8 e- 
tape („Cupa J. Calcianu" — 
București — aprilie ; Brăila — 
mai ; Timișoara — mai ; Ga
lați — iunie ; Baia Mare — 
iulie ; „Cupa Siderurgis- 
tul“ — august ; Marele pre
miu al Bucureștiului" — sep- '

decît cel de anul

această ordine de 
fi util să amintiți 

competiții in-

ÎN URMĂRIREA ZĂPEZILOR
(Urmare din pag. I)

toate localitățile sucevene, ca 
un simbol al răspîndirii dra
gostei pentru sporturile de 
iarnă pe aceste meleaguri ale 
țării.

Dacă, probele de schi nordic 
și schi alpin au fost destinate 
zonelor aparținînd Parcului din 
stațiunea Vatra Dornei. pentru 
întrecerile de sanie s-a făcut 
o excepție. Traseul l-a consti
tuit strada Parcului, In oraș. 
Această excepție își are tîlcul 
ei, aveam să aflăm cu o plă
cută surprindere. Printr-o dis
poziție 
Vatra 
trie 1 
străzi 
iernii 
trn săn'us. și ca urmare acce
sul turismelor a fost interzis 
în ambele sensuri.

Dintre numeroșii cîștigători, 
am ales pentru un scurt in
terviu pe fetița de 11 ani Li
liana Ichim, din Vatra Dornei.

! a primarului orașului
Dornei, tovarășul Dimi- 

Hreciuc. panta acestei 
este atribuită. în timpul 
copiilor și tinerilor, pen-

SE ÎMPLINEASCĂ"
cierile făcute peste graniță la 
adresa modernelor construcții 
realizate aici și pe care le-ați 
prezentat la diverse saloane 
aeronautice ?

— Am să vă povestesc o în- 
tîmplare semnificativă. Pre
zentam motopianorul LS. 28 B, 
al cunoscutului contructor Io
sif Șilimon. la Salonul inter
național de la Farnborough 
(Anglia). Aparatul este o ade
vărată bijuterie tehnică. Am 
aflat acolo, nu fără emoție, 
că eram programat la zbor în
tre două avioane militare a- 
mericane, uriașul transportor 
C15 și interceptorul „Eagle". 
A decolat mai întîi C15, cu 
un uruit îngrozitor. Cîteva mo
mente mai tîrziu am pus și eu 
motorul în plin și am rulat 
spre decolare. Dar la numai 
30 de secunde am auzit în căști 
vocea dispecerului din turnul 
de control : „Eagle. you’ re to 
take off!“ („Vulturul, ai apro
barea pentru decolare). Am 
tras ușor de manșă, aparatul 
s-a înfipt în aer, am degajat 
pe stingă și... „Eagle" a tre
cut pe lingă mine ca un mon
stru. Au plecat. Rămas in spa
țiul aerodromului, mi-am în
ceput programul de acrobație 
la joasă înălțime, după care 
am aterizat în fața publicului. 
Ei bine, am fost înconjurat de 
mulțime. Aparatele de fotogra
fiat țăcăneau intr-una. Auzeam 
rostindu-se în jurul meu, cu 
mirare și cu admirație S „Ro
mania !“ „YR-Romania 1“ Pe
semne lumea se săturase de 
aparatele militare care cutre
murau văzduhul ; priveau Ia 
micul IS ca la un simbol al 
aviației pașnice. Iar eu sim
țeam o plăcută căldură care 
îmi inunda inima...

— Ai cîștigat la schi și „spe
cialul", și „coborîrea". Cum de 
ți-a scăpat „uriașul" ?

— Nu am încă greutate !
— Nu ai greutate sau nu ai 

destulă pregătire ?
— Dacă mă chemau în Iot, 

aveam și mai multă pregătire, 
în Poiană, 
gătirilc 
o lună 
noi. Ia
- Ți

undc-i lotul, 
au putut să înceapă 
mai devreme decît 
Vatra Dornei.
s-a spus de ce nu 

fost convocată ?
— De Ia antrenorul meu__

aflat că cineva de la federație 
ar fi spus că am fost cam
pioană națională la copii și de 
aceea nu pot să particip.

Dar. am aflat și lucruri bune, 
prin intermediul prof. Ioan Mi
ron : „Aici, Ia Vatra Dornei, a 
fost omologată, zilele acestea, 
prima pîrtie de sanie din țară. 
Pîriia este amenajată parțial, 
pe 500 de metri, avînd în pre
zent 9 viraje, 3 linii drepte, 
cu mare dificultate, datorită 
vitezelor mari care se ating. Va 
fi prelungită apoi pînă la 1000 
de metri, pentru ca, in final, 
să ajungă la 1200 de metri, cu 
23 de viraje. In ceea ce ne 
privește, noi, domenii, ne.vom 
strădui să punem la dispoziție 
nu numai... virajele, ci și pe 
cei care să le ia cu mare mă
iestrie

pre- 
cu 
la

ai

am

z

tembrie ; Iași — octombrie) și 
campionatul național de viteză 
în coastă (Păltiniș — mai. Gu- 
tîi — iunie, Pîrîul Rece — sep
tembrie, Bîlea 
Stîna de Vale 
La karting se 
campionat de 
etape : Galați — mai. Arad — 
iunie. Roman — iulie. Bucu
rești — august, Cluj-Napoca 
(internațional) — septembrie.

— La ce întreceri de peste 
hotare vor fi prezenți aulo- 
mobiliștii români ?

— Ca de obicei, la „Cupa 
păcii și prieteniei" în raliurile 
Nisipurile de Aur (Bulgaria), 
Sachsenring (R. D. Germană), 
Volan (Ungaria). Poloniei, Du
nării (în țara noastră), Barum 
(Cehoslovacia), Iarna Rusă, pre
cum și la trei concursuri de 
viteză pe circuit : la Schleitz 
(R. D. Germană), Most (Ceho
slovacia) și Albena (Bulgaria). 
De asemenea, vom participa la 
campionatul balcanic de ra
liuri. unde avem titluri de a- 
părat : raliurile Iugoslaviei, 
Gunaydin (Turcia) și Dunării. 
La karting, în „Cupa păcii și 
prieteniei", tinerii noștri spor
tivi vor concura în etapele de 
la Cesta Lipa (Cehoslovacia), 
Vrața (Bulgaria) și CIuj-Na- 
poca.

— Ne vorbeați de creș
terea interesului pentru au
tomobilism la noi în țară...

— Ilustrată de numărul mare 
de cereri sosite la federația 
noastră pentru înregistrarea u- 
nor competiții ce vor avea loc 
pe plan local, în județe. Ra
liul Coloana infinitului (Gorj). 
Concursul de' viteză în coastă 
de Ia Măgura (Iași), Raliul Bo
toșanilor. Circuitul de viteză 
de la Pașcani. Raliul femeilor, 
Raliul Soveja (Vrancea). Ra
liul Porțile de Fier, Raliul E- 
leganței, Raliul Proiectantul, 
cel al juriștilor și multe altele 
de care am fost încunoștințați 
dovedesc că în prezent auto
mobilismul a devenit, efectiv, 
un sport de masă. (M. Fr.).

