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Boxul nostru In plin clort de rcalirmarc

ANTRENAMENTE COMPLEXE PENTRU DESĂVlRȘIREA
PREGĂTIRII PUGILIȘTILOR FRUNTAȘI

Pe programul orar, afișat de 
mai multă vreme la intrarea 
în sala de box a clubului Di
namo, în dreptul zilei de marți 
figurează antrenamente numai 
după-amiaza. Cu toate acestea, 
marți dimineață sala era popu
lată și animată ca la orice oră 
de antrenament. Nici măcar nu 
e vorba de o schimbare de

Secția clubului Dinamo București hotărltă să susțină mai puternic
creșterea tinerei generații . de boxeri

tă a volumului și intensității 
lor. Iată de ce, exceptînd pe 
cei aflați la stagiul de pregă
tire a lotului național, toți 
membrii secției erau prezenți

nerii pugiliști ai secției dina- 
moviste.

Aici se străvede alt principiu 
excelent al pedagogilor mare
lui club bucureștean și anume 
acela de A ÎMBINA ANTRE
NAMENTELE CONSACRAȚI- 
LOR ȘI TINERILOR, în așa 
fel îneît cei din urmă să aibă 
permanent un „model" alături.

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare în pag 2—3)

IN „CUPA
Ne aflăm în plin sezon com- 

petițional al sporturilor de 
iarnă, în ciuda capricioaselor 
condiții atmosferice. întrecerile 
de bob, de sanie, cele ale schi
orilor alpinj sau nordici, ale 
biatloniștilor au loc în toate 
stațiunile montane renumite. 
Nici nu s-au stins ecourile cam
pionatelor mondiale de biatlon 
și iată, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, unii dintre cei mai 
buni specialiști ai genului din 
Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia, Franța și România își vor 
măsura forțele in concursul in
ternațional „Cupa Carpați". 
Organizatorii sînt în mare di
lemă la alegerea locului de 
desfășurare a competiției, de
oarece zăpada, atît de abun
dentă cu 2—3 săptămini îna
inte, s-a topit în mare măsu
ră. în aceste condiții, dacă 
nu va ninge în zilele următoa
re, competiția se va ține la 
Fundata. Totuși, se speră ca 
„mantia albă" să îmbrace din 
nou Poiana mică a Brașovu
lui ...

Pe listele de concurs sînt 
înscriși A. Golev, V. Sokolov, 
P. Gavrilov, N- Peunkov și G. 
Nazarov (U.R.S.S.), C. Poirot, 
M. Scioscia, J. J. Hatton și 
C. Miega (Franța), J. Simuner, 
J. Suchanek, Â. Kriz si M- 
Soris (Cehoslovacia), iar din 
țara noastră, printre alții, Gh. 
Gîrniță, I. Cimpoia, Fr. Fori- 
ko, Gh. Voicu, V. Fontana, V. 
Băjenaru, Gh. Duca.

Ion Cimpoia, unul dintre ti
nerii noștri biatloniști partici

pant la „Cupa Carpafi"

Tinerii hocheiști in toiul pregătirilor

MATURITATEA TACTICĂ POATE DUCE ECHIPA NAȚIONALĂ 
PE PODIUMUL CAMPIONATULUI EUROPEAN DE JUNIORI

In sala de antrenament, boxerii dinamoviști exersează sub pri
virile antrenorului emerit Constantin Dumitrescu.

Foto : Ion MIHĂICĂ

în cadrul campaniei ei de 
pregătiri, în vederea campio
natelor europene de juniori, 
echipa națională de hochei a 
susținut, la Miercurea Ciuc, 
doua întîlniri amicale cu for

care joacă în echipe diviziona
re și-și îmbogățesc astfel mult 
experiența : gălățenii Cornel 
Chiriță (căpitanul echipei) și 
Mirel Dumitrache, încadrîndu-1 
pe micuțul Tibor Todor, din

orar, ci mult mai curînd de o 
schimbare de mentalitate.

Cînd abordezi problema ră- 
m'nerii în urmă a boxului nos
tru, antrenorul emerit Cons
tantin Dumitrescu se crede în
dreptățit să afirme că una din 
căile principale pentru ieșirea 
din impas o constituie SPORI
REA SPECTACULOASA A 
NUMĂRULUI ANTRENAMEN
TELOR, creșterea concomiten-

in sală. Șl deși lipseau corifeii 
(S. Cuțov, Dinu, Vladimir, Ilie, 
Silaghi etc.), se găseau în fața 
sacilor cu nisip sau a pun- 
ching-ball-urilor nu mai puțin 
de 4 foști campioni ai țării : 
Remus Cozma, Ion Gyorffi, 
Vasile Cicu, Vasile Didea. în 
jurul lor, la perna de perete, 
la oglindă, sărind coarda sau 
făcînd reprize la mănuși — ti-

AZI, ETAPA A Vl-a A DIVIZIEI A 

LA HANDBAL FEMININ
întrerupt din cauza desfășu

rării etapelor semifinale ale 
„Cupei României", campiona
tul Diviziei A la handbal fe
minin se reia astăzi cu etapa 
a Vl-a. (Etapa a IV-a, amîna- 
tă din ziua de 21 ianuarie, a 
fost reprogramată pentru joi 
15 februarie). De astă dată Ca
pitala va găzdui un singur 
meci, Confecția București — Ra
pid București, programat in

sala Floreasca, începînd de la 
ora 18.

Celelalte întîlniri urmează să 
se desfășoare în provincie- 
Constanța : Hidrotehnica — 
Progresul București ; Tg. Mu
reș : Mureșul—Rulmentul Bra
șov ; Baia Mare : Constructo
rul — Universitatea Timișoara; 
Bacău : Știința — Universita
tea București.

Antrenorul emerit Mihai Flamaropol, dind indicafii membrilor 
echipei naționale de juniori Foto : Dragoș NEAGU
mația similară a Ungariei, de 
care a dispus cu 7—4 și 10—7. 
Rezultatele acestea mărturi
sesc o capacitate de luptă și o 
disponibilitate ofensivă la ti- 
năra noastră formație. Ea a 
avut unele momente de joc 
foarte bune, evidentă fiind ma
turitatea tactică a primei linii 
de atac, formată din băieți

Miercurea Ciuc, care compen
sează lipsa de gabarit cu o în- 
demînatică utilizare a crosei și 
o spontană abilitate In mo

mentele complexe ale meciului 
(în ciuda unei aparente apatii 
in fazele defensive).

Cu o lună înaintea campio
natelor europene (grupa B), ca
re vor avea loc tot la Miercu
rea Ciuc, putem confirma efor
tul de selecție și pregătire care 
se face sub conducerea antre
norului coordonator Mihai Fla- 
maropol, asistat de antrenorii 
Alexandru Kalamar și Vasile 
Boldescu, de dr. Anton Biro 
și prof. Marcel Tudor (pentru 
pregătirea fizică). Cei 26 de 
băieți convocați în lot (poate 
prea mulți în imediata apro
piere a competiției, de vreme 
ce doar 12—13 sînt folosiți în 
joc !), provin din București, 
Miercurea Ciuc și Galați, ca o 
oglindă a activității desfășura
tă în aceste centre cu patinoa
re artificiale, unde — copii 
fiind — au și pus mina pe 
crose. Așa se și explică neaștep
tata creștere a contribuției por
tului dunărean la formarea a- 
cestui lot. Majoritatea selecțio
naților au avantajul vîrstei 
care le permite să rămină ju
niori și anul viitor.

(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri, la stanKc Dimitrovo, în meci amical de fotbal

„EDILII ȘI-AU RESPECTAT OBLIGAȚIILE ASUMATE, 
AMENAJÎND, ÎN TOATE CARTIERELE, SPAȚII PENTRU SPORT. 
ESTE RÎNDUL TINERETULUI SĂ IE FOLOSEASCĂ DIN PUN../*

Ideea unui interviu cu to
varășul Ion Bogdan Băluță, 
primarul municipiului Focșani, 
ne-a fost sugerată tocmai de 
realizările în sport din acest 
oraș mereu în dezvoltare.

Pornim acest dialog de la o 
realitate evidentă :

— Focșanii de ieri dispu
neau de un stadion modest 
și de cîteva săli de sport 
la nivelul liceelor. Iată de 
ce realitățile de azi depă
șesc cu mult imaginația și 
aspirațiile celui care a cu
noscut bine zestrea sporti
vă a vechii așezări de pe 
Milcov...

— Orașul nostru, aflat în- 
tr-o impetuoasă dezvoltare in
dustrială. proprie etapei isto
rice pe care o trăim, își dove
dește și o vocație sportivă, pe 
măsura aspirațiilor locuitori
lor săi, în proporție de peste 
60 la sută tineri. în ședințele 
organizațiilor de partid, în a-

Dialogul nostru cu tovarășul 10N DOODAN DALII A, 
primarul municipiului Focșani

dunările organizațiilor de ti
neret, ta consiliile oamenilor 
muncii s-a pus ta discuție și 
împlinirea acestui deziderat 
De aici, eforturile municipali
tății de a completa înfățișarea 
nouă a Focșanilor, cu spații 
pentru orele de sănătate, de 
destindere pentru cei ce mun
cesc sau învață.

— Pentru orice vizitator 
iubitor de sport cea mai 
mare surpriză o constituie 
zona de sud a Focșanilor.

— Sudul, însemnind orașul 
nou, s-a adaptat mai bine, în 
plan arhitectonic, ideii de ar
monie a spațiilor, cu o func
ționalitate cît mai diversă. 
Este argumentul care a de
terminat apariția unui com
plex sportiv alcătuit dintr-un

stadion de fotbal cu o tribună 
pentru 10 000 de spectatori, o 
sală de atletism (84X16) par
dosită cu coritan, incă o sală 
pentru atletism (72X8) cu 
zgură, săli de pregătire re
zervate pugiliștilor și luptăto
rilor. precum și o salbă de 
terenuri pentru tenis, volei și 
handbal, cărora li se adaugă 
cele dintre blocurile vecine 
complexului, din parc și din 
crîngul Petrești, de la popasul 
„Căprioara", iar acum, iarna, 
patinoare naturale.

