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STEAUA ÎN FINALĂ!
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Cinci minute de sănătate la întreprinderea țesătorla de mătase din Deva

„EXERCIȚIILE DE 
ALUNGĂ, PUR Șl

întreprinderea țesătoria de 
mătase din Deva este o imita
te tînără, iar personalul mun
citor de aici, în cea mai mare 
parte, este, de asemenea, tiaăr. 
Nimic mai firesc, in asemenea 
condiții, ca activitatea spue-vă 
de masă să se bucure airi âe 
interesul marii major.'-iti » 
lucrătoarelor si mi pctme vrtx 
disciplinele In eare aa M 
înregistrate și ncrabne rc=ar- 
eat.l-î _ _ . .

Presed nta Car- t-Gia s®- 
dicetului. t~arisa Wjatrva

GIMNASTICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 
SIMPLU, OBOSEALA DIN ORGANISM"

BRUXELLES, 20 (prin tele
fon). în sala „Henri Simonet" 
a clubului Anderlecht din 
Bruxelles au început întrece
rile fazei finale a celei de a 
20-a ediții a Cupei campionilor 
europeni la volei, la care par
ticipă echipele Steaua Bucu
rești, C. H. Bratislava (Ceho
slovacia), Plomien Sosnowiec 
(Polonia) și Pieksamaen (Fin
landa).

în prima semifinală, progra
mată aseară tîrziu, s-au întil- 
nit formațiile Steaua și Piek
samaen. Voleibaliștii finlandezi 
— care în ultimii 4 ani au cîș- 
tigat de tot atîtea ori campio
natul național și care au eli
minat pe Dynamo Berlin — au 
început puternic, profitind de 
timorarea sextetului nostru, 
care nu a reușit să stăvilească 
atacurile adversarilor. Abia in 
setul al doilea steliștii au avut 
o evoluție mai bună, deși pen
tru cîștigarea lui au trebuit

să se depună eforturi deose
bite, După ce au egalat situa
ția la seturi, campionii noștri 
s-au detașat pe fondul unui joo 
mai variat și mai combinativ 
în atac, în timp ce apărarea 
din linia a doua a funcționat 
prompt și sigur. Această evo
luție ascendentă a frînat elanul 
finlandezilor, care au cedat 
pasul. Victoria cu 3—1 (—ÎL 
17, 12, 8), realizată după aproa
pe două ore de joc, aduce pe 
sportivii noștri în finala com
petiției programată miercuri, 
prezență care reprezintă o fru
moasă performanță. Steaua a 
aliniat în această partidă ur
mătorii jucători : Ion, Macavei, 
Pop, Chifu, Țerbea (Iuhasz), 
Ionescu (Manole).

CRISTIAN TOPESCU

• Rezultatul celei de a doua 
semifinale. Plomien — C. H. 
Bratislava, nu ne-a parvenit 
pină la închiderea ediției.

în semifinalele C.C.E. la tenis de masă

C. S. ARAD iNTlLNEȘTE AZI 
PE SPARTA VLASIM (Cehoslovacia)

Gimnastici la locul de muncă in secfia 
prinderea fesătoria de mătase Deva

preparație de la tntre-
Foto : I. MIHĂICĂ

propriu-zis de exerciții, cit și 
din discuțiile pe care le-am 
purtat cu cîteva dintre mun
citoare, de utilitatea practi
cării gimnasticii în perioada 
orelor de lucru, într-o pauză 
de cîteva minute aprobată de 
conducerea întreprinderii. Li
liana Pinciuc, ajutor de maistru 
în secție, este instructoare® 
sportivă sub conducerea căreia 
se desfășoară, zi de zi, de mai 
bine de un an, programul de 
exerciții de gimnastică. Ea ne 
vorbește de plăcerea cu care 
întreaga secție participă, cu 
multă regularitate, la cele 4—6

minute 
zilnică, 
tivități

de activitate sportivă 
de eficiența acestei ac- 
pentru procesul de pro-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2—3)

Echipa feminină de tenis 
de masă C. S. Arad, campi
oana țării, susține azi în sala 
proprie, începînd de la ora 
17, dificila întîlnire cu forma
ția similară a Cehoslovaciei, 
Sparta Vlasim, în cadrul se
mifinalelor Cupei campionilor 
europeni. Jucătoarele oaspete 
au sosit la Arad marți dimi
neața.

C. S. Arad va alinia forma
ția cunoscută, cu Eva Fe- 
renczi, Liana Mihuț și Mag
dalena Leszay, care vor avea

ca adversare pe Dana Dubino- 
va, cîștigătoarea concursului 
„Top 10“ pe anul 1979 al 
Cehoslovaciei, Miloslava Ziz- 
kova, o altă jucătoare cunos
cută în Europa, ca și pe Ro
mana Pravdikova, o tînără ta
lentată, speranță autentică a 
tenisului de masă din Ceho
slovacia.

Antrenorul Emil Prokopecz 
și elevele sale privesc cu op
timism acest nou și important 
examen, pentru care s-au 
pregătit cu toată seriozitatea.

„Turneul Primăverii" la box

MULTE VICTORII ÎNAINTE DE LIMITĂ
ETAPĂ INTERMEDIARĂ 

ÎN DIVIZIA A
LA BASCHET (ni)

La Gura Humorului

0 FOSTĂ ZONĂ MLĂȘTINOASĂ SE
. IZVOR DE SĂNĂTATE

-X Tac» a»

itoe-zl
orășel— scri.-sx 

Gura He;-.'. 
că na de mx: 
producător de 
află „cartierul 
muncitorilor de I 
de minereuri de
roase — Combinatul V——* 
Suceava, o filatură de h-r-tw 
So fabrică de cherestea. A- 

turi de vechile case, con
struite în stilul Țării de Sus. 
s-au înălțat blocuri de locuințe 
cu mai multe nivele, moderne 
complexe comerciale, un liceu 
cu internat pentru elevi și cu 
sală de sport.

$i aici sportul are multi 
prieteni. Ambițiile sportive nu

CÎND DEVINE
ÎNSEAMNĂ

Profesorul Mihai Grigo- 
raș, prim-vicepreședinte al 
C-J.E.F.S. Bacău, este un in
terlocutor pe cit de plăcut, pe 
atît de interesant. Bogata sa 
experiență, de peste două de
cenii în sport, îi creează posi
bilitatea de a aborda cu com
petență orice subiect legat de 
efervescenta activitate a tine
retului și nu numai a lui. Am 
discutat, în aceste zile de iar
nă, despre o problemă mereu 
actuală : aceea a tineretului, a 
întineririi echipelor.

— Cum considerați tova
rășe profesor Mihai Grigo- 
raș că trebuie soluționată 
problema întineririi sportu
lui nostru 1

se limitează la înttietatea pe 
traș campionat orășenesc la 
fotbal ca U formații, handbal 
— 12 secții, tenis de masă — 
*> — 7. volei — 11 și o
: * ' * —* it). ci în multe dis-
djfc» Mjssatatanții orașului 
■fl t~—r‘~t: iz totreterile re- 
pdbj-ma O ectpd de'rugby, 

ae s£ă 2» o al-
î» Se mi i rt. cs aeelași
=*. > cea de ,-Etori
îs 3C=p9oeat3f -f*»"-»- al 
^rooritor și srnj-Jac. '. -SCi-

Metalul — partăripă la rao- 
cun urile tndivjdtale repofaiL 
cane, iar printre membru cer
cului de aeromodelism se nu
mără un maestru al sportului. 
Lucian Năsulea, și un cam-

Pompiliu VINTILA

(Continuare in pag. 2—3)

ACUTA PROBLEMA ÎNTINERIRII
CĂ NU AM LUCRAT BINE!...

Intervin ca tovarășul MIHAI GRIGORAȘ, prim-vicepreședinte
al C. J. E.

— Vedeți, după opinia mea 
nu există — la modul ideal 
— o problemă a întineririi e- 
chipelor, a sportului In gene
ral. Generațiile se succed fă
ră întrerupere, copiii de as
tăzi devin mîine juniori, apoi 
seniori cu drepturi depline. 
Caruselul nu se oprește nicio
dată. Pentru flecare eșalon e- 
xistă treapta corespunzătoare 
de organizare a sportului (gră
dinița, școala, clubul sportiv 
școlar, secția de juniori, clu
bul sportiv), precum și cea

• S-au înregistrat
La Galați și Brăila au con

tinuat întrecerile „Turneului 
Primăverii- Ia box, competiție 
menită să-i selecționeze pe cei 
mai buni pugiliști Ia fiecare 
început de an. Iată cîteva re
latări de la corespondenții noș
tri.

GALAȚL Prima reuniune de 
marți i-a adus în ring pe toți 
concurenții de la categoria se- 
miușoară. Intîlnirile lor au scos 
în evidență diferența de valoa
re dintre combatanți, multe 
partide încheindu-se înainte de 
limită. Cele mai bune meciuri 
le-au realizat P. Căpriceanu 
(Electrop. Cv.) — I. Sandor 
(OL S. Mare), FI. Stan (Dina
mo) — FL Barna (Motorul A- 
rad), în care primii au obținut 
victorii la puncte. Celelalte re- 
zuitate: L. Pop (Electro Tg. 
Mgreț) b-p. V. Isai (Crișul O- 
rvVa). L Dragomir (Dinamo) 
b. ab. 2 Dl Irimeș (CJx Zalău). 
FL Jnrcuță (Ujic Timiș.) b. 
ah. 3 A- Podclag (Rova Roși
ori), V. Moraru (Rapid; h. ab. 
X Gh. Vasfle (Semănătoarea). 
Gh. Stan (A.S.A. Tg. Mures) 
b.p. C. Nap (Met. Bocșa), N. 
Toth (C.S.M. Reșița) b. ab. 2 
V. Dospinoiu (Met. Plopeni),

S. Bacău
competațională : întrecerile în
tre grupe, între clase, cam
pionatele școlare, cele ale ju
niorilor, întrecerile rezervate 
categoriei tineret, campiona
tele și competițiile seniorilor.

— Ați precizat că proble
ma nu există, dar numai la 
„modul ideal". Altfel ?...

— Altfel... există. Există și 
s-a născut din greșelile noas-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

primele surprize
Gh. Roșea (B.C. Br.) b.p. C. 
Bostan (Ceahlăul P. Neamț), M. 
Glogojan (B.C.G1.) b.p. P. Cos- 
tache (Dacia Pitești), FI. Liva- 
daru (Steaua) b. âb. 1 D. Ciu- 
ciuc (Met Oțelu Roșu), T. Tu
dor (Prahova PI.) b.p. Gh. Bî- 
clea (Rulmentul Bîrlad), Șt. 
Ștefan (Met. Buc.) b.p. Fl. Di
ma (Progr. Br.).