Lac — august, 
— septembrie), 
va organiza un 
viteză cu cinci

(Urmare-din pag. 1)

funcționează acum 137 de aso
ciații sportive, unele comune 
avînd mai mult de o asociație : 
Mănești (5), l’uchenii Mari și 
Vărbilău (4), Gura Vitioarei și 
Vîleânești (3). Pentru ceea ce 
s-a realizat pînă acum, în ca
drul „Daciadei", merită să fie 
date ca exemplu consiliile din 
comunele : Vărbilău (președin
te Mihai Ștefănescu), Berceni 
(Aurelian Muscalu), Gura Vi
tioarei (Emilian Istrate), Iz
voarele (Mihai Carpen), Vîlcă- 
nești (Ion Pîrvan).

Tot mai numeroase sînt fap
tele semnificative din viața 
sportivă nouă a satului praho
vean. S-a lărgit caracterul de 
masă al manifestărilor spor
tive, organizîndu-se — în locu
rile unde se desfășurau de obi
cei doar activități cultural-ar-

IARNA —SEZON PROPICE PENTRU EFECTUAREA
CUREI BALNEARE Șl A CONCEDIULUI DE ODIHNA

Datorită condițiilor deosebite create în toate stațiunile 
balneoclimaterice și de odihnă, cura balneară se poate 
efectua în perioada lunilor de iarnă cu aceeași eficacitate 
ca și în cursul verii. Hoteluri elegante, vile cochete cu 
grade diferite de confort, bine încălzite, unități moderne 
de alimentație publică, nenumărate posibilități de agre- 
mentare a sejurului : piscine, saune, jocuri mecanice, cine
matografe. biblioteci, excursii în împrejurimi etc. 
stau la dispoziție.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM vă propun ca. 
recomandarea medicului, să optați :

• pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, 
bolilor reumatismale degeneratice. abartieulare. inflama
torii și post-traumatice în stațiunile :

EFORIE NORD. MANGALIA, GO VORA. LA CU SĂRAT, 
AMARA. PUCIOASA. GEOAGIU-BĂ1. MONEASA, VAȚA 
BAI. CALACEA, BAZNA, SOVATA, FELIX.

• maladiile aparatului cardiovascular și ale sistemului 
nervos central își găsesc tratamentul în stațiunile :

BUZIAȘ. VATRA DORNEI. TUȘNAD, BALVANYOS, 
BORSEC.

• recomandate pentru tratarea afecțiunilor tubului di
gestiv și ale glandelor anexe, ale rinichilor și căilor 
urinare, maladiilor hepatobiliare, bolilor de nutriție și 
metabolism sînt stațiunile :

CALIMANEȘTI-CACIULATA. OLĂNEȘTI. SLANIC MOL
DOVA. VILCELE. SÎNGEORZ BĂI.

Iar pentru odihnă... toate stațiunile balneoclimaterice 
din țară, din rîndul cărora să nu omiteți : SINAIA, BUȘ
TENI. PREDEAL, POIANA BRAȘOV. DURAU. BORȘA, 
IZVOARELE, SEMENIC. MUNTELE MIC. CRIVAIA. ȘO- 
VATA, STÎNA DE VALE, BORSEC. LACU ROȘU.

vă

Ia

a

Rețineri de locuri și informații suplimentare pentru aceste 
stațiuni sau pentru altele cu profil asemănător se pot 
obține de la agențiile și filialele OFICIILOR JUDEȚENE 
DE TURISM.
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RĂSPUNSURI
CARE

ÎNCHEIEREA cursului 
PERFECȚIONARE 

A ANTRENORILOR

LOTUL OLIMPIC

IN CONSENS: UN ClȘTIG (TEORETIC)
TREBUIE VALORIFICAT PRACTIC

PLECAT, IERI,
IN IUGOSLAVIA

cum am mai anunțat,

floretă (în care se întâlnesc 
cinci generații, între 33 și 15 
ani...), după cum ne-a spus 
antrenorul federal Tănase 
Mureșan, fiecare selecție, In 
vederea competițiilor interna
ționale la care va fi repre
zentată România, va asigura 
un loc pentru tinerele spe
ranțe, cărora li se dă astfel 
posibilitatea să-ș( des&vîr- 
șească pregătirea în compania 
trăgătoarelor reputate și, tot
odată, să învețe ce Înseamnă 
responsabilitatea sub culorile 
echipei naționale. Se mun

cește astfel în pers-
Punri-iil nirt i pectivă, schimbul del șta£etă făctadu-se 

din mers, eu o bază 
de selecție lărgită. In ceea 
ce-i privește pe floretiști, 
așa cum ne-a precizat unul 
din antrenorii lotului, Iuliu 
Falb, selecția se face pe ba
ză de punctaj, obținut în ur
ma clasării în concursurile 
din țară și străinătate, ulti
mul din cei 5 titulari ai mo
mentului 
movarea obținînd-o 
s-a comportat 
emulație permanentă este 
astfel întreținută, sub semnul 
stimulării efortului cotidian, 
al îmbinării valorii cu forma de 
moment, indiferent de vîrstă. 

Două criterii diferite, ambe
le răspunzi nd însă unor ne
cesități reale și specifice ale 
celor două arme și vizînd o 
cît mai bună reprezentare a 
scrimei românești pe planșele 
internaționale, în perspectiva 
J. O. din 1980.

Paul SLĂVESCU
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fecționare a antrenorilor, la 
care au participat 56 de tehni
cieni încadrați la echipe divi
zionare sau centre de copii, e- 
levi sîrguincioși pe parcursul 
a 14 săptămîni de școlarizare,

S-a încheiat, la șfirșitul 
tăminii trecute, cursul de 

a antrenorilor,

,retrogradând", pro- 
cel care 

mai bine. O 
permanentă

In fiecare duminică, un colectiv 
de oameni inimoși, in frunte cu 
Alexandru Dan, responsabilul 
centrului, a stat La dispoziția 
publicului ținînd lecții și con
ferințe, organizînd zeci și zeci 
de concursuri de la cele mai 
simple plnâ la cele de perfor
manță. Oameni de diferite virste 
și profesii, uneori familii întregi — 
soț, soție, bunici și nepoți — au 
participat la concursuri de ,,mers 
pe direcție" - - • -
„mers după hartă” 
la libera alegere, , 
gnement" etc. Mul ți 
până aici 
le-au parcat 
prin pădure 
structo rilor.

în ultima 
ac țiu ni, deși 
au luat startul intr-un 
pentru începători 25 de elevi de 
la Școala generală nr. llfi. Alte 
două grupe de tinere muncitoare, 
de la întreprinderile „Dacia" și 
„Tânăra gardă" din Capitală, s-au 
întrecut în cadrul unu-i concurs 
cu posturi fixe...

— Am avut zile cind abia am 
putut face față solicitărilor — 
ne spunea tovarășul Alexandru 
Dan. Dar au fost și zile cu pu
țini participanți. Credem că am 
avea rezultate și mai bune dacă 
toți factorii cu atribuții, în spe
cial organele U.T.C. și de pio
nieri, ne-ar ajuta mai mult, 
mobilizînd și îndrumind cit mai 
mulți tineri șl copil spre noi.