— Tot în zona Sud ați 
inaugurat, anul trecut, o

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

SELECȚIONATELE DIVIZIONARE
ALE BULGARIEI SI ROMÂNIEI

LA EGALITATE: 1-1 (0-1)
9 Bălăci și Dinu, cei mai buni jucători români

STANKE DIMITROVO, 7 
(prin telefon). Pe stadionul 
Central din Stanke Dimitrovo, 
în prezența a aproximativ 
13 000 de spectatori, lotul re
prezentativ de fotbal al Româ
niei a terminat la egalitate 
(1—1) cu Selecționata divizio
nară a Bulgariei, de fapt pri
ma reprezentativă a țării ve
cine. Pe un teren dificil, jocul 
a început într-un tempo sur
prinzător de vioi, jucătorii 
noștri construind bine nume
roase acțiuni. Am remarcat în 
această perioadă intențiile de 
presing ale tuturor componen- 
ților formației și mai ales ale 
lui Bălăci, aflat într-o exce
lentă dispoziție de joc. Echipa 
bulgară a mizat pe ofensivă, 
dar apărarea formației noas
tre. foarte bine dirijată de li- 
bero-ul Dinu, a rezolvai s tua- 
țiile. Scorul a fost deschis în 
min. 26, de Dudu Georgescu,

după o spectaculoasă acțiune 
colectivă declanșată de un 
dribling „în rafale" al lui Bă
lăci. Acesta i-a pasat lui Ră- 
dulescu, care a șutat impre
cis, Crișan a „prins" mingea 
pe linia de corner, a centrat, 
același Bălăci a lăsat balonul 
să treacă și DUDU GEORGES
CU a șutat la colț, înscriind: 
1—0. Pînă la sfîrșitul reprizei 
„tricolorii" noștri au manifes
tat un plus de tehnicitate față 
de echipa bulgară. A fost, în
tr-un cuvînt, repriza selecțio
natei române, care a benefi
ciat și de o bară, în min. 16, 
prin Sameș.

După pauză, fotbaliștii bul
gari forțează din primul mi
nut. Ei se năpustesc literal

loan CHIRILĂ

(Continuare în pag. 2-3)



DEȘI TOATA ZIUA PE MUNTE, GEOLOGILOR 
LE PLAC FOARTE MULT EXCURSIILE

Borșa... Vișeu... Baia Sprie... 
Ilba... Lăpuș — sînt doar 
puncte de orientare pentru 
cei mai mulți dintre geologii 
întreprinderii de prospecțiuni 
ți explorări Baia Mare, de
oarece „activitatea se desfă
șoară departe, în munte, de 
unde se coboară, uneori, abia 
o dată pe lună, prin locuri în 
care nu s-au tăiat încă dru
muri de acces", după cum ne 
spune ing. Cornel Grama, di
rectorul întreprinderii, care 
adaugă imediat că „tocmai 
aici trebuie căutat miezul ac
tivității noastre sportive".

Veți gîndi așa cum am gîn- 
dit și noi, și cum au gîndit și 
gazdele noastre la un moment 
dat că, pentru un om care 
străbate toată ziua cărările 
munților, care se află perma
nent în aer curat și în conti
nuă mișcare, sportul devine 
aproape un non-sens. „Așa a 
fost la început — este opinia 
secretarului comitetului de 
partid. Alexandru Goja —, nu 
puțini fiind cei care exclamau 
«toată săptămîna-s pe munte», 
atunci cînd, nu zimbiti, îi in
vitam la o... excursie, fie la 
Prislop, la Izvoare, la Peștera 
Ursului sau în alte locuri. D ir, 
cei care au mers s-au simțit 
bine, i-au atras și pe ceilalți 
ți nu rare sînt cazurile cînd 
nu mai putem face față soli
citărilor !" Intr-adevăr, acțiu
nile turistice ..Hai să ne cu
noaștem patria „Să mergem 
eu fruntașii", „Festivalul Iz
voare", „Hora la Prislop", ca 
să numim doar cîteva, l-au 
făcut. In cele din urmă, chiar

și pe cei mai „sătui" de mun
te să exclame „excursiile aces
tea în familie, cu familia, au 
un farmec aparte, față de cele 
pe care le facem noi toată 
ziua. Așa că...” Așa că hai la 
Pietroasa, la Sfinx, hai la 
Ocna Șugatag. hai la Vatra 
Dornei. hai la...

...S-ar putea crede că con
stituirea unui colectiv (subli
niem cuvîntul) este o chestiu
ne destul de simplă, cînd cei 
care lucrează sus. pe un șan
tier, nu sînt prea mulți, cînd 

însemnări din Baia Mare

se cunosc bine ; deci, nu pot 
fi... necazuri. „Or, problema 
tocmai aici se află — ne spu
ne Victor Jurje, președintele 
comitetului sindical —, în a 
rupe monotonia, în a găsi un 
cadru cit mai plăcut, care să 
influențeze în bine, fizic și 
psihic, pe cei aflațî în punc
tele izolate. Așa am ajuns, 
printre altele, la convingerea 
că, și in această privință, 
sportul poate constitui un mij
loc plăcut și eficace". Intr-a
devăr, amenajarea de terenuri 
de volei (influența divizionarei 
A, Explorări, recent cîștigătoa- 
re a „Cupei balcanice", echipă 
tutelată de întreprindere, este 
evidentă), existența unui mare 
număr de schiuri, dotarea cu 
mese de tenis și șaliuri a tu
turor șantierelor — unele a- 
flate la peste 1500 m altitudine

— a permis organizarea unei 
activități continue, astfel că 
„de ia șef de secție pînă la 
ultimul lucrător, fiecare este 
un fervent amator de sport, 
iar întrecerile din campionate
le noastre de fotbal, sebi, vo
lei, tenis de cîmp și de masă 
stirnesc, de fiecare dată, veri
tabile pasiuni, mai ales cînd 
se întîlnesc Borșa cu Vișeu, 
Baia Sprie cu Ilba sau Baia 
Mare cu Tg. Lăpuș", după cum 
afirmă Alexandru Lazăr, pre
ședintele asociației sportive. 
Ca și în cazul acțiunilor turis
tice, cele cu caracter pur spor
tiv și-au dovedit valențele e- 
ducative, contribuind la crea
rea de adevărate colective. 
Ludovic Vasita, Aurelian Ște- 
lănoiu. Ștefan Măguran, Con
stantin Sălăjan, Marinică Ni- 
colae, Dumitru Tănăsescu, 
Gheorghe Iosif lucrează la 
Baia Sprie, Ilba, Borșa, Vișeu, 
Tg. Lăpuș, sînt electricieni, 
ingineri, geologi, oameni de 
vîrste diferite, dar animați nu 
numai de pasiunea meseriei, ci 
și de cea a sportului. Dumitru 
Tănăsescu, spre exemplu, fost 
jucător în Divizia A la volei, 
a alcătuit la Vișeu o echipă 
cu care a cîștigat cupa pe ra
mură. „Cînd te afli Ia... înăl
țime, totul este posibil..." — 
Intr-adevăr, la Borșa, Baia 
Sprie, Tg. Lăpuș, Ilba, Țibleș, 
Vișeu, pe Valea Vaserului, la 
șantierele întreprinderii de 
prospecțiuni șî explorări geo
logice Baia Mare sportul se 
află la altitudine I

Emanuel FANTANEANU
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EDILII ȘI-AU RESPECTAT OBLIGAȚIILE ASUMATE
(Urmare din pag. 1)

sală polivalentă, spațioasă, 
originală, deosebit de fru
moasă.

— Dispunem, intr-adevăr, și 
de o splendidă sală de sport, 
cu o capacitate de peste 1300 
de locuri, capabilă să găzdu
iască întreceri de tenis și te
nis de masă, volei, baschet, 
handbal, haltere, box, lupte 
ș.a. In concepția proiectanților 
ți constructorilor s-au Intîlnit 
utilul cu esteticul, de fapt 
nota dominantă, cum probabil 
ați și remarcat, a tuturor con
strucțiilor ridicate în acești 
ani în municipiu. Și bazinul 
de înot, de dimensiuni olim
pice (50 metri), într-o primă 
etapă descoperit, va avea o 
înfățișare similară.

— Nordul sportiv al ora
șului s-a bucurat, la rîndu-i, 
de unele înnoiri, care îl 
fac deosebit de atrăgător !

— Se impunea ca vechiului 
stadion, de fapt unicul pînă 
nu de mult, să-i aducem sub
stanțiale corective, pe măsura 
dinamicii dezvoltării activității 
sportive de masă și de perfor
manță. De aceea el a fost re- 
amenajat, extins, dotat cu pis
tă pentru probe atletice, cu 
grupuri sociale complete. Tot 
în Nord există două poligoa
ne, unul pentru tir cu armă 
cu aer comprimat, celălalt — 
cu peste 30 de paturi și 50 me
tri lungime — la dispoziția 
sportivilor specializați în tir 
cu arme „clasice".