Cea de-a doua gală a primei 
zile de concurs de la Galați a 
fost marcată de cîteva surprize și 
de tntîlnlrl mal echilibrate. Un 
boxer necunoscut, D. Suică (C.F.R. 
Craiova), a reușit să-l învingă pe 
gălățeanul D. Bute, iar V. Simion 
(Farul) a fost eliminat de un ju
nior, M. Micloș (Oradea). Rezul-

(Continuare tn pag. a 4-a)

Campionatul republican de 
baschet masculin continuă 
prin meciurile etapei a 19-a — 
intermediară —, care se des
fășoară, astăzi și mîine, ast
fel : Dinamo (locul 1 în cla
sament) — Urbis (12) — în 
tur FI9—73 și 109—55, I.C.E.D. 
(5) — Politehnica București
(10) — 97—91 și 77—76, Steaua 
(2) — C.S.U. Brașov (4) —
95—67 și 105—85, Universitatea 
Timișoara (11) — Rapid (7) — 
75—85 și 82—95, Universitatea 
Cluj-Napoca (6) — C.S.U.
Galați (8) — 90—68 și 82—73, 
Farul (3) — C.S.U. Sibiu (9) 
— 96—76 și 8S—84. Jocurile 
Dinamo — Urbis, I.C.E.D. — 
Politehnica și Steaua — 
C.S-U, Brașov se dispută, în 
această ordine, în sala Flo- 
reasca, azi de la ora 16 și 
mîine de la ora 9.
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La Bușteni, slalom uriaș pentru cei... mici
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ACUTĂ PROBLEMACIND DEVINE
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LA HANDBAL MASCULIN
SPORTURILOR

LA GURA HUMORULUI
(Urmare din pag. 1)
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Predeal s-au desfășurat, zi- 
trecute, campionatele națio- 
de combinată nordică și să-

oboseala. Iată de 
mine, exercițiile

se cheamă o echipă 
nume mari, fără oa-

ju
pe

fi
să 
ce, 
de

cisi 
nărFINALA „CUPEI

Constanța ș.a. care formează plu
tonul Diviziei A. Inclusiv noile 
promovate Nlcolina Iași șl Elec
tromotor Timișoara.

de 
va

Pur și sim-

Un concurent al „Dinamovia- 
dei“ in plină cursă

deveni 
Cum 

tuațle 
rînd,

ROMÂNIEI"

— din 
un lot 
poves- 
a „u- 
ani în

GIMNASTICA la locul de MUNCA

Ion CODLEANU — coresp.

„EXERCIȚIILE DE

Ciștigătorii Dinamoviadei
în cadrul „Daciadei" a avut loc 

la Păltiniș, în zilele de 15 și 16 
februarie, Dinamoviada la schi. 
Deși condițiile au fost grele (vis
col puternic și zăpadă înghețată), 
concurenții au arătat o bună pre
gătire fizică și tehnică.

Iată rezultatele înregiștrate : 
CATEGORIA I (cadre) : slalom 
uriaș : Dumitru Lupu (Pompieri 
I) ; slalom special : loan Corcheș 
(Dinamo Reșița) ; fond 5 km : 
Niculae Suciu (Carpați Brașov) ; 
combinată probă alpină : Dumi
tru Lupu ; ștafetă 3X5 km : 
Carpați Brașov ; clasament gene
ral : 1. Carpați Brașov, 2. Pom
pieri I, 3. Timiș. CATEGORIA A 
n-a (militari în termen) : slalom 
uriaș și special : St. Petre (I.J.M. 
Brașov) ; fond 5 km : Gunther 
Schneider (Dinamo Băneasa) ; 
probe alpine : St. Petre ; clasa
ment general : 1. I.J.M. Brașov,
î. Dinamo Băneasa, 3. Timiș.

Campionii juniorilor la combinată nordică și 
speciale

multă căldură, în special în zbo
rurile lor temerare de pe tram
bulină. REZULTATE TEHNICE : 
combinată nordică, juniori I : 
N. Papuc (Blșnov). ~ ” 
dea (Brașovia), 3.
(Brașovia) ; 
juniori n : 
via), 2- 
Brașov), 
sărituri
Durbacă
31.5 șl 34 _ .
nlorl n : Z. Benedek (Voința O- 
dorhel) cu sărituri de 34 și 35 m.

La 
lele 
nâle 
rituri speciale pentru juniori. La 
întreceri au fost prezențl ap'roape 
IOT de tineri sportivi din majori
tatea secțiilor din Întreaga țară. 
O comportare remarcabilă au *- 
vut schiorii de la „Brașovia", cla
sați pe locuri fruntașe in ambele 
clasamente. Fondul din cadrul 
combinatei a avut loc pe pirtia 
din Pollștoacă, iar săriturile pe 
trambulina de pe Cioplea. Dispu
tele tinerilor sportivi au fost ur
mărite de un mare număr de
spectatori, care !-au aplaudat cu

Pe pirtia din Valea Albă, loc 
filtoresc, mult apreciat de către 
ocalnlcl, dar și de către miile de 

vizitatori, s-a desfășurat un con
curs de slalom uriaș, dotat eu 
„Cupa 16 Februarie". In marea 
lor majoritate, participanțli, între 
6 și 19 ani, s-au dovedit a fi bine 
pregătiți din punct de vedere teh-

ducție. „Am făcut în mod pe
riodic investigații — ne spune 
ea — și ne-am bucurat să con
statăm că, după efectuarea 
exercițiilor de gimnastică, mun
citoarele au maj multă vigoa
re, lucrează mai destins, cu 
mai multă plăcere. Bineînțeles, 
cu rezultate nemijlocite în gra
ficul întrecerii". Instructoarea 
Liliana Pinciuc ne face preci
zarea că programele de exerci
ții de gimnastică se modifică 
periodic, pentru a se asigura 
mișcări adecvate tuturor păr
ților corpului. Dorind să sub
linieze marea utilitate pentru 
organism a mișcărilor fizice, 
interlocutoarea noastră ne spu
ne că ea practică exercițiile 
de gimnastică si la domiciliu, 
beneficiind astfel o dată în plus 
de avantajele practicării exer
cițiilor fizice.

pion național la zbor liber — 
Siminel Neică.

Dar gospodarii orășelului se 
gindesc și la viitorul sportu
lui.

— Considerăm că mișcarea 
este un nesecat izvor de să
nătate — ne-a declarat tovară
șul Petre Țăranu, primarul o- 
rașului Gura Humorului. Pen
tru locuitorii amatori de sport 
există microbaze sportive pe 
lingă școli, un stadion căruia 
1 s-a adăugat în toamna tre
cută o tribună cu 2 000 de 
locuri. Ne-am sfătuit și am a- 
juns la concluzia că orașul are 
nevoie de un 
de practicare 
tru aceasta 
transformarea
20 ha, la întîlnirea Humoru
lui cu Moldova, pe malul 
sting, unde terenul era inun
dabil, deci mlăștinos, într-un 
parc dendrologic și o bază 
sportiv-turistică. Aici, vechea 
mlaștină s-a transformat în- 
tr-o grădină botanică — cea 
mai nordică din țară, care re
prezintă, în principal, flora Bu
covinei, avînd totodată arbori 
exoțici și rari din întrea
ga lume. In același timp, 
s-au mai făcut un bazin cu di? 
mensiuni olimpice și unul pen
tru copii, o bază complexă pe 
care se praetică handbalul, vo
leiul, baschetul, tenisul 
cimp și de masă. Sperăm 
pînă în vară să se termine a- 
menajarea popicăriei cu două

loc de recreare, 
a sportului. Pen- 

ne-am propus 
unei zone de

de
ca

i.
X. V. Ghiuj- 

(B.-așovia). 3. C. Chlrciu 
combinata nordica,

L D. Bușea (Brașo- 
O. Kunteanu (Viitorul 

3. L. Vâcaru (Brașovia) : 
speciale, juniori I : M. 
(Brașovia) cu sărituri de 
m ; sărituri speciale, ju-

nlc, fapt care atestă multele ore 
libere petrecute de aceștia pe ză
pada căzută anul acesta din a- 
bundență. Iată învingătorii : cat. 
«—11 ani : F. Tllică șl Raluca 
Horvat ; cat. 11—14 ani : G. Șer- 
bulca și Oana Șandor ; cat. 15—19 
ani : M. Dinu.

Victor ZBAKCEA — coresp.

Am rugat pe două dintre 
muncitoarele care tocmai ter
minaseră exercițiile de gimnas
tică la locul de muncă să ne 
vorbească despre foloasele 
practice ale acestora.

LENUȚA BURTEA, urzito- 
reasă : „Aștept întotdeauna cu 
plăcere pauza, pentru că după 
cîteva ore de muncă simt ne
voia să mă dezmorțesc, să mă 
înviorez. Exercițiile de gimnas
tică sînt, în aceste condiții, 
nu numai binevenite, ci și ab
solut necesare.
piu, exercițiile de gimnastică 
alungă oboseala din organism. 
Atît de mult m-am obișnuit cu 
această „pauză sportivă" încit 
acum nici nu aș mai concepe 
ca o singură zi în secția noas
tră să nu facem exercițiile de 
gimnastică"-

ELENA BALA, lamelatoare : 
„în timpul lucrului, operațiu
nile pe care le execut îmi im-

piste și a unui sat de vacanță 
pentru copii, cu circa 100 
locuri. Complexul sportiv 
mai cuprinde un poligon pen
tru aeromodele și altul pentru 
motomodele și o bază pentru 
atletism (pistă cu 6 culoare, 
sectoare de sărituri — lungime 
și înălțime, de aruncări — 
greutate și disc). De 
transformarea mlaștinei 
tr-un frumos parc al sportu
lui și turismului va constitui 
o rampă de lansare spre pă
durea Ariniș. un generator de 
oxigen și, deci, de viață. Trans
formările de care am vorbit 
se realizează cu ajutorul Com
binatului minier, cu munca 
patriotică a celor ce vor bene
ficia de baza sportivă și 
contribuția populației.

Consemnărilor noastre 
pre preocupările pentru 
sportul să devină un Izvor dă
tător de sănătate le mai adău
găm un fapt semnificativ: o 
tînără profesoară de educație 
fizică, Rodica Seretiuc, spriji
nită de președintele asociației 
Filatura, Dan Ursan, și de me
dicul Scrgiu Lupei, a organi
zat la Filatura de bumbac un 
centru de educație fizică de în
treținere și gimnastică medi
cală corectivă (frecventat de 
30 de persoane).

...în orășelul de Ia confluența 
apelor Humorului cu cele alo 
Moldovei, tot mai des sînt au
zite cuvintele SPORT și SA- 
NATATE, iar gospodarii săi 
prefigurează viitorul prin rea
lizările prezepte.

cu

des- 
ca

In „Cupa Montana" la sanie, s-au evidențiat juniorii
SINAIA, 20 (prin telefon). Ge

rul a juns pînă la minus 13 grade, 
vizibilitatea perfectă și organizarea 
optimă, asigurată de conducerea 
și personalul hotelului „Monta
na" (responsabil Ștefan Crivăț), 
au creat concursului de sanie 
„Cupa Montana0 condiții exce
lente de desfășurare. In absen
ța (nemotiviată) a unor favoriți 
(printre care campionii naționali 
Gheorghe Dumitrescu și Carmen 
Popovici), locul I a fost cucerit 
de Ion Apostol și Maria Maioru; 
dar cei care merită evidențieri 
deosebite sînt juniorii, mai pre
cis Constantin Răducanu, Cristi- 

Piciorea, Roxana Bărtușică,

Cornelia Vasile șl Gabriela Soare, 
clasați pe Jocuri fruntașe.

