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„Centura de aur“ îa box

ASTĂ-SEARĂ, PRIMELE SEMIFINALE
• 12 pugiliști români pe programul de azi, intr-o companie 
puternică: boxeri din Cuba, U.R.S.S., R.D.G. și R.F.G. 9 Ieri, Simion 
Cuțov și Carol Hajnal, victorioși înainte de limită, iar Daniel

8 PAGINI - 30 BANI Joi 15 martie 1979

Radu — o revelație
Din nou iubitorii sortului cu mănuși din Capitală au umplut 

aproape complet tribunele Palatului sporturilor și culturii, dornici 
să urmărească întrecerile celei de a VHI-a ediții a turneului in
ternational „Centura de aur**. In cele două reuniuni de ieri s-au 
disputat ultimele partide ale sferturilor de finală, învingătorii 
de miercuri avind asigurat de pe acum un loc pe podiumul de 
premiere al prestigioasei competiții organizată anual de federS 
ția noastră de specialitate. Participanții la acest important mo
ment al întrecerii au depus mari eforturi pentru a urca încă 
o treaptă spre actul final al competiției.
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Așa a înscris .Murariu 
cea de a doua încercare 

pentru Steaua
Foto : D. NEAGU

Timp de 4 zile, la Hunedoara

ÎNOTĂTORII, ÎN APRIGĂ DISPUTĂ 
PENTRU TITLURI ȘI RECORDURI

Vă mai reamintiți „serialul" 
concursurilor de la Hunedoa
ra din primăvara trecută, în
cheiat cu mai multe rezultate 
valoroase și cîteva recorduri de 
excepție 7 După exact un an, 
cei mai buni înotători ai tării 
se reîntîlnesc în frumoasa pis
cină din acest municipiu. în- 
cercînd să repete cel puțin is
prăvile de anul trecut.

Disputa în cele 29 de finale 
ale campionatelor naționale, 
împărțite într-un mod mai ra
țional, pe parcursul a patru 
zile, va fi foarte strînsă și, cu 
cîteva mici excepții, este greu 
de pronosticat cine vor fi noii 
campioni. Miza întrecerilor din 
acest an este însă mult mai 
mare pentru participanți decît 
la ediția trecută. Duminică 
seara, antrenorii Ioturilor re

în ajunul primelor jocuri ale grupei B a C. M. de hochei

ZECE ECHIPE GATA DE START!
© Primele 4 clasate

se califică pentru
Jocurile Olimpice
de la Lake Placid

.\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
Zece reprezentative naționale 

își încep mîine întrecerea, la 
Galați, în cadrul grupei B a 
campionatului mondial de ho
chei.

La startul ediției din acest 
an, a 23-a din istoria compe
tiției, vor fi prezente urcătoa
rele echipe : Austria, R.P. Chi
neză, Danemarca, Elveția, B.D. 
Germană, Japonia, Norvegia, 
Olanda, Ungaria si România, 
împărțite în două serii preli
minare.

întrecerea de la Galați trebuie 
să desemneze nu numai forma
ția care va evolua anul viitor 
în grupa A a campionatului 
lumii și pe cele 4 (!) echipe 
care vor juca în 1980 în grupa 
C, ci și. în mod exceptional, 
pe cele 4 reprezentative cu drept 
de _ participare Ia ..Olimpiada 
albă“ de la Lake Placid. Aceste

STEAUA S-A LANSAT ÎN CURSA 
. PENTRU TITLU LA RUGBY: 

10-6 CU DINAMO
Atmosferă săr

bătorească ieri 
după-amiază în 
Parcul Dinamo: 
un teren (le joc 
excelent, o vreme’ 
primăvăratică, sti
mul de optimism, 
un public dens 
(pentru o zi de lu
cru), iată destule 
imbolduri pentru 
a face din meciul 
Dinamo — Steaua 
un adevărat derby 
sportiv, cele două 
teamuri grupînd, 
la ora actuală, e- 
Jita rugbystică a 
Capitalei. Și, to
tuși, ca în atîtea 
alte rînduri cînd îl 
aștepți, „marele 

rugby" a fost prezent doar spo
radic la mult așteptatul ren- 
dez-vous. Așadar, un derby mi
nor 7 Nu chiar așa. Pentru că 
Steaua, mai ales, ne-a oferit 
cîteva mostre (e drept, scurte) 
de ceea ce este ea în stare a- 
tunci cînd joacă cu adevărat. 
Este vorba de cele două „mi- 

prezentative vor da o formă 
concretă actualului Iot olimpic, 
vor face o primă selecție a e- 
chipelor naționale ce ne vor 
reprezenta anul acesta în „Cu
pa Europei" si vor nominaliza 
pe cei ce vor lua startul peste 
două săptămînî la meciul Polo
nia — România.

Cu un foarte mare interes 
sînt așteptate evoluțiile înotă
toarelor Carmen Bunaciu și 
Irinel Pănulescu. la prima lor 
ieșire publică după turneul 
transoceanic. Ambele au lucrat 
intens în ultima vreme si vor 
încerca să exprime cifric saltul 
înregistrat..

Și celelalte campioane ale 
tării (Camelia Hoțescu, Ligia

(Continuare în pag. a 7-a)

Patinoarul din Galați — gazda întrecerilor campionatului mondial,
aspecte plăcute, dar și cele mai 
puțin plăcute, reprezintă, fără 
discuție, „mobilul" competiției 
gălătene. garanția unor jocuri 
aprige, viu disputate si — nu
trim speranța — de bună ca
litate. 

ni-reprize“, a cite 8-10 minu
te, cînd a și marcat două fru
moase încercări. (Păcat că nu 
a avut resurse de a insista!). 
Iar Dinamo, la rindu-i, și-a 
demonstrat capacitatea în ju
rul minutului 60 cînd a avut 
o tresărire de orgoliu (semna
tă Gicâ Dărăban) care, dacă 
s-ar fi transformat in eseu, ar 
fi întors, desigur, soarta par
tidei.

Steaua a ciștigat meritat» 
10—6 (4—3), demonstrînd că în 
momentul actual este cel mai 
bun XV național, cu o înain
tare de fier care știe să frîngă 
rezistența adversarilor. în 
schimb, Dinamo nu a știut să 
contracareze superioritatea Ste
lei printr-un joc activ în 
cîmp, care se cerea mai iu
te, în măsură să descumpăneas
că o „mașină de rugby", apa
rent mai greoaie. După păre
rea noastră, jocul l-a pierdut 
însă „deschiderea" (Paraschiv 
— Marghescu), care nu a va
lorificat multe baloane.

Cum s-au înscris cele 16 
puncte 7 Min. 6: atac stelîșt 
prin Postolaclîi, Marin Ionescu, 
grămadă deschisă, deschidere 
rapidă spre treisferturi și ari
pa TELEAȘA — încercare: 
0—4. Min. 28 : Zafiescu I pla
caj întîrziat asupra lui CON-

Dim'rtrie CALLIMACH1

(Continuare in pag. a 7-a)

Pregătirile fotbaliștilor pun, in continuare, probleme

SELECȚIONERII Șl SELECȚIONABIUI SE CONFRUNTĂ
CU DIFICULTĂȚILE DEFINITIVĂRII ECHIPELOR

Ieri, pe Stadionul
Testul comun al loturilor A 

și olimpic, susținut ieri dimi
neață pe Stadionul Republicii, 
a atras în tribune, pe o vreme 
frumoasă, un număr de apro
ximativ 10 000 de spectatori, 
întîlnirea, al cărei scop a fost 
verificarea și pregătirea selecțio- 
nabililor, a scos în evidență, pe 
lîngă ineditul și interesul me

Ținînd seama de rezultatele 
ediției trecute . a competiției, 
desfășurată în martie 1978 la 
Belgrad, si mai ales de rezulta
tele diferitelor întîlniri inter
naționale amicale din acest se
zon, după părerea noastră cels

Seria meciurilor primei reu
niuni a fost deschisă de cam
pionul țării la categoria semi- 
muscă. Alexandru Turei, și 
bulgarul Nicola Petrov. Româ
nul a ciștigat fără drept de 
apel confruntarea, dar evoluția 
sa a fost mult mai puțin con
vingătoare decît in trecut. Tu
rei a fost lipsit de viteza de 
execuție în seriile de lovituri 
și de vigoarea ce-1 caracteri
zează. La aceeași categorie, 
Adem Săli și campionul vest- 
german Ștefan Gerlel au ofe
rit un meci deosebit de plăcut, 
cu faze frumoase de box. Pen
tru un plus de claritate, spor
tivul oaspete a primit decizia 
la limită (3—2). Cel mai bine 
dintre „semimuștele** noastre (Continuare in pag. a S-a)

lnvingîndu-l pe bulgarul Nicola Petrov, Alexandru Turei (dreap
ta) s-a calificat în semifinale. Fotot Vasile BAGEAC

Republicii, Lotul A — „Olimpicii'* 2-2 [1-2]
ciului, destule carențe de ordin 
tehnico-tactic de ambele părți, 
și îndeosebi, la jucătorii lotului 
A, care au evoluat, în cea mai 
mare parte a timpului, confuz 
și insuficient de convingător, 
ceea ce a permis „olimpicilor" 
să manifeste o ușoară superio
ritate în ansamblu și un plus 
de periculozitate în acțiunile

grupa B Foto : N. DRAGOȘ
mai mari posibilități de 
calificare pentru turneul final 
(locurile 1—4) le au reprezenta-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a S-a) 

s-a prezentat Ion Boboc. Bine 
pregătit fizic, cu forță în lo
vituri, el l-a dominat cu auto
ritate pe Marcel Constantin, 
obținînd decizia în unanimi
tate.

La „semimijlocie", fostul 
campion, Cornel Hoduț, a în- 
tîmpinat dificultăți în disputa 
cu tînărul și curajosul con- 
stănțean Teodor Spînu numai 
în prima repriză, cînd a fost 
chiar depășit. Din rundul doi, 
experiența și valoarea rapidis- 
tului l-au ajutat să tranșeze în 
favoarea sa pasionanta lor dis-

Mihoi TRANCĂ 
Paul 1OVAN

ofensive. Prima repriza — des
tul de săracă în faze de poartă 
— a fost, oarecum, salvată de 
înscrierea a trei din totalul ce
lor patru goluri ale meciului. 
Au marcat în ordine: DORU 
NICOLAE, în min. 9, cu un șut 
frumos sus, la colț, gol realizat 
insă pe fondul unei poziții de 
ofsaid< CĂMATARU, în min. 
29, care a reluat cu capul în 
poarta neinspirat părăsită de 
Coman, o centrare in extremis 
a Iui Crișan ; IVAN II. în min.

38, cu un șut puternic, fără pre
luare, dintr-o excelentă pasă la 
întîlnire a lui Doru Nicolae.

După pauză — deși s-au ope
rat o serie de modificări în 
ambele formații, în urma căro
ra unii presupuși titulari ' au 
fost înlocuițî cu rezerve — în
trecerea a fost ceva mai dina
mică, cu mai multe acțiuni de

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ln avanpremiera ediției de vară 
a „Daciadei"

IA MAS BUCUREȘTI, 
DUPĂ-AMIAZĂ 

CULTURAL-SPORTIVĂ
Azi, începînd de la orele 

15, clubul și bazele sportive 
ale IREMOAS din Capitală 
vor găzdui o după-amiază 
cultural-sportivă organizată 
de A.S. „URBIS“, din pro
gramul căreia notăm : sim 
pozionul pe tema educației 
prin muncă și sport (cu par
ticiparea maestrului emerit 
al sportului Cristian Gațu), 
demonstrații de haltere, 
lupte, scrimă și box, un si
multan de șah, întreceri de 
handbal și fotbal.



La dispoziția bucureștenilor

Omul care a înfruntat trăsnetul

ȘTEFAN BUIA

40 DE „CUPE 
PENTRU MIȘCARE, 

RECREAȚIE 
SI SĂNĂTATE

IAL

Cu cîtva timp in urmă am a- 
vut o convorbire cu un trăsnit. 
Nu zîmbiți. E vorba de un trăs
nit adevărat, un om care a fost 
victima unei descărcări electri
ce. L-am întîlnit la Năsăud, în
conjurat de cîțiva elevi de-ai 
Băi, de la cercul de radioama
torism al Casei pionierilor și 
Șoimilor patriei.

— Cum s-a întîmplat ?. l-am 
Întrebat pe Ștefan Buia, care, 
cu letconul în mină, făcea 
niște lipituri la un aparat de 
radio-emisie.

— Mă aflam la înălțime, pe 
una dintre crestele Munților 
Rodnei.

— Plimbare ?
— Nu. încercam să bat un 

record, dacă se poate spune 
așa.

bara republicană, de la Poneas- 
ca, a „vinătorilor de vulpi“. La 
campionatele republicane de 
ultrascurte, Buia cu feciorii lui 
se „bat" de la egal la egal cu 
ingineri electroniști, cu cei mai 
buni radioamatori din țară. Are 
și din ce alege : 120 de elevi. 
Intimplarea de pe munte 
l-a speriat pe Buia.

— Bine. bine, dar acolo, 
unde are curent electric ?

— Iși cară acumulatorii 
de 30—40ranița. Acumulatori 

kg. Sport, nu glumă ! 
între timp. Ștefan 

întors și și-a reluat

nu

de

cu

— Record de altitudine ?
— Nu. Record... 

ultrascurte. Știți, 
propagă numai in 
tă. Ca la T.V. Cu 
sus, cu atit „bați" _
te. Tocmai „prinsesem" un ra
dioamator din Podișul Boemiei, 
iată aici. chiueselul. adică 
„Q.S.L.", scrisoarea de confir
mare.

— Și atunci s-a dezlănțuit 
furtuna 7

— Da. De fapt, se anunțase 
din vreme, dar eu voiam, să 
transmit „73“, adică „salutări", 
cum se zice in codul nostru, 
Cind am văzut fulgerarea șl am 
Simțit arsuri in tot corpul. 
Ui-am dat seama că sînt rănit. 
Am început să mă Urăsc și, 
după două ore am ajuns la un 
refugiu de-al tăietorilor de 
lemne. Aceștia m-au găsit le
șinat și m-au dus la spital. A 
urmat transplant de piele, as
tuparea „canalelor" și arsurilor 
pe care le-au făcut cure nț ii.

Zicînd acestea, iși dezvelește 
bustul și ne arată o mulțime 
de cicatrici. Parcă ar fi fost 
ciuruit de schije.

Ștefan Buia iese. Rămin cu 
tovarășul Vacile Petri, directo
rul Casei pionierilor si șoimilor 
patriei.

— A realizat lucruri de ex
cepție Buia al nostru, zice di
rectorul, cu glas incet, ca în- 
tr-o confesiune. Are 11 elevi 
care au obținut autorizație să 
lucreze emisie-recepție : Gra- 
țian Hora, Lucian Gălătan, Pe
tru Drăgan etc., iar echipa de 
fete — Adela Apostolescu, Cri- 
na Dobăceanu. Anca Cleja — 
a ciștigat premiul special la ta-

radio, 
acestea 
linie dreap- 
cit ești mal 
mai depar- 

l"

La 
se

Buia s-a 
lucrul.

— Proiecte de viitor ?, între
băm.

— Ce iși poate dori un radio
amator decit... Q S.L.-uri de la 
distanțe cit mai mari ? Sper să 
le primesc realizind reflexe de 
U.U.S. prin ...Lună.

îl privesc uimit. Ce o mai 
fi și asta ?

— Nu mă priviți așa. Sînt eu 
trăsnit la propriu, dar nu și Ia 
„figurat O să-mi realizez vi
sul. Am mai realizat legături 
folosind roiuri de meteoriți. 
Deocamdată am „pus stăpinire" 
pe vechiul releu de televiziune 
de pe Rodna Pot „bate" 
distanțe respectabile ca 
transmit tuturor radioamatori
lor un călduros .,73“. Adică... 
„salutări".

la 
să

Sever NORAN

în pădurea Pustnicul — Bră- 
nești din apropierea Capitalei 
s-a reluat activitatea la Centrul 
de instruire și antrenament, pen
tru începători și avansați, la o- 
rientare turistică. înființat anul 
trecut, in primăvară, de către 
comisia municipală București de 
turism-alpinism și orientare, 
Centrul și-a adus o contribuție 
însemnată, de-a lungul a peste 
♦0 de duminici, la îndrumarea șl 
angrenarea a numeroși tineri și 
virstnici in practicarea orientării 
turistice in cadrul „Daciadei“.