— Unele amenajări efec
tuate în școli șî în între
prinderi atrag atenția în 
mod cu totul plăcut. Ce am 
văzut la liceul „Alexandru 
Ioan Cuza", la întreprin
derea de confecții, în unele 
școli generale demonstrează o 
permanentă preocupare pen

^^CORESPONDENȚiINO^J
• BRAȘOVUL va fi repie- 

zentat la finala pe țară a cam
pionatului școlar de lupte (u- 
nități de învăță mint aparți- 
nînd de M.T.Tc.) de nu mai 
puțin de 17 sportivi, dintre 
care 14 la stilul greco-ro- 
man. » 150 DE COOPERATORI 
din Tirgoviște au participat 
recent la o neuitată excursie 
la Poiana Brașov. O bună 
parte dintre excursioniști au 
concurat la „Săniuța de argint". 
Cele mai rapide coborîri le-au 
efectuat Florica Marinescu 
(Coop. Sîrguința) și Ion Go- 
loiu (Coop. Constructorul), a 
PE PATINOARUL artificial 
din Miercurea Ciuc peste 150 
de copii, între 3—7 ani, înva
ță metodic patinajul, parti- 
cipînd la cursuri de inițiere 
conduse de antrenorii Maria 
Lofler și Anton Molnar. a 
COMISIA DE POPICE din 
sectorul 8 al Capitalei organi
zează pe arena Laromet, In 
aceste zile, o amplă competi
ție dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie" la care sînt prezente 
8 echipe, din care 7 aparținând 
unităților C.F.R. a TRADI
ȚIONALA întrecere șahistă pe 
echipe „Cupa Poligrafia" de 
la Tg. Mureș, unde se întrec 
23 de formații (3 serii valo
rice), a ajuns la etapa a IV-a. 
In fruntea clasamentelor se
află echipele Lemnarul I și
Electromureș I cu cîte 7 p
(seria A), învățământul șl
Prodcomplex cu cîte 7 p (se
ria B) și Justiția, care con
duce detașat, cu 8 p, în seria 
C. întrecerile se vor încheia 
la 11 martie, o ORAȘUL 
BRAiLA are acum 5 secții de 
popice, prin înființarea celor 
de la asociațiile sportive Co
merțul și Felix e LA ETAPA 
MUNICIPALA a „Daciadei* 
de la Hunedoara, la șah și te
nis de masă (categoria peste 
19 ani), s-au prezentat doar 
32 de sportivi. Asociațiile spor
tive care n-au avut reprezen
tanți sînt Rapid, Voința, Vii
torul, Sănătatea șl E.G.C.L. 1 
a 15 DE FOȘTI JUCĂTORI de 
fotbal din Oradea urmează 
cursul de arbitri inițiat de co

legiul județean. Predarea, se
minarizarea regulamentului de 
joc și a organizării activității 
fotbalistice este asigurată de 
un colectiv de arbitri, în frun
te cu „divizionarul" A Oc
tavian Ștreng. a ARENA DE 
POPICE cu două piste apar
ținând Combinatului poligra
fic București, construită în 
urmă cu peste două decenii, 
stă nefolosită, deoarece ni
meni nu se încumetă s-o re
pare. Sînt necesare intervenții 
la vestiare, piste și acoperiș. 
Arena se află situată lntr-un 
splendid loc de agrement, pe 
malul lacului Băneasa, iar 
numeroșii tipografi care 
Iubesc acest sport nu au la 
dispoziție o altă poplcărle. a 
RUGBY ȘTII DE LA RULMEN
TUL BÎRLAD, care în retur 
vor să-și Îmbunătățească si
tuația în clasament, efectuea
ză pregătiri intense. Conduși 
de antrenorul Marin Ralnea, 
fratele cunoscutului arbitru 
Internațional de fotbal, jucă
torii participă la 5—6 antrena
mente săptămînale, accentul 
punîndu-se pe îmbunătă
țirea forței șl a condiției fi
zice. a GRUPUL ȘCOLAR 
„Metalurgistul" Sadu a orga
nizat, nu de mult, o frumoa
să și reușită gală de box, la 
care au participat pugillști 
din Craiova, Tg. Jiu și, bine
înțeles, din localitate. Dintre 
tinerii boxeri metalurgiști 
s-au remarcat : Bornescu, An- 
ghel, Donțu și Cenușe. a 
IN APROPIEREA gării de 
călători din Galați s-a amena
jat un teren special pentru 
rubgy. a ÎN ETAPA de lamă 
a „Daciadei", la Drăgășani, 
un frumos succes de partici
pare au avut tenisul de masă 
șl șahul : 400 șl, respectiv, 350 
de concurenți. în buna orga
nizare șl mobilizare s-au evi
dențiat Școala generală nr. 2 
șl Liceul industrial.

RELATĂRI DE LA î C. 
Gruia, M. Avanu, V. Pașcanu, 
O. Guțu, I. Păuș, Tr. Enache, 
I. Vlad, L Ghișa, N. Tokacek, 
E. Solomon, A. Scripnlc, D. 
Moraru șl S. Geornoiu.

tru dezvoltarea activității 
sporțive de masă.

— La această dată, toate 
grădinițele, școlile generale și 
liceele au la dispoziție un mi
nim de amenajări pentru 
sport. în același timp între
prinderile, cu deosebire cele 
cu efective importante (Con
fecția, Filatura. Exportvin, în
treprinderea de prelucrare a 
lemnului) beneficiază de spații 
pentru sport, arene de popice, 
cluburi, realizate cu sprijinul 
sindicatelor. In plus, în toate 
cartierele din zonele cu o oa
recare tradiție sportivă, ea și 
în cele noi au fost plasate, In
tre blocuri și spațiile verzi, 
mese din bitum pentru tenis, 
în special pentru preșcolari și 
elevi.

— Tot ce am văzut de
monstrează faptul că muni
cipalitatea s-a străduit să 
răspundă dorinței de miș
care, pasiunii pentru sport 
a tineretului. Ce eficiență 
considerați că vor avea a- 
ceste frumoase realizări e- 
dilitare ?

— Municipalitatea ți-a făcut 
datoria, respectîndu-și obliga
țiile asumate. Acum este rîn- 
dul tineretului, în calitate de 
beneficiar, să folosească din 
plin toate aceste amenajări și 
să ridice necontenit ștacheta 
calității și în sportul de masă, 
și în cel de performanță

BOXIH NOSTRU ÎN PLIN
(Urmare din pag. 1)

în zilele în care antrenorii 
Ion Monea și Vasiie Mariuțan 
lși aduc începătorii sau junio
rii în sala seniorilor, este evi
dent că tinerii vor învăța mai 
repede și mai bine, avînd „în 
oglindă" pe cei versați. „Tinerii 
care se antrenează fără modele 
sînt aprioric handicapați" — 
susține C. Dumitrescu. In am
bianța muncii serioase și a e- 
xercițiilor de kinogramă, vor 
deprinde mai ușor, dar și mai 
profund tainele pugilismului ti
neri ca Nicolae Crăciun, Aurel 
Sîrca, frații Florin și Ion Stan 
sau Teodor Pîrjol. Și am mai 
constatat un fel de nestrămu
tat atașament al antrenorilor 
dinamoviști față de elevii lor, 
în așa fel încit pe îndrumăto
rul juniorilor, Ion Monea, poți 
să-1 vezi foarte bine condu- 
cînd, in răstimpuri, și procesul 
de pregătire a seniorilor, pre
cum nu o dată il găsești in 
sală, „la datorie", pe pensio
narul dar indispensabilul an
trenor emerit Constantin Nour, 
cu sacul său plin de învă
țăminte.

Colaborarea acestui necons
tituit conclav de antrenori are, 
de asemenea, o explicație fi
rească ținînd de Intenția sec
ției Dinamo de A PERFECȚIO
NA MEREU MĂIESTRIA BO-

UN DECENIU DE ACTIVITATE
A C.S.Ș. DE ATLETISM

Clubul sportiv școlar de 
atletism din București a îm
plinit. zilele trecute, 10 ani de 
existență, aniversare pe care 
a sărbătorit-o duminică, in
tr-un cadru festiv, în prezența 
foștilor și actualilor elevi, a 
foștilor și a actualilor profe
sori.

De-a lungul unui deceniu 
de activitate, atleții juniori ai 
acestei unități școlare au cîș
tigat 159 de titluri de campioni 
republicani și au stabilit 249 
de recorduri naționale, 5 din
tre ei au devenit maeștri ai 
sportului. 30 au îndeplinit nor
mele de clasificare pentru ca
tegoria I, iar alți 402 pentru ca
tegoria a Il-a. Sînt desigur ci
fre de bilanț notabjle. care se 
cer consemnate și care oglin-

S-A ÎNCHEIAT
DIVIZIA B 

LA HOCHEI
Pe patinoarul din Ploiești s-au 

Încheiat întrecerile Diviziei B la 
hochei, la care au luat parte pa
tru echipe. Iată rezultatele înre
gistrate în ultimul tur : Liceul nr. 
1 Miercurea Ciuc eu CI. «p. șc. 
Rădăuți »—3 șl M—I, cu Energia 
Suceava 16—1 șl 12—1, eu Co
merțul Tg. Secuiesc 25—1 șl 8—2; 
CI. sp. șc. Rădăuți eu Energia 
Suceava 6—1 și 5—3, eu Comerțul 
Tg. Secuiesc »—1 șl 11—3 ; Ener
gia Suceava cu Comerțul Tg. Se
cuiesc 6—5 șl 5—0.

In urma acestor ultime rezul
tate, clasamentul Diviziei B se 
prezintă astfel :

1. Lie. nr. 1 M.C.
2. CI. >p. șc Râd.
3. Energiei St.
4. Comerțul Tg.S.

12 11 1
12 7 2
12 3 1 .
12 1 6 11 26-117 2

0 141- 30 23 
3 n- «2 10 
i » n 7

dese strădaniile și preocupările 
cadrelor didactice, confruntate, 
zi de zi, cu cerințele în con
tinuă creștere ale atletismului 
juvenil de performanță. In a- 
ceastă privință, 20 de profe- 
sori-antrenori își duc activita
tea în cadrul C.S.Ș.A., una din
tre unitățile etalon — la ni
vel de juniori — ale atletis
mului nostru.