Am aflat că una din dolean
țele arzătoare ale organizatorilor 
centrului — de fapt o necesita
te pentru ca el să funcționeze 
în condițiuni civilizate - ar 11 
existența unor vestiare în care 
să se dezbrace partâcâ-panțli. So
luții sînt : să le fie repartizat un 
autobuz scos din uz, pe care 
să-l folosească ca vestiar, fără a 
strica din peiisajui pădurii, sau 
să le fie repartizate două din 
cele peste 30 de căsuțe ale ta
berei de pionieri din pădure, 
care stau nefolosite o parte 
din an.

Nu ne îndoim că forurile res
pective vor aprecia inițiativa a- 
cestor veterani ai orientării tu
ristice, ajutindu-i cu mai mult 
suflet în nobila și voluntara lor 
misiune de a îndruma și ajuta 
cît mai mulți locuitori ai Capi
talei pentru a-și petrece timpul 
liber în mod plăcut și folositor.

Ioan HOABĂN

folosind 
cu 

„mers 
,i au 

cu mașinile 
și apoi au 
după indicațiile in-

busola, 
posturi 
de a- 

venit 
proprii, 
alergat

duminică a acestei 
timpul era friguros, 

concurs

OFICIUL JUDEȚEAN 
DE TURISM 

MARAMUREȘ
OFERĂ :

Condiții excelente de practi
care a sporturilor de iarnă in 
stațiunile Borșa și Izvoarele — 
cazare și masă ta vile șl ho
teluri echipate cu tot confortul 
modern. Pentru pîrtia de pe 
vîrful 
scaun 
masa 
Mare, 
de lia _
Baia Mare (telefon 994/1104.1) și 
din Sighet (telefon 12815). Pen
tru sfirșit de săptămînă 
pot procura bilete pînă 
ziua de vineri.

Mogoșa, dotată cu tele- 
și schi-lift, cazarea și 
în hotelurile din Baia 
Biletele se pot procura 
Agențiile de turism din

I.
9. 

10. 
H. 
12.
13.

T. DIMA

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Insumind un număr de aproxi
mativ 500 de ore de pregătire 
teoretică și practică. Și, firesc, 
la momentul final al unei ast
fel de importante acțiuni, am 
căutat să aflăm, înaintea unei 
retrospective de ansamblu, M 
care — bineînțeles — nu re
nunțăm. răspunsul la întreba
rea : „Ce a însemnat pentru 
dv„ ca antrenor, acest curs î- 

Optind pentru criteriul ve
chimii profesionale, ne-am •- 
dresat mai tatii prof. Tănase 
Dima (43 de ani, antrenor din 
1961, ta prezent .secund" la 
Dinamo), care a spus: „cursul 
la care am participat ne-a 
convins prin conținutul său, ea 
și prin ținuta didactică exem
plară, aș zice, a dascălilor noș
tri, eă este absolut necesar ii 
ajungem la o științifizare a 
fotbalului, aceasta fiind, de 
fapt, calea sigură a creșterii 
valorii jocului, a apropierii Joi 
cit mai mult de adevăr. Cursul 
a fost un bun prilej de apro
fundare temeinică a cunoștin
țelor, oferindu-ne și motivația 
științifică a tuturor problemelor 
legate de antrenament și joc. 
Pe această bază a sporit încre
derea. în forțele proprii, in po
sibilitatea de a face mai mult

consecință a unei cunoașteri 
reciproce, a confruntării des
chise de opinii gi idei-.

Cel d-e-al doilea răspuns a- 
parțtae maestrului sportului 
Constantin Ștefan (40 de ani, 
dintre care 18 ca jucător $i 8 
ca antrenor ; actualmente la 
conducerea tehnică a diviziona
rei B Muscelul Cîmpulung) : 
„Intr-o perioadă de timp rela
tiv scurtă, am învățat foarte 
multe lucruri de mare utilitate 
practică pentru profesia de 
antrenor. Ne-am pus la oorenț 
cu cele mai recente cuceriri 
in domeniul metodologiei an
trenamentului sportiv, am cu
noscut mai bine rolul științe
lor ajutătoare in dezvoltarea 
fotbalului, am ințeles sensul 
real al multor noțiuni din vo
cabularul tehnic de specialita
te. ne-am familiarizat cu un 
stil de muncă avind la bază 
documentarea științifică și ex
perimentul practic. Plecând *- 
cum acasă, nu pot spune, de
sigur, că in activitatea mea de 
antrenor o iau de la Început. 
Oricum, insă, prin ceea ce am 
învățat la acest curs de per
fecționare și aplicând, in raport 
de situația concretă a echipei 
mele, cele învățate, sint con
vins că voi înregistra un eiț- 
tig de calitate in pregătire și 
in joc. Ceea ce ar însemna, de 
f»pt. o parte din câștigul de

vin, față de competiție. față 
de antrenori, de public, de ei 
înșiși".

Iată, așadar, trei răspunsuri 
— fie ele și reacții imediate, 
ușor entuziaste într-un moment 
de satisfacție profesională — 
oare converg spre una și ace
eași concluzie : utilitatea de 
necontestat a cursului de per
fecționare a antrenorilor. Ră- 
rnine, desigur, ca timpul — ți, 
mai ales, toți cei în cauză, cei 
56 de antrenori absolvenți ai 
cursului recent încheiat — eă 
confirme necesitatea acestei 
acțiuni. Prin fapte, prin rezul
tate. prin saltul calitativ pe 
care-1 așteaptă fotbalul nostru.

Mihai IONESCU

Așa . ,
lotul olimpic al țării noastre 
efectuează un turneu de trei 
jocuri în Iugoslavia. Primele 
două partide sînt programate 
în zilele de 8 și 9 februarie, 
la Split. în aceste zile, jucăto
rii noștri vor întîlni formațiile 
de primă categorie Hajduk Split 
(joi) și Steaua Roșie Belgrad 
(vineri). Ultimul meci va avea 
loc sâptâmîna viitoare (miercuri, 
14 februarie), la No vi Sad. în 
compania echipei locale Voj- 
vodina.

Lotul olimpic a plecat ieri 
în Iugoslavia, d»-plasînd urmă
torii jucători : Bucu. Spcriatu 
— portari ; M. Zamfir, Purima, 
Ștefănescu. Cîrstea. Ivan, Al. 
Nicolae — fundași ; Mulțescu, 
Iovănescu, Augustin, T. Stoica, 
Bărbulcscu — mijlocași ; D. 
Nicolae. Stan. Cămătaru. Radu 
II, Marcu — înaintași.

„CALENDARUL DE PRIMĂVARĂ11
AL ECHIPELOR NAȚIONALE

I
I
I
I
I
I
I

de as- 
lelevi- 

la

Roma — Napoli 
Cagliari — Brescia 
Pescara — Foggla 
Taranto — Palermo 
Ternana — Sampdoria 
Monza — Pistoiese

Tragerea PRONOEXPRES 
tăzi, 7 februarie 19TÎ9, se 
zează în direct, taeeptad de 
ora 17,45.

ciștigurilk concursului 
PRONOSPORT DIN 4 FEBRUARIE 
1979. Categoria V (13 rezultate) :
34.25 variante a 6.642 lei; categoria 
2 (12 rezultate): 663,50 variante a 
411 lei; categoria 3 (11 rezultate):
5.170.25 variante a 79 Iei.