Întreruptă pe timpul perioadei 
de iarnă, acțiunea a fost reluată 
cu un concurs model pentru 
sportivi și arbitri, dotat cu o 
cupă. Deși vremea a fost destul 
de rece, aproape o sută de bucu- 
reșteni au parcurs cele două tra
see stabilite, unul pentru inițiere 
(de 2 500 m lungime, cu posturi 
ușor de atins) și altul de 8 000 m 
mult mai greu, pentru sportivii 
cu experiență. Trofeul a revenit 
junioarei Constanța Ciobanu.

Zilele ------ - ' ‘ J—-•*—*—*
întrecerea 
Martie". __ ------ _
densă a acoperit pădurea, în pri
mele ore 
fele d.n 
instituții 
trecut pc 
loc, La 
s-au situat _____ ____
Stela Stoia-n de la asociația spor
tivă „IC. Chim**, iar la avansate 
Aura S-șu și Ioana Stroe de la 
asociația soortivă „Dacia". Se 
scontează că acest gen de între
ceri va fi permanentizat. Astfel, 
peste 40 de duminici de acum 
înainte iubitorii „sportului pădu
rilor" au prilejul să se destindă 
în mijlocul naturii printr-un a- 
devărat ioc cu harta sf busola.

Ion HOABAN

UN GRUP DE TINERI 
ELEVI DIN comuna Că- 
preni, jud. Gorj ne-a tri
mis o scrisoare în care ni 
se spune: „împreună cu 
profesorul de educație fizi
că Costel " 
minarea 
practicăm 
activități 
multe peripeții. Ce să 
cern, nu sîntem 
de nimeni, se 
scrisoare. Avem un 
cu dimensiuni normale,

Gogîrlă, după ter- 
orelor de curs, 
fotbalul și alte 

sportive. Dar cu 
— “ fa-

sprijiniți 
spune în 

teren 
!, în

să avem multe emoții, pen
tru că ba-1 avem, ba nu-1 a- 
vem... Să știți, însă, că noi ne

mîndrim cu consăteanca 
noastră Natalia Mără
șescu, ale cărei perfor
manțe au făcut înconjurul 
lumii și vă asigurăm că pe 
la noi ar mai putea răsări 
noi talente de talia ei. Cu 
condiția, insă, ca să fim 
sprijiniți să facem sport".

Aveți dreptate, dragi elevi, 
să fiți necăjiți și credem că 
semnalul vostru va fi re
cepționat de factorii 
ponsabili ai comunei 
preni. Bănuim însă că 
locuri pentru terenuri
ple pe care le puteti ame
naja chiar voi.

res-
Că- 
sînt 

sim-

ION TANASE — Sf. Gheorghe. Categoric, tovarășii de 
la C.J.E.F.S. Covasna nu vă fac nici un fel de greutăți 
pentru transferul dv. de la A.S Carpați la I.M.A.S.A., deși 
aveți în buzunar dezlegarea și acordul de la vechea aso
ciație sportivă. Regulamentul stipulează clar că pe timpul 
unui an competițional nu se pot face transferări la același 
nivel competițional decit numai în cazul satisfacerii stagiu
lui militar. Așa că, nu vă rămîne decît 
puțin.

să mai așteptați...

trecute, s-a desfășurat
dotată cu „Cupa 8 

Cu toate că o ceață
ale dimineții, W de 

d ferite întreprinderi și 
ale Capitalei s-au în- 
două trasee. Pe primul 
categoria începătoare.

Viorica Dumitriu șl

ELENA CIOLACU — 
Tălmaciu, Sibiu. Lui Nata
lia Mărășescu îi puteți scrie 
pe adresa Federației româ
ne de atletism, str. Vasile 
Conta nr. 16, sectorul 1 — 
București. Cit privește ce
lelalte amănunte cerute vă

rugăm să 
la sursă, 
Universitatea 
„23 August" 
bineînțeles — nu v-ați edi
ficat cu cele scrise cîtva 
timp în urmă în ziarul 
nostru.

Pentru elevii profesorului V’asilc szabo

MATERIA DE BAZĂ MUNCA

vă 
în

adresați direct 
speță clubului 
Craiova, bd. 

nr. 9, dacă —

Ne așteptam să fim intim pin a ți 
de zgomotul specific atelierelor 
mecanice : lovituri de ciocane, 
scrîșnete de metal, zumzet de 
motoare Dar la cercul de kar
ting de la Casa pionierilor șl 
șoimilor patriei din Sîngeorz-Băi 
era liniște deplină. Surprinzîn- 
du-nc nedumerirea, cineva de-al 
casei ne-a spus: „Tovarășul pro
fesor Szabo este plecat cu elevii 
pe teren. Trebuie să sosească dln- 
tr-o clipă in alta ..."

Deci, asta era. Poate erau ple
cați la o lecție de conducere, 
poate la antrenamente... Am au
zit, deodată, larmă pe uliță și, 
să nu ne vină a crede, profeso
rul Szabo cobora val-vîrtej spre 
noi, cu 20—30 de copii în urma 
lui. Toți ... pe schiuri 1

— Este una din cele trei grupe 
ale cercului nostru de karting — 
ne întîmpină tînărui conducător 
de cerc. Apoi, către copiii care 
se opreau in ... cristiani : „Avem 
cinci minute pentru pregătiri I*4

ALPINIADA Df IARNA PENTRU TINERET
în masivul Retezat, zona 

Bucura-Pelaga, a avut loc pri
ma etapă (de iarnă) a Alpihia- 
dei republicane, pentru băieți și 
fete. Au participat 86 de spor
tivi — reprezentînd 11 cluburi 
și asociații sportive din dife
rite județe ale țării — consti- 
tuiți în 12 echipe de băieți și 
6 de fete. Fiecare echipă a a- 
vut de executat cite două es
calade pe trasee de la gradul 
1 la gradul 3 B de dificultate, 
un raliu pe crestele masivului 
Retezat, precum și cite o pro
bă de schi pe o lungime de 
1500 m. Zăpada bogată și ge
rul tăios nu au creat probleme 
deosebite concurenților care, 
în marea majoritate, au venit 
bine pregătiți, hotărîți să în
frunte muntele chiar și în 

I

condiții mai puțin favorabile. în 
clasamentul pe echipe, la fete, 
pe primul loc (cu cite 118 p) 
s-au situat I. T. București și 
Politehnica Timișoara, pe lo
cul 2 (cu 94 p) Metalul Hune
doara, iar pe locul 3 (cu 78 p)

La 
în-

Universitatea București, 
băieți, clasamentul va fi 
tocmit în etapa următoare a 
Alpiniadei pentru tineret, care 
are și caracter de școală și se 
va desfășura între 18 și 31 mar
tie în masivul Făgăraș, cabana 
Bîlea Lac, unde participanții 
vor executa un program com
plex, teoretic și practic. Tot In 
același loc și în aceeași peri
oadă va avea loc și instruirea 
de iarnă a noilor candidați pen
tru formațiile Salvamont din 
toate centrele țării. (I. H.).

Așadar, cinci minute libere 
pentru profesor. Am profitat de 
ele.

— De cînd funcționează acest 
cerc al tehnicienilor șl piloți- 
lor de karturi, tovarășe Szabo 7

— Din 1973. Am început CU 15 
eopii și, cu o rablă de mașină, 
ajunsă prin nu 
prejurere aici. Pe 
conducător auto...

— Astăzi sînteți 
educație' fizică.

— Iar elevii nu 
15, ci aproape 100. 
de antrenament și 
curs, dintre care 
te chiar de noi 
două autoturisme 
pârâte de la fier 
vechi adunat de 
mașini puse, din . _ 
către... tehnicienii noștri, 
bineînțeles. In activitatea 
tițională deținem locul II 
deț, iar la muncă — eu 
că locul I.

— Cum. adică ?
— In cercul nostru materia de 

bază este munca. Telul este ca 
fiecare copil să Învețe ceva fo
lositor pentru viață. Ani format 
in ultima vreme peste 20 de me
canici auto buni — unii au șl 
plecat la școli tehnice auto. Apoi, 
aproape toți copiii știu să con
ducă ireproșabil mașinile din do
tare. Dealtfel, nc-am și afiliat la 
A.C.R. Asta înseamnă muncă. 
Muncă și disciplină. Ca să poți 
fi membru al cercului nostru 
trebuie să fii bun la învățătură, 
să treci testele psihologice și să 
muncești.

— Dar n-am înțeles cum e cu 
schlurlle ?

— A, cu schiurile 7 Iarna, a- 
cestea sînt lecțiile pentru forma
rea indeminării, a reflexelor și a 
condiției fizice ...

Copiii terminaseră pregătirile : 
îmbrăca ti în halate albastre, luau 
in primire menghinele, mesele 
de lucru, instalația de asambla
re a unei noi mașini. Si ne-am 
simțit, dintr-o dată, intr-un au
tentic atelier mecanic : lovituri 
de ciocane, scrîșnet de metale, 
zgomotul uniform al unui motor 
de kart...

știu ce im- 
atunci eram

profesor de

mai sînt doar 
Avem karturi 
karturi de con- 

cîteva construi- 
; dispunem de 
dc teren, cum- 
vechi, cu ... fier 
către copii —- 

nou, pe roți de 
copiii, 

compe- 
pe ju- 

aș zice

Viorel TONCEANU

INFORMAȚII UTILE PENTRU AUTOMOBILIȘTI
Ui Administrația Asigurărilor de Stat, automobiliștii pot z 

diferite feluri de asigurări facultative auto - care acoperă 
de riscuri,~ altele decît cele cuprinse în cadrul asigurării prin 
legii de răspundere civila auto — cum sînt ;

• asigurarea globală pentru avarii - cosco ;
• asigurarea autoturismelor numai 

mare a accidentelor de circulație ;
• asigurarea autoturismelor numai 

cendiu și calamități ;
© asigurarea autovehiculelor pentru
• asigurarea suplimentară pentru cazurile cînd autovehiculul 

condus de aite persoane decît asiguratul sau rude ale acestuia
• asigurarea autovehiculelor în legătură cu utilizarea lor Io 

cursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea ;
• asigurarea 

persoane aflate
• asigurarea

R. S. România.

pot contracta 
o serie 
efectul

pentru pogubele produse

pentru pagubele* produse

furt ;

ca

de

ur-

In-

este

con-

de accidente a conducătorilor de autoturisme și a 
in autoturism ;
autovehiculelor cu valabilitate numai în teritoriul

altor

Pentru relații suplimentare șî pentru încheierea unor astfel de asi
gurări, cei interesați se pot adresa responsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenților și Inspectorilor de asigurare, filialelor 
A.C.R. sau, direct, oricărei unit ați ADAS.

I
g
I

I. CRACIUNESCU — Brăila. Aveți perfectă dreptate că 
„pe timpuri Rapidul avea o mare echipă masculină de vo
lei. Avea și handbal, ți baschet, ca să nu mai vorbim de 
fotbal. Polo-ul a adus și el acestui club cîteva titluri de 
campioni naționali...". Dar, „de ce, întreabă cititorul nos
tru, Rapid începe să dispară din prima linie a marilor per
formanțe?". E greu să vă înșirăm acum toate motivele 
acestei „rostogoliri" a clubului dv. preferat. Lăsînd la o parte 

.faptul, care nu este — totuși — neglijabil, că din grădina 
Giuleștiului se mai înfruptă si alte cluburi, trebuie avut 
în vedere și aspectul subliniat de cronicarul nos
tru de specialitate în ziarul de miercuri 7 martie, care 
apreciază că „echipa de polo a Rapidului plătește acum tri
butul lipsei de preocupare pentru reîmprospătarea actua
lului lot cu elemente tinere, talentate". Cam așa s-a întîm
plat, în anii din urmă, și în celelalte secții aflate, în pre
zent, in regres. La ultima plenară a clubului feroviar s-au 
discutat cu responsabilitate multiplele aspecte din activita
tea sa, hotărindu-se măsuri 
cestui club muncitoresc, de 
altădată.

eficiente menite să redea 
mare tradiție, strălucirea

a- 
de

SILVIU BALUȚ — Timi
șoara. Nu este cazul să ne 
mai întoarcem la tristele 
episoade din toamnă ale 
lui „Poli". Nu ajută la ni
mic. Să sperăm că în a- 
ceastă „primăvară fierbin
te" echipa lui Angelo Nicu- 
lescu va fi capabilă să facă 
acel marș forțat pentru a 
rămîne în Divizia A. în 
primul rînd, ea trebuie să

aducă puncte din afară 
să nu mai piardă nimic 
casă, Regretăm că nu 
veni posibilitatea să vă tri
mitem fotografiile cerute. în 
schimb, vă promitem 
vom transmite echipei 
ționale urările dv. de 
ceș înaintea grelelor 
mene care se apropie.

și 
a- 
a-

că 
na- 

suc- 
exa-

Stelian TRANDAFIRESCU

Pînă la 31 mai 1979, reduceri de prețuri ; 
ia excursiile în 9. D. Germană

Au început înscrierile pentru excursii ce cuprind în ! 
principal itinerare interesante și Instructive în R.D. Ger- 1 
mană, precum și excursii ce includ orașe din R.S. Ceho- | 
slovacă, R. P. Polonă și R. P. Ungară.

Redăm mai jos cîteva din traseele pentru care puteți i 
opta : ■

• București — Berlin — Schwerin (Greifswald) — 
Rostock — Neubrandenburg — Berlin — București 
(AVION, 8 zile, preț informativ : 3746—3830 lei).

• București — Fraga — Dresda — Meissen — Leip
zig — Magdeburg — Wernigerode — Schwerin — 
Rostock — Berlin — Budapesta — București 
(TREN, 14 zile, preț informativ: 4 441 lei).

• București — Praga — Rostock — Schwerin — Ber
lin — Gdynia — Gdansk — Malbork — Varșovia 
— București (AVION 4- TREN, 11 zile, preț in
formativ : 4016 lei).

Pentru oricare excursie indicată se asigură și bani de 
buzunar. înscrierile se fac la agențiile și filialele tuturor 
oficiilor județene de turism din întreaga țară, precum și în 
București, la ghișeele Agenției de excursii cu turiști ro
mâni în străinătate — str. Episcopiei nr. 2, telefon: 
16.44.41.

ROMÂNIAFILM prezintă EXPRESUL DE BUFTEA 
O produefie a Casei de filme „NUMĂRUL PATRU"

Scenariul : Matty Aslan 
Imaginea: Alexandru David 
Decoruri : Guță Știrbu 
Costume : Tomina
Muzica : Paul Urmuzescu 
Montajul : Cristina Ionescu, 
Yolanda Mintulescu
Sunetul : Bogdan Cavadia
Regia: HARALAMBIE BOROȘ 

Cu : Dem Rădulescu, Jean 
Constantin, Sebastian Papaia- 
ni, Puiu Călinescu, Coca An- 
dronescu, Nae Roman, Paul 
Lavric, Adriana Trandafir, 
Petre Lupu și Anamarîa Iosif

Film realizat în studiourile 
Centrului de Producție Cine
matografică BUCUREȘTI"



IERI, PE STADIONUL 
REPUBLICII

LOTUL A

atac și cu mai puține greșeli de 
tehnică. în această a doua re
priză s-a marcat un singur gol, 
cel al lui SAMEȘ, în min, 47 
(lovitură de cap precisă la un 
corner executat de Crișan) și 
s-au ratat numeroase alte oca
zii, în special de către „olim
pici", prin Radu II, Bărbules- 
cu și Stan. Echipa antrenată 
de FI. Halagian și I. Mariea 
ar fi putut să aibă și satisfacția 
unui succes de scor pe care 
dealtfel îl și merita după as
pectul general al întîlnirii dacă 
arbitrul R. Stîncan n-ar fi 
scos în afara suprafeței de 
pedeapsă executarea unui 
fault comis în careu asu
pra lui Bărbulescu. Decizia 
— cel puțin bizară — a condu
cătorului jocului a surprins 
pentru că la meciuri de verifi
care și pregătire nu pretinde 
nimeni ca arbitrul să nu sanc
ționeze real ceea ce se întîmplă 
pe teren și nici nu-i cere să 
favorizeze vreuna din echipe.

(Urmare din pag. 1)

LOTUL A
Ștefânescu (la primul gol al Lotului A) in fața porții 

Foto : V.