Clasamente : MASCULIN : 1.
1. Apostol (C.S.O. Sinaia) 1:57,51;
2. C. Bâducanu (C.S.O.) 1:59,69 ;
3. “ — ’ ------- ----- - '
2:0L,41 
2:01*61 
202,98 . 
naia) 203,15 ; FEMININ : 1. 
ria Maioru (CS.O.) 1:46,83 ;
Roxana Bărtușică (C.S.O.) 1:47,69;
3. Cornelia Vâsle (C.S.Ș.) 1:47,82;
4. Gabriela Soare (C.S.Ș.) 1:48,87;
5. Raluca Găgeatu (Tetefeirlciul 
Brașov) 1:50,48 ; 6. Doina Roșcu- 
leț (Carpați Sinaia) 1:52,35.

Miercuri și joi au loc campio
natele naționale de juniori.

Cr. Pictarea (JO.S.Ș. Sinaia)
4. L. Bălănoiu (C.S.O.)
5. V. Florea (Tractoruil)
6. Gh. Pleșa CC.S.S. Si------ --------------- --- Ma_

2.

Orice concurs deschis Îno
tătorilor de toate categoriile, 
din toate centrele țării unde 
se practică acest sport este un 
punct cîștigat pentru natația 
românească. Firește, cînd com
petiția își atinge scopul pro
pus și constituie realmente o 
propagandă pentru practicarea 
sportului respectiv. Dar, cind 
se lntîmplă ca la 
concursul desfășu
rat săptămîna tre
cută în Capita
lă, la care reuniunea inau
gurală s-a Încheiat in ju
rul orei 22 (1), oră la care cel 
mai tineri concurențl (de 7—8 
ani) trebuiau să se afle deja 
in lumea viselor, efectul poate

De mîine,
La start, cele mai bune echipe de haltere

De mîine și pînă duminică, sala 
Armatei din Sibiu va găzdui pri
ma etapă a campionatului național 
de haltere pe echipe rezervată 
seniorilor. La start se vor alinia, 
pentru prima oară în acest an, 
cei mai buni halterofili ai țării, 
în frunte cu cei de la Steaua 
(care au cucerit titlul anul tre
cut), A.S.A. Tg. Mureș, Chimpex

Turneu studențesc 
de handbal

Clubul sportiv Universitatea 
București organizează azi, înce- 
pind de la ora 9, în sala de sport 
a Institutului PoLtehnic (str. Ște
fan Furtună — „Cămin 383x) un 
turneu de rezerva: echi-
pelor studențești. Competiția va 
fi dotată cu -Cupa Constantin 
Sandu**.

Azi, etapă în Divizia A 
de volei

Astăzi, în Divizia A de volei 
au loc partidele etapei interme
diare : masculin : SiHvania Șim- 
leu Silvaniei — Viitorul Bacăiu, 
Delta Tiulcea — Universitatea 
Craiova, C.S.M. Suceava — Trac
torul Brașov, C.S.U. Galați — 
Politehnica Timișoara ; feminin : 
Penicilina Iași — Chimpex Con
stanța, C.S.U. Galați — Dinamo, 
știința Bacău — Farul Constanța. 
Universitatea Timișoara — Uni
versitatea Cluij-Naipoca, Mara tex 
B. Miare — C.S.M. Sibiu.

pun să stau aplecată și este 
rose ca Ia un moment dat 
apară 
pentru 
gimnastică sînt foarte bineve
nite, pentru că Îmi reîmpros
pătează vigoarea organismului 
si-mi dau posibilitate să pot 
lucra cu randament cît mai 
mare de-a lungul celor 8 ore 
de program".

Iată, într-adevăr, argumente 
solide, temeinice oare pledează 
in favoarea exercițiilor de gim
nastică la locul de muncă și e 
cu totul firesc să se studieze 
acum condițiile pentru ca ase
menea activități să fie organi
zate și în alte sectoare de pro
ducție din întreprindere.

O decizie de ultimă oră a fo
rului de specialitate, ce ne-a 
fost comunicată aseară, pro
gramează partida Dinamo 
București — Steaua, finală a 
„Cupei României" la handbal 
masculin, în Palatul sporturi
lor din Capitală. Meciul va 
Începe la ora 17,45, avînd in 
deschidere (ora 15) „finala 
mică", pentru locurile 3—4, 
dintre formațiile Știința Bacău 
șl Universitatea Cluj-Napoca.

chiar contrar.
s-a ajuns Ia această si- 
anormală 7 In primul 
organizatorii (comisia 

municipală de natație) au gre
șit stabilind o oră tirzie pen
tru începerea unor asemenea 
întreceri. Apoi, chiar regula
mentul competiției („Cupa 16 
Februarcl") a prezentat unele 
contradicții. Se prevedea des-

vldente 
la sos 
am 
tnttlnl
înot la 
copil 
nlorl șl 

Cit d 
mal
Ișl face 
șl inoa 
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poate 
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lui...

RAPID NU MAI VREA SA FIE DOAR ECHIPA
Rapid face o figură oarecum a- 

parte in rugbyul românesc. In 
echipa de azi a Rapidului nu a 
crezut aproape nimeni. Nici mă
car clubul, care o obliga să joa
ce prin vecini șl să se antreneze 
pe unde putea. Acest coJectv 
rugbystic nu a însemnat, multă 
vreme, deeft „echipa Iul Tec-, 
adică a mgineruhil Ion Teodoreș
ca, șeful secției mecanice a 
LMJf.il.. fost mtemapersai. Dear 
in tngmemi Ocxav-aa Vdrițte, 
pceședxKeie aecoei de mghy a 
cxuCmUuz feroviar. pasiona; șt 
competent, șl ti cririti anor. .— 
a găsit Ion Teodocescu spmțin 
cu adevărat.

Rapidul de azi e o echipă firi 
vedete, din care unul sau doi Ju
cători mai sînt chemați 
vreme in vreme — la cite 
reprezentativ. Intr-un fel, 
tea sa seamănă cu aceea 
verturii" Nicoiae Șișlu. Cu   __ 
urmă, acesta era un simplu băiat 
de mingi, „fără viitor". Pentru ca 
acum să devină un bun jucător 
de divizie. Așa șl Rapidul. în ’72, 
cînd Ion Teodorescu a preluat e- 
chipa, ea părea sortită medio
crității. Ba, la un moment dat, se 
punea sub semn de întrebare 
însăși existența el. Pentru ca de 
un an-dol Rapid ,^5-șl facă un 
nume”, să-șl definească persona
litatea. în acest sens, prezenta 
sa intre primele 8 echipe ale 
țării nu e rodul hazardului sau al 
sistemului eompetlțlonal. Luăm 
drept termen de comparație două 
recente partide cu Farul. La Con
stanța, campioana clștlga. dar... 
In momentele de prelungire dic
tate de arbitru. La București, so
lida corabie ă triplei laureate na
ționale s-a găsit, iarăși, în deri
vă, totr-un alt meci cîștigat, dar 
aflat mult timp pe muchie de

cuțit. S-a văzut aici simburele 
dorinței unei „echipe mici" de 
a-și depăși propria condiție.

„Ultimul mohican" din vechea 
gardă se numește Gheorghe Fo- 
dac. Maistrul in telecomunicații 
este singurul „sărit" de 30 de ani. 
Dintre ceilalți, cite 6 jucători au 
19 ani sau 20 de ani. Șl astfel 
media de virstă atestă că Rapid 
este ceea ee 
Uniră. Fără

□tirile echipelor divi
zionare de rugby

\\\\\\\\\\\\\\\\v
meni de gabarit, compensînd han
dicapul de talie prin mișcare per
manentă. prin abilitate tehnică și 
mal ales tactică (întotdeauna in 
funcție de adversar !), prin dăru
ire. Avînd drept comandament 
moral o deviză veche de cind lu
mea: muncă și pasiune.

La Rapid există un adevărat 
colectiv. Sigur, în viața acestuia 
sînt și destule probleme. neca
zuri. Dar parcă mal mari au fost 
bucuriile. Pe toate planurile. Iată, 
rugbystlc vorbind, giuleștenil au 
cules in recentul lor turneu in 
Franța măgulitoare aprecieri. Iar 
In viața de zi cu zi toți au tre
cut prin școala muncii, Invățînd 
cite o meserie, cel mai mulțl țin
tind mai departe: Ion Costache 
(reîntors în Glulești după „etapa 
Olimpia") și Dan Urdăreanu sînt 
subingineri, așa cum vor H șl 
Nicoiae Stănescu, Petre Barbu, a- 
fiati înaintea Examenului de stat, 
sau Cristea Ciocianu, acum în 
anul n la facultate. Cum poate 
vor deveni și alții, dintre aceia

oare 
cartea 
cosrei 
Ivanci 
Radu, 
nescu, 
Ion Io 
ian I 
niță, 
tase, 
cu, 
Victor 
crează 
poul 
„Metr 
condu 
gher) 
tcsc, 
dc
bine 
chiar 
(Joia

die al. 
statut 
byștii 
name 
vrem
plexu 
hal

demu 
abia 
bate 1 
nai 
tor d 
să-șl 
rugb

tre. Selecția nu se desfășoară 
continuu șl nu este întotdeauna 
efectuată pe criterii știin
țifice autentice, tn școli edu
cația fizică este încă o „cenu
șăreasă", iar succesiunea 
niori-tineret-seniori are. 
traseul ei, multe obstacole in
surmontabile. Mai există și 
pentru faptul că In echipele 
de seniori sînt menținute foste 
vedete, pe criteriul valorii 
pe care au avut-o ândva.

— In județul Bacău cum 
merg — din acest punct de 
vedere — lucrurile ?

— Au mers cîndva foarte 
prost. N-am pretenția să a- 
firm că astăzi merg 
dar pași înainte pe 
rezolvării acestei 
probleme am făcut 
ranță. Iată, să luăm

ROMANIAFILM prezintă

excelent, 
drumul 

aș a-zise 
cu sigu- 
fotbaluL

INTRE OGLINZI PARALELE

Hortensia

Scenariul : Mircea Ve- 
roiu, inspirat din opera 
lui Camil Petrescu

Imaginea : Călin Ghibu 
Decoruri : arh. Ștefan 

Antonescu
Costume :

Georgescu
Aranjamentul muzical : 

Tibcriu Borcoman
Regia : MIRCEA VE- 

ROIU
Cu :

Ovidiu 
George
Albiî, Dorel Vișan. Rodi- 
ca Tapalagă, Fory Etter- 
ie, Virgil David, Corado 
Negreanu, Adrian Pintea, 
Cornel Ciupercescu.