I
I
I

I. OBLEMENCO

pentru progresul real al fot
balului. Cum ? Lucrând cu un 
plus de interes profesional, 
promovînd curajos noul. Aș 
mai menționa că in cadrul *- 
cestui curs s-a statornicit • 
stare de spirit colegială, de in
teres comun, de întrajutorare,

C. ȘTEFAN

Grecia

calitate pe care trebuie 
înregistreze fotbalul nostru în 
viitorul apropiat".

A venit apoi rindul la cuvint 
al maestrului emerit ai spor
tului Ion Oblemenco (34 <Je 
ani, dintre care 20 ca jucător, 
debutant în profesia de antre
nor) : ,.Pentru mine, aproape 
total a fost nou. In câteva 
luni, am asimilai cit alții, 
poate, în câțiva ani, la dub. 
Am avut, evident, o mare șan
să să absolv cursul la granița 
dintre activitatea ca jucător și 
cea de antrenor. Și aș spune 
că mi s-a oferit și șansa ea, 
întorci nd u-mă la echipă, să 
lucrez cu un practician recu
noscut, Valentin Stănescu, de 
la care am, fără îndoială, mul
te de învățat. Cred, de aseme
nea, că dacă pe timpul acti
vității de jucător aș fi urmat 
un astfel de curs aș fi dat un 
randament mai mare, aș Ii ju
cat poate și mai mult. De a- 
eeea mă gindesc că n-ar strica 
deloc participarea și a jucăto
rilor activi la asemenea acțiuni 
de instruire complexă, care ar 
contribui la conștientizarea pre
gătirii, la o participare mai 
activă a jucătorilor in procesul 
de antrenament și joc, la o 
mai corectă atitudine a acesto
ra față de obligațiile ce le re-

Per.iru sezonul de primăvară, 
echipele reprezentative — A, o- 
Umpică, tineret și juniori — au ta 
program o serie de meciuri ofi
ciale (ta C.E.. ta preliminariile o- 
Bmpice, in C.E. de tineret sau 
Turneul V.EF.A.) și amicale. Iată 
cum se prezintă proiectul de 
program al celor patru echipe 
pentru „stagiunea" de primăvară : 

ECHIPA A
H martie : România 

(med amical)
4 aprilie : România — Spania 

(Câmp, european)
13 mai : Cipru — România (C.E.)
1 itmie : R.D. Germană — Româ

nia (meci amical)
Deci, două jocuri oficiale, am

bele ta cadrul Campionatului eu
ropean, șl două Întllniri amicale. 
Reprezentativa noastră va evolua 
de două ori pe teren propriu și de 
două ori ta deplasare. Pentru 
sezonul de toamnă stat prevăzute 
două meciuri din C.E. : cu echipa 
Iugoslaviei, ta deplasare, și cu cea 
a Ciprului pe teren propriu. Stnt 
ta curs de perfectare, pentru acea 
perioadă, șl o serie de partide a- 
micale.

ECHIPA OLIMPICA
4 aprilie : România — Ceho

slovacia (amical)
11 aprilie : România — Ungaria 

(preliminarii olimpice)
30 mai : Ungaria — România 

(preliminarii olimpice)
„Olimpicii" vor disputa un ul

tim med de verificare, înaintea 
debutului ta preliminariile J.O., 
ta compania unui posibil viitor 
adversar — echipa olimpică a 
Cehoslovaciei, aflată acum tatr-un 
lung turneu de pregătire ta A- 
merica de Sud.

ECHIPA DE TINERET (fi ani)
14 martie : România — R.D. Ger

mană (med amical)
4 aprilie : Turcia 

(CX.)
2 mai : România — Cehoslovacia 

(med amical)
Un singur joc oficial pentru ti

nerii noștri jucători. Partida ofi
cială de la 4 aprilie — cu formația 
Turciei — se va disputa ta ca
drul Campionatului european pen
tru tineret. Din seria echipei 
noastre mai face parte selecțio
nata Ungariei.

ECHIPA DE JUNIORI
Echipa care participă la preli

minariile Turneului U.E.F.A. ’79 
va efectua. în prima decadă a 
lunii martie, un turneu de două 
jocuri în Republica Democrată 
Germană. Meciurile cu selecționa
ta acestei țări se vor disputa la S 
șl 1# martie, intr-o mică localitate 
de lingă Potsdam. La 20 martie,' 
„tricolorii" juniori vor evolua in 
Bulgaria (un meci cu selecționata 
similară a acestei țări), după care 
vor susține cele trei întllniri ofi
ciale, cu Ungaria (29 martie la 
Hodmezovasarheli) și u.R.s.s. (4 
aprilie — probabil la Alexandria, 
ți returul, la 11 aprilie, la Zapo- 
rojeț sau Chișinău).

Selecționata U.E.F.A. ’80 va sus
ține și ea o serie de intilniri ami
cale. Prima dintre ele este pro
gramată la 20 martie cu echipa 
Bulgariei, in deplasare. Vor urma 
meciurile cu selecționatele R.D.G. 
(29 martie, la București) și Unga
riei (4 aprilie. în deplasare, și 
1 mai, Ia Arad).

Actualități
• ALTE JOCURI AMICALE PE 

AGENDA ACESTEI SAPTAMÎNI. 
Incepind de astăzi și ptaă Ia slîr- 
șitul acestei, săptămtai, echipele de 
Divizia A și B susțin noi jocuri 

dintre 
Timi- 

(ora

România

MECIURI AMICALE

ILSA.

• VICTORIA CĂREI — LOTUL 
DE JUNIORI U.E.F.A. »—1 (1—0).
• UNIREA DEJ — UNIVERSI

TATEA CLUJ-NAPOCA 1—2 (1—0).
a CARAIM ANUL BUȘTENI — 

CHIMIA BRAZI 2—1 (1—1).
• TRACTORUL MIERCUREA 

CIUC — VIITORUL GHEORGHENI 
1—0 (0-0).

ÎNTlLNIREA DINTRE SELECȚIONATELE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI
(Urmare din pag. 1)

toarea componență : 
Goranov (Lokomotiv 
Stoianov (Marek) | 
Vasilev (Ț.S.K.A.), B. 
(Akademik Svistov), 
(Lokomotiv Sofia), Grancearov 
(Levski Spartak). Iliev (Slavia), 
Kolev (Marek) ț mijlocași ți 
înaintași: Pancov (Levski Spar
tak), Zdravgov (Lokomotiv So
fia). I. Petrov, V. Petrov. Bai- 
nov (Marek), Djevizov, Ioncev 
(Ț.S.K.A.) și A. Stankov (Lev
ski Spartak).

în vederea meciului de la 
Stanke Dimitrovo vor fi ali
niate, după toate probabilită
țile, formațiile : SELECȚIO
NATA DIVIZIONARĂ A BUL
GARIEI : Goranov — Vasilev, 
P. Stankov, Grancearov, Bonev 
— Panov, Zdravgov. I. Pe
trov — Rainov, Djevizov, Ion- 
cev. SELECȚIONATA DIVI
ZIONARA A ROMÂNIEI :

portari: 
Sofia),, 

fundași: 
Stankov

Bonev

Lung — Tilihoi. Same}, Dinu. 
Vigu — Romilă, Boloni, Rădu- 
lescu — Crișan, D. Georgescu, 
Bălăci. Meciul va fi condus 
de o brigadă de arbitri din 
Iugoslavia.