OLIMPICII" 2—2. Duel „craiovean" Cămătaru — 
lui Coman 
BAGEAC

formațiile folosite de 
celor două Ioturi: 

A: Lung (min. 46 
Cristian) — Tilihoi, Sameș, B. 
Grigore, Vigu — Romilă, Bdloni, 
Bălăci — Crișan, D. Georgescu 
(min. 46 Voicilă), Cămătaru j

OPINII ALE ANTRENORILOR

CERNÂIANU, AȘTEPTARE...

Iată 
antrenorii 
LOTUL

Coman —
Ștefânescu,

LOTUL OLIMPIC: 
M. Zamfir, Nicolae
Ivan (min. 45 Purima) — Bărbu
lescu, Augustin, Iovănescu 
(min. 46 Stoica) — D. Nicolae 
(min. 46 FL Grigore), Radu II, 
Stan.

OLIMPICII4 AU PUNCTAT MAI MULT...
Pentru 

mentariu 
cătorilor ............. ...... ...
Stadionul Republicii, să 
cepem prin a folosi metoda 
tării, din care vor rezulta si 
observațiile. Așadar :

LOTUL A : Lung 6 (Cristian 
6) —- Tilihoi 6, Sameș 7, B. 
Grigore 7, Vigu 6 — Romilă 6, 
BoISni 6, Bălăci 7 — Crișan 6, 
D. Georgescu 5 (Voicilă 6), Că- 
mătaru 6,

Total 68 puncte, cu o medie 
de 6,18.

LOTUL OLIMPIC : Ceman 6 
— M. Zamfir 7, Nicolae 7, Ștefă- 
nescu 7, Ivan 7+ (Purima 6) — 
Bărbulescu 8. Augustin 6, Io
vănescu 7 (Stoica 6) — D. Ni
colae 7+ (FI. Grigore 6), Radu 
II 7, Stan 6.

Total 76 puncte, cu o medie 
de 6,91

a rezuma acest 
legat de evoluția 
în „trialul" de

co
mu
ne 
în- 
no-

★
După cum se vede, mediile 

corespund, în general, notări
lor efectuate după ultima eta
pă de campionat. Lotul olim
pic pare să aibă inițiativa în 
acest duel indirect, fapt care 
s-a manifestat (într-un fel) și 
în întîlnirea directă de ieri, 
cînd „olimpicii" au demonstrat 
un plus de omogenitate, de in
sistență și, finalmente, de do
rință de afirmare.

Confruntînd cele două echi
pe. am putea spune că Iotul 
olimpic a punctat mai mult. în 
primul rînd, ca' urmare a unei 
apărări mai omogene. în al 
doilea rînd, să menționăm jo
cul peste așteptări al lui Băr- 
bulescu, prezent pe tot terenul, 
cu o mare disponibilitate de e- 
fort. în sfîrșit. lotul olimpic a 
avut în Radu II și, mai ales, iu 
Doru Nicolae doi oameni de 
accelerație, ceea ce nu s-a în- 

!• ____________________________

tîmplat în formula lotului A, 
unde jocul mal static al lui 
D. Georgescu si chiar al tînă- 
rului Cămătaru ridică proble
me pentru acest compartiment.

Revăzînd tabloul celor 27 de 
jucători, menționăm :

— timiditatea ambilor portari 
si, mai 
Coman, 
ambele 
sarcina 
centrarea lui D. Nicolae.

. care ______ ___ ,
Un portar cu alonja lui Lung 
n-ar fi avut. în mod normal, 
probleme în degaiarea terenu
lui cu pumnul.

— evoluția în general bună a 
celor patru fundași centrali, cu 
o notă de încurajare pentru 
Nicolae. Ceilalți trei s-au con
firmat cu calitățile pe care le 
cunoaștem.

— superioritatea fundașilor 
laterali ai lotului olimpic, tn 
care s-a remarcat Ivan, pe ca
re antrenorul 
comandat ani 
rilor.
. — jocul nu ____ __ __„__ _ ...

liniei de mijloc a lotului A, 
fact care a făcut ca „linia lui 
Bărbulescu" să cîștige „grăme
zile" si să asigure un plus de 
contur echipei albastre.

— forma bună în atac a lui 
Radu II și D. Nicolae, care 
confirmă, dealtfel, eficacitatea 
Primului în campionat si de
zinvoltura celui de al doilea pe 
toată lățimea terenul'»!. Stan 
nu poate fi judecat, deoarece a 
trebuit să joace într-o formulă 
neconvenabilă. cu pendulări 
„tehnice" în jurul celorlalți 
doi, mult mai sprințari și mai 
legați. Stan rămîne un pivot 
„de luptă". Dacă nu i se acordă

lui 
la 
în 
la 

din 
a marcat fundașul Ivan.

ales, nesiguranța 
cu o anume culpă 

goluri. Lung are 
sa lipsa de decizie

Halagian l-a re- 
de-a rîndui lotu-
crea inspirat al

IERI, ÎN rrCUPA F.R.F."
Ieri s-au disputat primele 

meciuri din cadrul fazei a doua 
a „Cupei F.R.F.", fază în care 
au intrat în competiție Steaua 
Si Universitatea Craiova, cam
pioana tării și, respectiv, deți
nătoarea „Cupei României". 
Iată rezultatele înregistrate :

STEAUA - C.S. TiRGOVIȘTE 
4-1 (2-0)

Au asistat aproximativ 3 000 
de spectatori. Golurile au fost 
marcate de Aelenei (min. 5 și 
61), Năstase (min. 24 și 50 — 
din penalty), respectiv Stoica 
(min. 62). I. Chilibar (Pitești) a 
condus următoarele formații: 
STEAUA : N. Răducanu (min. 
46 Iordache) — Anghelini. A- 
giu, Zahiu, Nitu — T. Stoica, 
M. Răducanu. Aelenei — I. Ma
rin, Năstase, C. Zamfir. C. S. 
TIRGOVIȘTE : Bărbulescu — 
Fieraru, Potoarcă, Enache, Du
mitrescu — Anghel. Greaca, 
Ștefânescu — Stoica, Darie, Ni- 
culescu. (D. MORARU-SLIVNA, 
coresp.).

OLIMPIA SATU MARE - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

1-1 (1-0)
Ambele echipe au ratat mul

te ocazii clare de gol. Gazde
le au deschis scorul. în min. 
29, prin Kaizer. Oaspeții au e- 
galat în repriza secundă prin 
mijlocașul Beldeanu (min. 60), 
care a transformat o lovitură 
liberă de la 13 m. A arbitrat 
C. Szilaghi (Baia Mare). OLIM
PIA : Haralambie — V. Mure- 
șan. Marcu, Damian, Pinter — 
Sabou, Kaiser, Bathori II —

Helvei, Riczman (min. 83 Var
ga), Pojoni (min. 46 Furios). 
UNIVERSITATEA : Boldici — 
Ungureanu, Negrită. Bumbescu. 
Bodea — Gîrlesteanu (min. S0 
Voica). Beldeanu. Irimescu — 
Matei, Cîrțu, Marcu. (Z. 
COVACI, coresp.).
A.S.A. TG. MUREȘ - POLITEH

NICA IAȘI 1-0 (0-0)
Joc viu disputat. Singurul 

gol al meciului a fost înscris 
de Fanici, în min. 78. 
39, Onuțan a ratat un 
A arbitrat Gh. Racz 
A.S.A. : Biro II (min. 
vulea) — Onuțan. 
Szabo, Gali — Biro I 
Fazekaș). Pîslaru, . _
Both li. Fanici. Hajnal. POLI
TEHNICA : Naște — Sofian. 
Anton. Nepotu. Mihalcea — 
Romilă HI, Dănilă. Bambu — 
D. Ionescu, Nemteanu. Costea 
(min. 66 Kereși). (C. ALBU. co
resp.).

în min. 
penalty. 

(Brasov). 
46 Vun- 
Unchiaș. 
(min. 46 

Bozeșan —

DUMINICA 18 MARTIE 1979 
UN ATRACTIV CONCURS 

PRONOSPORT

opt meciuri din etapaCele
22-a a 
preună _ ,____ ______ ____ _____
atractive partide din divizia se
cundă a campionatului tării 
noastre, induse In programul 
concursului Pronosport de dumi
nică 18 martie a.c„ oferă amato
rilor de pronosticuri sportive 
frumoase posibilități de a reali
za Importante cîștlguri tn autotu
risme șl bant Pentru a veni in 
sprijinul participanUlor. _ ..
pronosticurile lui Virgil Blujdea,

_ . 3
campionatului italian, Im- 
cu cinci dintre cele mai

redăm 
i>

această sarcină, este handica
pau

In formula liniei de atac a 
lotului A — Crișan, D. Geor
gescu, Cămătaru — se simte că 
Dudu Georgescu nu are „ser- 
vanți". Crisan a fost anihilat in 
prima repriză de către Ivan, iar 
Cămătaru e si 
goL ceea ce 
Georgescu să fie nevoit 
vină „pentru mingi". în 
condiții, eficacitatea lui 
duce mult. Să reținem, 
cîteva „un-doi“-uri cu

el iucător de 
face ca Dudu 

să re- 
aceste 
se re- 
‘OtUsi. 
Bălăci. 

(Nu cu partenerii săi de com
partiment). în sfîrsit. Cămăta
ru. poate cel mai așteptat iu
cător al trialului, a jucat sub 
așteptări. A marcat un gol. cu 
concursul lui Coman. dar si-a 
etalat și deficiențe. înaintașul 
craiovean, recomandat mereu de 
tehnicieni, are datoria să se ma
nifeste mult mai bine în me
ciul cu Grecia.

Cam atît despre evoluția ce
lor 27 de jucători. în care e- 
china olimpică s-a dovedit MAI 
ECHIPA. în fața unui „11“ ca
re nu este, desigur, definitivat 
în actuala formulă.

loan CHIRILA

...Stadionul Republicii. Mi
nutul 91 al meciului de ieri. 
Acolo am avut o discuție cu 
C. Cernăianu. antrenorul lo
tului A. • Ce v-a spus a- 
cest meci 7 • Ne-a arătat, 
in parte, situația actuală a 
iotului. Spun actuală, pen
tru că trebuie să ținem sea
ma de faptul că avem, in 
prezent, multe accidentări, 
motiv pentru care n-am pu
tut să-i folosim pe Dinu, 
Dumitru, Iordănescu, Aurică 
Radulescu. Dar, si în aceste 
condiții, trebuie s-o spunem 
că, in general, ne-a nemul
țumit felul în care echipa a 
evoluat • Care dintre jucă
tori v-au mulțumit, care 
nu ? * Cred că nu e cazul 
să fac aceste precizări a- 
cum. Toți Jucătorii trebuie 
să ințeieagă un lucru, că e- 
voluția de ansamblu nu a 
corespuns, chiar a nemulțu
mit La analiza pe care o 
vom face nu vom omite nici 
un amănunt • Iată, timpul 
zboară, mai sînt doar 20 de 
zile pînă la partida cu Spa
nia. Ce credeți că trebuie

făcut ? • Să definitivăm
formula de echipă. Dar mai 
intîi să-i recuperăm cit mai 
repede pe Dinu. Dumitru, 
Iordănescu. tn cazul lui Ră- 
dulescu situația e puțin mai 
Complicată. Cred că sîmbă- 
tă. primii trei vor juca în 
echipele lor de riub. Se pu
ne serios problema unei ex
treme stingă „de meserie", 
de care lotul are nevoie, 
pentru că soluția cu Cămă
taru nu a dat rezultate. Cra- 
ioveanul va rămîne în dis
cuție pentru postul de ata
cant central. • Miercuri e 
meciul amical cu Grecia. Ce 
echipă veți alinia ? • Cu 
Dinu „libero", cu Dumitru 
la milloc. Semne de intreba- 
re, cum spuneam, rămîn la 
extrema stingă si la vîrful 
de atac. în rest. îi vom fo
losi pe cei pe care i-am tri
mis în teren în prima re
priză. dar care au o mare 
obligație, ca sîmbătă. în me
ciurile de Divizia A, să 
se străduiască să Joace la 
valoarea lor reală.

Constantin ALEXE

HALAGIAN BUNI MIJLOCAȘII»

IN FAZA DE ATAC
Halagian. care sint 
observații ce le-ați 
după acest joc 7 

test util, în

• Florin 
primele 
desprins _. 
• A fost un 
care am căutat să verificăm 
gradul actual de pregătire a 
olimpicilor. M-a satisfăcut 
pofta de joc a tuturor com- 
poner-tilor echipei, combativi
tatea. preocuparea 
circulația mingii, _______
mijlocașilor In faza de atac, 
compartiment care — dealt
fel — s-a achitat foarte bine 
de sarcinile tactice cu care 
intenționăm să abordăm pri
ma întilnire, pe teren pro
priu, de la 18 aprilie. A Unde 
mai trebuie insistat ? • Va 
trebui să rezolvăm cîteva 
probleme în atac. D. Nicolae, 
Radu II șl stan trebuie să 
fie cu gîndul la o perma
nentă mișcare, să renunțe de 
a juca pe posturi fixe, să 
fie mereu preocupați ca în 
faza următoare să se găseas
că pe o altă poziție. Numai

pentru 
sprijinul

prihtr-o asemenea... morișcâ 
putem dizloca apărarea echi
pei Ungariei, care, cu sigu
ranță. va aborda primul med 
In intenția de a nu primi 
gol. • Ce Jucători puteți re
marca 1 • Din principiu,
nu-mi place să fac remarcări 
speciale. Pot spune însă că 
sint bucuros că absolut toti 
jucătorii au trecut satisfăcă
tor acest examen. • Care 
este următorul test al selec
ționatei olimpice ? • Exact
peste o săptămînă, la Pitești, 
vom avea ca adversară pu
ternica formație franceză So- 
chaux. Abia atunci ne vom 
da seama despre valoarea de 
ansamblu a echipei. Vom a- 
pela la aceiași -jucători, care 
se cunosc, au coeziune. Asta 
n-u Înseamnă că dacă sîmbă- 
tă, în etapa de 
cineva se va 
mod special,

campionat, 
remarca în 

va fi neglijat.

Gheorghe NERTEA

Ieri, la Cimpina, in meciul echipelor de tineret
_ ________ _ ____ ~

ROMANIA - R. D. GERMANĂ 1-0 (0-0)
CÎMPINA, 14 (prin tele

fon). Stadionul Poiana a fost 
arhiplin la acest test interna
țional al reprezentativei noas
tre de tineret, care se pregă
tește pentru apropiatul start 
din preliminariile C.E. de la 
4 aprilie, cînd va întîlni, la 
Izmir, formația Turciei.

Adversarul întîlnit. Selec
ționata de tineret a R. D. 
Germane, cu un gabarit im
presionant, a fost cit se poate 
de incomod. Nu în atac, însă, 
pentru simplul motiv că mai 
tot timpul oaspeții n-au făcut 
altceva decît să joace, cum 
se spune, la așteptare. în box, 
o astfel de manieră se nu
mește „non-combat' și arbi
trul de ring face obișnuita in
vitație de activizare a boxe
rilor. Dar, cum pe gazon nu 
sînt asemenea reguli, forma
ția noastră a trebuit, tot tim
pul să reia atacurile care îi 
erau destrămate cu regulari
tate. Din acest motiv, 
n-am putut înregistra 
multe faze de poartă.

Echipa pregătită de 
Mateianu și C. Frățilă 
tat din start soluții 
destrămarea acestei defensive 
exagerate, dar în prima re
priză s-au comis și multe gre-

nici 
prea

Viore! 
a cău- 
pentru

șeii, ca angajări cu mingi 
înalte în fața unor apărători 
cu gabarit și a unui portar de 
aproape 2 m, care culegea cu 
ușurință baloanele. De aceea, 
prima mare ocazie de gol s-a 
ivit abia în min. 31, însă Va
manu, în loc să pătrundă 
decis în careu, a făcut o pi
ruetă și a scos balonul la ex
trema Lupău, aflat în zi sla
bă. Așa cum au fost, dealtfel, 
și Coraș, și lentul Oancea. în 
min. 42, la singurul contra
atac al oaspeților, Jarohs tri
mite un șut-centrare care 
șterge „transversala". Un mi
nut mai Urziu, Oancea șu
tează și el năpraznic în 
„transversală" -

La reluare se fac cîteva 
schimbări, în bine, și echipa 
noastră domină de la un ca
păt la altul al reprizei. Oas
peții se apără cu disperare, 
trag și de timp pentru a ple
ca acasă cu un rezultat de 
egalitate, ceea ce n-ar fi fost 
deloc just Situația excelentă 
a lui Cernescu din minutul 
80, cînd a reluat din poziție 
favorabilă într-un adversar, 
a anunțat parcă golul victo
riei, înscris în min 81 : fun
dașul L Gheorghe, urcat în 
atac, îl angajează bine pe

ANTOHI, acesta preia din 
viteză și șutează sec, fără 
speranță pentru portarul Hey- 
ne : 1—0-

Așa s-a încheiat acest joc, 
mult mai bun în a doua sa 
parte, cînd tinerii noștri fot
baliști au demonstrat o capa
citate mare de efort, ei făcînd 
și un pressing 
ianu".