Intrînd în al doilea deceniu 
de viață, C.S.Ș.A. va trebui 
să-și propună să realizeze însă 
cu mult mai mult decît a fă
cut pînă acum, pentru a fi, 
într-adevăr. școala de talente, 
plămadă de veritabili perfor
meri. de care sportul româ
nesc, de care atletismul duce 
nevoie. Va trebui, de aceea, in
tensificată căutarea clemente
lor cu posibilități de a deveni 
performeri, selecția continuă 
fiind singura modalitate efi
cientă de muncă ; va trebui, 
cu mai mult curaj, introdus 
noul în pregătirea tinerilor 
atleți și, poate, peste toate, va 
trebui întronat un spirit de 
maximă exigență în activitatea 
cotidiană. In acest spirit tre
buie arătat că bilanțul primu
lui deceniu este bun. dar nu 
In totul satisfăcător, avînd In 
vedere faptul că. pînă acum, 
nici unul dintre elevii C.S.Ș.A. 
n-a ajuns să concureze la un 
campionat european de.seniori, 
ca să nu mai votbim de J.O., 
iar cifra de 5 maeștri ai spor
tului reprezintă foarte puțin.

Al doilea deceniu de activi
tate trebuie, de aceea, să în
semne, pe toate planurile, o 
creștere mult mai însemnată a 
contribuției acestei unități-eta- 
lon la progresul atletismului 
românesc I

Romeo VILARA

im. la .old STEAUA-C.S.U. GALAȚI 3-0
și să mențină echilibrul între 
compartimente. Dar, dincolo 
de tinerețea sextetului gălă- 
țean. trebuie să remarcăm la 
acesta carențele deosebite la 
preluare și in construcția ac
țiunilor de atac, nereușitele 
atingind o proporție care ar 
trebui să îngrijoreze pe antre
nori. Arbitrii O- Manițiu (Bra
șov) și A- Nedelcu (București) 
au condus foarte bine urmă
toarele formații : STEAUA — 
Macavei, Chifu, I. Aurelian 
(Manole), Pop, Țerbea, (Juhăsz). 
Ionescu ; C.S.U. — Cojocaru, 
Feodoru, Sîrbu, R. Enescu, Za- 
harescu (Căescu), Pustiu (Em. F.).

Partida dintre Steaua și 
C.S.U. Galați, contînd pentru 
etapa a 16-a a campionatului 
masculin al Diviziei A de vo
lei, s-a încheiat, ieri, In sala 
Floreasca, conform așteptărilor, 
cu victoria bucureștenilor cu 
3—0 (7,5, 8), In numai 45 de mi
nute. Steliștii cu un sextet evi
dent mai bun, mai experimentat 
și cu o forță de atac superioară, 
s-au impus fără dificultate în 
fața unei echipe ou mulți ju
cători tineri (C.S.U. este cea 
mai tinără formație a campio
natului), printre care doar Ro
meo Enescu reușește să dea 
mai multă consistență jocului

REZULTATELE SEMIETAPEI DIVIZIEI A LA BASCHET (m)
Jocurile de baschet desfășu

rate. ieri. în cadrul etapei a 
14-a a Diviziei A. s-au înche
iat cu următoarele rezultate :

Rapid — C.S.U. Galați 75—88 
(35—44).

Urbis — C.S.U. Brașov 75—83 
(33—*2).

EFORT DE REAFIRMARE
XERILOR. Ideca că o singură 
calitate (cum ar fi de pildă 
condiția fizică) este suficientă 
pentru a face pe marele cam
pion a fost părăsită ; experien
ța ultimilor ani arată că pro
totipul campionului de box nu 
este de conceput fără o com
plexitate de însușiri, mai ales 
tehnico-tactice. De aici rezultă 
si necesitatea unui antrena
ment mai complex- Adică toc
mai ceea ce se străduiesc să 
facă cel de la Dinamo.

In sfîrșit, preocuparea pen
tru Împrospătarea loturilor de 
boxeri consacrați caracterizea
ză secția dinamovistă. Fără 
condiții excepționale, se con
tinuă cu seriozitate munca de 
creștere a tinerilor boxeri. 
„Faptul că secția noastră — 
spune C. Dumitrescu — a re
ușit să aibă anul trecut 5 cam
pioni naționali de juniori bucu
ră clubul Dinamo, dar ar tre
bui — în același timp — să 
mîhnească pe mulți alții, din 
marile centre pugilistice, pen
tru că acest palmares dezvă
luie munca mai puțin bună a 
altora !“. Oricum, selecția și 
creșterea cadrelor, Impulsiona
rea marii mase de boxeri ră- 
mîne calea cea mai directă 
spre redresarea urgentă a pu
gilismului românesc. Iar con
tribuția unui club important ca 
Dinamo tinde în aceeași - direc
ție.

Farul 109—65Dinamo —
(55—31).

Politehnica — C.S.U. Sibiu 
76—63 (43—30). (Returul acestor 
meciuri are loc azi, în ordinea 
de mai sus, de la ora 8, în 
sala Floreasca).

I.C.E.D. — Universitatea Cluj- 
Napoca 91—66 (59—31). (Retu
rul are loc azi, la ora 10,30, 
In sala A. S. Construcția).

Universitatea Timisoara — 
Steaua 77—79 (43—37).
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Pîrtiile de schi de pe Valea Praho 
Brașov vă așteaptă. In țoale aceste s 
condiții optime de cazare și masă dup; 
luri moderne, luxoase, vile confortab 
situate în locuri pitorești și unități de 
renumite — restaurante și pensiuni.

La Sinaia Și Poiana Brașov, amato 
iarnă au la dispoziție și patinoare, i 
nile din această zonă se găsesc și alte 
bilități de agrement : săniuțe, discote 
mecanice, organizatorii turismului oferi 
și posibilitatea participării la excursii 
Bucegi, în împrejurimi, dar și peste ho 
garia, în orașul Ruse.

Pentru amatorii de schi începători. î 
Predeal șl Poiana Brașov funcționează 
tori de specialitate care inițiază „elev 
schieze doar în cîteva ședințe.

Centre bine aprovizionate pentru inc 
terial sportiv necesar practicării sport 
găsesc în toate stațiunile.

Un amănunt de reținut : în acest sez 
folosință noi mijloace de transport p 
și Poiana Brașov ; în toate stațiunile tele 
rile și babyschiurile se află în func

Informații suplimentare șl bilete, p 
timp variabile, se pot obține prin 

Oficiile județene de turism și I. T.
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^



Al UN DRAM DE NOROC!
■intre 
încă 
am 

r lo- 
>unea 

se- 
r.T.c, 
I. Ne 
recut 
e de 
unem 
anul 
mai 
eîte-

mal încălzească Să vină 
primăvara. Prin martie, 
cînd vor înflori ghioceii.

★
Un dialog pe această te

mă am avut, cu cîtva timp 
In urmă, și la întreprinderea 
ARO din Cîmpulung. Inter
locutor: tovarășul Ion Tele
leu, secretarul asociației 
sportive.

— Ooo ! La noi se 
gimnastică întocmai ca 
carte 1 — 
Oamenii

[scoa
rțelor 
mcor- 
miș- 

în- 
kstica 
pa a- 
[tatea 
| sti- 
ntr-o 
(nute.

inue.

Iarăși 
narea

face 
la 

a exclamat acesta, 
ies în fața atelie
relor, avem in
structori care con
duc. E un specta
col frumos I 
putea să vedem și 

spectacolul?
, nu! Știți, din luna 

noiembrie, cînd a dat ge
rul, n-am mai făcut gim
nastică. Afară e frig.

— De ce nu se face gim
nastică în hale ? Deschideți 
geamurile și...

— E drept dar... Dar vom 
relua această utilă activita
te în primăvară, prin apri
lie... <

„Cînd înfloresc zambile
le", era să spunem noi, dar 
ne-am oprit. Cine știe, poa
te că în 
pulung, 
flori abia

ce 
>duc- 
: pot 
itirea 
reve- 
incâ). 
miș- 

fjngă 
sec- 

ă na 
doză

acest an, 
zambilele 
în mai.

Hr
Reamintindu-ne 

două dialoguri, ne-am gîn- 
dit că oamenii muncii din 
aceste două întreprinderi 
au un dram de noroc și, la 
primăvară, vor face, totuși, 
gimnastică la locul de mun
că. Ce s-ar fi întîmplat 
dacă tovarășii care răs
pund de această activitate 
și-ar fi propus să aștepte 

de 
fac 
sau

la Cîm- 
vor In

aceste

și-ar fi propus să a 
Înflorirea unor specii

»-
cactus care, se 
floare o dată la 
chiar zece ani ?

știe, 
cinci

Sever NORAN

SĂRITURI DE LA SIBIU
RTIVE DE 13 SI 14 ANI!
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lena Toth. Felicia Cîrstea și 
Elena Cîrstică. în disputa bă
ieților, aceeași penurie de e- 
lemente constatată In ultimii 
ani. O singură consemnare 
pozitivă : evoluția lui Alexan
dru Bagiu la trambulină, unde 
a abordat sărituri de mare di
ficultate.

Rezultate. TRAMBULINA 3 
M — MASCULIN : 1. V. Ne- 
delcu (Progresul Buc.) 442,20 p ;
2. Al. Bagiu (Crișul) 425,40 p i
3. M. Kaiss (C.S.Ș. Sibiu) 351,90
p ; FEMININ : 1. Isabela Ber- 
caru (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
328,20 p : 2. Georgiana Săcă- 
leanu (Progresul) 321,75 p > 3. 
Magdalena Toth (Crișul) 317,20 
p ; 4. Ruxandra Hociotă (C.S.Ș. 
Sibiu) 315,95 p | 5. Felicia
Cîrstea (Lie. 2 Buc) 303,90 p ; 
PLATFORMA — MASCULIN : 
1. Al. Bagiu 411.15 p | 2. C. 
Pop (Progresul) 393.10 p ; 3. M. 
Kaiss 
Luiza 
279,40 
269,15 
257,85 , ____ ___ ___
(Progresul) 252,90 p ; 5. Victo
ria Mirșică (Progresul) 250.45 
p; 6. Georgiana Săcăleanu 
249,70 p.