Lotul reprezentativ al țării 
noastre se află în preajma ți
nui meci de verificare deose
bit de serios, fotbaliștii bul
gari avînd un avans de pre
gătire, explicabil și prin faptul 
că returul campionatului lor 
începe duminică. De asemenea, 
se așteaptă o replică viguroasă 
din partea unui adversar care 
a demonstrat întotdeauna o 
bună pregătire fizică. Lotul re
prezentativ A trebuie să facă 
un salt de calitate, după jocu
rile mai puțin pretențioase în 
compania divizionarelor B din 
Plopeni și Alexandria. For
mula de echipă cu Crișan și 
Bălăci pe aripi a fost adoptată 
ca urmare a remarcabilei 
pofte de joc a celor doi îna
intași craioveni. Bineînțeles că

pe parcursul meciului ar pu
tea interveni unele modificări.

După meciul de la Stanke 
Dimitrovo, lotul reprezentativ 
îți va continua antrenamentele 
la Kjustendil, urmînd ca du
minică să susțină un nou joc 
de pregătire, în care echipa- 
etalon va primi replica celor 
sase rezerve, la care se vor 
adăuga cinci jucători din e- 
chipa gazdă. Această modifi
care de program survine de 
pe urma faptului că aici, in 
Bulgaria, prima etapă a Di
viziei B se joacă sîmbătă. cam
pionatul fiind devansat cu o 
săptămînă. Jocul de tranziție 
pe care „tricolorii" îl vor sus
ține duminică, cu participarea 
întregului efectiv, va fi de 
fapt un nou antrenament în 
vederea meciului de miercu
rea viitoare cu selecționata 
olimpică a Bulgariei, care se 
pregătește în vederea impor
tantului meci de calificare cu 
olimpicii Cehoslovaciei.

de verificare. Iată cîteva 
ele. ASTAZI : Politehnica 
țoara — Slovan Bratislava ____
K, M) ; Universitatea Cluj-N’apoca 
— T.E. Zalaegerszeg (Ungaria) ; 
C.S. Tirgoviște — Metalul Plopeni 
(teren Petrolul, ora 15,30) si Rul
mentul Alexandria — Dinamo 
București (ora 15). MIINE : F.C.M. 
Giurgiu — Rapid București și Șoi
mii Sibiu — Oltul SL Gheorghe 
(ora 15) ; DUMINICA : Rapid — 
Dinamo (Stadionul Republicii, era 
11). Steaua — Viitorul Scornicești 
(stadionul Steaua, ora 11) și Șoimii 
Sibiu — Jiul (ora 11).
• CONSTANTIN DELIU, AN

TRENOR LA DINAMO SLATINA. ptwiTinnara R rțînamv» Clotinc fr~9 
desfășoară _____ _____
conducerea tehnică un nou 
nor, pe Constantin Deliu. 
MIHAIL-roresp.).
• MECIL’L * OLIMPIA 

MARE — POLITEHNICA 
din cadrul ,.16“-inillor „Cupei Ro
mâniei", se va disputa (în urma 
acordului celor două cluburi) la 
Sibiu, la 28 februarie. Celelalte 
două divizionare A. A.S.A. TG. 
MUREȘ și GLORIA BUZĂU, nu au 
căzut de acord nici pînă acum a- 
suDra unui oraș, astfel că în 
cursul acestei zile comisia de com
petiții a F.R.F. va hotărî locali
tatea unde se vor întîlni ’ aceste 
formații.
• TURNEE DE MINIFOTBAK. 

LA pitești. continuînd seria 
unor acțiuni care au drept scop a- 
tragerea unui număr tot mai mare 
de copii spre fotbal, clubul F.C. 
Argeș — prin pepiniera sa con
dusă de Leonte Ianovschi — a 
organizat, duminica trecută, la 
Pitești, un nou turneu de mini- 
fotbal, la care au participat 9 e- 
chipe. Meciurile s-au disputat Ia 
trei categorii de vîrstă : 10, 12 și 
13 ani, iar Sala sporturilor de lin
gă stadionul „1 Mai" s-a dovedit a 
fi neîncăpătoare pentru toți cei 
care ar fi vrut să urmărească 
partidele. Iată și rezultatele înre
gistrate : F.C. Argeș — F.C. Baia 
Mare 3—0 (categoria 10 ani), 2—0 
(12 ani) și 3—3 (13 ani) ; Dinamo 
București — F.C. Baia Mare 4—0, 
3—2 și 4—4 ; F.C. Argeș — Dinamo 
lr-2, 1—2 și 2—1. Dinamo (antre
nori Gh. Timar și L. Nunweiller) 
a cîștigat la primele categorii de 
vîrstă, iar F.C. Argeș (antrenori
L. Ianovschi și D. Silvășan) la 
grupa de 13 ani. Cel mai tehnic 
Jucător a fost declarat piteșteanul 
Florin Dinu, iar cel mai eficace — 
N. Emilian (5 goluri), de la ace
lași club. Duminică, în aceeași sa
lă, turneul se va „repeta", dar cu 
participarea echipelor F.C. Argeș, 
Gloria Buzău și Chimia Km. 
Vllcea.

• A ÎNCETAT subit din 
VIAȚA, în urma unei embolii 
pulmonare. Valentin Micloș, ju
cător al Politehnicii Iași, apreciat 
sportiv, coechipier exemplar, care 
lasă, prin dispariția sa prematură, 
Unanime regrete în lumea fotba
lului.

Dlvizionara B Dinamo Slatina !și 
pregătirile avînd la 

antre- 
<D.

SATU 
IAȘI,



SCRIMERI ROMANI 
PE PLANȘELE 

INTERNATIONALE
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni. reprezentanții scrimei 
românești vor fi prezenți la im
portante competiții internațio
nale. Astfel, la „patrulaterul" de 
floretă feminină de la Buda
pesta (Franța. Italia. România, 
Ungaria), echipa României va 
avea următoarea componență : 
Marcela Moldovan, Viorica Țur- 
can. Magda Cbezan. Suzana 
Ardeleanu, Gabriela Betuker. 
La Magdeburg, vor concura 
floretiștii M. Țiu, P. Kukl. 
P. Buricea. Fi. Nicolae. E. 

Roșu, T. Petruș, la „Trofeul Mo- 
nal“ spadasinii ’ L. Angelescu, C. 
Bărăgan, O. Zidaru. I. Popa, 
iar la Varșovia sabrerii I. Pan- 
telimonescu, D. Marin, AL 
Nilca. E. Oancea și floretiștii 
N. Iile. V. Georgescu, G. Oan
cea, Gh. Huszti.

*
Concursul individual femi

nin de floretă desfășurat la 
Leipzig a fost cîștigat de 
Mandy Diick (R. D. Germană), 
care a realizat în turneul fi
nal 5 victorii. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Caniuta 
Șkapska (Polonia). Marika Gu- 
lacsi (Ungaria). Ecaterina Stahl 
(România) și Ildiko Pali (Un
garia) — cite 2 v. Crystine Fe- 
kete (Franța) 1 v.