O notă bună 
zatorii jocului, 
tivă Poiana din localitate.

Arbitrul H. Laszlo (Unga
ria), ajutat la linie de Fr. 
Coloși și S. Stăncescu, a con
dus foarte bine formațiile:

ROMANIA: Ducadam — 
Andreicuți (min. 46 Zare), 
Borz, SABĂU, Kiss (min. 46 
I- Gheorghe) — Vidican (min. 
75 Florean). Vamanu (min. 
46 Țicleanu) — Lupău (min. 
46 A. IONESCU), TERHEȘ, 
Oancea (min. 46 ANTOHI), 
Coraș (min 46 Cernescu).

R. D. GERMANA: Heyne 
- A Ullrich, TRIELIFF, 
Tropa. ROTH — Krautzmann, 
STAHLMANN, Liebers — 
Trocha (min. 46 Topfer), Ja- 
rohs Heun.

Stelian TRANDAFIRESCU

„stil Mate-

pentru organi- 
asoeiația spor-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
antrenorul echipei Poiana 
na :

Cimpi-

AscoU — Perugia 
Atalanta — Verona 
AvelHno — Bologna 
Fiorentina — Catanzaro 
Inter — Milan 
Juventus — Napoli 
Lanerossl — Torino 
Roma — Lazio 
I.C.I.M. — P.C. C-ta 
Delta — Steagul roșu 
Rulmentul — Met. Plop.

x 2
1 

1 x 
X
1 X 2
1 
X 2
X
1
1

_______ ___ ____ X
Electroputere — Prog V. 1 x
Min. M N. - „U“ Cj-N. 1

Pentru amatorii de LOTO : as
tăzi este ULTIMA ZI de partici
pare la tragerea obișnuită de 
mîine, 16 martle W79.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES 

MARTIE 1979
DIN

21 16
11 32

U

6
24

Extragerea I : 35 20 1
Extragerea a Ii-a : 45

39 41
Fond total de cîștlguri : 

1.220.504 lei din care 151.534 lei 
report la categoria 1.

ȘTIRI • ȘTIRI
• MECIUL SPORTUL STU

DENȚESC — POLITEHNICA TI
MIȘOARA din cadrul etapei a 
31-a a Diviziei A se dispută 
simbătă. pe Stadionul Republi
cii. de la ora 14.
• PENTRU JOCUL STEAUA 

— U.T.A.. care se dispută sîm- 
bătă 17 martie pe stadionul din 
Bd. Ghencea. biletele de intrare 
s-au pus în vlnzare. lncepind de 
astăzi, la casele 
blșnulte.
• ÎNTÎLNIREA 

ZIONARELE B 
RAPID și S. N.

sl agențiile o-
DINTRE DIVI- 
(seria a If-a) 

oltenița se 
va desfășura duminică, de la 
ora 11 pe stadionul Glulestl Bi
letele s-au pus în vînzare Ince- 
plnd de astăzi. în ziua partidei 
nu se mai vî.nd bilete.



MVELUL ATLETKMULUI NOSTRU DEHNDE, IN MABE MĂSURĂ, DE Ml|
Biroul Federației române de atletism a 

analizat recent unele aspecte ale acti
vității acestei ramuri sportive in lumina 

Programului privind dezvoltarea activității de 
educație fizică ți sport pe perioada 1976-1980 
ți pregătirea sportivilor români in vederea 
participării la Jocurile Olimpice din 1980, care 
trasează sarcini deosebit de importante pen
tru atletism.

Una dintre problemele analizate a fost ți a- 
ceea a muncii antrenorilor de atletism, efi
ciența ei pe planul selecției ți valorificarea pe 
planul marii performanțe, apreciindu-se ca ne- 
satisfâcâtoare activitatea multora dintre spe
cialiști, ceea ce a dus la luarea unor măsuri 
imediate ți de perspectivă care trebuie să con
ducă, în mod nemijlocit, la impulsionarea mun
cii lor, la îmbunătățirea activității generale.

PENTRU A ANULA

CALIFICATIVUL
Unii dintre atletii noștri de 

frunte au înregistrat, de-a lun
gul anilor, cîteva performante 
demne de toată prețuirea si au 
obtinut succese notabile în di
ferite competiții internaționale. 
Cu toate acestea, se constată

„NESATISFACATOR“!
că nivelul general al atletismu
lui nostru nu a izbutit să de
pășească un stadiu modest de 
dezvoltare, media calificative
lor sale, din ultimii ani. fiind 
aceea de „nesatisfăcător".

DE MAI MULTĂ VREME, ACELEAȘI LIPSURI
însă că acest cali- 
„nesatisfăcător" nu

Se pare 
ficativ de 
afectează si nu influențează cu 
ceva anume 
modul de a 
rilor noștri 
moment ce, 
o analiză cit 
dă a activității constată mereu 
aceleași lipsuri : un număr mic 
de 
în 
ga 
în

comportarea și 
munci al antreno- 
de atletism, din 

de mai multi ani, 
de cit mai profun-

atleți angrenați în pregătire 
cadrul secțiilor din întrea- 
tară si din 
mod firesc.

putini ating o 
competitivă pe 
nai. în măsură 
cerirea unor poziții fruntașe, 
implicit la cucerirea de medalii 
la campionatele europene si 
mai ales la Jocurile Olimpice, 
în aceeași ordine de idei este 
de consemnat faptul că volu
mul de muncă al marii majo
rități a atletilor noștri, iuniori 
si seniori, este departe de ceea

MĂSURI FĂRĂ

rîndul acestora, 
doar foarte 

anumită valoare 
plan internatio- 
să ducă la cu-

ce pretinde astăzi marea per
formantă si această situație 
este explicată. înainte de ori
ce. prin comoditatea a nume
roși antrenori, printr-o muncă 
de suprafață, am putea spune 
chiar, de mîntuială. Pe de altă 
parte, multi dintre tehnicienii 
atletismului nu au aiuns încă 
să stăpinească metodologia pu
nerii în formă a elevilor lor 
pentru o anume dată dintr-un 
sezon, legată de o mare compe
tiție internațională si de aceea, 
sumedenie de exemple vin să 
arate că atletii noștri ating 
vîrful de formă fie înainte, fie 
după evenimentul nr. 1 al unui 
an si doar foarte, foarte putini 
la momentul dorit. Așa a fost 
si anul trecut, la .europenele" 
de la Praga. ca si la cele de 
la Roma 
tot asa a 
Montreal 
Munchen

în toate domeniile vieții so
ciale si economice. Așa a apă
rut consfătuirea anuală, deve
nită tradițională, de la Snagov. 
Cu aceste prilejuri. în fața an
trenorilor din întreaga tară, cei 
mai buni specialiști supun dis
cuției propria experiență de 
muncă, iar colegiul central de 
antrenori prezintă. în 
linia metodică pe care 
borat-o și se face 
planurilor de pregătire 
mai buni atleti din tară, in 
vederea activității viitoare.

Adică. în linii mari, se rezol
vă la aceste reuniuni foarte 
multe chestiuni de ordin teore
tic care, dacă ar fi. mai apoi, 
traduse în practică — în pri- 

MUNCĂ ANTRENORILOR PRIVITĂ

detaliu. 
a ela- 
analiza 
a celor

mul rînd de antrenori 1 — în 
mod cert, atletismul ar înre
gistra. pe multiple planuri, un 
însemnat spor de calitate. Dar. 
iată că nu numai 
fruntași. cei cu 
state de activitate, 
„stilul personal" în 
antrenament, care 
ră de la linia metodică gene
rală stabilită 
si antrenorii 
folosesc sau 
sură foarte 
care reiese < 
a Federației

De aceea, t________________
deschis, eforturile lăudabile în
treprinse pînă acum de Cole
giul central de antrenori, de 
Federația de atletism si de sec
țiile competente din cadrul 
C.N.E.F.S.. n-au avut finalitate 
în sensul că ele n-au decît o 
acoperire parțială prin rezulta
te de valoare, la competițiile 
internaționale de amploare, dar 
si prin faptul că nici dezvol
tarea de ansamblu a atletismu
lui n-a atins parametrii scon
tați.

Cu cîtiva ani în urmă, a- 
tunci cînd era vorba de aceas
tă situație, se spunea, mai în 
glumă, mai în serios, că dacă 
fiecare antrenor, fiecare pro
fesor care activează în atletism 
ar ridica la fiecare 2—3 ani 
măcar un atlet, realmente bun. 
ar însemna ca numărul atleti
lor noștri fruntași să fie de 
ordinul șutelor.

antrenorii 
îndelungate 

își păstrează 
metodica de 
adesea dife-

de F.R.A.. ci chiar 
tineri adesea nu 

aplică într-o mă
mică experiența 

din linia metodică 
noastre.

trebuie s-o spunem

Pe plan local, la nivelul clu
burilor sau asociațiilor sporti
ve, ori la nivel județean ana
liza muncii antrenorilor se 
face în funcție de numărul 
titlurilor de campioni, cel mai 
adesea la categoriile de juniori 
și la multele probe neclasice 
ale acestor categorii, titlurile 
fiind însoțite de performante 
plate, nesemnificative. In aceas
tă situație, evident, doar numă
rul campionilor 
nă — mai bine 
să însemne — 
tuși, de ani și 
criticilor și a 
acest criteriu

nu mai înseam- 
zis. n-ar trebui 
nimic I Și to- 
ani. în pofida 

recomandărilor, 
al titlurilor de

campioni, al medaliilor cîstiga- 
te la campionatele de iuniori 
III, II și — mai rar — I, are 
un caracter de unicat pe scara 
aprecierii muncii desfășurate 
de antrenori si profesori.

In ultima vreme se mai con
stată o anume situație In acti
vitatea specialiștilor atletismu
lui nostru. Este vorba de o 
deplasare a preocupărilor an
trenorilor. chiar si a celor cu 
categorii superioare, de la mun
ca. firească, de pregătire a 
atletilor fruntași, la lucrul ex
clusiv cu juniorii ți copiii. 
Este. în mod cert, o fugă de 
răspundere, de la obligațiile pe 
care Ie impune activitatea 
sportivă de performantă, căci,

punind il 
să spună 
cu juniol 
de fapt. I 
dre tehnl 
lungată I 
reri de J 
de răspurl 
performal 
în mod rl 
râtul etaj

Cum 11 
la o vira 
anticipat 1 
lui unuia! 
micii atll 
după cara 
lucrul se I 
absolut cl 
important! 
la nivelu| 
antrenor | 
doar la a 
fi strădui 
crească a 
talent rea 
perform» 
simplu, o] 
timpului | 
riale. Exl 
privință | 
cundă aci 
munci rl 
seamnă fi 
pundere 1 
te un dej 
însuși atl

0 NECESI

PRII FILTRELE EXIGEĂJEI MAXIME
activității acestor 

în prezent, 
analize ini- 
noastră de 
vedere. în-

din 
fost 
sau 

etc.

FINALITATE

1974. după cum 
si la J.O. de la 

la cele de la

în activitatea unora dintre 
atletii fruntași (si nu sînt pu
tini 1). a antrenorilor acestora, 
apar ca preDonderente unele 
interese personale privitoare, 
de exemplu, la obținerea unor 
deplasări avantaioase din alte 
puncte de vedere decît. să zi
cem. cel sportiv. Și legat de 
acest aspect, de ordin general, 
trebuie evidențiată atmosfera 
neprincipială si neconstructivă 
creată de unii antrenori, 
dintre cei fruntași, care 
contribuit cu nimic — ba 
potrivă I - 
ductivitătii 
nivelului

aspecte. dar si 
constituie, din 

noi. Ele au fă-

99

chiar 
nu a 
dim- 
pro-■ la ridicarea 

muncii, la creșterea 
profesional, si

STILUL PERSONAL"
nici

NU

la crearea cadrului favorabil, 
a climatului propice pentru 
ridicarea măiestriei sportive a 
atletilor noștri.

Toafe aceste 
încă altele, nu 
păcate, lucruri
cut de mai multe ori obiectul 
analizei în cadrul biroului fe
deral. în plenarele F.R.A., cu 
alte prilejuri. S-au luat, firește, 
si unele măsuri, dar cu care 
nu s-a mers pînă la capăt si 
fiind lipsite de o maximă exi
gentă. așa cum ar fi trebuit, 
iată că situația atletismului 
nostru se menține si acum la 
-același nivel nesatisfăcător. 

TREBUIE SĂ SE ABATĂ

Eficienta 
tehnicieni formează, 
obiectul unei ample 
țiată de Federația 
atletism care are in 
tre altele, pentru Eecare antre
nor. numărul sportivilor — cel 
puțin cu categoria de clasifi
care juniori — cu care lucrea
ză. evoluția performantelor lor 
în ultimii 3 ani. promovarea 
de atleti la secții cp nivel mai 
ridicat, titlurile de campion 
cucerite și, mai ales, valoarea 
mondială pe care au atins-o. 
ca și ritmul de progres al a- 
cestor fruntași.

In 1978. la jumătatea ciclului 
olimpic dintre Jocurile de la 
Montreal și cele de la Mosco
va. pentru atletii europeni cam
pionatele continentale de la 
Praga au fost evenimentul cen
tral al sezonului de concursuri. 
Vă mai amintiți desigur că la 
acest principal examen din 
’978. din cei 10 atleti bucureș- 
teni doar 2 s-au clasat printre 
primii sase : Maricica Puică 
locul IV la 3000 m și Cătălin

Andreica locul V la maraton, 
ceea ce este extrem de puțin 
pentru primul oraș atletic al 
tării. în care-si duc munca 57 
de antrenori (46 cu normă în
treagă) 
cadrați 
școlare

După 
în mod 
late critici 
unora dintre cei mai activi si 
mai buni dintre antrenorii 
noștri. împotriva lor au fost 
luate chiar și unele măsuri or
ganizatorice. este drept insufi
cient de drastice. Dar. ca si în 
alte asemenea ocazii, au fost 
sancționați, de fapt, antrenorii 
care, de bine de rău,, au to
tuși o activitate concretă, pal
pabilă. Și. tot ca în alte ase
menea ocazii. alti antrenori 
din Capitală sl din tară, care 
n-au atleti în loturile repu
blicane si cu atît mai puțin în 
echipele reprezentative, au fost 
criticați, cum se spune. „în ge
neral". ceea ce nu este cîtuși 
de puțin firesc si etic.

Si 60 de profesori în- 
în unitățile sportive 

din rețeaua M.E.I. I I 
insuccesul de la Praga. 
firesc, au fost formu- 

aspre la adresa

Diploma de absolvire a unei 
scoli nu marchează. în mod o- 
bișnuit. decît încheierea unei 
etape de activitate. Aceasta în
seamnă. pentru un antrenor 
sau profesor, continuarea asiduă 
a studiului, a cercetării, a per
fecționării cunoștințelor de or
din teoretic si practic. înseam
nă luptă perseverentă pentru 
nou. împotriva ruginei pe care 
rutina o poate pune asupra 
muncii, luptă împotriva su
ficientei I Din păcate, se mai 
poate constata că în atletismul

Biroul Federației de atletism 
si-a pus de mai multă vreme 
această întrebare, dar pînă a- 
cum a luat doar puține mă
suri de sancționare a acelor 
antrenori care nu înțeleg să-și 
exercite, cum se cuvine. înda
toririle pe care le implică con
tractul profesional si peste toate 
principiile etice ale meseriei 
alese. Avînd ferma convingere 
că lucruril e nu mai pot con
tinua astfel. F.R.A. a trecut la 
sancționarea unora dintre an
trenorii care, de mai mult timp, 
muncesc fără randament și

DE LA LINIA METODICĂ GENERALĂ !
ani.Pe parcursul ultimilor .. . 