, «J.
366,50 p; FEMININ : 1. 
Nicolaescu (Progresul) 

p ; 2. Isabela Bercaru
p; 3. Felicia Cîrstea
p ( 4. Elena Cîrstică

ASTĂZI - ULTIMA Zi 
DE PARTICIPARE LA 

TRAGEREA

IMPORTANT !

de mîine, 9 februarie 1979
5 AUTOTURISME „Dacia 1300“ 

șl 9 CÎȘTIGURI DE CtTE 50.000 
lei au fost atribuite în cadrul 
categoriei I la cele patru trageri 
obișnuite din luna ianuarie ! (Re-

O.N.T. Carpațl București, 
Agenția de excursii cu turiști 
români In străinătate organi
zează excursii speciale la Tir- 
gul Internațional de la Leipzig 
în perioada 8—21 martie 1979. 
Durata unei excursii este de 
5 zile ; mijloc de transport — 
avion ; preț — 2900 4- 324 (125 
M.) bani de buzunar de per
soană.

Itinerar : București — Berlin
— Dresda — Leipzig — Berlin
— București.

Informații suplimentare șl 
Înscrieri la Agenția Bucu
rești, str. Eplsoplei nr. 2 (tel. 
16.44.31), șl la Oficiile Județe
ne de Turism.

Astăzi

ECHIPA OLIMPICA A ROMÂNIEI
A

u

Pe teme actuale

JOCUL —MIJLOC COMPLEX 
DE PREGĂTIRE, NU DIVERTISMENT
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DEBUTEAZĂ ÎN „TROFEUL MARJAN
• Primul partener - Steaua Roșie, cel de al doilea- Hajduk • Antrenorii
Rajko Mitici șl Ante Mladinici apreciază tăria turneului • Cămătaru

șl Augustin, deocamdată, indisponibili
SPLIT, 7 

un drum 
autobuzul 
Belgrad și un zbor de 40 de 
minute din capitala Iugosla
viei la Split, echipa olimpică 
a României a avut plăcuta sur
priză să aterizeze în plină pri
măvară vegetală, aici totul fi
ind verde, temperatura de plus 
15—16 grade, vîntul puternic 
de coastă fiind singurul care 
le mai aduce tuturor aminte 
că se află totuși la început de 
februarie.

Abia sosită în acest frumos 
oraș-stațiune de pe malul A- 
driaticei, în care se înregis
trează. anual, recordul de 
2 700 de ore în care bate soa
rele, echipa noastră a avut a 
doua surpriză, aceea de a se 
vedea cap de listă într-o com
petiție internațională tradiționa
lă aici, dotată cu „Trofeul Mar- 
jan" (numele muntelui din ime
diata vecinătate a orașului). E- 
chipa olimpică a României, 
Steaua Roșie Belgrad și forma
ția locală Hajduk își vor dispu
ta pe parcursul a trei zile acest 
trofeu. La ora cînd transmit se 
joacă prima partidă, dintre 
Hajduk Split și Steaua Roșie, 
mîine (n.r. azi) se va disputa 
meciul echipa olimpică a 
României — Steaua Roșie, iar 
vineri va avea loc ultima în- 
tîlnire, cea dintre 
români și Hajduk.

Care sînt opiniile 
tilor iugoslavi, veniți 

urmărească 
turneu 7

(prin 
de 

de la

telefon). După 
trei ore cu
Timișoara la

fotbaliștii

mare 
foarte 
Rajko 
dinici, 
vorbă.

specialiș- 
în număr . 

să urmărească acest 
atractiv turneu ? Atît 

Mitici, cit și Ante Mla- 
cu care am stat de 
sînt de părere că —

ȘTIRI,
• F.C. BAIA MARE VA 1N- 

T1LNI SELECȚIONATA OLIM
PICA A UNGARIEI. In cadrul 
turneului pe care îl Întreprinde 
actualmente în Ungaria, F. C. 
Baia Mare va Intîlnl — la solici
tarea forului de specialitate din 
Budapesta — selecționata olim
pică a Ungariei. Partida va avea 
loc la 17 februarie. Pînă atunci, 
fotbaliștii băimărenl vor mal dis
puta o serie de jocuri in Ungaria 
șl Cehoslovacia.
• CONFERINȚE INTERNA

ȚIONALE DE SPECIALITATE. 
La consfătuirea reprezentanților 
federațiilor de specialitate din ță
rile socialiste, desfășurată recent 
tn Polonia, s-a fixat calendarul, 
pe doi ani, al reuniunilor de spe
cialitate. Astfel, medicii (de pe 
lingă federații și cluburi) se vor 
tntîlni anul acesta în Polonia, Iar 
Ia anul în Cehoslovacia. Reuniu
nea din acest an a antrenorilor 
din federațiile de specialitate ale 
țărilor socialiste s-a ținut — cum

date fiind forța recunoscută 
a celor două renumite echipe 
iugoslave, cît ți puterea pre
supusă a echipei noastre olim
pice — meciurile vor fi foarte 
echilibrate și foarte disputate. 
Drept urmare, fiecare partidă 
va oferi antrenorilor „radiogra
fia* fidelă a situației echipelor 
lor, cu punctele lor tari și 
slabe. De fapt, acesta este ți 
obiectivul principal al antre
norilor Halagian si Marica : 
DE A ȘTI PE CE CONTEAZĂ, 
CUM --------------- ------
PARTIMENTELE 
CARE 
CARE 
FAȚĂ 
RIC
SÎNT CEI CARE NU REZISTA 
LA ACEST TEST SEVER etc.

Iată „ll“-le probabil al echi
pei noastre olimpice : Bucu — 
Zamfir, Ștelănescu. Cîrstea, 
Ivan — Muițescu, Stoica. Io- 
vănescu — D. Nicolae, Stan 
(Radu II), Marcu. (Augustin 
ți Cămătaru. accidentați, vor 
juca probabil în al doilea 
meci).

Iată ți formația probabilă 
pe care o va alinia Steaua Ro- 
ție Belgrad : Stoianoviei — 
Iovanovici, Krîmpotici. Muslin, 
Jelikici, Jurisici, Blagoevici, 
Borovnika, Sestici. Savici, Mi- 
Iosavlevici.

Partida va începe la ora 16 
(ora locală), 17 — ora Româ
niei. Terenul stadionului Haj- 
duk (cu o capacitate de 30 000 
de lbcuri) se prezintă în con
diții excelente, cu un gazon 
verde, ca o perie.

SE PREZINTĂ COM- 
______ ____ DE JOC, 

SÎNT FOTBALIȘTII 
FAC CU ADEVĂRAT 

UNUI EXAMEN VALO- 
PRETENȚIOS, CARE

Echipele divizionare au in
trat de aproximativ o săptă- 
mînă In etapa precompetițio- 
nală, etapa jocul uL Cineva 
spunea, recent, că greul de-a- 
bia acum începe. Cum adică 7 
Să fie oare mai greu decit 
In zilele aspre de iarnă la 
munte, cu alergări In pantă și 
prin zăpadă sau cu nelipsitele 
.reprize" de haltere ?

Da. Aparent paradoxal și cu 
toate acestea logic și... ade
vărat, greul abia începe. A- 
cum, în etapa jocului precom- 
petițional este mai dificil de- 
cît in prima etapă a acumu
lărilor montane în care, pe de 
o parte, activitatea cu jucătorii 
avea un caracter centralizat 
permanent sub control, iar pe 
de altă parte sarcinile instrui
rii vizau, în principal, doar 
două elemente din complexul 
pregătirii fotbalistice : forța și 
rezistența. Acum, pe lingă forță 
și rezistență, ieșite, oarecum, 
din prim-plan. trebuie să se 
lucreze și pentru viteză și, 
mai ales, pentru îndemînare ; 
apar, în mod pregnant, pro
blemele de tehnică și de tac
tică ; se fac eforturi pentru 
închegarea jocului într-o anu
mită idee ,' se simte pe alocuri 
miza întrecerii, chiar și în ca
drul confruntărilor cu caracter 
de verificare, de omogenizare, 
amicale. Și este mai greu, fi
rește. acum pentru că Inten
sitatea și complexitatea pregă
tirii cresc în raport cu ceea 
ce pretinde în realitate jocul: 
dinamism, eficacitate, spectacol 
sportiv. într-un cuvînt. CALI
TATE.

Acum se repetă, așadar, jo
cul. Mai bine zis, în aceste 
zile de februarie se învață 
.lecția jocului". In care sînt 
cuprinse și pregătirea fizică, ți 
tehnică, și tactică, și psihică. 
De aceea, actuala etapă de

pregătire este mai grea. Și 
totuși...

Persistă, din păcate, în men
talitatea unor jucători, ideea 
potrivit căreia instruirea din 
perioada de “ . .......... .
cheiat după întoarcerea de la 
munte. Că, ' 
la joc. este permisă o relativă 
relaxare, care, de la caz la 
caz, mai ales în condițiile re
ducerii posibilităților de supra
veghere și control. înseamnă,' 
de fapt, un prejudiciu adus 
pregătirii, o „descărcare a ba
teriilor", înainte chiar de a 
intra in focul luptei competi- 
ționale. Așa se explică de ce, 
cu regularitate aproape, Ia 
startul sezonului oficial multe 
echipe apar lipsite de vigoare 
și numeroase întîlniri. de la 
care se așteaptă în mod justi
ficat să crească în valoare, se 
desfășoară sub semnul unei 
placidități caracteristice finalu- 
rilor de sezon. Aceasta este, de 
fapt, consecința sau tributul a- 
titudinii dăunătoare, potrivit 
căreia In etapa precompetitio- 
nală acumulările de la munte 
n-au mai fost întreținute 
completate, iar jocul 
tratat ca un mijloc de 
tisment și nu ca un 
complex de pregătire.

Așa s-a întîmplat mai 
care an. Ș> tocmai pentru că 
am văzut care au fost rezul
tatele, ar fi bine să nu se re
pete și anul acesta, cînd obli
gațiile pe pian internațional ale 
fotbalului nostru au crescut în 
mod simțitor. Aceasta ar în
semna că etapa pregătirii prin 
joc să aibă gradul de difi
cultate si de solicitare pe care 
îl reclamă complexitatea sar
cinilor de instruire în perspec
tiva competitionaiă.