Competiția pe echipe a re
venit selecționatei R. D. Ger
mane, învingătoare cu 9—1 în 
finala disputată cu formația 
Ungariei. Pentru locurile 3—4: 
Polonia — Franța 9—7; pentru 
locurile 5—6 : Anglia — Româ
nia 9—4.

Dan Grecu, urmărit de Liviu Mazilu, lucrează la cal cu minere, 
aparatul-„problemă" al gimnaștilor noștri

ÎN „LABORATORUL" GIMNASTICII
(Urmare din pag I)

într-un alt colț al sălii, un 
inimos colectiv de antrenori, 
alcătuit din Gheorghe Condo- 
vici. Ștefan Hârgălaș și Ga
briel Molea, îi modelează cu 
asiduitate și rigoare pe viitorii 
performeri ai gimnasticii noas
tre masculine. Sînt componen- 
ții Iotului de tineret — juniori, 
care se pregătesc pentru cele 
două importante evenimente 
ale anului : „Cupa Prietenia*’ 
și campionatele balcanice de 
juniori, întreceri la care se 
dorește nu numai participarea, 
ci și obținerea unor rezultate 
care să confirme semnele de 
progres ale gimnasticii noastre 
tinere. Octavian Ionașiu, Ion 
Stoica. Adrian Bîcu, Aurel 
Ghergu, Dan Odorbean. Dumi
tru Sîrbu și Gabriel Alexe, că
rora li se alătură grupa an
trenorului Mircea Lișovschi, 
de la „Stadionul tineretului" 
(Emilian Nicula. Constantin 
Prișcă. Marian Colăcel, Noro
cel Borcan) sînt sportivii în 
care se pun cele mai mari 
speranțe pentru 1979. Se lu
crează pe echipe, într-o plă
cută ambiantă, antrenorii se 
consultă în permanentă, pre
gătind elementele care se vor 
executa... în anii viitori. Se 
subliniază în acest fel realita
tea că antrenorii noștri nu se 
mai mulțumesc să copieze une
le elemente prezentate ante
rior, în competițiile internațio
nale. ci elaborează ei înșiși 
mișcări noi, originale și spec
taculoase. pe care le vor inclu
de în exerciții la viitoarele 
mari întreceri.

Ultima noastră „escală" am 
făcut-o la antrenamentul de 
dimineață al lotului reprezen
tativ masculin. Pentru asigura
rea unei bune dispoziții și a 
poftei corespunzătoare de lu
cru, antrenorii Costache 
Gheorehiu. Mircea Bădulescu 
si Vasiie Cosariu au acceptat 
în Drovramul de activitate al 
gimnaștilor și... mingea I Da, 
clasica minge, de data aceasta

SPORTULIN LUME
„NODUL GORDIAN" AL BASCHETULUI ESTE ÎNĂLȚIMEA JUCĂTORILOR..
a declarat G. L Puyat, președintele MDA.
MANILA, 6 (Agerpres). — 

într-un recent interviu, noul 
președinte al Federației Inter
naționale de Baschet. Gonzalo 
Lito Puyat (Filipine), a decla
rat că baschetul cu cele 150 
de țări membre ale F.I.B.A. 
este unul dintre cele mai răs- 
pîndite sporturi, contribuind 
prin competițiile sale la întă
rirea prieteniei între popoare, 
la universalizarea idealului o- 
limpic.

Referindu-se la unele modi
ficări aduse în ultimul timp 
regulilor de joc. președintele 
F.I.B.A. a spus că acestea sînt 
ele însele o dovadă a progre
sului înregistrat în acest sport. 
Apariția unor noi elemente 
tehnice și tactice contribuie la 
eliminarea brutalității, la în
frumusețarea jocului, iar retu
șurile respective nu pot im
pieta asupra caracterului jo
cului, întrucît regulile funda
mentale se păstrează. Referin
du-se la problema înălțimii 
jucătorilor, G. L. Puyat a ară
tat că aceasta continuă să fie 
„nodul gordian" al baschetului. 
„Filipinezii adoră jocul de bas
chet — a spus el —, pretutin
deni la noi acesta este sportul 
nr. 1, echipele se pregătesc cu 
multă seriozitate. Dar ce folos, 
dacă selecționata noastră are 
cel mai înalt jucător de numai 
1,87 m și nu poate obține re

una de tenis, cu care gimnaștii 
încing o miuță în toată regula. 
Antrenamentul propriu-zis de 
gimnastică începe apoi, pe 
schimburi și probe, cei trei 
antrenori supraveghind îndea
proape participarea gimnaștilor 
la programul stabilit Rînd pe 
rind. Dan Green. Livio Mazi
lu. Radn Branea (grupa I), 
Ion Checicheș, Sorin CepoL 
Mihai Borș, Gabriel Popesen 
(grupa a II-a). Kurt Szilier, 
Aurelian Georgescu, Romulus 
Bucur oi u și Marin Dorel (gru
pa a III-a) trec pe la aparate, 
executînd atit mișcări aparți- 
nînd viitoarelor exerciții liber 
alese, cit și fragmente din 
exercițiile impuse, deja știute. 
In consens, gimnaștii ți antre
norii par hotăriți să corecteze 
deficiențele ivite la campio
natele mondiale de la Stras
bourg, din 1978. pentru ca star
turile din acest an, îndeosebi 
de la Jocurile mondiale uni
versitare si de la campiona
tele mondiale de la Dallas, să 
Ce cit mai fructuoase, cu re
zultate care să onoreze cartea 
de vizită a gimnasticii româ
nești.

Am asistat. în fond, la o di
mineață obișnuită în „labora
torul" gimnasticii noastre de la 
complexul .,23 August".

ATLetiSM • Intr-un concurs 
disputat ta sală la Berlin, Bona 
Slupianek (R.D. Germană) a rfș- 
tigat aruncarea greutății, cu 21,«2 
m, iar coechipiera sa Siegrun Sie
gel s-a clasat prima la lungime, 
cu 6,69 m. Alte rezultate : 50 m — 
Kurrat (R.D.G.) 5,76 ; lungime — 
Lange (R.D.G.) 7,92 m ; 60 m (f) 
— Ludmila Storojkova (U.R.S.S.) 
6,56 • La Albuquerque (S.U.A.) : 
1 milă — Waigwa (Kenya) 3:59,4; 
60 y — Deal 6,09 ; 60 yg — Cooper 
7,12 ; 440 y — Smith 47,81 ; 880 y 
(f) — Wendy Knudson (Canada) 
2:06,2; lungime (f) — Jodi Ander
son 6,39 m.

CICLISM « Concursul Interna
țional de ciclocros, desfășurat la 
Haegendorf (Elveția), a fost cfști- 
gat de campionul mondial Albert 
Zwelfel — 21 km in 56:45.

HANDBAL • In meci amical 
masculin, disputat la Plsen, selec- 

zultatele ce le-ar merita poate, 
în fața unor formații cu echi
pieri a căror înălțime merge 
pînă la 2,20 m. Astfel, pentru 
multe națiuni, a ajunge in 
fruntea ierarhiei este un lu
cru imposibil. De aceea, noi. 
filipinezii, propunem împărți
rea echipelor in două catego-

ACEIAȘI LIDERI ÎN „CUPA MONDIALĂ- LA SCHI: 
ANNEMARIE PROLL-MOSER Șl PETER LUSCHER

Concursul internațional fe
minin de schi de la Pfronten 
(R. F. Germania) s-a încheiat 
cu proba de slalom special, în 
care pe primul loc s-a situat 
Hanni Wenzel (Liechtenstein) 
— 1:37,49, urmată de Fabienne 
Serrat (Franța) — 1:37,57 ți 
Regina Sackl (Austria) — 
1:37,89.