în cadrul Federației noastre de 
atletism. în sinul Colegiului 
central de antrenori, a existat

I. Arnăut

nostru dj 
găsit un’J 
mod. peni 
lă. cu real 
Insemnate|

Oare ii 
oameni | 
ceastă mc] 
meni cara 
de muncă] 
realiza m] 
ocupe loc] 
dotat sau 
de inimă 
să?

frînează a 
tismului 1

Au foști 
trare scrii 
trenorii U 
pia Bucul 
(Viitorul I 
Petrescu ] 
Triumf B 
giu (C.S.l 
Dumitres] 
driana III 
.zău) și G 
Roman) q 
fața com 
atletism

o

care, prin munca 
Exemplul lor ar 

Atunci,

șl ttnărul 
mal ales 
nu in cele 

antrenor 
trei me-

o preocupare statornică pentru 
ridicarea nivelului profesional 
al antrenorilor, folosind meto
da reciclării, atît de eficientă

EXEMPLE
CARE

SE CER
URMATE !

I n evidenta federației noastre de atle- 
I tism figurează 280 de secții afiliate, 
I cu condiții de activitate de un nivel 

corespunzător, dintre care circa 130 sînt a- 
preciate a fi de nivel republican, ceea ce 
înseamnă desigur un lucru bun. Din pă
cate insă doar foarte puține dintre aces
tea duc intr-adevăr o muncă, cît de cît, 
corespunzătoare nevoilor de fiecare zi ale 
atletismului din țara noastră.

Prin prisma contribuției la activitatea 
loturilor republicane, de seniori și de ju
niori, a numărului titlurilor de cam
pioni cîștigate tn ultimii ani, se detașea
ză secțiile de la Steaua, Dinamo, Clubul 
atletic universitar, Rapid și Olimpia din 
București, Farul Constanța la seniori. Li
ceul de filologie-istorie din Cîmpulung 
Muscel, Liceul Nicolae Bălcescu și C.S.ș. 
Olimpia din Craiova, Liceul nr. 2 din Iași, 
C.S. Brăila, Amidex Tg. Secuiesc, C.S.ș. 
Atletism și Viitorul București, Șc. gene
rală nr. 7 Deva ș.a. Se cuvine a fi, de 
asemenea, evidențiată activitatea desfă
șurată de cluburile școlare din Arad, Bra
șov, Focșani, Reșița. Am înșirat aceste 
unități atletice, cărora U se mai pot adă
uga încă cîteva, ele fiind printre puținele 
în care există o preocupare statornică 
pentru dezvoltarea atletismului, ’ deși la 
fiecare dintre ele și la toate împreună 
există mult, foarte mint loc de mai bine, 
atît în privința activității atletice de ma
să cît și a celei de performantă. Faptul 
că, de mai multă vreme, lista atleților 
noștri fruntași, capabili să concureze cu 
succes în marile competiții, este totuși 
atît de mică, oglindește, din păcate, foar- 

în cluburile

obligatorie pen-lă, predarea sa fiind deci _________  ,_
tru toți profesorii, indiferent care le este 
specializarea pe care au avut-o la ab
solvire !

Șl ce se constată de fapt 7 Se constată 
ca necorespunzător raportul dintre nu
mărul atleților juniori, cel al secțiilor, al 
profesorilor și antrenorilor șl numărul 
performerilor de autentică valoare, cu 
perspective să candideze la pozițiile frun
tașe ale clasamentelor Ia campionatele eu
ropene de juniori la „Concursul Prietenia" 
șl mal apoi la „europenele" de seniori 
și mai ales la Jocurile Olimpice.

Una dintre cauzele acestei situații, ale 
acestui raport necorespunzător, este direct

cee. în pofida faptului că e 
clare, cu putere de lege, a 
lui de resort, totuși tn mult 
grama este pur șl simplu < 
vărul este că ------------- —
țlos. cere mal 
amenajări de 
puțini dascăli 
facă. Pentru __  ___
multă dragoste pentru profd 
Înțelegerea exactă a faptelor 
nea lor. Această situație pari 
mult de neînțeles cu cit S.B 
mul unitar pentru valorifica 
cierea nivelului de dezvolt 
elevilor) cuprinde norme e]

atletlsmuș^este 
multă muncă < 
terenuri pe ea 
de sport se ta 
așa ceva trei

SECȚII DESTULE,
DAR ACTIVITATEA ESTE DEPARTE DE CE

ATLETISMULUI DE PERFOR
O. Constantinescu-Nehoi

avut _dințotdeauna oameni pricepuți,a
• .------- care au muncit cu rivnă să realizeze ceva

?» au pus virtos umărul la treabă. Ani de-a rîndul, unii dintre 
oameni au descoperit talente, le-au cizelat cu migală șl răbdare făcindu-le să strălucească pe firmamentul atletismului 

național și internațional. Ne amintim, de pildă, de activitatea 
de-o viață a doi dintre reputații specialiști ai atletismului 
romanesc, dr. Ion Arnăut la Cluj-Napoca și profesorul emerit 
Cornel Iovănescu la Timișoara, tehnicieni care, pur și simplu, 
au făcut epocă in atletism, care au ridicat la înalte cote va
lorice activitatea din orașele lor, de unde echipele naționale 
s-au împrospătat continuu, cu mulți, foarte mulți performeri. 

La fel se poate spune și despre Olimpiu Constantlnescu-Nehoi 
din Roman, ca șl ceilalți doi antrenor emerit, de activitatea 
căruia se leagă toate succesele atleților din localitate, după 
cum grație strădaniilor instructorului obștesc Attlla Kalith, 
un orășel cum este Tg. Secuiesc a putut deveni un 
furnizor de bază al loturilor noastre naționale de juniori.

De numele lui Ion Vellciu se leagă unele dintre succesele 
atletismului constănțean. Silviu Dumitrescu contribuie, de mai 
multă vreme, la o activitate buni la clubul Metalul, ca și Ion 
Puică la Olimpia. O. muncă susținută desfășoară - 
antrenor Nicolae Mărășescu, ai cărui elevi au avut, 
in ultima vreme, evoluții remarcabile. In sfîrșit, dar 
din urmă, se cuvine sd amintim numele încă unui

a
Viorica Viscopo- 
internaționale de

Atletismul nostru 
harnici și pasionați

attt de mică, oglindește, din 
te bine, situația existentă 
noastre.

PONDEREA CEA MAI 
DAR ATLETI PUȚINI

MARE,

din urmă, se 
emerit, Ion 
dalii olimpice 
leanu) și la 
notorietate.

Am amintit __  ...___ ____ ... __ . .
lor, au dat ceva anume atletismului nostru, 
trebui urmat, cu încredere, de toți ceilalți antrenori, 
cu siguranță, atletismul nostru ar fi altul

S3ter, coautor la cucerirea 
de aur (l olanda Balaș — 2 șl 
obținerea a multe succese

doar cîteva nume de antrenori

Marea majoritate a secțiilor de atletism 
din întreaga țară o formează unitățile 
școlare, care dispun șl de cel mai mare 
număr de cadre de specialitate și care, 
în mod firesc, se ocupă de selectarea 
șl pregătirea tinerilor atleți, a copiilor 
și juniorilor.

Avînd în față tabloul cu repartizarea 
acestor secții pe întinsul țării, în toate 
județele, numărul cadrelor tehnice, con
dițiile materiale de care dispun, ar fi 
de presupus — logic — ca activitatea at
letică la nivelul copiilor și juniorilor 
să fie foarte bună. Și aceasta pentru că, 
In plus, potrivit programei școlare elabo
rată de Ministerul Educației și învăță- 
mîntului. atletismul este considerat ca 
sportul cu ponderea cea mai mare în școa

legată de „concepția" unor antrenori și 
profesori care au ridicat la rang de prin
cipiu lucrul ușor cu juniorii. De aceea, 
cu doar trel-patru antrenamente pe săp- 
tămînă performanțele de valoare, compe
titive pe plan Internațional, sînt de-a 
dreptul imposibile. Volumul mic de efort, 
intensitatea scăzută a lucrului în cadrul 
lecțiilor de antrenament sînt in totală o- 
pozițle cu modul de pregătire al juniori
lor din țările cu atletism avansat.

Dacă astăzi există, la majoritatea pro
belor, un mare decalaj între valoarea re
zultatelor juniorilor noștri și a celor stră
ini, în mod normal — dacă nu intervine 
nimic — acesta se va mări continuu pînă 
la J.O. din 1980, din 1984... Echilibrarea 
situației valorice nu poate fi concepută 
altfel decît ca și juniorii noștri, cei mai 
talentați, să facă ceea ce fac viitorii lor 
adversari, adică antrenamente zilnice, o 
muncă Intensă, cotidiană, fără nici un 
rabat. Este, dacă vreți, ceea ce fac mi
cuțele noastre gimnaste și rezultatele 
muncii lor dovedesc că numai aceasta 
este singura cale spre vîrful piramidei In
ternaționale. De adevărul acesta primii 
convinși trebuie să fie înșiși antrenorii și 
profesorii atletismului !...

In ceea ce privește predarea, învățarea 
și practicarea atletismului în școli și 11-

atletism. Și aceste norme pi 
îi trecute de ' ’ ’ ■
și pregătite...

NICI UN

elevi ele trebuii

PERFORMER □ 
OLIMPICA I

Atletismul nostru dispune d 
tăți etalon: Liceul de filologia 
tul liceu central experimental] 
din Cîmpulung Muscel și Cl 
școlar de atletism din Bucul 
cu o existență de un deces 
dat sportului nostru numero 
talentate, dar — cel puțin d 
n-au dat nici un performer 
clasă olimpică, așa cum au 
dă. unele dintre unitățile 
Adevărul este că față de s 
vestiți! materiale șl moralej 
de-a rîndul, cu aceste unit] 
față de condițiile de muncă ( 
vilor și cadrelor didactice, pr 
limitat la judecarea actlvltăț 
de numărul titlurilor de can 
nail cîștlgate, în loc să se fi 
cădere marea performanță a

In 1978 în activitatea lic< 
lungean s-a produs un salt 
pe planul selecției cît și pe 
zultatelor unora dintre elevii 
secință a unei pregătiri mai

A\\\\\\\\\\\\\\' '.WW



comisiilor județene de speciali
tate și a Colegiului central de 
antrenori pentru analiza acti
vității și stabilirea de sarcini 
și obiective precise pentru fie
care.

Au fost mustrați verbal: Dan 
Hidioșanu (C.S.Ș. Steaua), Zoltan 
Vamos (Dinamo). Nicolae Cris- 
tea (Viitorul Buc.) Victor Bia- 
nu. Paul Ioan Lixandru Pân
dele. Dan Vlădescu (C.S.Ș. Atle
tism București). Dumitru Zarif 
(Oțelul Galați). Tutica Hogaș 
(C.A. Pașcani). Gheorghe A- 
dorian (Mureșul Tg. Mureș), 
antrenorii-profesori Radu Voi- 
ciloiu. Elisabeta Prodan, Gheor
ghe Pădureanu. care vor fi 
chemați în fața biroului fede
ral și a inspectoratului școlar 
respectiv.

Biroul Federației române de 
atletism va solicita Ministerului 
Educației și Invățămîntului să 
efectueze împreună o analiză a 
activității secțiilor de atletism 
din mai multe cluburi sportive 
școlare și. firește, a muncii 
desfășurate de cadrele didacti
ce respective. Este vorba de 
Cluburile sportive școlare din 
Aiud, Pitești. Bistrița, Drobeta 
Tr. Severin, Birlad, municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Botoșani, 
Constanta Tecuci, Miercurea 
Ciuc. Călărași. Ploiești. Cîmpi- 
na, Sibiu, Mediaș, Drăgășani, 
Rădăuți. Rîșnov, Caracal. Zalău 
(liceul cu clase speciale) ale 
căror secții nu dau rezultatele 
scontate sau sînt într-un vizibil 
regres. în același context se 
va face și analizarea cluburilor 
sportive școlare din Motru, Tg. 
Mures și Km. Vîlcea.

Sînț desigur. doar clteva 
măsuri care se impuneau, pen
tru că. ce mai discuție, altfel 
nu mai merge. Dezvoltarea a- 
tletismului Pretinde un foarte 
mare efort, dar pînă acum re
zultatele investițiilor sînt de
parte de necesitățile de fiecare 
zi. Atletismul nostru, mai mult 
ca oricînd. are nevoie de o 
Producție netă, nu doar de una 
globală, are nevoie de oameni 
bine pregătiți, pasionați si har
nici care să realizeze integral 
această producție 1

1979 — AN HOTĂRÎTOR ÎN
Anul 1979. foarte important 

în ansamblul pregătirilor pen
tru Jocurile Olimpice, dar și 
în ceea ce privește activitatea 
tinerilor atleți. trebuie să în
semne un salt calitativ bine 
marcat si susținut de realizări 
pe toate planurile. Pentru a- 
ceasta trebuie să se desfășoare, 
la toate nivelurile, o muncă 
vie. eficientă. concretă, con
știentă. cu angrenarea tuturor

lia, Gheorghe Cojocaru — 7,57 m la 
B.me, a cîștigat medalia de aur la 
[cursul Prietenia1*, Mihai Ene — 15,60 
b triplu, pe cea de bronz la aceeași 
bctițlâZ ca și Nicolae Ion la 3000 m. 
I nUmai 3 dintre Juniorii cîmpulungeni 
I promit mult și de la care, în mod 
fc, se așteaptă, în continuare, perfor- 
te mai bune șl succese la camplona- 
■ europene de juniori din august, de 
Bydgoszcz și poate chiar la J.O. de 
Boscova.
I la Liceul din Cîmpulung și de la 
Iul sportiv școlar de atletism din 
fcrești, unități încadrate cu cadre va- 
Bse, dotate cu ceea ce le este necesar 
|u o activitate bună, pretențiile tre- 
I să fie tot mal mari. Cine altcineva. 
Irlmul rînd, dacă nu aceste două unl- 
letalon trebuie să dea. an de an. atle- 
lilui nostru cadrele de care are ne- 
I performerii autentici care să-1 repre- 
I cu succes în toate marile concursuri 
Inaționale, ceea ce. să recunoaștem, 
I acum, n-a prea fost cazul 
I dintre ele 1I *luatia creșterii Juniorilor în 
I o problemă departe de fi, ____
tal, rezolvată, ea reflectîndu-se nemij- 
I în nivelul scăzut al secțiilor de se-1. chiar și a celor mal puternice (Stea- 
I Dinamo, C.A.U.) care, deși benefi-

de un mare număr de tehnicieni 
[tați, de condiții materiale dintre cele 
I bune, nu produc totuși pe măsura 
Etlțiilor făcute. Faptul că anul tre- 

de exemplu, la principalul eveni- 
t atletic al sezonului, la ..europenele* 
la Praga nici unul dintre atlețil aces- 
[cluburi n-au realizat nici măcar un 
Lr punct este exemplul cel mai edi
tor.
| cele mal multe dintre secțiile noas- 
de atletism se constată că climatul 

muncă, de idei novatoare, de exigență 
lisciplină este, din păcate, departe de 
pțe. Succese facile, prea puțin sem- 
bative. realizate în concursuri mărun- 
condu'c la o stare de automulțumire 
k nu în puține cazuri, reușește să 
ă înapoi chiar și pe sportivii dornici 
a face mai mult și mai bine.
kță de toate acestea se impune desigur 
baliză a secțiilor de atletism din clu- 
L și asociații, intre care nu puține sînt 
[ care au răspunderi concrete pentru 
poltarea acestui sport, în lumina sar
tor Programului privind dezvoltarea 
vității de educație fizică și sport, răs- 
ideri de care ele nu se achită cum se
2, așa cum este nevoie 1

cu nici

atletism 
chiar și

i
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Antrenorii de semifond fi fond — cîțiva dintre ei reuniți in 
această imagine — sint tehnicienii a căror producție este, la mo
dul general fi la această oră, cea mai bună in atletismul nostru

I

I

Conștient de multiplele sar
cini care-i revin atletismului 
din Programul privind dezvol
tarea activității de educație fi
zică si sport, adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. biroul F.R.A.. comi
tetul federal îsi vor intensifica 
munca de îndrumare si control 
în unitățile de atletism, în sec
țiile din cluburi si asociații 
sportive. împreună cu comisii
le județene de atletism F.R.A. 
va stabili anual, sarcini con
crete pentru fiecare dintre
specialiști. în funcție de reali
zarea cărora va fi apreciată
munca fiecăruia si se vor face 
evidențierile si, deopotrivă, sanc
ționările— Pentru cadrele di
dactice din unitățile școlare 
această operațiune se va face 
în comun cu organele M.E.I. 