Cum s-ar spune, 
mai greu acum și 
la primăvară".

Mihai IONESCU

iarnă s-a cam în-

odată cu trecerea

și 
a fost 
diver- 
mijloc

in fie-

„mai bine 
mai nșor

Marius POPESCU

ȘTIRI
am mai anunțat — 
ferinț-a din 1980 va _ 
țara noastră. Arbitrii 
fășura reuniunea din 
Bulgaria, iar pe cea 
tor în R.D. Germană.___
lejul consfătuirii de la Varșovia 
s-a mai stabilit ca Turneul Prie
tenia din acest an să aibă loc în 
Polonia, intre 2 și 13 august, iar 
cele din anii următori, astfel : 
1S80 — în R.P.D. Coreeană ; 1981 
— în Cehoslovacia.
• REUNIUNE U.E.F.A. Ieri s-a 

deschis la Frankfurt pe Main 
(R.F. Germania) o reuniune con
vocată de U.E.F.A. și dedicată ju
niorilor. Reuniunea, care durează 
pînă mîine, va lua în discuție toa
te problemele legate de activitatea 
tinerilor jucători (competiții, mă
rirea numărului de juniori aflați 
în activitate permanentă etc.). 
F.R.F. este reprezentată la aceas
tă reuniune de N. Irim’.e, prim- 
vicepreședinte al forului de spe
cialitate.

MECIURI
Ieri, ia țară, au avut loc noi 

partide amicale de verificare, tn 
unele dintre acestea echipele 
noastre avînd ca partenere for
mații de peste hotare. Iată, pe 
scurt, relatările corespondenților 
noștri.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
SLOVAN BRATISLAVA 1—1 (0—1). 
Oaspeții au dat o replică viguroa
să studenților timișoreni. Jocul a 
fost urmărit cu interes de circa 
6000 de spectatori. In min. 30 a 
marcat Takaci, care a profitat de 
o greșeală a apărării adverse. Ti
mișorenii au egalat tn min. 
prin Roșea, la capătul unei reu
șite combinații.

„POLI" : Bathori (min. 46 
tona) — Floareș, Vișan, Mehedin
ții, Barna — Șerbănoiu (min. 
Tornoreanu), Roșea, Cotec 
Mușat, Anghel, Petrescu (min. 
Iuga). (C. CRETU-coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — T. 
ZALAEGERSZEG 2—3 (1—1).
proape 20.000 de spectatori au

50,

Ca-

38

<8

E. 
A- 

ur-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cenți posesori de autoturisme ob
ținute la Loto Sint Augustin Se- 
bestyen din Petroșani șl Eugen 
Szabo din corn. Livada, jud. 
Satu Mare — ambii la tragerea 
din 26 ianuarie, pe bilete achi
tate 25%). Nu trebuie uitate însă 
nenumăratele cîștiguri valoroase 
la celelalte categorii, care com
pletează bogata listă a succeselor 
iubitorilor de Loto în scurta pe
rioadă menționată.

Tragerea de mîine vă oferă și 
dv. posibilitatea de a vă număra 
printre marii cîștigători, bineîn
țeles cu condiția de a juca.

ia 
£1

Praga. Con- 
găzduită de 
îșl vor des- 
acest an !n 

de anul vll-
Tot cu pri-

I
mărit primul joc pe teren propriu 
al studenților, care a coincis cu o 
partidă internațională. Pe terenul 
greu, îmbibat cu apă, oaspeții, 
care activează în prima divizie a 
Ungariei, s-au descurcat mal 
bine. Au marcat : Cimpeanu n 
(min 16), Rlduță (min. 62), res
pectiv Szelntes (min. 33) si Simon 
(min. 56 sl 72). In min. 74 Batacliu 
a fost eliminat de pe teren. Au 
jucat : „U“ : Moldovan — L. Mi
hai, Ciocan. Moș, I. Mureșan — 
Mânu, Anca, Cimpeanu II — Do- 
brotă, Vidican, Batacliu (au mal 
fost folosiți : Bagiu, Cimpeanu I1L 
Răduță, Florescu și A Mureșan). 
(I. LESPUC-coresp.)

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
DINAMO BUCUREȘTI 3—1 (0—0). 
Intr-un final deosebit de palpitant, 
cînd a Înscris 3 goluri tn 5 mi
nute, ‘ ' * '
namo 
prin 
(min.
89), respectiv Dragnea (min. 70).

Rulmentul a învins pe Dl- 
București cu 3—1 (9—0),

golurile marcate de Gbiță 
85), Gh. Radu (min. 86 si

MAI MULTE BILETE — MAI 
MULTE ȘANSE DE CtȘTIG !

Nu uitați : astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea LOTO din 9 februarie 
1979.

SELECȚIONATELE DIVIZIONARE ALE BULGARIEI 
Șl ROMÂNIEI AU TERMINAT LA EGALITATE: 1-1 (01)

(Urmare din van. 1)

mente spre poarta lui Lung, 
angajînd cu centrări înalte pe 
frații Petrov, doi jucători cu 
gabarit mare. Aceste atacuri 
repetate au provocat o oare
care 
sivă 
ales 
tului 
milă 
păți 
n-au 
retrăgîndu-se. Fotbaliștii 
gări au egalat în min. 56 prin 
fundașul dreapta VASILEV, 
care a pătruns nestingherit, 
profitînd de lipsa de hotărîre, 
în lanț, a lui Rădulescu, Bo
loni și Vigu. După acest gol, 
fotbaliștii bulgari vor continua 
să insiste, ratînd prin Panov

derută In treimea defen- 
a jucătorilor noștri, mai 
ca urmare a randamen- 
sub așteptări al lui Ro
și Rădulescu. Handica- 

de terenul moale, aceștia 
putut acoperi mijlocul, 

.. ................ bul-

NUMERELE EXTRASE LA TRA-
7GEREA FRONOEXPRES DIN 

FEBRUARIE 1979

Extragerea I : 6 40 31 8 42
extragerea a II-a : 5 24 45 33 39 34

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1.194.926 lei, din care 131.569 lei
REPORT LA CATEGORIA 1

I : 7 ;

Dinamo a folosit formația : Ște
fan - Bâdilaș, Ghiță, L Marin, 
Lucuță — Moldovan, Dragnea, 
Custov — Țălnar, Țevi, Vrînceanu. 
Au mai jucat : Eftimescu, Oprea, 
Mușat, Chivu. (M. BizON-coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — SO
MEȘUL SATU MARE 4—2 (2—1). 
Pentru divizionara A au marcat : 
Pataki (min. 21), Kaizer (min. 33), 
Helvet (min. 80) șl Stețca (min. 
86). respectiv Pop (min. 11) și 
Borz (min. 65). (Z. COVACI-
coresp.)

OLTUL SF. GHEORGHE — 
TRACTORUL MIERCUREA CIUC 
1—1 (0—1). Au înscris, din 11 m, 
Kopacz (min. 37), respectiv Bokor 
(min. 81). (Gh. BRlOTA-coresp.)

I.C.I.M. BRAȘOV — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 1—1 (1—0). Acest 
meci revanșă s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate. * “
Iutilor : Bența (min. 
(min. 53, din 11 m.). 
coresp.)

CHIMIA GAEȘTI — 
3—3 (1—1). Au marcat : Iordache 
(min. 20), Radu (min. 79) și Gae 
(min. 88) pentru — • • - - 
respectiv Radu III %------ __ T---- , T_
Stancu (min. 76). (S. FRAflLES- 
CU-coresp.)

F.CJVI. GALATI — UNIREA 
FOCȘANI 2—1 (1—1). Autorii go
lurilor : Fior ea și Cojocaru, res
pectiv Sima. (T. SIRIOPOL- 
coresp.).
• în continuarea turneului pe 

care fl întreprinde în Ungaria, 
F.C. Baia Mare a susținut un 
meci cu formația Diosgyâr, care 
activează în prima divizie. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (0—1), ambele goluri fiind 
înscrise de Szanto. Pentru F. C. 
Baia Mare a marcat Mureșan.

și Zdravkov, dar în min. 62 
Bălăci ia o acțiune pe cont 
propriu, trece de patru adver
sari, șutează puternic Insă por
tarul Stoianov apără miracu
los Fotbaliștii bulgari conti
nuă să centreze spre frații 
Petrov, dar apărarea noastră, 
ordonată de Dinu, creează fru
moase acțiuni de contraatac, 
ca aceea din min. 76, 
Crișan ratează de la 
4 m.

în ultimele 10 minute 
le presează, dar la un 
contraatac Crișan întîrzie 
centrare simplă, într-un 
ment cînd Dudu Georgescu și 
Voicilă n-ar fi putut rata 
golul. Jocul se încheie cu o 
bară a lui Kerimov (min. 89), 
rezultatul de 1—1 reflectînd 
raportul real de forțe de pe 
teren.

în echipa noastră s-au re
marcat Bălăci. Dinu, Boloni 
și Sameș, dar în mod special 
primii doi.

A arbitrat corect iugoslavul 
Aleksandr Nikici, ajutat de 
tușierii bulgari N. Tudin și S. 
Lukov.

cînd 
numai

gazde- 
nou 

o 
mo-

Autorii go-
29) și Șulea 
(C. GBUIA-

F.C. ARGEȘ

divizionara C, 
(min. 42 și 57) și

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A ROMÂNIEI : Lung
— Tilihoi, SAMEȘ, DINU, Vi
gu — Romilă, BOLONI, Rădu
lescu (min. 60 Voicilă) — Cri
șan, D. Georgescu, BĂLĂCI.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A BULGARIEI : STO
IANOV — VASILEV, P. 
STANKOV, Iliev, Bonev — 
Panov, Zdravkov (min. 73 A. 
Stankov), I. Petrov — Rainov, 
V. PETROV, Ioncev (min. 75 
Kerimov).