Ion Caramitru, 
luliu Moldovan, 

Constantin,’ Elena

CASA DE FILME 5

%

Ani si ani am fost tributari 
„importului" de jucători. îi 
luam la a doua... tinerețe și-i 
țineam pînă cînd „vînam" al
ții. Firește, primeam la noi 
tot ce alții lăsau să le cadă 
printre degete. De aproape 10 
ani ne-am format pepiniere. 
Un liceu cu profil de fotbal, 
un centru de juniori la Sport 
club Bacău, o activitate non
stop de depistare a talentelor, 
muncă asiduă, permanentă 
și — iată — astăzi fotbaliștii 
din echipele divizionare sînt 
în proporție de 95 la sută 
crescuți în curtea noastră. 
Vorbim altfel despre Florin 
Lunca, Vasile Vamanu sau 
Vasile Chitaru cînd îi cunoaș
tem de cînd erau de-o șchioa
pă-.. Lucrurile se petrec la 
fel în gimnastică — pe lingă 
generația de aur a Montrealu- 
lui, cresc la Bacău și la 
Onești noi contingente de au
tentice valori (Violeta Gîțu, 
Lucia Negrea, Cristina Grigo- 
raș, Lavinia Agachi ș.a.) — în 
handbal, volei, lupte ș.a.m.d. 
Avem cel puțin 7—8 unități 
specializate, de performanță, 
care se ocupă numai de se
lecționarea și creșterea tine
relor talente în diferite disci
pline.

totuși, mai vin 
la Bacău, mai

Film realizat în studiourile Centrului de Producție 
Cinematografică „BUCUREȘTI".

— Și. 
sportivi ___
pleacă sportivi din Bacău...

— Dincolo de aspectul ne
gativ al vînturării unor spor
tivi dintr-o parte în alta a 
țării există și o necesitate o- 
biectivă a circulației valori
lor- Astfel, vorbind despre 
handbal, pot exista la noi 7—8 
extreme de valoare, iar la 
Baia Mare 4—5 portari buni. 
De ce să ținem pe tușă viitori 
performeri ? De ce să le frî- 
năm drumul spre marea per
formanță ? Iată de ce, de pil
dă, de la noi au plecat la 
H. C. Minaur Nicoiae Voinea, 
Iosif Boroș și Măricel Voinea. 
în alte echipe numeroși jucă
tori crescuți in Bacău, iar de 
la Galați ne-a venit Vasila- 
che. Sînt sigur că exagerările
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La acțiunea de
a divizionarelor

testare fizică
A din Capitală

I DINAMO A ClȘTIGAT „TRIUNGHIULARUL ATLETIC" DE PE „REPUBLICII ll

Li șl 
Moț,

Burca 
[Stâ
rci ca, 
ITra- 
L Io- 
INăs- 
edel- 
banu, 
b lu-

De- 
la 

Ldcri, 
Men- 
regă-

țatut 
L Nu 
rebui

Ion 
pen- 

bcest 
lei !), 
L ra- 
acest 
rug- 

n tre
ia 

com- 
a de 
rame 
nt de 
easa. 

L un 
blana 
a o- 

de 
ficări 
hatul 
ki fl- 
reză- 
vrea 

în

II

li
iozi-
|rec-

de- 
tî-

I a" 
t și 
ca

lare. 
Iorb<* 
pice, 

nu 
eju- 
lebu- 
faci 

fcntul 
orul 

fi- 
Lmu- 
bntul

pe

lent : 
pen- 
ortiv

1 să 
ele*, 
rite-

ju- 
non-

șah 
anse 
i în- 
Uen- 
des- 
cere.

în - 
ului,

Ți
nu 

va-

mo-

ne- 
L ea 
:*• să 
, să 
u a 
telor 
să le

ale

. . . IEPURAȘUL" AAARCU

I
I
I
I
I
I
I
I 
r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

Ieri dimineață 
șase centre din 
rești, Bacău, 
dioara, Arad și Baia Mare — 
acțiunea de testare fizică a 
jucătorilor din echipele divi
zionare A. Examinarea a con
stat din următoarele probe : 
alergare pe pistă, de trei ori 

de trei mi- 
(norma de 
minute) ; 3

a avut loc în 
țară — Buou- 

Pitești. Hunei

1 600 m, cu 
nute între 
timp totală __ ______ z
reprize a 15 fflotări ; 3 serii’ a 
15 sărituri peste ștacheta de 
60 cm. înălțime.

Iată și cîteva aspecte mai 
semnificative surprinse la tes
tul desfășurat în Capitală pe 
Stadionul Republicii. Condiții 
atmosferice : cer senin, tem
peratură scăzută (minus 6 
grade), vînt tăios. Comisia de 
examinare compusă din : prof. 
M. Bîrsan, prof. M. Vîlceanu 
și delegatul F.R.F., antrenorul 
C. Cernăianu. Echipe exami
nate, în ordine : Steaua — cu 
20 de jucători (absent moti
vat : Troi
— cu 23 
absență),
— cu 20 
motivați : 
Ciugarin
— suspect 
Principala 
fizice a 
în trei 
1 600 m 
Steaua, 
startul,

pauze 
serii
- 18

— bolnav). Dinamo 
de jucători (nici o 
Sportul studențesc 

de jucători (absenți 
A. Munteanu 6j 

bolnavi, Moraru 
de apendicită), 

probă a testării 
fost, firește, alergarea 

serii a distanței de 
(patru ture de pistă)- 
care a luat prima 

a alergat, ta general.

compact,ln grup 
metri

Dinamo intr-una din teriile probei de 1600
Foto : Dragoș NEAGU

grupat, 
uniform 
pali animatori pe 
Dumitru si Zamfir. Cu unele 
dificultăți au încheiat alerga
rea Sameș. M. Ion 
care s-au înscris, totuși, 
limitele baremului fixat.

menținînd 
și avind

un ritm 
ca princi- 
Iordînescu,

și Agio, 
in
A 

doua echipă examinată a fost 
Dinamo. Elevii antrenorilor I. 
Nunweiller și T- Dima s-au 
menținut tot timpul alergării 
ta pluton compact, ~ ’
mare omogenitate 
morală- Ceea ce 
buna pregătire a 
lot, din cadrul căruia merită 
mențiuni speciale Dinu, Che-

dovedind o 
fizică și 

evidențiază 
Întregului

ran. Tălnar și Sătmăreanu.
Sportul studențesc, cu o 

bună ritmicitate, s-a mișcat 
ușor, mulți jucători — printre 
care O. lonescu, Iorguiescu. 
Grosu, A. Rădulescu — în
cheind proba cu încă suficien
te resurse fizice. Lucru care 
nu se poate spune despre 

_ ab-
probei de alergare 
eforturi de voin-

REABILITAREA JOCULUI
Iată că ceea ce părea de 

domeniul absurdului, 
„fantezia Mateianu", 
JOCUL în fiecare (sau a- 
proape în fiecare) zi, a 
proliferat în fotbalul nos
tru. fiind adoptată chiar și 
de morocănoșii care ve

in această „nebunie" 
o formă de exhibițio-

adică 
adică

de 
deau 
doar _ _
nism.

în această perioadă de 
pregătire, echipele noastre 
au jucat mai mult ca ori- 
cînd, șocate parcă de fap
tul că F. C. Baia Mare 
și-a început tur
neul în Ungaria 
cu trei jocuri în 
patru 
cadrul 
luitor, 
rează 
chipa 
gur scop : să 
să-1 învețe în _
să nu fie lăsat la discreția 
spontaneității și intuiției 
unui grup de jucători, a 
unui compartiment, a unui 
cuplu sau a unui individ.

Vorbim mereu în sport 
despre necesitatea antrena
mentelor intense, în cadrul 
unei cantități de tip inter
național. S-a acreditat și 
cifra celor 1 209 de ore de 
antrenament pe an. cifră 
obligatorie — s-a spus — 
pentru a putea concura cu 
un Montgomery, cu un 
Rono sau cu un Keegan, 
ca să ne referim — cu a- 
cest din urmă nume — la 
un fotbalist care susține că 
un jucător poate evolua, 
fără pauze, în tot cursul 
anului. Aceasta fiind rea
litatea, ești uimit să con- 
stați că o echipă de fotbal, 
la nod, și nu numai la noi, 
JOACA FOTBAL cel mult 
120 de ore pe an (10 la su
tă !), și asta dacă accep
tăm ideea că ea susține 80

zile (!), 
unui 
dar 

foarte 
nu are ■

că atît

în 
procentaj li
căre suge- 
bine că e- 

decît un sin- 
invețe jocul, 
așa fel îneît

Asociația sportivă cu nume atit 
de comun — Metalul —, din mi
ca localitate învecinată Ploieștiu- 
lui, s-a făcut cunoscută in țară 
mai întîi prin cîteva rezultate bu
ne ale secției de box, apoi ale 
celei de popice și, în sfîrșit, ale 
ciclismului, care a fost reprezen
tat de N. Andronache, de pildă, 
chiar la „Cursa Păcii44. Fotbalul 
din Plopeni, deși nu e tînăr, pen
tru că echipa s-a născut odată cu 
asociația, acum peste trei decenii, 
a făcut pași importanți spre a- 
flrmare, din județ în Divizia C. 
din „C44 în „B44, dar a trăit mai 
tot timpul în umbra Petrolului. 
Așa s-a și creat între Metalul 
Plopeni și Petrolul Ploiești o rod
nică colaborare, cu intenția ca 
Plopenii să constituie „momentul 
rodajului44 pentru tinerii jucători 
sau „momentul retragerii44 pentru 
cei mai vîrstnici. De cîțiva ani (și 
sînt vreo 4—5) Metalul Plopeni 
și-a luat „inima in dinți": a în
cercat să iasă din postura „rezer
vorului44 și să-si joace rolul său, 
să se gîndească la șansele sale, 
să îndrăznească. Anul trecut a 
aspirat, dar n-a avut forța nece
sară să țină pasul pină la cap eu 
Chimia Rm. Vîlce3, de care, in 
final, au despărțit-o 3 puncte.

...Și a venit un nou campionat 
și Metalul Plopeni a luat lupta de 
la capăt, fără surle, fără „vom 
face și vom drege*, în Bniște, cu

!>■

de meciuri pe an, adică o 
cifră care depășește ta ge
neral a “ 
noastre, 
meciurile 
amicale și 
gătire, la 
tămină).