PREGĂTIREA PENTRU J. 0.
factorilor. Sarcinile care stau 
în fata acestui sport trebuie 
bine cunoscute si perfect în
țelese de toți cei care, sub o 
formă sau alta, activează în 
domeniul atît de vast al atle
tismului. pentru ca în felul a- 
cesta fiecare să-si aducă con
tribuția,, în această idee, tre
buie înțeles si faptul că de 
neîndeplinirea unui obiectiv sînt 
răspunzători nu numai atieții 
si antrenorii lor. ci si medicii, 
cercetătorii științifici, dar si 
activiștii mișcării sportive, 
chiar si lucrătorii din diferitele 
servicii ale organismelor spor
tive I De aceea. în' mod obiec
tiv. în angrenajul muncii tre
buie să funcționeze — fără re
proș — toate rotițele, mari sau 
mici, ale atletismului, pentru 
că altfel nu se poate, iar mun
ca si rezultatele vor fi. în con
tinuare. .nesatisfăcătoare", ceea 
ce este de neconceput 1 Si a- 
ceasta cît mai grabnic, pentru 
că timpul nu stă îp loc si nu 
așteaptă pe nimeni. Dealtfel, 
pînă la .europenele" de ju
niori de la Bydgoszcz mai sînt 
doar cîteva luni, iar pînă la 
Jocurile Olimpice de la Mosco
va. un an si cîteva luni, răga
zuri foarte mici pentru cele 
cîte avem de îndeplinit pînă 
atunci, pentru ca în cele două 
competiții de mare interes, a- 
tletii noștri să concureze — asa 
cum dorim cu toții — la un 
nivel cît mai ridicat I

Pentru aceasta există, desi
gur. posibilități reale si cadrul 
corespunzător marii performan
te. Recentele campionate conti
nentale de sală de la Viena. 
unde 3 din cei 4 atleți români 
participant au cucerit o meda
lie de aur si dc-uă de bronz, 
sînt o dovadă a acestor mari 
posibilități.

I
I

AMBIȚIILE S AU... TOPIT
„Cu cîțiva ani în urmă, cind abia fusese înființată secția 

de atletism la Clubul sportiv școlar din Pitești, ne spunea tov. 
Gheorghe Crețu, prim-vicepreședinte at C.J.E.F.S. Argeș, ambi
țiile profesorilor erau nemăsurat de mari și personal am crezut 
că treaba va merge strună.

După eîțiva ani de activitate, la C.S. Școlar din Pitești, din 
păcate, calitatea și cantitatea muncii cadrelor didactice nu este 
direct proporțională cu avuția materială aflată astăzi la dispo
ziția acestei unități !“...Oare atît de repede să-și fi tocit ambițiile profesorii plteș- 
teni, de la Clubul sportiv școlar 1

Materiale redactate de Romeo VILARA

I VALOROS CURS DE PERFECȚIONARE 
A ANTRENORILOR DE HALTERE 

PE CIND REZULTATELE?

Din peste 100 de antrenori 
bucureșteni

DOAR 30 
AU RĂSPUNS 

PREZENT!
Comisia municipala de atle

tism București (președinte 
Nicolae Stancu, care este 
și prim-vicepreședinte al 
C.M.E.F.S.) și-a propus să 
desfășoare în acest an o ac
tivitate calitativ superioară 
celei din alți ani, punînd un 
accent deosebit, cum este și 
firesc, pe îmbunătățirea sub
stanțială a muncii antrenori
lor, în Capitală aflîndu-se 
unii dintre cei mai de sea
mă specialiști ai atletismului 
nostru. Intre alte metode fo
losite este și aceea a orga
nizări* periodice a unor reu
niuni — lectorate cu caracter 
metodic la care trebuie să ia 
parte toți antrenorii bucu
reșteni,

La prima reuniune din acest 
an, la începutul lunii februa
rie, a fost pusă în discuție 
o temă foarte interesantă și 
de actualitate: „Săriturile și 
alergările de viteză; partici
pări în competițiile de sală, 
pregătirea din timpul iernii**. 
Pe marginea acestei teme au 
prezentat referate Dumitru 
Alexandrescu - conferențiar la 
I.E.F.S, Dumitru Roman • șef 
de lucrări la I.E.F.S., profe
sorul Alexandru Stoenescu — 
antrenor coordonator la clu
bul Dinamo.

Despre aceasta consfătuire 
ne-c vorbit Al. Stoenescu, în 
calitatea sa de vicepreședinte 
al Comisiei municipale de 
atletism: „Normal, am Invitat 
pe toți cei peste 100 de an
trenori și profesori de educa
ție fizica care activează in 
atletismul bucureștean să as
culte referatele și să ajute la 
îmbunătățirea concluziilor pre
zent'nd observații critice și 
aspecte din activitatea fiecă
ruia. Am avut însă neplăcu
ta surpriza să constatăm că 
OU răsouns Invitației noastre 
obia vreo 30 dintre ei. Au 
fost de fată, intre oltii, an
trenorul emerit Ion Soter, Ni
colae Gurău — decanul de 
virsto al antrenorilor bucu
reșteni, Ion Benga și Ion Vin- 
tilâ — antrenori cu vechi sta
te de serviciu la loturile na
ționale. Au lipsit insă, fără 
motiv, foarte multi colegi 
de-ai noștri mai tineri care. 
Indiscutabil, or fi avut ce în
văța !.. .•

Aceste absente dev n șl mc' 
de neînțeles docă ne referim, 
de pildă, la obligația pe care 
o ou antrenorii core, ooirrv-t 
regulamentului de funcțoncre. 
trebuie să desfășoare cîte 
2—4 ore pe săptbmînă in ca
drul diferitelor colegii cen
trale, județene sau munici
pale. Or, din cîte am înțeles 
noi, reuniuni metodice, ca 
cea de la 2 februarie, vor 
avea loc doar una pe tri
mestru I...

în dorința de a contribui la 
specializarea necontenită a ca
drelor care răspund de dezvol
tarea și progresul halterofiliei 
românești, federația de spe
cialitate organizează în fiecare 
an cursuri de nerfectionare. 
Ultimul a avut loc. recent, la 
București. în prezenta a 62 de 
antrenori, care conduc cele mai 
importante secții de haltere din 
cluburile și asociațiile sportive 
din țară.

Cursul și-a atins ne deplin 
scopul prin referatele expuse, 
prin elementele puse în discu
ție privind metodele optime de 
pregătire, prin materialele teo
retice si aplicațiile practice fă
cute în cadrul lotului național 
cu prileiul unor antrenamente, 
prin vizionarea unor filme teh
nice, prin planșe și diapozitive 
reflectînd ultimele noutăți în 
materie de pregătire pe Plan 
international.

O atenție deosebită s-a aeor- 
dat caietului de antrenament, 
evidenței stricte a activității 
individuale a fiecărui sportiv. 
Acest document de 
buie să reflecte o 
riguroasă, obiectivă, 
mentelor, în raport 
laritătile individuale ale halte
rofililor. Noul caiet, tipărit de 
federația de specialitate, oferă 
nu numai posibilitatea de a 
tine o evidență strictă, ci și de 
a avea o sinteză științifică a 
efortului pe baza unor indici 
globali, care exprimă, în timp, 
dinamica principalilor 
metri, cum ar fi 
die, coeficientul
s-a.

La acest curs 
nare a participat, in 
lector, cunoscutul specialist so
vietic Aleksei Medvediev — 
fost campion mondial, primul

lucru tre- 
planiCcare 
a antrena- 
cu particu-

para- 
grcutatea me
de intensitate
de perfectio- 

calitate de

La săriturile In apă: JUNIORII,
SALT SPRE CALITATE!

Am consemnat și am apre
ciat cu prilejul campionatelor 
naționale de sărituri pentru 
juniori faptul că tinerii com
petitori au abordat cu în
drăzneală unele salturi care, 
pînă nu de mult, erau execu
tate doar de Analiștii marilor 
concursuri internaționale. La 
nici 16 ani, Cornel Pop a cu
les aplauze pentru triplu salt 
și jumătate în echer la plat
formă, săritură notată cu 
coeficient de dificultate 2,9, 
iar la trambulină a realizat 
nu mai puțin de trei salturi 
cu coeficient 2,8 : dublu salt 
și jumătate cu un șurub, dublu 
salt și jumătate înapoi șl răs
turnat. Ultimele două exerci
ții au fost înscrise și în pro
gramul lui Valentin Urse, 
care tocă nu are 14 ani. La 
fete. Isabela Bercaru (junioa
ră mare) și Cristina Timar 
(junioară mică) au executat 
dublu salt și jumătate răstur
nat și înapoi, sărituri rar în- 
tflnite în concursurile femi
nine și, mai cu seamă, ale 
junioarelor. Menționăm, am 
exemplificat doar prin cîțiva 
dintre cîștigătorii titlurilor 
de campioni ai țării, dar nota 
de ridicare a „ștachetei" a 
fost generală, evidentă la ma
joritatea ■ particip anților la 
„naționale”, ceea ce demon
strează că la sărituri s-a 
schimbat ceva, că antrenorii 
(dintre care îi vom aminti pe 
Elena Timar, Nicolae Spario- 
su și Pantelimon Decuseară) 
abordează exerciții cu ’cotă de 
dificultate ridicată, singurele 
— dealtfel — care creează 
premisele cuceririi punctaju
lui necesar clasării pe locuri 
onorabile la concursurile de 
talie mondială.

Saltul către calitate este e- 
vident. Dar, pentru că există 
și un dar, nu trebuie să se 
creadă că prin însușirea sal
turilor cu coeficienți între 2,7 
și 3 s-a rezolvat totul. în pri
mul rînd, chiar în execuția a- 
cestora se manifestă nesigu
ranța inerentă începutului, 
care poate fi eliminată doar 
prin repetări mult mai multe 
decît cele efectuate cînd era 
vorba de exerciții mai ușoare.

■ ■ ■

halterofil din lume care l-a în
vins pe celebrul recordman a- 
merican Paul Anderson —, a- 
cum șeful catedrei de atletică 
grea la Institutul de cultură fi
zică din Moscova, vicepreședin
te al Federației europene de 
haltere. în expunerea sa. A; 
Medvediev a subliniat necesi
tatea perfecționării tehnicii de 
ridicare cu ajutorul kinogrâ- 
^flor. aparaturii speciale, a 
utilizării unor exerciții combi
nate, a tinerii unei evidente 
riguroase asupra efortului si ti 
modului în care reacționează 
organismul.

La încheierea cursului, 
Medvediev a declarat: 
impresionat 
cursanții au

A. 
„M-a 

faptul că toți 
manifestat un 

deosebit interes față de noutăți, 
față de metodele moderne de 
pregătire, cu gîndul la îmbu
nătățirea necontenită a perfor
manțelor. Dealtfel, federația 
europeană face eforturi în ace
eași direcție, pentru ridicarea 
nivelului mondial al halterelor; 
Cele realizate acum Ia Bucu
rești — prezentarea unor refe
rate Ia un înalt nivel, bine al
cătuit. din punct de vedere pe
dagogic, îmbinarea lecțiilor teo
retice cu cele practice — se în
scriu în sfera preocupărilor 
federației de specialitate de pe 
continentul nostru".

Cursul s-a încheiat cu teste 
teoretice si practice Ia care au 
fost supuși antrenorii. „Notați
ile valorice acordate — a de
clarat antrenorul federal Lazăr 
Baroga — demonstrează că 
specialiștii noștri si-au însusii 
în mare 
predate și sperăm ca ele să a- 
țute în mod efectiv la amelio
rarea rezultatelor halterofili
lor români".

Ion OCHSENFELD

măsură elementele

C. Pop se anunță ca o mare 
speranță

Foto : Ion MIHĂICÂ 1 
Insă, cele mai supărătoare de-’ 
fecțiuni au fost aceleași care 
împiedică, de mulți ani, pe 
săritorii fruntași să se afirme 
pe plan internațional și anu
me cele care țin de „a.b.c.”-ul 
acestui sport : ținuta, elegan
ța Și precizia, intrările, sal
turile impuse. Este drept, am 
văzut triplu salt bine execu
tat, dar am asistat și la sări
turi impuse care nu puteau fi 
punctate cu mai mult de nota 
6, ceea ce, într-un concurs in
ternațional, creează un handi
cap irecuperabil, așa cum s-a 
petrecut, aproape fără excep
ție, cu prilejul participării 
sportivilor români la diferite 
competiții. Ca să nu mai vor
bim de intrările în apă, de
seori imprecise și chiar rata
te, deși se știe prea bine cît 
de mult cîntăresc ele, în ochii 
arbitrilor, în aprecierea gene
rală a unei sărituri.

Să rămînem, însă, în pe
rimetrul optimismului gene
rat de abordarea de către ti
nerii săritori a salturilor com
petitive la nivel internațional 
și să ne exprimăm speranța 
că într-un viitor cît mai a- 
propiat — noi am dori chiar 
în luna august, cu prilejul 
„Cupei Europei", găzduită 
pentru prima dată de țBra 
noastră — fruntașii acestui 
sport vor realiza performanțe 
remarcabile.

Dumitru STÂNCULESCU



In comuna Vafa de Jos
VÎRSTA NU ESTE UN OBSTACOL 

PENTRU PRACTICAREA SPORTULUICU PASIUNE, ENTUZIASM Șl PERSEVERENTA, 
UN INIMOS PROFESOR CREȘTE CAMPIONI! 

tive simple. A apărut, mai tntii, 
în comună o groapă de sărituri 
pentru atletism, apoi un teren de 
handbal cu zgură, amenajat în 
cea mai mare parte cu contribuția 
voluntară a elevilor și tinerilor, 
iar, în sfîrșit, cîteva terenuri de 
volei. De aici și pînă la alcătuirea 
primelor formații sportive n-a 
fost decît un pas. Și astfel, a 
prins viață una din marile pasiuni 
ale profesorului Amos Boloț, 
handbalul. Echipele formate de 
el la Vața de Jos au luat mai în- 
tîi startul în întreceri locale, apoi 
în competiții de 
vergurâ („Cupa 
„Cupa satelor-), _ . _ „ 
scurt timo cele mai bune din ju
deț. Anu] trecut, formațiile din 
Vața de Jos au cîștigat titlurile de 
campioane județene atit la fete 
cit și la băieți ! Antrenorul-profe- 
sor Amos Boloț ne vorbește cu 
reală plăcere despre rezultatele în 
muncă și sport ale handbalistelor 
Flori ca Voie a, Livia Ianoș, Mari- 
nela Sîrb Maria Braica, Dana 
Maxim, Carmen Lazăr, Anica Voi-

Vorbim aaesea de activiștii vo
luntari, care desfășoară o pasio
nată și. de multe ori, rodnică ac
tivitate pe tărimul sportului, dar 
niciodată parcă nu apreciem în
deajuns meritele acestora in efor
turile constante care se depun, 
ia nivelul întregii țări, pentru 
dezvoltarea educației fizice și a 
sportului, pentru afirmarea unor 
discipline sportive, a unor perfor
meri autentici. Am avut această 
revelație, recent, vlzitînd una din 
localitățile județului Hunedoara, 
comuna Vața de Jos, situată tn 
Munții Metaliferi, la cca. 20 de 
km de Brad, unde-șl desfășoară 
activitatea și profesorul de edu
cație fizică Amos Boloț, secretar 
al Consiliului comunal pentru e- 
ducațle fizică șl sport. Venisem 
aici atrași de succesele sportive 
ale acestei comune, binecunoscute 
in Întregul județ, dar—după cum 
aveam să aflăm — cu ecou și mal 
departe, pină in... capitala țării. 
Șl am aflat astfel, cum un entu
ziast și îndrăzneț cadru didactic — 
acțlonind cu perseverență pentru 

Secvență din antrenamentul echipei feminine a comunei, cam
pioană a județului. Foto : I. MIHAICÂ
atragerea oamenilor muncii, a ti
neretului ut practicarea sportului 
— a reușit, in scurt timp, să asi
gure renume unei comune oare
care ieri, ale eărei echipe de 
handbal au devenit azi nu numai 
cele mai bune din județ, dar Vața 
de Jos sa mindrește acum și cu 
faptul de a ii dat handbaliști care 
evoluează în formații bucureștene.