După acest joc, fotbaliștii 
noștri își vor continua pregă
tirile la Stanke Dimitrovo, ur- 
mînd ca miercurea viitoare să 
întîlnească, într-o importantă 
partidă de verificare, selecțio
nata olimpică a Bulgariei.

DIN PROGRAMUL
DE AZI

SPICUIM DIN PROGRAMUL 
MECIURILOR AMICALE DE AS
TĂZI : Sirena — viitorul Seorni- 
cești (stadionul Dinamo, terenul 
HI, de la ofa 15,30). ; F.C.M. Giur
giu — Rapid „ București ; Șoimii 
Sibiu — Oltul SL Gheorghe.



I I î
PREZENȚE

ROMANEȘTI
Aseară a plecat cu trenul, 

spre Sofia, delegația de tră
gători români care vor parti
cipa la ediția 1979 a Balca
niadei de tir pentru arme cu 
aer comprimat. Din lot fac 
parte : Romulus Nicolescu, Ilie 
Codreanu, Ionel Trăscăveanu 
și Dan Pantazi, la pușcă 10 m, 
seniori. Mariana Feodot, Du
mitra Matei și Eva Ionescu- 
Olah. la senioare. Maria Laka- 
toș, Victor Popa și Florin Mi- 
nișan, la juniori j Laurențiu 
Pop, Dan Iuga. Teodor Tașcă 
și Corneliu Ion, la pistol 10 m, 
seniori; Constantin Țîrloiu, Ste
fan Biolan și Gabriel Cristache. 
la juniori. Delegația este însoțită 
de antrenorii Virgil Atanasiu. 
Ștefan Petrescu și Valentin E- 
nea. întrecerile se desfășoară 
sîmbătă și duminică.

★
Ieri au plecat spre Cardiff, 

pentru a participa la campio
natele internaționale de tenis 
de masă ale Țării Galilor, Ma
ria Alexandru. Eva Ferenczi 
și antrenorul Emil Prokopecz.

FLORIN GHEORGHIU ÎN TURNEUL
INTERZONAL DE LA RIGA

VIENA. 7 (Agerpres). — în
trunit la Graz (Austria), Bi
roul F.I.D.E. a stabilit com
ponența celor două turnee in
terzonale ale C.M. (mascu
lin-) de șah, la care vor par
ticipa 38 de mari maeștri și 
maeștri internaționali.

Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu va evolua în 
turneul de la Riga, ce se va 
disputa în luna septembrie, 
alături de Polugaevski, Tal. A- 
dorjan, Ribli, Hernandez, Ro- 
driguez, Tarjan. Kavalek. Liu- 
bojevici, Larsen, Hort, Miles, 
Bouaziz, Trois, cărora li se 
vor adăuga primii doi clasați 
în meciul de baraj dintre șa
hiștii sovietici Romanișin. Kuz
min și Țeșkovski, un jucător 
desemnat de federația brazi
liană și un jucător calificat 
din turneul zonal ce se va 
disputa în luna mai la Lu
cerna (Elveția).

Printre cei 19 participant la 
cel de-al doilea turneu inter
zonal (22 septembrie — 22 oc
tombrie) la Rio de Janeiro, se

numără Petrosian, Balașov, 
Bronstein, Vaganian, Ivkov, 
Velimirovici. L. Portisch. Sax, 
Mecking, Timman, Smejkal și 
Garcia.

ANATOLI KARPOV ÎȘ1 REIA 
ACTIVITATEA

MOSCOVA, 7 (Agerpres). —în 
Editura „Cultură fizică și sport” 
din Moscova a apărut cartea de 
șah .A 9-a verticală", avind ca 
autori pe campionii! mondial 
Anatoli Karpov șl pe ziaristul 
Aleksandr Roșal. Cu prilejul pri
mirii exemplarului de autor, A. 
Karpov a declarat reporterilor că 
își va relua foarte curind actl- 

să joace chiar 
un mare turneu 
se va desfășura

vitatea, urmind 
luna aceasta la 
international ce 
la Miinchen.

LA SCRIMA!

la

re- 
lo-

„MASTERS'-
Este evident faptul că scrima 

caută noi căi de a pătrunde 
în rîndul tinerilor. Se încearcă 
noi sisteme de întrecere, cu o 
comprimare a timpului de a- 
salt, cu un alt echipament, cu 
alt mod de punctare în întîlni
rile dintre doi scrimeri.

După experimentul de 
Caltagirone din decembrie 
în care victoria nu a mai 
venit sportivului care își
vea adversarul de 5 ori, ci a- 
celuia care, pe parcursul a 
două minute și jumătate, își 
atingea adversarul de mai 
multe ori — iată că acțiunile 
continuă.

Recent, s-a anunțat că, în 
1979, scrima va avea un 
„Masters" al său, după siste
mul din tenis. Este, după pă
rerea noastră, efectiv un cîștig 
pentru scrimă. în primul rînd 
că motivează. într-un fel. și 
stimulează, în altul. Cupa 
Mondială. Apoi, oferă o ima
gine mai exactă a constanței 
valorice a scririierilor.

Totuși, ediția experimentală

a „Masters‘‘-ului ’79 nu se va 
face pe baza clasamentului din 
Cupa Mondială, ci pe baza u- 
nor invitații : cite 8 sportivi de 
fiecare probă, urmînd ca în
tîlnirile să se dispute tot după 
sistemul de «2 minute și iu- 
mătate».

De-abia din anul 1980, 
„Masters“-ul urmează să intre 
pe deplin pe făgașul preconi- 

însă, Ia mij- 
Torino, seri

cite unul din 
ce s-au re-

zat. Pînă atunci 
locul lui mai. la 
meri din 8 țări, 
școlile naționale 
marcat în ultimii ani pe plan 
internațional (vor fi, deci, și 
reprezentanți ai scrimei roma
nești), se vor întîlni pentru a 
mai pune o „cărămidă” la te
melia viitorului calendar com- 
petițional al scrimei mondiale.

ANNEMARIE PROLL

SUB ANCHETA C.I.O
Si VA REVENI IA CHALLENGE-ROUND IN ..CUPA DAVIS"?

LONDRA, 7 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului pen
tru „Cupa Davis”, Barcourt 
Woods, a informat presa des-

ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ ROBUL MONDIAL?
® Opinia lui Eugenio Monti, campionul campionilor • Actualul bob de concurs, 
„mașină de formulași" • Pregătirea științifică generează marea performanță 

de o persoană, pe pista ... oficializării® Bobul
Iată o întrebare pe care mulți 

și-o pun, pentru că bobul, prin 
dinamismul și spectaculozitatea 
lui a polarizat întotdeauna inte
resul generațiilor tinere, devenind 
azi un sport specific vieții mo
derne. întrebat de un grup de zia
riști dacă s-a schimbat ceva în 
bob, Eugenio Monti — „il campio- 
nlssimo“ al bobului — spunea :

„Totul sau nimic. Pistele s-au 
schimbat pentru a găzdui împreu
nă sania și bobul. Dar ele nu mai 
oferă nici o dificultate. Odinioară, 
era suficient să ai un bun pilot 
pentru a cîștiga un concurs, in 
>timp ce acum trebuie să ai un 
excelent echipaj. Factorul „pro
pulsie* joacă un rol determinant. 
De cele mai multe ori specialiștii 
fac o clasificare chiar după pri
mii 30 de metri parcurși de la 
start*.

Nu cu mult timp în urmă, con
servatorismul federațiilor de sa
nie și de bob era să ducă la ie
șirea celor două sporturi (în mod 
cert % bobului) din familia olim
pică, nimeni nemaifiind dispus să 
construiască pîrtii separate. A fost 
necesară ' * * *
(de cele 
bobului). 
toare

Cîndva, 
tau decît ___ ________  ______
petitorii se prezentau la startul 
întrecerilor oficiale (fixate, de 
regulă, la începutul Iernii) cu ace
lași grad de pregătire specifică. 
Rezultatul era decis de clasa pi
lotului. de forma de moment șl 
de material. Datorită pirtiilor ar
tificiale de azi, coborîrlle cu bo
bul încep incă din septembrie șl 
continuă pînă în aprilie. Cel care 
domină concursurile actuale, Indi
ferent de pîrtie. au în sezon 5—€00 
de coborîri realizate pe diferite 
trasee.

pre propunerea federației de 
tenis din S.U.A. cerînd reve
nirea la „Challenge-Round" 
(abolit în 1971), sistem prin care 
echipa deținătoare a „Sala- 
tierei de argint" era exceptată 
de la întîlnirile preliminare, 
jucînd direct în finală. După 
cum relatează ziarul „Corriere 
dello sport", propunerea ame
ricană nu ar putea nicidecum 
stîrni reacții favorabile, mai 
ales în federațiile europene, 
care preferă actuala formulă.

LAUSANNE, 7 (Agerpres). — 
De la secretariatul C.I.O. se a- 
nunță deschiderea unei anchete 
în cazul schloarei austriece An- 
nemarie Proll—Moser, care tn pe
rioada retragerii sale din acti
vitatea sportivă șl-a împrumutat 
numele unor firme publicitare. 
Revenită în competițiile de schi, 
Annemarie Proll a declarat că 
intenționează să participe la O- 
limpiada de lamă de la Lake 
Placid, afirmînd că nu a încăl
cat regulile amatorismului, în- 
trucît sumele de bani primite 
pentru reclamă au fost depuse 
în fondul Federației austriece de 
schi.

deci, o pîrtle comună 
mal multe ori tributară 
soluție dovedită salva-

pe vremea cînd nu exls- 
pîrtii naturale, toți com-

UMERII HOCHEIȘTI IM
(Urmare âin vag I)

în ciuda diferenței — încă 
vizibilă — dintre comparti
mente și dintre linii (apăra
rea fiind mai slabă, iar liniile 
2 și 3 sub nivelul primei), se 
poate vorbi de o echipă, capa
bilă să desfășoare, în unele 
momente, un joc matur. An
trenorul oaspeților, Lajos Ti- 
chy, ne-a declarat că găsește 
echipa română — pe care o 
cunoaște încă din toamnă, de 
la începuturile pregătirilor — 
în real progres. în afara celor 
menționați mai sus, ne-au mai 
plăcut gălățenii Dumitru Dima 
si Ciprian Nistor, harghiteanul 
Lâszlo Demeter și portarul 
bucureștean Nicolae Bujor ca
re, deși foarte tînăr, a demon
strat calități remarcabile, pu
țind oricînd înlocui pe titula
rul Vlad Vasilescu, prea mar
cat de nervi și acte de indis
ciplină care pot greva 
întregii echipe.