Anul acesta, sub imbol
dul „pătimașului Mateia
nu", echipele au început 
să joace tot mai mult. 
Iată, de pildă, Steaua și 
Dinamo n-au jucat nici
odată atît de mult (și par- 

de serios) ta peri
oada nămeților și 
a terenurilor în
ghețate. Ca să nu 
mai vorbim de fap- 

protagoniștii — F. C.

echipelor 
de 

ceie 
pre- 
săp-

vorba

tul că .
Baja Mare — au început 
să joace încă din ianuarie, 
ta ciuda terenurilor foarte 
grele, împinși parcă de 
febra antrenorului lor, ca
re a spus : ..Dacă aici, 
Snagov, nu vom 
diții, vom pleca 
în sate, coborînd 
buz, pentru că ____
bine decît jocul nu te în
vață -
sport care trebuie...
țat, pas cu pas, și că fot
balistul nu este un produ
cător de șuturi, ci un pro
ducător de idei, un produ
cător al ideii că ’ 
cel maj scurt spre 
adversă 
care-I cunoști".

Nu ne 
sperăm 
salt de ________ ____ , _ „
duce și o îmbunătățire a 
calității jc;_’ ' ...........
de pe acum, 
mărenilor — pentru a se a- 
junge, în sfîrșit, la sche
mele mult visate, dar care, 
deocamdată, lipsesc cu de- 
săvîrșire...

la
avea con- 
să jucăm 
din anto

nimie mai

că fotbalul este un 
învă-

ideii că drumul 
poarta 

este drumul pe

rămine 
că acest 
cantitate i

decît să 
: frumos
ne va a-

jocului — vizibilă, 
în cazul băi-

loan CHIRILA

modestie și sîrgutnță. Cu im an
trenor tinăr la timonă, Virgil Dri
dea n, inginer de informatică și 
șef de birou în activitatea 
profesională (la fed de harnic 
cum era șl acum 9 ani, cînd a 
condus prima ședință de antrena
ment, dar parei din ce în ce mai 
bun, mat dibaci Li ale antrenora- 
tului la cei doar 38 de ani al săi), 
in toamnă Metalul Plopeni a avut

Dumitru Mareu, aripa stingă o echipei craipvene Universitatea, este 
de'mai mulți ani unul din subiectele cele mai controversate ale fotbalu
lui nostru. Unii văd in atacantul oltean o extremă de excepție, cu un 
demaraj uimitor, cu o viteză de neegalat (nu intîmplător este poreclit... 
..Mitică glonț"), cu mari posibilități de depășire a oricărui apărător, 
pe care nu de puține ori ii pierde pur și simplu pe drum, alții — nu 
puțini — văd în ei un jucător care păcălește de-a dreptul fotbalul. 
„Este un iepuraș — susțin destui —, după două-trei contacte mai tari cu 
apărătorul advers se ascunde de ei"; „este un jucător cu toane — spu
nea Valentin Stonescu pe vremea cind era antrenorul naționalei —, cum 
so-I ghicesc eu cind are poftă de joc 1" ; „este un atacant la alibi, nu 
e in joc, intră pe centrul terenului, unde nu e locul lui, spre a-și crea 

Florin Hala- 
disputat ia

poate _____
Chihaia sau B Grigore. 
solveați ai 
cu vizibile 
țâ.

Și-acum, 
duzii. Prima 
remarcabilei mobilizări din 
partea tuturor celor 63 de ju
cători bucureșteni pentru .mo
mentul testării fizice" de ieri. 
In al doilea rind, deși princi
pala probă a testului a avut 
un caracter exclusiv atletic 
și. aparent, fără o legătură 
directă eu fotbaluL ea a scos 
ui evidentă eiștignrile de pre
gătire — in special sub rapor
tul rezistenței — dobindite pe 
parcursul actualei perioade de 
iarnă. In al treilea rtad, se 
impune a fi subliniat modul 
de prezentare ta fața comisiei 
de examinare a echipei Di
namo care, după rezultatele 
obținute pe ansamblul acțiunii 

poate 
remar- 
ciștigat 
de pe 

poate, 
mare

cîteva scurte cors
ar fi aceea a 
mobilizări

de testare fizică, se 
spune — așa cum bine 
ca cineva — că a 
„triunghiularul atletic" 
.Republicii". Astăzi, 
un lucru nu de prea 
importanță, dar care cu sigu
ranță se va resimți, miine, ta 
campionat.

Mihai IONESCU

un alibi față de echipă* — spunea, de curînd, antrenorul 
gian la meciul echipei olimpice cv Steaua Roșie Belgrad, 
Spirt.

Crtâ dreptate o* criticii hii Mereu, cită dreptate au cei 
ciază ?

Este foarte adevărat ©ă extremul croiovean joacă uneori 
nit, iar alteori „nu se vede’ pe t'ven. Cum se explică evoluțiile sale 
atit de contradictorii ? După părerea noastră, este vorba în primul rînd 
de FELUL CUM ESTE JUCAT MARCU Tip de aripă lansată, craioveanul 
este permanent tributar calității pasei, o angajării. Cînd e bine des
chis — și asta se intimplă prea rar —, Mareu ,,aă peste cap toată apă
rarea adversă’ și e, firește, un mare pericol pentru orice echipă, cind 
e „jucat fa picior*, cînd e deschis cșa... ca să fie — și asta se intimplă 
prea des — Mareu se chinuie pe el, iși chinuie antrenorii, suporterii.

„Problema Mareu* pare o problemă oarecare, dar nu este.
Acest jucător are mari atuuri ca să hotărască, printr-o contribuție 

importantă, in destule meciuri, victoria echipei sale, lată de ce pro
blema iui merită realmente atenție, nu numai comentarii spirituale.

Deși in faza de apărare aportul lui este destul de redus, deși presin
gul kL are nu o dată valoare formală, Mareu, credem noi, trebuie cul
tivat și lui Mereu trebuie să i se cultive cele 2—3 calități de nota 10 
(prin compcrație cu ce'<ciți), calități care pot reprezenta o armă de 
temut c echipei soie. Renumitul tehnician suedez Bergelin, antrenorul 
c»kbruk> jucător de teme Bo<g. spunea că a luptat de la început pen
tru perfect-«narea șf creșterea calităților elevului său, cele cu care 
s-a impus ulterior co o stea c ten«uV mond-al. „Dacă aș fi căutat să-i 
corectez defectele, aș fi făcut din Borg un jucător obișnuit. Am mers 
pe calitățile lui Borg, nu pe defectele fui-. Mutat s mutandis, teoria lui 
Berge, n ni se pare operantă și în căzui Iu Mareu. Atît cu Dumitrache, 

eh și cu Dobrin s-a greșit - spur azi destui tehnicieni - cind li s-a 
«nit, In oicra jocului lor (exce.ent) din ctoc, și marcaj, și presing, șl 
dublaj, șl deposedare etc., etc.. jubm:nîndu-se implicit randamentul kx’ 
cfe-l-' Cu Mareu povestea e asemănătoare. El știe un lucru foarte bine 
și cu acest lucru ciștigă echipa. Să nu-i cerem, zadarnic, să facâ și 
oAe lucruri pe care nu le poete face. Să-i cerem să se bată în atac 
pină Ic altima picătura de energie, dar să nu-i cerem, de pomană, sa 
Se șî fundaș, pentru că pierde toată lumea, și echipa și Mareu. La 
Kitinda unde Mareu a jucat doar repriza a doua (fnnd imediat după 
tofrcroa sc In joc fouhat foarte dur de fundașul cdvers), fiecare acțiune 
e lui a semănat panică în operarea adversă, creînd pericolul golului, 
tor to sfîrșltul partide!, antrenorul Ho log lan, obiectiv, recunoștea ca 
Mareu a jucat excelent. __l

Folosit bine, „top ura șui Mereu* reprezintă un important atu al echipei 
sale. Asta • toată problema. .

Manus POPESCU

care-l a pre

ne ma ipo me-

ȘTIRI...ȘTIRI...
• TRIAL PENTRU ALCATCI- 

BLl LOTULC1 RBPREZENIATM 
DE TINERET. In cursul acestei 
«tmineți a lost convocat la Bucu
rești — ta vederea unui trial 
ptrin care se urmărește deftaiti- 
varea lotului de tineret — un lot 
de X de Jucători. Printre aceștia: 
Ducadam, Bubeia si Cocaș 
(U.TA.), Condruc, Sahăc, KoCer. 
Mureșan, Terbeș și Bălan (F.C. 
Baia Mare), Vamanu, Chitara. 
Antohi șl C. Soiocnon (SC. Ba
cău), Vidican („U" CSuj-Napoca), 
Oancea (FZUt Reșița), A. Io- 
nescu (Steaua). Bordeiaau (C.S. 
Botoșani). Jucătorii convocați vor 
susține astăzi un joc de trial tn 
Capitala.

• EINTRACHT FRANKFURT 
EVOLUEAZĂ DUMINICA LA O-

La Roma s a ținut PRIMUL CONGRES MONDIAL
AL MEDICILOR DIN FOTBAL

Săptămtaa trecută a avut loc la 
Roma primul Congres al medici
lor sportivi din fotbal (Congresul 
de medicină sportivă aplicată la 
fotbal), organizat de F.I.F.A. In 
colaborare cu Federația Italiană 
de specialitate. Importanța aces
tei reuniuni, la care au fost pre- 
zenți medici de specialitate din 40 
de țări, rezultă și din faptul că 
lucrările sale au fost deschise de 
președintele forului mondial, Joao 
Havelange, iar la ședința inaugu
rală au participat membri al Co
mitetului executiv F.I.F.A. Din 
țara noastră a luat parte la lu
crările congresului dr. Dumitru 
Tomescu, președintele comisiei 
medicale a F.R.F., care ne-a de
clarat următoarele asupra impor
tantei reuniuni din capitala Ma
ltei :

„Congresul s-a bucurat de o 
largă șl competentă participare. 
Cele mal Importante concluzii 
care s-au desprins din desfășura
rea lucrărilor lui stat următoa
rele :

1. Necesitatea ca practicarea Jo
cului de fotbal să poarte ampren
ta medicală oriunde are loc.

2. Să se aplice problema medi
cală, preventiv (ta special), func
țional șl curativ in așa fel tacit 
organismul să fie sănătos spre a 
putea suporta solicitările Jocului 
de fotbal, solicitări care devin tot 
mai numeroase și mai pretențioase
— șl ca pregătire șl ca exprimare
— cu un mare consum de efort 
fizic, nervos și intelectual.

3. Aspectul științific a fost ex
primat prin referatele prezentate 
in cele patru zile ale reuniunii, 
atingîndu-se probleme de fiziolo
gia aparatului cardlo-vascular, a- 
le aparatului pulmonar, probleme 
de biochimie ale organismului in 
efort, de traumatologie, de psiho
logie.

4. S-a accentuat asupra necesi
tății participării psihologiei la 
pregătirea jucătorului modern.

5. S-a insistat asupra colaboră
rii medlc-antrenor-preparator fl- 
zic-pslholog.

ta cadrul Congresului au 
prezentate ÎS referate, două
tre ele aparțlntad subsemnatului. 
Concluziile reuniunii au subliniat 
utilitatea unor asemenea acțiuni 
organizate periodic".