Marți la Berchtesgaden (R.F. 
Germania), în cadrul „Cupei 
Mondiale" la schi, s-a disputat 
o probă feminină de slalom 
uriaș care a fost cîștigată de 
Christa Kinshofer (R.F. Germa
nia) cu timpul de 2:10,76. Au 
urmat în clasament Irene 
Epple (R.F. Germania) — 2:12,39 
și Annemarie Proll-Moser

JOCUL DE AZI (NU NUMAI CEL AL BRAZILIENILOR...)
ÎN VIZIUNEA LUI PELE

Nimeni nu contestă că Fele a 
fost unul dintre cei mai mari ju
cători ai lumii din toate timpurile. 
Ba unii afirmă cu certitudine că 
„perla neagră" a fost cel mal mare 
produs al fotbalului mondial. Săr
bătorirea festivă care 1 s-a făcut 
cu aproape 6 ani în urmă pe 
„Maracana", ctad cei 200 000 de 
spectatori și-au luat adio de la 
idolul lor de la Santos, precum și 
cea de anul trecut, cind Fele a ju
cat ultimul lui meci, de data a- 
ceasta la „Cosmos" New York, 
sint elocvente pentru popularita
tea de care el s-a bucurat. Dar Fele, 
ajuns azi la 38 de ani, nu a rămas 
străin de treburile fotbalului. El 
iubește cu tot atita pasiune spar
tul care l-a consacrat „Pele — 
notează ziaristul Guy Gugllotta de 
la Agenția U.F.I. ta „Sport Zilrieh" 
— este un fin și priceput cunos
cător al soccerulul, cu un ochi 
experimentat de coaeh sau ma
nager, pe care mulți antrenori ce
lebri îl pot invidia. Păcat că 
„perla* nu s-a dedicat In exclusi
vitate antrenoratului..."

Dar lată ce spune Pele despre 
actualul fotbal brazilian : „Na pot

Puncte de vedere

ALTRGARIIE KILOMETRICE AJUTĂ PREGĂTIREA ?
Din ce ta ce mai des revin ta 

discuțiile specialiștilor metodele de 
pregătire intensivă a fotbaliștilor 
de performantă. Se discută, ta 
special, dacă alergările maraton- 
zilnlce (30—30 km) stat necesare 
și. mai ales, folositoare ta pregă
tirea fotbaliștilor.

Ni s-au părut interesante ta 
acest sens părerile profesorului 
universitar iugoslav Bojidar Mile- 
noviei, doctor ta medicină sporti
vă (care este și medic al echipei 
de fotbal din prima divizie Rad- 
nicki Niș), exprimate ta ziarul 
„Expres-Politika" din Belgrad : 
„Alergările kilometrice și pregăti
rile Îndelungate constituie nn non
sens care dăunează fotbalului 
nostru, precum și fotbaliștilor, din 
punctul de vedere al sănătății lor. 
in fotbal, condiția fizică se obține 
cel mai puțin prin alergare exce
sivă, iar din punct de vedere

TELEX • TELEX
tionata Cehoslovaciei a întrecut cu 
21—18 (12—12) formația R.D. Ger
mane. a Reprezentativa masculină 
a Bulgariei a susținut la Solia un 
joc de verificare ta compania for
mației iugoslave Zelezniclar Niș: 
îl—11 (11—9) « în primul meci al 
turneului feminin de la Cheb (Ce
hoslovacia) , selecționata Ceho
slovaciei a învins cu 21—9 (11—7) 
echipa Bulgariei.

NATAȚIE a In concursul de la 
Amersfoort (Olanda), taotătoarea 
olandeză Enlth Brlgltha a cîștigat 
proba de 100 m liber, cu 59,24, iar 
americanul Jim Montgomery a fost 
cronometrat pe 200 m liber cu 
1:52.04. Alte rezultate : 100 m bras 
— Dowler (S.U.A.) 1.-06,44 : 100 m 

rii : cele cu jucători pînă la 
1,80 m și cele dincolo de a- 
ceastă limită. In acest fel re
zultatul nu ar mai fi deter
minai de înălțimea jucători
lor, ci de calitățile tehnice și 
de pregătirea echipei. Cred că 
această propunere nu exprimă 
doar poziția filîpinezilor, ci și 
a celorlalte țări din Asia" — 
a spus în încheiere președin
tele F.I.B.A,

(Austria) — 2:12,55. în clasa
mentul „Cupei Mondiale" con
duce Annemarie Proll-Moser 
cu 211 puncte urmată de Hanni 
Wenzel (Liechtenstein) — 181 
puncte.-

Proba masculină de slalom 
special desfășurată pe pirtia de 
la Jasna (Cehoslovacia), din 
cadrul „Cupei mondiale", a fost 
cîștigată de schiorul american 
Phil Mahre, cronometrat în 
două manșe cu timpul de 
1:43,03, urmat de italianul Leo
nardo David — 1:43,81 și sue
dezul Ingemar Stenmark — 
1:44,65. în clasamentul general 
al competiției continuă să se 
mențină lider elvețianul Peter 
Lflscher.

afirma că Brazilia nu reprezintă și 
azi o forță in fotbalul mondial, 
chiar dacă nu mai are atita stră
lucire ca ta anii cind a cucerit 
de trei ori titlul suprem". De fapt 
locurile 4 și. respectiv, 3 ocupate 
de Brazilia la „Weltmeisterschaft* 
— 1874 și „El Mundial" — 1978
confirmă cuvintele lui Pele. Dacă 
marile succese ale sud-americanl- 
lor stat legate de numele unora 
dintre cei mal mari jucători ai tu
turor timpurilor (Fele, Garrir.cha, 
Tostao, Gerson) astăzi aceste stele 
de excepție lipsesc. Șl lată că a- 
naliza lui Pele merge mal departe, 
mal profund : „Vedetele de clasă 
internațională au dispărut... De 
ce 7 Nu pentru că nu ar fi și azi 
multe talente, ci mai degrabă 
pentru că ele ori nu stat depis
tate la timp, ori nu stat crescute 
cum trebuie— Pe vremea mea, a 
înaintașilor epocii respective, sute 
de copil băteau mingea pe plajele 
de la Rlo ! Zilnic, de dimineața 
ptaă seara ! Azi, din mal multe 
motive, acest spectacol a cam dis
părut— Mulți se pUng eâ antrena
mentele au devenit prea grele, se
zonul fotbalistic de U luni este 

medical pregătirile de lungă du
rată stat dăunătoare. In astfel de 
cazuri, din cauza suprasolicitărilor 
fizice, este afectat sistemul cardio
vascular. Pregătirile nu pot fi a- 
celeașl pentru toți Jucătorii. Ele 
trebuie Individualizate, avlnd ta 
vedere calitățile fiecărui fotbalist 
In parte*. Șl. ta concluzie, specia
listul Iugoslav opinează : „Astfel 
de pregătiri, alergări zilnice de 20 
km, aduc fotbalistului accidentări 
mal dese ți, ceea ce este mai pe
riculos, astfel de metode uzează 
vasele sangvine*.