...Acum 16 ani, cînd Amos Bolot 
a venit c- profesor de educație 
fizică în comună, la Vata de Jos 
era practicat, din cind tn etnd. 
doar fotbalul. Șl poate că nici nu 
S-ar £1 putut mai mult, devreme 
ce in corn mă nu exista nici un 
teren de sport. Acesta a fost, de
altfel, motivul pentru care tlnărul 
profesor a început atunci eu ceea 
ce 1 s-a părut a fi indispensabil 
pentru practicarea oricărei disci
pline : amenajarea de baze spor-

la întreprinderea de confecții Brăila

CINCI MINUTE DESTINDERII, SANATAJII
întreprinderea de confecții 

Brăila, ora 9,30. Este pauză, dar 
muncitoarele nu părăsesc sec
toarele de producție. Lucrătoa- 
rea Nicoleta Eftimie de la 
„finisaj", Lenuța Hanu de la 
„croit", ca si celelalte instruc
toare, cîte 3 pe fiecare sector, 
împreună cu întreg personalul 
■din schimbul de dimineață, 
încep gimnastica la locul de 
muncă. Ridicări de brațe, ro
biri de trunchi si cap. sărituri 
jPe loc — in general exerciții 
de mobilitate, care în cele cinci 
minute afectate au darul de a 
reînviora organismul după cele 
cîteva ore de muncă la mași
na de cusut sau la masa de 
croit.

Scena se petrece aidoma și 
cu schimbul de după-amiază. 
Așa se face că peste 4000 de ‘ 
membri ai colectivului de aici 
Practică ______ __ __
locul de muncă.

— Extinderea în toate sec
toarele și cuprinderea marii 
majorități a personalului mun
citor în practicarea gimnasticii 
ta locul de muncă a fost una 
din preocupările noastre prin
cipale — ne-a spus Marcel 
Dan. secretarul asociației spor
tive. De asemenea, dorim să 
aducem unele modificări exer- 
eițiilor, dar aceasta o vom face 
tinînd scama, ca si pină acu
ma, de Specificul muncii din 
întreprinderea noastră. Anul 
trecut noi am mal folosit. în 
timpul pauzei, o altă formă de 
mișcare — minî-crosul în locul 

zilnic gimnastica la

•a SportulnwUU

mai mare an- 
Agriculturii", 

devenind in 

ca, ea și despre cei mal buni 
handbaliști al comunei : Tranda
fir Braica, Emil Șiler, loan C'oza, 
Lauric Coza, Ion lucău. „Din 1963 
și pină astăzi — ne spune Amos 
Bolot — am depistat și crescut in 
comuna noastră peste 150 de hand
baliști, cu care am obținut succese 
remarcabile și încercăm, desigur, 
o mare satisfacție că portarul de 
acum cițiva ani al echipei noas
tre, Ioan Feher, a jucat Ia Meta
lul Hunedoara, in Divizia B, iar 
astăzi el face parte din echipa 
Steaua, - una din cele mai bune 
formații din țară. Menționez, de 
asemenea, că Georgeta Oncu, tot 
din comuna noastră, a evoluat tn 
1978 tn echipa elubulul sportiv 
școlar din Sibiu, câștigătoare a 
campionatului republican la juni
oare III".

un tur în
sub diferite 

Practicată 
ci și

gimnasticii la locul de muncă. 
In fiecare zi, cîte 40—50 de ti
neri si tinere dintr-un sector 
alergau ușor cîte 
jurul fabricii.

Dar, mișcarea — 
forme — nu este 
numai în timpul pauzei, 
în timpul liber. La loc de frun
te se situează excursiile, or
ganizate de asociația sportivă 
în colaborare cu organizația 
U.T.C. și comitetul sindicatului. 
Anul trecut sute de tineri și 
vîrstnici, uneori împreună cu 
familiile. au vizitat Soveja, 
Gîrboavele, Tulcea, Bîrlad și 
alte localități. în perioada ce 
urmează, datorită si faptului că 
acest colectiv beneficiază în 
plus de o zi liberă pe lună, ac
țiunile turistice se vor înmulți, 
printre proiecte fieurînd vizi
tarea Predealului, Văii Oltului, 
SiPhișoarel. Nordului Moldovei.

în completarea tabloului 
sportiv merită să amintim de 
campionatele asociației, desfă
șurate sub egida „Daciadei": 
tenis de masă (80 participant! 
— lăcătușul Gh. Negoiță, cam
pion ț 150 participante — con- 
fecționera Jenica Popa, campioa
nă), șah (20 — pictorul Stelian 
Butoi î 30 — confecțio-nera Ve
ronica Eftimie), volei (4 echipe 
masculine — atelierul mecanic: 
12 de fete* — seetia finisaj), 
tenis de cîmp (40 — Marcel 
Dan) șl fotbal (atelierul meca
nic).

Formele diverse, atractive, 
folosite de consiliul asociației 
au făcut ca marea maioritate 
a colectivului întreprinderii să 
îndrăgească si să practice exer
cițiile fizice.

Pompiliu VINTILA

Șl pentru ca asemenea afirmări 
spectaculoase să nu pară nimănui 
surprinzătoare, să amintim că la 
Vața de Jos se desfășoară, an de 
an, cu multă regularitate, un cam
pionat comunal de handbal la 
care Iau parte echipe din toate 
cele 13 sate ale comunei 1 Separat, 
se organizează un campionat de 
handbal în cadrul școlii generale 
de 10 ani, atit pentru clasele 5—7, 
cit și pentru clasele 8—10, Iar 
„Cupa Ponorul" (acum la a 6-a 
ediție) șl „Cupa Crlșul" reunesc 
echipe nu numai din județul Hu
nedoara. ci și din cele limitrofe.

Tabloul activității sportive din 
comună ar fi insă incomplet dacă 
r.u am aminti de marele Interes 
de public pe care-1 cunoaște fot
balul (cu sprijinul nemijlocit al 
profesorului da educație fizică 
Virgil Jibnu), luptele șl trinta 
(sub conducerea Iul Mircea Șiler, 
strungar la U.M.R. Crlșclor), de 
duminicile cultural-sportive care 
au loc în comună (numai anul 
trecut aii fost organizate 13 ase
menea acțiuni, cu participarea a 
peste <00 de tineri sportivi).

Și toate acestea pentru că tn 
comuna Vața de Jos își desfășoară 
activitatea cotidiană un mare șl 
inimos animator al sportului, care 
nu-și precupețește nici un efort 
pentru a convinge tineretul, pe 
toți oamenii muncii de bineface
rile activității sportive, pentru 
impulsionarea și afirmarea unor 
sporturi cu priză la public.

Constantin MACOVEI

în municipiul Craiova

DIFERITE MODURI

DE
(inspirate și mai puțin)

A PLEDA PENTRU MIȘCARE...
O

Crai _ . _ ____
— îți atrage atenția 
unei realități : există o preocu
pare tot mai 
popularizarea 
cițiului fizic, 
intr-o scoală 
din cartierul Cfraiovița, un colț 
sportiv. Cuprinde trofeele cu
cerite de cei mai sprinteni din
tre cei aproape 3 000 de copii 
care învață aici. Diplome, me
dalii, cupe, fanioane. Pentru 
fiecare „piesă", o explicație. 
Totul dovedește interes, spirit 
gospodăresc.

în alte unități de învățămînt, 
aceeași grijă pentru a apropia 
copiii, elevii de exercițiul fi
zic. Cum ? Prin ingenioase col
țuri sau vitrine sportive. Sînt 
popularizați campionii, echipele 
care respectă legile nescrise 
ale fair-play-ului, Ambiția de 
a fi cît mai sus, dar si pre
ocupare pentru latura educati- 

-vă a activității sportive. Orga
nizațiile de pionieri sau de 
U.T.C. de la școlile generale nr. 
12, 13 și 17, de la liceele „Ni
colae Bălcescu", „Frații Bu- 
zești" si „Nicolae Titulescu" se 
dovedesc deosebit de harnice. 
Nu scapă nici un prilej pentru 
a face cunoscute acțiunile spor
tive inițiate, reușitele, uneori 
și neîmplinirile...

Cum nu se întîmplă, în 
schimb, în asociații sportive din 
mari întreprinderi. Ia Chimia, 
la I.M.M.R., la Electroputere. 
„Există și aici intenția de a 
amenaja colțuri sportive", ne-a 
dat să înțelegem prof. Ion Bog
dan, secretar ai C.J.E.F.S., mem
bru al comisiei de propagandă. 
Este posibil, nimeni nu contes
tă. Bine ar fi ca trecerea de 
Ia intenții Ia realitate să nu 
însemne luni sau poate ani de 
zile. (Tovarășul Gh. Bădoi, re
cent ales președintele clubului 
sportiv „Electroputere". ne-a 
vorbit șl dînsul de frumoase 
intenții legate de impulsionarea 
propagandei sportive. Am si 
notat cîteva nroîerfo. A c'onfăm

1 ................................

vizită prin municipiul 
a — prin scoli îndeosebi 

asupra

accentuată pentru 
mișcării, a exer- 
a sportului. Iată, 
generală (nr. 30)

UN BOGAT PROGRAM DE EXCURSII
PENTRU LUNILE MARTIE Șl APRILIE

Oficiile județene de turism din întreaga țară și-au defi
nitivat programele pentru excursiile lunilor martie si aprilie.

Pentru agenda dv. turistică vă recomandă — de pildă — 
cîteva trasee :
• Valea Prahovei, Oltenia de sub munte, Maramureșul, 

Tara Oașului, Porțile de Fier, Munții Banatului, Țara Ha
țegului, Munții Apuseni, Valea Oltului, Nordul Moldovei, 
Circuitul turistic al României.

Desigur, amatorii de excursii pot opta și pentru alte iti
nerare. Peste tot vă așteaptă gazde ospitaliere, hoteluri 
confortabile și unități de alimentație publică moderne, bine 
aprovizionate, care vin să adauge excursiei un plus de 
atractivjtate.

înscrieri la agențiile, filialele si punctele de valorificare 
ale OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM.

i
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sportului, 
mai buni 

virstnicilor“. 
.campionatul vîrstni- 

de fapt, în 
problemei, adică a- 

organizăriî unor între- 
care să fie angrenați 
care au pășit peste 
a patru decenii de 

vîrsta minimă

Nicolae Marcu — 53 ani, 
Vasile Pele, Constantin Ghiță 
56 ani, Alexandru Decu — 55 
ani. Iile Ioniță. Constantin 
Barbu — 54 ani. Petre Bălă- 
escu, Ion Enache — 52 ani 
sînt muncitori la „Marochi- 
neri“, „Cartonaiul“, „încălță
mintea manuală", „Arta 
încălțămintei", „Avîntul îm
brăcămintei" și membri activi 
al clubului „Voința" Bucu
rești. Subliniem „membri ac
tivi", pentru că 
ei — și încă mulți 
alți colegi de mun
că șl de gene
rație — sînt pasio
nați practicanțl ai 
fiind- printre cel 
in „campionatul 
Spunind _ 
cilor" intrăm, 
miezul 
ceea a 
ceri în 
și cei 
pragul _ _ 
viață (este 
pentru a putea fi acceptat la 
această... categorie), moment 
din care, se pare, apetitul 
pentru mișcare scade odată 
cu trecerea... primăverilor. 
„Stimulat, el se poate menți
ne însă la cote ridicate" — 
ne spunea Constantin Furce- 
la, vicepreședinte al clubului 
bucureștean. Așa că. alături 
de campionatul de casă și al 
ucenicilor, de alte competiții, 
„campionatul virstnleilor" are 
o desfășurare distinctă (evi
dent, nimeni nu-i împiedică 
pe acești concurențl să fie 
prezenți șl la celelalte dispu
te ; ceea ce de fapt, și fac...

E0E53

în general inimoși, în 
de propagandă a 
Dolj, indisolubil le-

grabnica lor materializare. Nă
dăjduim că în această acțiune, 
tovarășul Bădoi se va bucura 
de concursul Întregului colec
tiv...).

Oameni 
comisia 
C.J.E.F.S. 
gați de fenomenul sportiv (Ște
fan Prițulescu, Aurelian Tîrzlu, 
Mircea Vlădoianu etc.) au găsit 
o mare înțelegere în cadrul 
colectivului redacțional al zia
rului „înainte", care rezervă ci
titorilor săi o pagină pe săptă- 
mînă dedicată popularizării fe
nomenului sportiv, prin cele 
mai diverse genuri gazetărești. 
Sînt lăudate inițiativele, reali
zările, după cum sînt puse în... 
vîrful peniței cazurile de ne
păsare, de neglijență. Cînd este 
cazul, ziarul „înainte" publică 
si în cursul săptăminii articole 
în sprijinul ideii de sport. 
Deocamdată cam timid, sportul 
este prezent. în ultima vreme, 
si în emisiunile Studiou
lui de radio Craiova. Marțea, 
e drept, o rubrică completă a- 
junge pînă la 10 minute. în 
rest, însă... Ce-ar fi, de pildă, 
ca sportului să i se acorde, să 
zicem, 5 minute pe zi. Un ex
periment, Sintem ferm con
vinși că auditorii emisiunilor 
(care le apreciază pentru con
ținut si ingeniozitate, iar noi 
subscriem la o astfel de apre
ciere) ar saluta inițiativa...

Urmărind acest bogat capitol 
al popularizării mișcării, n-am 
prea înțeles de ce marile baze 
sportive din municipiul Craio
va, tot mai multe, mai frumoa
se, mai bine îngrijite sînt rela
tiv sărac» la acest capitol. Unii 
responsabili nu s-au gîndit la 
acest aspect, alții n-au primit 
materiale de Ia centru ! ? Un 
corectiv se impune. Și el tre
buie... inspirat chiar de orga
nele de conducere »’<• C TE E.S 
Dolj sau ale C.S.M. Craiova 
care le vizitează, deseori chiar 
de mai multe ori în aceeași 
zi._

Tiberiu STAMA
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cu Implicații favorabile asu
pra sănătății cooperatorilor, 
cei mai multi cu o activitate 
statică Ia locul de muncă.

La fotbal, volei, popice si 
tir participă cooperatori de la 
toate cele 32 de asociații spor
tive aparținind de clubul 
Voința, pe primul Igc situln- 
du-se, la ultima ediție, spor
tivii de la încălțămintea ma
nuală, care au avut cel mal
bun punctaj general pentru

_______ că învingâtoarea — 
*" afara celor pe

: — este de-
----------- semnată prin adițiu- 

ne de puncte la toa
te disciplinele.

„Experiența acumulată cu 
organizarea întrecerilor pen
tru bărbați — ne spune Puiu 
Anghel, președintele clubului 
— ne determină, avind în ve
dere succesul acestei compe
tiții, să organizăm în curînd 
o acțiune asemănătoare și 
pentru tovarășele noastre de 
muncă. Le vedem particlpind 
eu regularitate la alte mani
festări sportive inițiate de 
noi, ceea ce ne-a hotărit să 
extindem aria de cuprindere 
a campionatului, prin aceasta 
atrăgind un număr sporit de 
participant! la întrecerile „Da
ciadei-.

Așadar, o experiență cu 
bune rezultate. o Inițiativă 
care poate fi preluată și de 
alte asociații pentru că, așa 
cum ne-o demonstrează co
operatorii bucuresteni, vîrsta 
nu este un obstacol în calea 
practicării sportului, a exer- 
cițiilor fizice.

Emanuel FANTÂNEANU

„Daclada albă" intr-un institut 
de cercetări bucureștean
CÎND FACI SPORT

NU-ȚI TREBUIE BANI 
PENTRU MEDICAMENTE

La Institutul pentru cerce
tări componente electronice 
(I.C.C.E.), aflat pe platforma 
industrială din marginea pă
durii Băneasa, lucrează cîteva 
sute de oameni. Dintre aceștia, 
cam două treimi sînt tineri, 
dornici să facă mișcare, sport, 
să activeze intr-ung din secți
ile asociației sportive.

— Lucru care s-a și realizat, 
ne spline fizicianul Alexandru 
Dorobanțu, secretarul asociației 
sportive. Sintem un colectiv 
mic, dornic de sport, dar așeza
rea unității nu permite amenaja
rea unui teren de sport: împre
jurul clădirii sînt grădini, tere
nuri arabile. Dragoste» de 
sport a învins însă greutățile- 
Ne desfășurăm activitatea pe 
terenuri închiriate, pe unde 
putem. Dar nu ne lăsăm !

Aflăm, de la cîțiva membri 
ai asociației sportive cu care 
stăm de vorbă, că la campio
natul intern de fotbal au luat 
parte circa 120 de tineri, că — 
în cadrul „Daciadei albe" — 
la finala de sah pe institut au 
participat peste 40 de tineri 
și vîrstnici.