ȘTIRI... ȘTIRI...9 •
RAD EA. Cunoscuta formație vest- 
germană Eintracht FranJcfurt — 
cu internaționalii Grabowski, 
Holzenbein și Pezzey în „un
sprezecelea de bază — va juca, 
duminică, cu începere de la ora 
15, ia Oradea, în compania di
vizionarei A F.C. Bihor.

• MECIURI AMICALE PRO
GRAMATE AST AZI ȘI MILNE. 
ASTAZI : Viitorul Vaslui —
Gwardia Varșovia (ora 15,30), 
F.C. Brăila — Steaua (ora 15,30), 
F.C.M. Galați — Dinamo Bucu
rești (ora 15,15), Rulmentul Ale
xandria — F.C. Argeș (ora 15,45), 
Olimpia Satu Mare — F.C. Bihor 
(teren Someșul, ora 15,15) și 
Rapid — I.C.I.M. Brașov (stadio
nul Giulești, ora 15,30). MÎINE : 
U.T.A. — Fridek Mistek (Ceho
slovacia) (ora 15,30), A.S.A. Tg. 
Mureș — S.C. Bacău (ora 15,15;, 
F.C. Brăila — Dinamo București 
(ora 15,30) și Politehnica Timi
soara — C.F.R. Timișoara (ora 
15.30)
• F.C. BALA 3LARE A REVE

NIT DIN TURNEUL EFECTUAT 
ÎN UNGARIA ȘI CEHOSLOVA
CIA. După turneul din Ungaria, 
fotbaliștii băimăreni au jucat o 
partidă în Cehoslovacia avind ca 
adversară formația V.S.S. Kosice, 
întâlnirea s-a încheiat cu scorul 
de 5—4 (1—2) în favoarea gazde
lor, după ce jucătorii din Baia 
Mare au condus în repriza a 
doua, cu 3—1 și 4—2.

• ...ȘI SPORTUL STUDENȚESC 
DIN BULGARIA ȘI IUGOSLAVIA 
unde a disputat patru jocuri : 
3—1 și 3—0 în dubla întâlnire cu 
Dunav Russe, 2—2 cu Karpacev 
Loveci (în Bulgaria) și 0—1 cu 
Radnicki Niș, (in Iugoslavia).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DIN NOU - TREI AUTO- 

TURISME LA O SINGURĂ 
TRAGERE LOTO

fost 
din-

Florea, Radulescu, D. Georgescu, 
Manolacbe, D. Constantin) sau să 
stimuleze dorința de afirmare a 
altora mai tineri.

Ce atuuri au toate aceste gtn- 
duri de apariție pe prima scenă ? 
Mal tntii o excelentă bază mate
rială, pe care o gospodăresc niște 
oameni harnici, cum ne-au dove- 
dit-o. că sint și cu prilejul Jocu
lui susținut la Plopeni de lotul

MEREU PRINTRE FRUNTAȘE,

un tur mai bun decit Petrolul, 
termininl prima jumătate a cam
pionatului pe locul 2 în seria a 
Il-a, doar la un punct de Viito
rul Scorniceffi, Ia 3 puncte dis
tanță de Petrolul și Ia 5 de Ra
pid — ex-divizionarele A, către 
care se îndreptau pronosticurile 
in ale șefiei seriei și promovării.

Cu o comportare constantă (3 
puncte pierdute acasă, 6 câștiga
te în cele 8 meciuri din deplasa
re), Metalul Plopeni a ajuns să 
se gîndească la Divizia A, adică 
să răscolească orgoliul celor care 
au mai fost pe această scenă, cu 
Petrolul (Gruber, Negoiță, Eparu,

național; după aceea, am zice 
noi, tinerețea și entuziasmul (in
clusiv priceperea) președintelui 
asociației, Ion Radu, și a pre
ședintelui secției, maistrul turnă
tor Mihai Cristache, primul cu 
cîțiva ani mai bătrîn decît antre
norul Dridea, al doilea cam „de 
același contingent"; sprijinul pe 
care îl au din partea conducerii 
întreprinderii mecanice, sprijin 
care a făcut posibil ca sportul 
(nu numai fotbalul) să facă par
te din viața oamenilor de aici; și 
nu, în cele din urmă, lotul de ju
cători, în care experiența celor a- 
mintlți mai înainte se împletește

cu talentul șl dorința de afirma
re a unor tineri, cum sint Savu, 
Rob, Cizmaru, Trache.

„Va promova Metalul Plopeni?"; 
„Va constitui marea surpriză a 
verii ?“, l-am Întrebat pe V. Drl- 
dea. „Îndrăznim să ne gindim la 
această frumoasă aventură. Ne-am 
pregătit cu sirg, cum am făcut-o 
mereu. Viitorul Scornlcești, Me
talul Plopeni, Petrolul, Rulmentul 
Alexandria și Metalul București 
formează plutonul din care — 
printr-o luptă sportivă corectă — 
sc va alege laureata seriei noas
tre". a venit răspunsul. In favoa
rea sau defavoarea fiecăreia din
tre ele se pot face destule cal
cule, dar, cu siguranță, tn între
cerea lor echilibrată Metalul Plo
peni va avea un cuvînt Însemnat, 
„poate chiar ultimul cuvlnt". Așa 
ne-au spus-o Jucătorii, dezvăluind 
buna stare de spirit a lotului. 
Chiar șl a celor mal... bătrîni. Ju
cătorii Metalului Plopeni stat ur
mătorii: Albină și Roman (por
tari) ; Gruber, Bucur, Giba, Ne
goiță, Toma, Toader (fundași); 
Alexe. Trache, D. Georgescu, E- 
paru, Savu, Rob (mijlocași); Flo
rea, Rădulescu, Spiridon, Manola- 
che, Cizmaru, D. Constantin și 
noul promovat, juniorul Mocanu 
(Înaintați).

Marele succes al primei trageri 
obișnuite Loto din această lună, 
desfășurată ' ’’’
care au fost 
țin de TREI 
cia 1300“ și 
substanțiale . _ ____
șl la tragerea următoare, din 
februarie, cînd x"-1 x'
risme au revenit 
Vîrciu Alexandru ,____ ______
Peter Cătălina (Oradea) și Dratt 
Dora (Ploiești) ; de remarcat că 
la aceeași tragere cîștlgurile de 
categoria a Il-a s-au cifrat la 
20.841 lei fiecare !

In fața unui bilanț atît de bogat 
și semnificativ, nu ne mai rămîne 
decît să reamintim că :

a ASTAZI ȘI MÎINE Sîr4 ULTI
MELE ZILE pentru procurarea 
biletelor la tragerea obișnuită 
Loto de vineri 23 februarie 1979.

• NUMAI CINE JOACA POATE 
CÎȘTIGA !

« MAI MULTE BILETE JU
CATE — MAI MULTE ȘANSE DE 
SUCCES !

TRAGEREA PRONOEXPRES de 
astăzi, 21 februarie lfi79, se tele
vizează în direct, începînd de la 
ora 17.45.
CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

RIE 1979
1 : (13 rezultate) 1 va- 
— autoturism Dacia

la 2 februarie, la 
atribuite nu mai pu- 
AUTOTURISME „Da- 
numeroase cîștiguri 
în bani, s-a repetat 

”1 •
alte trei autotu- 

participanților 
(Timișoara),

CONCURSULUI
DIN 18'FEBRUA-

Constantin ALEXE

Categoria 
riantă 25% 
1300

Categoria 
variante a

2 : (12 rezultate) 29.50 
- 9.571 lei ; categoria 3 : 

(11 rezultate) 567,50 variante a 74« 
lei.

Report categoria 1 165.292 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 

obținut pe un bilet jucat 25% de 
TEODOR TODORONI din Morenl 
— Dîmbovița.



TINERII TEN1SMĂNI
IN MECIUL AMICAL CD CEI CEHOSLOVACI

1113 In meci amical la hochei

Tn vederea competițiilor ofi
ciale la care urmează să par
ticipe în sezonul în aer liber, 
tinerii noștri jucători de tenis 
au fost supuși unei noi verifi
cări. După meciul de săptă- 
mîna trecută cu formațiile de 
tineret și juniori ale Ungariei 
cîștigat, ' după cum se știe, de 
sportivii români, „schimbul de 
miine" al tenisului nostru s-a 
confruntat, într-o competiție 
amicală, cu cel cehoslovac.

Disputată, timp de două zile, 
în sala din parcul sportiv „23 
August" din Capitală, întîlni- 
rea s-a încheiat cu rezultatul 
de 8—5 în favoarea tinerilor 
tenismani români (tineret și 
juniori). Este un rezultat me
ritoriu, știută fiind clasa bună 
a tenisului cehoslovac. Cîteva 
dintre meciuri au fost deose
bit de atractive. L. Bucur — 
un tenisman care începe să se 
afirme în ultima vreme — și-a

adjudecat în două seturi întîl- 
nirea cu B. Karlik, la capătul 
unor frumoase schimburi 
mingi. Bine au evoluat, de 
semenea, Marilena Totoran 
Luminița Sălăjan.

Iată ultimele rezultate : 
Antonescu — M. Fassati 7—6, 
6—3; S. Popa — V. Bedrna 
6—7,5—-7; L. Bucur — B. Karlik 
6—3, 6—4 ; Marilena Totoran — 
Iana Schiclova 5—7, 6—4, 6—1; 
Luminița Sălăjan — Natașa 
Piskockova 1—6, 6—4, 6—2;
Cosmina Popescu — Eva 
Ptackova 7—6, 3—6. 6—7.

I. Gv.

de 
a- 
Și

D.

★
Tradiționala competiție „Cu

pa Steaua", cu participare in
ternațională, continuă, înce- 
pînd de azi, In sala din parcul 
sportiv „23 August". întrecerile 
au loc zilnic, pînă duminică, 
de la ora 9.

Alte jocuri de vcriîicarc ale hocheiștilor

LOTUL REPREZENTATIV iNTlLNEȘTE
GALAȚI PE DIZELIST PENZA (U.R.S.S.)

Șl î. J. SOKOLOVO (Cehoslovacia)
sfîrșitul acestei săptă- 
mai precis vineri și 

patinoarul artificial- 
va fi. din nou, 
meciuri interna- 
vorba de prime- 
cele patru părți
le va susține e-

La 
mini, 
șîmbătă, 
din Galați 
gazda unor 
ționale. Este 
le două din 
de pe care 
chipa sovietică de hochei Di- 
zelist Penza în compania se
lecționatei noastre diviziona
re (de fapt lotul reprezenta
tiv), aflată în plină pregătire 
pentru dificilele dispute din 
cadrul grupei B a C.M.