Dealtfel, un punct important In 
cadrul simpozionului de medicină 
sportivă, care va fi organizat de 
către F.I.F.A. la Dubrovnik, ta 
Iugoslavia, Intre 10—12 februarie, 
n va constitui tocmai metodele de 
pregătire a fotbaliștilor.

Gh. GLISIG

spate — Carey (S.U.A.) 58,22 ; 400 
m mixt — Baumann (Canada) 
4:35,09 ; 100 m spate (f) — Antje 
Stille (R.D.G.) 1:04,13 ; 100 m
mixt (f) — Sharon Davies (An
glia) 2:17,55 (record național).

PATINAJ • Concursul masculin 
de la Orebro (Suedia) a fost cîș
tigat la poliatlon de americanul 
Eric Heiden — 164,710 p, urmat de 
olandezul Hilbert van der Duim — 
168,212 p. în ultima zi, Heiden a 
ocupat primul loc la 1500 m — 
1:57,79 și 5 000 m — 7:14,47.

TENIS • Bjorn Borg a cîștigat 
turneul de la Richmond (Virgi
nia), întrecînd cu 6—3, 6—1, în fi
nală, pe Guillermo Vilas. La dublu, 
cuplul John McEnroe—Brian Got
tfried a dispus în finală cu 6—4, 
6—3 de Ion Tiriac—Guillermo 
Vilas, a în finală, la North Little 
Rock (Arkansas) : V. Gerulaltls — 
B. Walts 6—2, 6—3.

Importantă hotărlre a A.E.B.A.

12 CATEGORII 

ÎN BOXUL AMATOR!
ISTANBUL, C (Agerpres). — Cu 

prilejul lucrărilor Asociației euro
pene de box (A.E.B.A.), de la 
Istanbul, s-a stabilit să intre în vi
goare măsura luată de torul in
ternațional al A.I.B.A. de a inclu
de pe programul marilor competi
ții ale boxului amator 12 categorii 
de greutate ta loc de 11 ca ptoă 
acum. După cum se știe, noua ca
tegorie „super-grea“ este rezer
vată puglllștUor ta greutate de 
peste 91 kg. Ca urmare a acestei 
hotăriri, la campionatele europene 
ce se vor desfășura anul acesta la 
KOta (B.F.G.), la 5 mal, se vor 
disputa meciuri la 12 categorii, 
după cum urmează : semlmuscă. 
muscă, cocoș, pană, semiușoară. 
ușoară, eemimljlocie, mijlocie mi
că, mijlocie, semigrea, grea (pînă 
la 91 kg) ți supergrea (peste M 
kg).

5 SPORTIVI ROMÂNI
LA „IMERNAȚIONALELL"

DE Jl'DO ALE U.R.S.S.
Vineri, slmbătă și duminică se 

vor desfășura la Tbilisi campio
natele internaționale de judo ale 
UJl.S.S. la care șl-au anunța» 
participarea sportivi fruntași din 
24 de țări. La această mare com
petiție vor concura și 5 judoka 
români : M. Zamfir (cat super- 
ușoară), M. Vlad (semiușoară), L. 
Lazăr (ușoară), C. Gotcă șl L 
Pal (mijlocie).

extrem de lung și dificil. Noi na 
țineam cont de ore și zile, de pre
gătire. Ne antrenam cu plăcere șl 
apoi Jocul devenea, firesc, o ade
vărată joacă...*

în continuare, Pele vorbește 
despre schimbarea tacticii care 
s-a produs în jocul echipelor bra
ziliene, subliniind că, „luînd 
exemplul europenilor, au Întărit 
apărările ; Jocul a devenit mai er
metic, dar toate acestea sînt în 
detrimentul atacului. Cunoscuta 
formulă *cea mal bună apărare 
este atacul» ml se pare azi depă
șită, pentru că nici un comparti
ment — nici atacul și nici apă
rarea — nu trebuie neglijate. Mai 
corect mi se pare zis că apărările 
trebuie să fie la înălțimea atacului, 
dar și pentru atac fotbalul bra
zilian va trebui să facă pași înain
te, căutînd oameni de gol, șuteri 
de clasă*.

Cuvintele hii Pele conțin mult a- 
devâr. ȘL ele se referă, firește, nu 
numai la actuala situație din fotba
lul brazilian, ci și la soccerul 
practicat in multe țărf...

DE PRETUTINDENI
• ca MAI BUNI FOTBALIȘTI Al 

ANULUI im In U.R.S.S. ou fost de» 
ckxoțl Romos Seneghelia (Dino mo 
TbW), urmat de Oleg Blohin (D.namo 
»ev). tor In JtaJra Paolo Rossi (La- 
nerossî), secundat de Antonio Cabrinl 
(Juventus) • ANTRENORII BRAZILIENI 
DfDI Șl ZAGALO activează m Arabia 
Saud ft ă, unde, după cum declară ei, 
condițiile climaterice nu sint, totuși, 
propice unor antrenament® intensive. 
Se preconizează amenajarea unor sâR 
de antrenament cu aer condiționat • 
ÎN CEHOSLOVACIA, MEDIA SPECTA. 
TORILOR de meci (în turul campion» 
tukri) a fort de 6 000, in timp ce în 
Finlanda doar de 2000 • REPREZEN
TATIVA POLONIEI va susține in acest 
on TI meciuri. La 14 februarie, lotul 
polonez se va deplasa pentru 10 zile 
în Tunisia în vederea unor jocuri de 
pregătire • LA 24 FEBRUARIE va o 
vea loc la Roma un Interesant med 
amical : Italia — Olanda, adică între 
ocupantele locurilor 2 și, respectiv, 4 
la ultima ediție a C.M. • SANCȚIUNI 
SEVERE FN CAMPIONATUL ARGEN
TINEI : Gatti — portarul formației Boca 
Juniors — a fort suspendat pe 14 eta
pe pentru proteste adresate arbitru kA 
la acordarea unui penalty, ar porta
rul echipei naționale, Filial, a fost 
sancționat bu ridicarea dreptului de 
joc pentru 4 etape pentru câ s-a— 
eertat cu fotogra-ful care se afla în 
spatele porții I • DOAR DOI DIN. 
TRE JUCĂTORII CAMPIOANEI MON
DIALE DIN 1966, reprezentativa Ar> 
gliei, mai sînt activi și azi : Allan 
Ball (33 de ani) joacă la F.C. Sout
hampton, finalista actualei ediții a 
„Cupei ligii*, și Martin Peters (35 de 
ani), în prezent animatorul atacului 
formației Norwich City.

★
• Campionatul european inter țări se 

reia astăzi cu partida dintre selecțio
natele Angliei și Irlandei de Nord 
(grupa I), programată la Londra. 
Meciul Scoția — Belgia (grupa a 
l!-a), care urma să se dispute tot 
astăzi, a fort amînat din cauza tim
puriul nefavorabil, core a făcut im prac
tica bM terenul din Glasgow.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD
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