Ce sanse are echipa 
niei? — l-am întrebat 
trenorul emerit Mihail
ropol, unul din vestiții poli
sportivi de altădată ai -țării, o 
vedetă a fotbalului și a hoche
iului. Iată răspunsul său : „A- 
vem, cu echipa națională a ju
niorilor, o tradiție si un pal
mares care ne obligă. Am ciș- 
tigat de patru ori Cupa Na
țiunilor și am mai fost frun-

asupra

Româ- 
pe an- 
Flama-

Placid, echipajul 
lumii la bob-2,

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. MONGOLA

TINERETUL

In plină cursă, pe piftia olimpică de la Lake 
elvețian pilotat de Erich Schărer, campion al 

vicecampion la bob-4
Boburile de azi slnt din ee în 

ce mal perfecționate, adevărate 
mașini de formula 1. Permanent 
se inovează (deși tipul de bob 
„Podar" rezistă, incă), mal ales In 
direcția aerodinamlsmulul. siste
mului de tmpingătoare și suspen
siei, calității patinelor (structura 
materialului, forma). A apărut un 
nou tip de bob, monoplace, care 
a trecut cu bine testele. Se aș
teaptă oficializarea accesului pe 
pîrtie din partea F.I.B.T. (aceasta 
ar impune, evident, includerea li
nei nrobe de simplu tn concursu
rile oficiale). In acest context, 
preocupările constructorului bra-

TOIUL PREGĂTIRILOR
tași în 1976 in grupa B a cam
pionatului continental. Cele 
două serii care vor începe în
trecerea luna viitoare 
nosc. Adversarii noștri 
Danemarca, Olanda și

se co
vor fi 
Fran(a

deEchipa națională 
juniori face ultimele pre

vederea cam- 
europene (gru
ia Miercurea 
martie). Ast- 

București, ea va 
reprezentativa de 
a Cehoslovaciei 

și 12 februarie), 
17—18 februarie 

poloneză S. K.

gâtiri în 
pionatelor 
pa B) de 
Ciuc (4—8 
fel, la _ 
întîlni 
juniori 
(9, 10 
iar la 
echipa 
Podhale, pentru ca, din 
nou la Miercurea Ciuc, 
la 24—25 februarie, să 
joace cu reprezentativa 
de junior; a Bulgariei.

(în cealaltă serie figurînd Iugo- 
slavia, Ungaria, Norvegia si 
Austria). încercăm să punem la 
punct o echipă cu care, oricum, 
să urcăm pe podium. Dar nici o 
clipă nu uităm că țelul nostru 
concomitent este de a furniza 
periodic echipei naționale de 
seniori tineri jucători bine pre
gătiți, cunoscînd scheme tacti
ce valabile și pentru eșalonul 
superior", (vi’ )

Graef sint lăuda- 
ca boburile sale, 

multe soluții teh- 
sâ confirme cotn-

șovean Horst 
tr-le. Așteptâm 
care prezintâ 
nice originale.__ __  ___
petit vita-.ea in concurs.

S-a lăsat, la un moment dat, im
presia că ar exista două categorii 
de piloți: specialiștii pirtiilor na
turale și cei ai pirtiilor artificiale. 
Eroare : Cel care domină azi sint 
pllotil complet!, care au obținut 
performanțe de valoare pe ambele 
genuri de pirt'.L Să-1 numim doar 
pe Nehmer, Schărer, Schunau. 
Dect decide clasa pilotului, for
mată printr-o pregătire complexă, 
la baza căreia stă volumul mare 
de coborîrL Sigur, există o pro
blematică specifică a pirtiilor na
turale și artificiale, care trebuie 
luată în considerare. A supraesti
ma importanța pirtiilor naturale 
în pregătire, sau a minimaliza pe 
cea a pirtiilor artificiale (a celor 
considerate ușoare, dar care găz
duiesc întreceri olimpice șl mon
diale), a* fi o mare greșeală. Am
bele contribuie la formarea unul 
pilot de clasă (să nu uităm că re
prezentanții R. D. Germane șl 
R. F. Germania sînt pregătiți 90% 
pe pîrtii artificiale). La Oberhof, 
Igls. Winterberg. Konigssee. acti
vitatea se desfășoară non-stop 12 
ore din 12.
Bobul rămine un sport mult a- 

p reci at al cărui viitor este lesne 
de prevăzut. O garantează însăși 
rațiunea sa: pregătirea 
meni dîrzl, curajosL

Printre rodnicele bilanțuri 
și realizări ale Republicii 
Populare Mongole merita a 
fi subliniată marea dezvol
tare a sportului, în această 
țară muntoasă unde, pînă la 
revoluție, erau cunoscute nu
mai luptele, călăria și tirul 
cu arcul. Azi, în fiecare cen
tru populat există săli de 
sport, platforme special ame
najate, terenuri sau stadioane. 
De o mare popularitate începe 
a se bucura boxul, sport care 
corespunde caracterului com
bativ al tineretului. De 
menea, baschetul și 
practicate în toate 
școlare și universitare, capătă 
mereu noi adepți, la ora ac
tuală fiind selecționate și lo
turile olimpice, care se antre
nează intens.

Se poate afirma că poten
țialul sportiv al țării se

ase- 
voleiul, 

centrele

SI SPORTUL
în plină dezvoltare. La ulti
mul recensămînt s-a constatat 
că aproape trei sferturi din 
populație o constituie tinerii 
pînă ,1a 25 de ani, iar adeziu
nea acestora la mișcarea spor
tivă este plină de entuziasm. 
Mongolii, iubitori ai tradiției, 
nu neglijează vechile lor în
deletniciri legate de forță și 
îndemînare, deci practică în 
primul rînd luptele, în fiecare 
raion existînd o asociație or
ganizatoare a unui campionat 
local. Iar o serie de sporturi, 
ca de exemplu schiul, sînt 
recent adoptate. înnoirile se 
văd, însă, în special, în pre
zența masivă a femeilor pe 
terenurile de sport, ceea ce 
echivalează cu o adevărată o- 
perâ de eliberare a capacității 
și talentului, obținută prin 
politica promovată de statul 
popular..

unor oa-

prof. ION
antrenor

MATH 
federal

atletism a In med de sală, 
Ia Mdnchen : Anglia — R. F. 
Germania 74,5—63,5 la masculin șl 
45,5—59,5 la feminin. Pe 50 m 
Wendy Clarke (6,34) a întrecut-o 
pe campioana olimpică Annegret 
Richter (6,54) • Englezul Roy
Bailey a câștigat crosul de la 
Amorebleta (Spania) : 11,790 km 
In 38:49,0.

BASCHET a Meciuri pentru 
.Cupa Koraci" : Inter Bratislava 
— B.C. Hortez 39—73 ; Jugoplastl- 
ka Split — B.C. Caen 96—75 ; 
Ci bona Zagreb — Rietti 71—73 ; 
Olympique Antibes — Hapoei Is
rael 83—85 ; Partizan Belgrad — 
Ceramica Pagnossln 111—69 ; 
Monceau (Belgia) — Slavia Pra
gă 86— 87 ; Olimpia Liubliana — 
B.C. Badaiona 119—94.

BIATLON • Proba 
din cadrul ooncursului 
ke Placid (S.U.A.)

de 10 km 
de ia La- 
a revenit 

norvegianului Terje Krokstad, cu

Aspect de la antrenamentul echipei feminine de baschet a Fa
cultății tehnice din Vlan-Bator

timpui de 34:35,19. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Yvon Mougel 
(Franța) - 35:16,75, Heikki ikkola 
(Finlanda) 35:25,92 și Anatoli A- 
libalev (U.R.S.S.) — 35:51.77.

FOTBAL • Echipa Servette 
Geneva a evoluat în Israel, la 
Beersheba, tnvingînd formația 
locală Bapoel cu 1—O (O—0).

TELEX • TELEX
HANDBAL • In turneul femi

nin de la Cheb (Cehoslovacia) : 
Cehoslovacia — Ungaria 14—14 ; 
U.R.S.S. — R. D. Germană (ju
nioare) 18—11 ; Bulgaria — Ceho
slovacia (junioare) 15—12.

HOCHEI a La Minsk, 
neul selecționatelor de 
(jucători pînă la 18
U.R.S.S. — cehoslovacia

Suedia — Finlanda 8—4.

în tur- 
tineret 

ani) : 
7—7,

SCHI • tn „Cupa Europei-, la 
Abetona (Italia), cursa feminină 
de slalom uriaș a fost clstlgatâ 
de norvegianca Bente Dahlura, 
care conduce șl în clasamentul 
general, • în „Cupa mondială", 
la Oslo, proba de slalom special 
a revenit Italianului Leonardo 
David, urmat de suedezul inge- 
mar Stenmark șl americanul Phil 
Mahre

TENIS a în turneul feminin 
de la Montreal : Renata Toma
nova — Kathy Muller 6—4, 6—4 ; 
Maria Pinterova — Mariana Sl- 
mlonescu 4—6, 6—1, 6—4 • La 
Seattle (S.U.A.) : Diane Dosfor— 
Mima Jausovee 3—6. 6—4, 7—6 ; 
Chris Evert — Yvonne Vermaak 
6—2, 6—2.

TENIS DE MASA re La Rpib- 
ram (Cehoslovacia), în „Cupa li
gii europene". echipa Ceho
slovaciei a întrecut cu 4—3 selec
ționata R. F. Germania.
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