Echipa oaspe este o mai ve
che cunoștință a amatorilor 
de hochei din țara noastră, 
ea evoluînd în sezonul trecut 
la București și Poiana Brașov, 
tot în compania echipei noas
tre reprezentative. Atunci, 
victoriile au fost împărțite : 
la București au cîștigat 
cheiștii români cu 5—2 
1—1, 2—0), iar la Poiana 
șov oaspeții cu 5—3
3— 0, 1—3). Formația din 
za este componentă a primei 
ligi a campionatului sovietic, 
care mai 
știe — 
din care 
teamuri 
Spartak 
Riga, SKA Leningrad.

Dizelist Penza a realizat în 
ultimele etape următoarele re
zultate : 6—3 și 4—4 cu Molot 
Perm — în deplasare, 1—3 și 
5—3 cu Șinnik Omsk (acasă),
4— 2 și 5—3 cu SKA Kuibîșev 
— acasă.

După cum se vede, hocheiș- 
tii din Penza sînt un adversar

ho- 
(2—1, 
Bra- 
d-0, 
Pen-

•> 
are — după cum se 
și o ligă superioară 
fac parte cunoscutele 
TSKA. Dinamo și 
Moscova, Dinamo

PE PISTELE DE ATLETISM
• CEA DE A 10-A EDIȚIE 

a campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit se 
va desfășura în zilele de 24 si 
25 februarie la „Praterhalle" 
din Viena și va reuni circa 400 
de concurenți din 27 de țări. 
Organizatorii au făcut minuți
oase pregătiri pentru a oferi 
un cadru adecvat și condiții 
optime acestui important eve
niment sportiv.

• ORAȘUL ROMA ȘI-A DE
PUS CANDIDATURA la orga
nizarea „Cupei Mondiale" de 
atletism din anul 1981, anunță 
agenția ANSA. într-o declara-

ție făcută presei, primarul Ca
pitalei italiene G. C. Argana 
a declarat între altele: „Sîntem 
interesați să organizăm Cupa 
Mondială pentru 
tehnică a manifestării, 
ecoul său turistic și 
pentru contribuția 
rea sportului, mai 
dul tineretului".

importanța 
pentru 
social, 

la propaga- 
ales în rîn-

TKEI MILE
,indo-

PROPUNERE PENTRU FORMAREA
UNEI ECHIPE COREENE UNICE
LA C. M. OL TENIS OL MASA

CEHOSLOVACIA
R. D. GERMANA 10-4

• PROBA DE
din cadrul concursului „i 
or“ de la Winnipeg (Canada) 
a revenit atletului etiopian Mir- 
tus Yfter —13:12.1, care l-a în
trecut pe cunoscutul recor
dman kenyan Henry Rono, cla
sat pe locul doi cu 13:12,8. La 
săritura cu prăjina, primul s-a 
situat americanul Dan Ripley, 
cu 5,20 m.

PKAGA, 20 (Agerpres). — La 
Hradec Kralove s-a disputat 
cel de-al doilea meci interna
țional amical de hochei pe 
gheață dintre selecționatele Ce
hoslovaciei și R. D. Germane. 
Gazdele au termint din nou 
învingătore, de data aceasta cu 
scorul de 10—4 (3—3,
3—0), autorii golurilor 
Peter Stastny (3), 
Stastny (2), Novy (2), 
Martinec și Marian 
Punctele echipei oaspete 
fost înscrise de Frenzel 
Mark și Unterdoerfel. 
cum se știe, echipa R.D. Ger
mane este una din participan
tele la campionatul mondial 
(grupa B), programat la Ga
lați, în cursul lunii viitoare.

4—1. 
fiind 

Antonin 
Figala» 

Stastny.
au 

(2), 
După.

puternic, foarte potrivit pen
tru o cît mai utilă verifica
re a lotului nostru înaintea 
partidelor din cadrul grupei 
B a C.M. Cum spuneam, pri
mele două jocuri au loc vineri 
și sîmbătă la ora 17, urmînd 
ca, după o zi de pauză, luni 
și marți să se dispute alte 
două confruntări, repetîndu-se, 
astfel, ciclul competițional al 
campionatului mondial.

în continuarea pregătirilor 
echipei naționale, în zilele de 
2 și 3 martie lotul nostru re
prezentativ va lntîlni, tot la 
Galați, echipa T. J. Sokolovo 
din Cehoslovacia, o formație 
cu un alt stil de joc, ceea ce 
va asigura. în continuare, o 
bună și utilă verificare a pre
gătirii jucătorilor noștri frun
tași.

PHENIAN, 20 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
ACTC, președintele Comitetu
lui director pentru cultură fi
zică și sport și președintele 
Asociației de tenis de masă din 
R.P.D. Coreeană au adresat, la 
20 februarie, o scrisoare con
ducătorilor organizațiilor spor
tive similare din Coreea de 
Sud, în care le propun forma
rea unei echipe unice a Nor
dului șî Sudului Coreei, care 
să participe la cea de-a 35-a 
ediție a campionatelor mon
diale de tenis de masă pro
gramate în capitala R.P.D. Co
reene, Phenian, între 25 apri
lie și 6 mai a.c.

Arătînd că formarea unei e- 
chipe unice a Coreei va putea 
avea efecte pozitive în promo
varea colaborării și coeziunii 
dintre Nord și Sud și va 
bucura poporul coreean care 
dorește reunificarea națiunii, 
scrisoarea exprimă, în înche
iere, convingerea că organiza
țiile din Sud vor fi de acord 
cu această inițiativă și speră 
ca reprezentanții asociațiilor 
de tenis de masă din cele două 
părți ale Coreei să se întîl- 
nească în acest scop la 27 fe
bruarie, la Panmunjon — a- 
rată agenția citată.

.□INZeRESQZST.BQINQ
ÂOÎO ECHIPELOR DISPĂRUTE

Campionatul de baschet mas
culin al Italiei a început fără 
prezența unor echipe fruntașe 
ca, de pildă, campioana țării, e- 
chipa „Mobilgirgi", și fosta 
campioană, „Foresta Cantu", 
lipsă la apel fiind și echipa 
„Cinzano". Nu încercați să vă 
dumiriți cum au putut dispă
rea dintr-o dată echipe cu fai
mă mondială, participante cu 
succes la Cupele europene. Ele 
și-au schimbat — după cum 
scrie ziarul italian „CORRIERE 
DE LA SERA" — doar patronii. 
Astfel, „Mobilgirgi" se cheamă 
acum „Emerson" (după o firmă 
producătoare de aparate tele
fonice). „Cinzano" a devenit 
„Billy" reprezentînd în cam
pionat băuturile răcoritoare, 
„Altea" e acum „Arigoni" și 
face reclamă bomboanelor spir
toase, „Fernet Tonic" și-a 
schimbat numele în „Amaro 
Harris" (tot de băuturi al-

CAMPIONI „Of RUTINA'*

TELEX e TELEX • TELEX © TELEX
CICLISM • Turul Medlteranei 

a fost cîștlgat de rutierul fran- 
o- 
la 
16

cez Michel Laurent, urinat de 
landezil Gerrie K net emana — 
8 sec. și Eddy Shippers — la 
sec. Ultima etapă (Antibes 
Menton, 51 km) a revenit 
sprint olandezului Jan Raasm 
lhl0:01 (medie orară de 43,713 km).

la 
In

HANDBAL • La Bratislava, In 
med tur pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei cupelor" (femi
nin), echipa sovietică Jalglrls 
Kaunas a întrecut cu 18—15 
(9—10) formația cehoslovacă To- 
polniky. în aceeași competiție, 
T.S.C. Berlin a cîștlgat cu 22—14 
(12—7), pe teren propriu, inttlni-

„TURNEUL PRIMĂVERIIU BOX
(Urmare din pag. 1)

tatele (semimijlocie) : C. Tlvdă 
(Rulm. Bîrlad) b.ab.2 D. Neagu 
(Oțelul Tirg.), Gh. Simion (Dina
mo) b.p. Gh. Costache (Rapid), 
M. Ichlm (Unirea Focșani) b.p. 

' N. Balaban (Dacia Pitești), Gh.
Dicu (Rapid) b.p. C. Clucă (Met. 
Oțelul roșu), 1. Budușan (Metalul 
Buc.) b.ab.3 M. Ungureanu 
(St.r.Bv.), C. Pimecl (Met. Tîrg.) 
b.p. V. Fărcău (U.M. Timiș). T. 
Chlșcă (Minerul Moldova Nouă) 
b.ab.3 Gh. Găvăzuc (Motorul A- 
radj, Gh. Plăleșu (Vilt. Cj.-Nap.) 
b.p. I. Sala (C.s.M. Reșița), St. 
Imbre (Voința Br.) b.p. T. David 
(B.C. Br.), c. Bujor (Motorul 
Arad) b.p. Gh. Illsel (Mureșul 
Tg. M.) — decizie eronată : cat. 
mijlocie : Gh. Constantin (Met. 
Cuglr) b.p. C. Drehluță (Voința 
Pl.), AI. Crlșan (A.S.A. Cj.-Nap.) 
b.p. A. Hîrtoneanu (Mot. Arad), 
V. Silaghi (Dinamo) b.ab.l P. 
Stere (Urbls Buc.)

T. SIRIOPOL — coresp.

BRAILA. Meciurile „ușori' 
Ior“ au fost caracterizate 
dîrzenia deosebită cu 
concurenții și-au apărat 
sele. Cele mai frumoase parti
de au fost I. Corneanu (Farul) 
— M. Turcaș (Constr. Huned.),
M. Ciubotarii (C.F.R. Timiș.) —
N. Costin (Steaua), în care pri
mii au cîștigat la puncte. Ce
lelalte rezultate : M. Stamates- 
cu (Met. Buc.) b.ab. 2 N. Cer
nea (B.C.G1.), P. Mo.șuț (Si- 
mared B. Mare) b.p. V. Ro- 
mașcanu (Nicolina), A. Prisă-

de 
care 
șan-

caru (Șt. r. Bv.) b. ab. 3 I. 
Cojocaru (Met. Tîrg.), L. San
du (Prahova Pl.) b.p. M. Ivan- 
ciu (B.C. Br.), C. Hajnal (Stea
ua) b. ab. 2 Gh. Silaghi (Met. 
Salonta), Gh. Iancu (Rapid) b. 
p. I. Parepa (Met. Buc.), M. 
Mihalache (Farul) b.p. Gh. Ba- 
criș (C.F.R. Cv.), Tr. Gavrilaș 
(Voința Buc.) b.p. V. Nuțu 
(Rapid), I. Cheltuianu (C.S.M. 
Tulcea) b. ab. 2. Gh. Dumitraș 
(Arieșul Turda).

In reuniunea de luni seara. In 
disputele „penelor" s-a înregis
trat prima surpriză pe jingul brăl- 
lean. Componentul lotului națio
nal, Ion Lungu (B.C. Galați) a 
fost învins la puncte de A. zbu- 
ghin (Nicolina Iași). Celelalte/ re
zultate (cat. pană) : D. Crlșan 
(C.S. Zalău) b.p. N. Gurban 
(Steaua), I. Enciu (St.r.Bv.) b.ab.3 
C. Bolea (PEPA Blrlad), I. Guță 
(B.C. Br.) b.p. G. Ciocîrlan (Met. 
Tîrg.), I. Covaci (C.S.M. Reșița) 
b.p. Fi. Bulancea (Constr. Vaslui), 
I. Sandu (Prahova Pl.) b.p. I. 
Mtrza (C.F.R. Timiș.), V. Duchln 
(Rapid) b.p. Gh. Sorescu (A.S.A. 
Tg. Mures), M. Dumltrache (Oțe- 

. Iul Gl.) b p. Gh. Sandu (Constr. Slo
bozia), I. Neagu (Progr. Br.) b.ab.2 
I. Cugluleac (Semănăt. Buc.), C. 
Dumitru (Vulcan Buc.) b.ab.3 V. 
Budurol (Dacia Pitești), P. Roșea 
(B.C. Gl.) b.dese.3 V. Moldovan 
(Met. Oț roșu), M. Kemal (Fa
rul) b.ko.2 M. Onofrel (S.C. Ba
cău). I. Motroc (A.S.A. Cj.-Nap.) 
b.p. P. Tstrate (Energ. Cîmplna), 
V. Bughln (Nicolina Iași) b.p. Al. 
Barbu (Litoral Mang.)

rea cu formația Institutului de 
cultură fizică și sport din Sofia. 
• La Zaragossa, în meci interna
țional amical masculin : Spania 
— Bulgaria 25—18 (11—10).

SCHI • Campionatele mondiale 
de schi-fond pentru juniori s-au 
încheiat La Sainte Anne (Quebec) 
cu proba de sărituri de la tram
bulină, cîștigată dc canadianul 
Horst Bulau — 240.4 p. In ștafeta 
feminină 3X5 km, prima s-a cla
sat echipa R.D. Germane — 
50:00,19 urmată
Suediei — 50:33,17 și U.R.S.S. — 
51:16,75. e Competiția de sărituri 
desfășurată în Elveția s-a înche
iat cu victoria elvețianuilui Ro
bert Moesching, care a totalizat 
în trei concursuri 732,3 p. L-au 
urmat Peter Leitner (R.F. Ger
mania) — 703,7 p și Mathias Ruse 
(R.D. Germană) — 706,4 p. In ul- 
timuil concurs, disputat la Dngel- 
berg, învingătorul a avut sărituri 
de 116,5 m ..........

tenis
Ocleppo a 
turneul de 
căruia l-a 
6—4 pe francezul ___
Caujo-lle. La simplu femei : Ol ga 
Morozova (U.R.S.S.) — Anne-Ma- . _ . ._ . . - . 6_2

Mar 
Jose 
6—1,

Ziarul elvețian „SPORT", care 
apare la Zurich, are referiri In
teresante la ultima ediție a cam
pionatelor europene de patinaj 
artistic desfășurată la Zagreb. 
Dintre acestea, spicuim :

„La prima vedere, ultimele a- 
pariții ale patinatorilor artistici 
nu au adus nimic nou. Dacă 
n-ar fi acel amănunt foarte clar 
vizibil : nivelul întrecerilor de la 
Zagreb a fost îngrijorător de 
slab. Nici unul dintre campioni 
n-a fost obligat să se întrebuin
țeze la maximum, pentru a-și a- 
sigura titlul. Este cazul celor doi 
reprezentanți ai R.D. Germane, 
Jan Hoffmann și Anett POtzsch, 
campionii probelor individuale. 
Aceștia n-au riscat nimic tn 
proba figurilor libere, decisivă,

de formațiile

și 113,5 m.
• /talia nul Gianni 
terminat învingător In 
la TouKxuse, în finala 
întrecut cu 6—3, 6—1, 

Jean-Francois

rle Casado (Franța) 6—1, 
a în finala de la Vina del 
(Chile), jucătorul argentinian 
Luis Clerc l-a învins cu 
6—3 pe chilianul Belus Prajoux.

N. COSTIN, coresp.

PROBLEMELE SPORTULUI
în S.U.A. a fost adoptată le

gea de reorganizare a sportu
lui. în conformitate cu preve
derile acesteia, statul acordă o 
subvenție de 16 milioane do
lari. sumă care se dovedește 
a fi total insuficientă dacă se 
ține seama de nevoia acută de 
modernizare a stadioanelor și 
centrelor sportive dedicate dis
ciplinelor olimpice ca și de 
crearea medicinii sportive, 
inexistentă într-o formă orga
nizată în S.U.A. în legătură 
cu aceste probleme, ziarul pa
rizian „L’HUMANITE" scrie :

„în urma creării unei co
misii pentru studierea situa
ției sportului amator în S.U.A., 
de către fostul președinte Ge-

CAMPIONATE IN EUROPA
SPANIA (et. 21) : în meci derby, 

C.F. Barcelona a dispus de Real 
Madrid cu 2—0 șl, astfel, echipa 
madrilenă a cedat locul 1 In cla
sament formației Gijon, care a 
învins cu 3—2 pe Real Sociedad. 
Alte rezultate : Palmas — Sala
manca 4—0 ; Hercules Alicante — 
Espanol Barcelona 3—3 ; Atletico 
Madrid — Zaragoza 3—1 ; Celta 
Vigo — Vallencano 2—1 ; Huelva
— Sevilla 2—i ; Burgos — San
tander 1—0 ; Athletic Bilbao — 
Valencia 2—0. Clasament : 1. Gi
jon — 29 p ; 2. Real Madrid — 
28 p ; 3. Real Sociedad — 24 p.

R. D. GERMANA (et. 14, prima 
din retur) : Sachsenring Zwickau
— Stahl Riesa 4—2 ; Carl Zeiss 
Jena — Lokomotive Leipzig 0—2 ; 
F.C. Karl Marx Stadt — F.C. 
Magdeburg 3—1 ; Wismut Aue — 
Rotwelss Erfurt 3—1 ; Chemle 
Halle — Dynamo Berlin 0—0. Sur
prinzătoare slnt infringerlie echi
pelor din Jena șl Magdeburg. Me
ciurile Union Berlin — Hansa Ros
tock și Chemle Bohlen — Dynamo

Dresda au fost aminate din cauza 
timpului nefavorabil. Clasament : 
1. Dynamo Berlin — 26 p ; 2. Dy
namo Dresda — 19 p (un joc mal 
puțin) ; 3. Lokomotive Leipzig — 
19 p.

BULGARIA (et. 17) : Levskl 
Spartak Sofia — Trakia Plovdiv

0—0 ; Lokomotiv Sofia — Plrln 
Blagoevgrad 0—0 ; Spartak — Sla
via Sofia 1—0 ; Botev Vrața — 
Akadeiîîik Sofia 1—1 ; Cemo 
More Varna — Cernomoreț Burgas 
0—0 ; Beroe Stara zagora — Sll- 
ven 2—1 ; Marek Stanke Dlmi- 
trovo — Hașkovo 3—1 ; Lokomotiv 
Plovdiv — Ț.S.K.A. 1—1. Clasa
ment : 1. Ț.S.K.A. — 25 p ; 2.
Levski Spartak — 23 p ; .3. Marek
— 20 p.

eoolice e vorba) și așa mal 
departe. Din 14 echipe partici
pante in grupa A. 6 poartă 
acum alte nume și fac reclamă 
de la înghețată la... galoși. La cel 
18 jucători americani prezenți 
în formații s-au mai adăugat 
alți 8...

în grupa a 2-a situația e și 
mai confuză. Aici și-au făcut 
apariția 28 jucători americani 
de culoare, în frunte cu John 
Soetter și Mell Davis, foști 
componenți ai echipei S.U.A. 
S-a calculat că din marele nu
măr de baschetbaliști impor
tați s-ar alcătui 5 echipe, cu 
cîte două garnituri fiecare.

Dacă se mai calculează că 
„legiunea străină“ costă peste 8 
miliarde lire, se ajunge la con
cluzia că amatorii de baschet 
din peninsulă pot viziona un 
spectacol și mai multe vedete, 
dar, In nici un caz. baschet 
italian

adoptind execuții „de rutină*, 
prin care se evită de obicei gre
șelile care pot fi fatale.

Ca și pini acum specialiștii 
„liberelor", englezul Robin Cou
sins și elvețianca Denntse 
Biellmann, n-au avut nici o 
șansă practică de ciștig. Deși 
ponderea figurilor obligatorii 
este actualmente limitată la 30 
la sută, tot acestea sînt, de fapt, 
testele care prefigurează clasa
mentul final. Federația interna
țională de patinaj ar trebui să 
hotărască definitiv calea ce este 
de urmat : cea proprie viziunii 
eîtorva specialiști, care urmează 
orbește „fetișul* acestor figuri 
obligatorii, sau aceea dragă ma
jorității iubitorilor acestui sport, 
situați pe linia creatoare a in
terpretărilor artistice".

raid. Ford, s-a ajuns la con
cluzia că nimic nu se poate 
înfăptui,în viitor fără reforme 
substanțiale. Comisia a desco
perit o serie de grave neajun
suri. ca de pildă : slaba legă
tură dintre sport si cuceririle 
științei, lipsa medicinii spor
tive, permanenta penurie de 
mijloace financiare a cluburi
lor ce practică disciplinele o- 
limpice. Concluzia finală a co
misiei este de-a dreptul sur
prinzătoare : „în S.U.A. prac- 
ticanții amatori activi ai spor
turilor nu depășesc numeric pe 
aceia ai unei țări cu populație 
redusă. Majoritatea tinerilor au 
o atitudine indiferentă față de 
sport".

FRANȚA (et. 27) : Nisa — La
val 2—1 ; Nantes — Marsilia 2—2 ; 
St, Etlenfîe — Monaco 1—0 ; Meta
— Reims 2—1 ; NImes — Lille 
3—2 ; St. Germain Paris — An
gers 11—1 ; Bordeaux — Lyon 1—0; 
Strasbourg — F.C. Paris 3—0. De 
notat noua victorie a liderei șl 
ascensiunea ecMpel St. Etienne- 
Clasament : 1. Strasbourg — 40 p; 
2. Nantes — 36 p ; 3. St. Etienn®
— 36 p.

ANGLIA ȘI OLANDA. Datorită 
condițiilor atmosferice nefavora
bile, care au făcut terenurile de 
joc impracticabile, meciurile nu 
s-au disputat. Din această cauză, 
tn Olanda, de 6 săptămînl nu s-a 
desfășurat nici o e^ană r

ALTE MECIURI
• Echipa R. F. Germania (cara 

se pregătește pentru meciul cu 
Malta din preliminariile C.E.) a 
fost învinsă cu 3—1 de formația 
V.f.B. Stuttgart ! A Roda Kerk- 
rade (Olanda) — Fortuna Dtlssel- 
dorf 1—2 o în turneul de juniori 
de la Viareggio : Roma — Floren
tina 1—0 : Mexic — Sel. Cracovia 
1—0.
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