— Peste 40 de finaliști, in 
frunte cu Ion Ristea, secreta
rul comitetului de partid, unul 
dintre cei mai buni șahiști, 
tine să accentueze tovarășul 
Dorobanțu. Dar cele mai im
portante acțiuni sportive din 
cadrul „Daciadei de iarnă4 
sînt, fără îndoială, participările 
finale la Predeal. La „Cupa Al
fa", la care sintem invitați in 
fiecare an — o cupă a institu
telor de cercetări din București 
— și, de asemenea, propriul 
nostru campionat de schi, CU 
finale la Predeal. La „Cupa Al
fa" se poate participa numai da
că în anul anterior ai acumu
lat un anumit număr de punc
te. La acțiunea noastră, pîrtia 
e deschisă tuturor și, de regu
lă, participă peste 60 de tineri. 
Avem schiori buni, ca Raluca 
Rădulescu, Denisa Ștefan, Vir
gil Năcuță, Ștefan Niculescu, 
Grigore Vlad...

Tot în cadrul „Daciadei da 
iarnă" se desfășoară un cam
pionat de tenis de masă, la ca
re participă peste 50 de tineri, 
iar peste puțin timn. în cadrul 
„Daciadei de vară" se va 
relua si campionatul asocia
ției sportive la tenis de cîmo.

— După cîte vedeți, n-avem 
terenuri de sport, dar nu ne lă
săm ! — spune, concluziv. tova
rășul Dorobanțu Trebuie să fa
cem sport, mișcare. Plătim 
chirie pentru terenuri, sintem 
oaspeți sau beneficiem de înțe
legerea unor asociații „înstă
rite" în materie de baze spor
tive. Contribuim voluntar 
plata chiriei pentru 
BINE DAI BANI 
SPORT — ceea ce 
sănătate — DECÎT 
PENTRU MEDICAMENTE

N. SEVER

la
că MAI 
PENTRU 
înseamnă 
SA DAI



CAMPIONATE ® COMPETIȚII • CAMPIONATE
In campionatul feminin de volei

MARATEX BAIA MARE A ÎNVINS PE FARUL ! 
după-amiază s-a desfășurat 
a 21-a a campionatului ie
de volei. Cea mai mare

ieri 
etapa 
mii lin ____
surpriză s-a produs la Baia Ma
re unde Maratex a învins pe 
Farul Constanța !

MARATEX BAIA MARE — FA
RUL CONSTANTA 3—2 (14, —1?, 
13, —12, 5). Peste 1 000 de specta
tori au asistat la acest maraton 
voleibalistic care a durat două 
ore. Susținute frenetic de simpa- 
tizanți, bâimărencele au obținut o 
victorie surprinzătoare pentru ca
re au depus eforturi deosebite, o 
victorie care le dă speranța ră
mânerii în prima divizie. S-au 
remarcat : Constanța Iorga, Pe- 
truța Tache și Georgeta Cioflinc 
(Maratex), Maria Enache si Car
men Marinescu (Farul). Arbitri : 
Gh. Ferariu — Brașov și L. Griin 
— Tg. Mures (V. Săsăranu. co
re sp.).

RAPID — CHIMPEX CONSTAN
TA 2-3 (-12, -12, 7, 11, -13). 
Constănțencele au pășit cu drep
tul în această partidă, dominând 
clar și adiudeeîndu-și destul de 
repede primele două seturi, in 
ciuda scorurilor strînse. însă. în 
setul 3. giuleștencele au întors 
cursul jocului, lăsând să se între
vadă un succes al lor. avind in 
vedere și făptui că oaspetele 
marcau o evidentă involuție. Pe 
acest fond, Eugenia Rebac (ine
puizabilă) și-a dirijat foarte bine 
colegele, ducîndu-le la un pas de 
victorie. Rapid. a condus în se
tul 5 cu 8—2 și 13—9. dar cons- 
tănțencele Viorica Lutscb. Emilia 
Mănăilă, Liliana Văduva și Marta 
Szekely-Marinescu au sesizat 
punctele slabe din defensiva ra- 
pidistelor. au recuperat specta
culos și au cîștigat meritat. Au 
arbitrat bine V. Arhire și O. 
Manițiu, ambii din Brașov. (Em. 
Fântâneanu).

C.S.U. GALATI — PENICILINA 
IAȘI 3—1 (10, —13, 13, S). Derbyul 
ethpei s-a desfășurat In fața a 
1 300 de spectatori, care au ur-

„CUPA PRIMĂVERII- LA
„Cupa primăverii" la 

tlon modem a continuat, 
cea de-a doua probă a 
mului. scrima. La sala 
ca, participanții la aoest

pentă
ieri. c-a 
progra- 

Floreas- 
__, r____ _ ____  concurs 
inaugurai al activității oompeti- 
țtonale pe anul în curs au men
ținut ridicată ștacheta pregăti
rii, dovedind acumulări care pot 
cântări greu in viitoarele con
cursuri. întrecerea a fost intere
santă, în primul rînd, prin echi
librul său, iar cea mai elocven
tă dovadă în acest sens o con
stituie raptul că. pentru desem
narea cîștigătorului probei, a 
fost nevoie să se apeleze Ia... 
baraj. Intr-adevăr. Dumitru Spir- 
lea si Ștefan Cozma terminaseră 
la egalitate, ambii cu 20 de vic
torii, respectiv 1 000 de puncte. 
Cu mai multă experiență și cu 
o tactică mai bună, Dumitru 
Splrlea a câștigat barajul, fiind 
astfel declarat învingător al pro
bei de scrimă. Cu același punc
taj a fost notat și Cozma - 
victorii, 1 000 p. Pe locurile

li
h»

20 
ur-

CAMPIONATELE 
DE NATAȚIE 

(Urmare din pag. I)

Anastasescu, Mihaela Costca, 
Mariana Paraschiv) sînt dornice 
să dovedească tuturor că rezul
tatele mai slabe din decembrie 
au fost un simplu accident. în 
fine, să vedem si în ce măsură 
promisiunile băieților de a ieși 
din anonimat vor avea de data 
aceasta o bază concretă, (a. v.)

mărit o partidă interesantă, 
disputată. Ieșencele n-au putut 
contracara jocul exact, eficace al 
studentelor, care au obținut o vic
torie prețioasă, asigurindu-și 
practic participarea la turneul 
final. S-au evidențiat Maria Obre- 
ja, Maria Matei, Florentina Itu 
(C.S.U.), Ileana Dobroschi și 
Aurelia Icbim (Penicilina). Arbi
tri : C. Șovăială — Ploiești, I. 
Șușelescu — București. (T. sirio- 
pol — coresp.).

ȘT1INTA BACĂU 
0—3 (—10, —13, 
sute de spectatori 
tat nemulțumirea 
tia studentelor 
multă concentrare 
teau câștiga cel _ . 
avind in vedere faptul că In se
tul doi au condus cu 5—1 si 13- 9. 
iar în setul trei cu 8—1. Victoria 
dinamovistelor este pe deplin 
meritată. Remarcate : Helga Bog
dan, Mariana Ionescu, Victoria 
Georgescu (Dlnamo). Doina Za- 
haria și Marilena Grigoras (Știin
ța). Au condus : Em. Ududec — 
Suceava si D. Delcea — Galați. 
(I. Ian cu — corcsp.)

CSM LIBERTATEA SIBIU - 
_U" CLUJ-NAPOCA 3—0 (5. 3. 7). 
Cu gindul la eventualitatea re- 
tro-raclArn. sibiencele au iucat 
serios, încheind conturile in 50 de 
minute. (I. Ionescu — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-2 
(10, —9, —11, 12. 10)
• Tn meciul restanță din cam

pionatul masculin, ieri, la Craiova, 
Universitatea din localitate a În
vins cu 3—2 (11, —9. 7, —11, 10) 
pe Viitorul Bacău, după un joc 
de mare luptă, cu dese răstur
nări de scor pe Întreg parcursul 
intnnirii. Victorie meritată a stu
denților. Remarcați : Rebedea, 
Păun (Unlv.), respectiv Robciuc 
și Ionescu. Arbitri : Em. Costoiu 
și V. Vrăjescu. ambii din Bucu
rești. (Șt. Gurgui — coresp.).

PENTATLON MODERN 
mătoare Eugen Pop si Tamaș 
Haiosz, ambii cu 17 victorii — 
833 p. Egalitate și pentru jocu
rile 5—7 aic clasamentului : Va
cile Nemețeanu, Gheorghe Ata- 
nasiu si Tiberiu Novac, toți cu 
18 victorii — 844 p. Pe echipe : 
Olimpia 2 844, Universitatea 
șoara 2 459, Clubul sportiv 
Iar nr. 1 București 2 064. 
două probe : Spirlea 2100. 
ma 2 016, Halasz 1 983, Pop 
Atanasiu 1 944, Novac 1 944.

Azi, două probe In program : 
ora 10, poligonul Tunari, proba 
de tir ; ora 17,30, bazinul „23 
August”, proba de natație. (C.M.).

AGENDA CICLISTA
• Activitatea competltlonală la 

ciclism continuă astăzi cu o nouă 
cursă pe circuit, organizată de 
clubul sportiv școlar nr. 2. în
trecerile vor avea loc Incepind 
de la ora 14,30, pe traseul de pe 
str. Maior Goravu.
• La sfirșitul săptămlnil se va

desfășura prima cursă a 
pe etape. Competiția este 
zată de clubul sportiv 
după următorul program, 
bâtă (ora 14.30), etapa 1 __
gări pe circuit, pe traseul de pe 
str. CImpinei ; duminică (ora 
9,30), etapa a II-a : probă de 
fond pe șos. Alexandriei, cu star
tul de la km 7. Seniorii vor con
cura pe 100 km, juniorii mari pe 
60 km, juniorii mici pe 30 km, 
iar la semicurse se va rula pe 
20 km.

DINAMO
—11). Cele cîteva 

$i-au manifes- 
față de evolu- 

maicare, cu
Si dăruire, pu- 
putin un set,

Timl- 
șco- 

După Coz- 
1 953,

anului, 
organi- 
Voința 

sim- 
: aler-

PROGRAMUL FINALELOR
JOI : 400 m liber (b+f) ț 100 

m bras (b+f) i 100 m spate 
(b+f) ; 100 m fluture (b-'-f) ț
VINERI : 100 m liber (b+f) i 
200 m bras (b+f) : 200 m mixt 
(b+f) ; 4x200 m liber: SÎM- 
BĂTĂ : 200 m liber (b+f) i 200 
m fluture (b+f) ț 400 m mixt 
(b+f) • 4x100 m liber (b+f) ț 
DUMINICĂ: 200 m spate
<b+f) ; 800 m liber (f) ! 1500 m 
liber ; 4x100 m mixt (b+f).

CONCURS TRIUNGHIULAR 
DE TIR

La poligonul Dinamo din Ca
pitală s-a desfășurat un concurs 
triunghiular de tir, organizat de 
clubul Olimpia. Alături, de 
torii clubului organizator, 
înscris la întreceri tintași 
Steaua și Dinamo. Iată

trăgă- 
s-au 

de la 
cîteva 

dintre rezultatele învingătorilor : 
pușcă standard 60 t c — Mariana 
Feodot (Dinamo) 5S7 p ; 3X40 t
— Mariana Feodot 1135 p : 3X10 
I — Margareta Vochin 274 p si 
Mihal Dorian (ambii Olimpia 
275 p : pistol standard — Victo
ria Paulică (Steaua) 541 p ; puș
că 10 m, seniori — Cristian Soa
re (Olimpia) 3>>o p : senioare — 
Mariana Dinu (Olimpia) 355 p ; 
pistol 10 m. seniori — Marius 
Vieru (Olimpia) 378 p. senioare
— Cornelia Bușteagă (Olimpia) 
366 p. In concursul începătorilor 
s-au remarcat : Florin patru. 
Constantin Stan. Bogdan Mecu de 
la Dinamo. Gheorghe Gheorghită 
de la Olimpia si Bogdan Corbu 
de la Steaua. (Cornel POPOVIC1- 
coresp.).
De azi, la Pâltiniș-Sibiu 

„NAȚIONALELE- DE 
SCHI-FOND

Incepînd de azi. pe 
marcate la „Grădina 
din frumoasa stațiune 
se vor disputa campionatele na
ționale de schi-fond pentru se
niori. * ‘ “
zenti 
diști 
țară.
te se------- -- --------
favoriți numărindu-se 
tivii de la Dinamo 
Brașov (la băieți).
Brașov și IJÎ.F.S. București (la 
fete). Se vor disputa curse de 
5 și 10 km. pentru femei. 15 și 
30 km, pentru bărbați, precum 
șl probe

traseele 
Oncești* 
Pâltiniș,

La Întreceri vor fi pre- 
cei mai buni schiori fon- 
din secțiile din ir.treaga 
întrecerea pentru lntileta- 
anuntă interesantă, printre 

spor- 
Si A.S.A. 
Tractorul

de ștafete.

In campionatul de polo,
UN LIDER PUȚIN SCONTAT Șl O CAMPIOANĂ 

CAPRICIOASĂ FAȚĂ IN FAȚĂ
Etapa de azi din campionatul 

de polo programează un derby 
inedit. Actualul lider, singura 
echipă neînvinsă. Crlșul Oradea, 
va întilnl pe actuala campioană, 
Dinamo București. Pină în a- 
ceastă ediție, un asemenea med 
ar fi ridicat o singură proble
mă : cea a scorului cu care ar 
li câștigat bucureștenii. De aceas
tă dată, lucrurile s-au mal schim
bat si sintem convinși că — 
exact ca joia trecută — la ba
zinul acoperit din Oradea se va 
juca cu casa Închisă. In 
normal. Dinamo ar trebui 
termine Învingătoare. Dar. 
In acest campionat surprizele slnt 
la modă, nu ar ti exclus să con
semnăm din nou un rezultat

mod 
să 

cum

mai puțin scontat.
La București, Rapid va trebui 

să atace cu toate forțele pentru 
a trece de Progresul, o echipă 
incomodă, cu buni șuterl. Pen
tru a rămîne în cursă, ferovia
rilor le slnt ___
două puncte, care le-ar menține 
intacte șansele înaintea tradițio
nalului derby cu Dlnamo. pro
gramat duminică dimineața, la 
Floreasca In fine, la Cluj-Na- 
poca, voința va depune eforturi 
pentru a-șl rotunji golaverajul în 
dauna studenților bucureșteni de 
la C.N. ASE. singurii care nu 
reușesc să țină pasul în această 
atit de tumultoasă dispută.

- a.

absolut necesare

V. . ț

A ÎNCEPUT returul diviziei b la rugby
Rezultate din prima etapă a 

returului Diviziei B. SERIA I: 
Dunărea Giurgiu — Sportul stu
dențesc n Buc. 34—3. Aeronau
tica Buc. — Calculatorul Buc. 
27—6. Olimpia Buc — Petrochi
mistul Pitești 30—15. Vulcan 
Buc — Gloria Buc. 12—3, Rul
mentul Alexandria — Ș.N. Olte
nița 16—0. Pe primele locuri: 
VULCAN (antrenor Al. Cama- 
bd) 28 p. Olimpia 26 p. Dunărea
25 p. SERIA A n-A : Construc
torul Alba Iulia — Minerul Lu
ptai 9—0. LO.B. Balș — CT.R. 
Gluj-Napoca 11—21 ! (echipa an
trenată de Mircea Rusu și Titus 
Deleanu se află pe un 
bun..), Unirea Săcele — 
I.P.A. Sibiu 0—3. Electrotimiș Ti
mișoara — Gloria P.T.T. Arad 
6—3. Pe primele locuri : ELEC- 
TROTTMIȘ (antrenor N. Duță)
26 p. CJJt 25 p. I.O.B. șl Dacii 
LP.A — cite 24 p. SERIA A 
m-A : C.S.M. Suceava — C.F.R.

DIVIZIA A LA TENIS DE MASA
etapă a Diviziei A de 
masă — seniori și se-

Prima 
tenis de____
nioare —, desfășurată după sis
temul jocurilor duble, s-a În
cheiat cu rezultate scontate. Slnt 
de notat doar victoriile împăr
țite. la scoruri simetrice, dintre 
echipele feminine Gloria și Vo
ința din Buzău, replica din pri
mul joc (pe teren propriu) a 
formației C.S.M. iași in partida 
cu C.S.Ș. Slatina și dubla victo
rie, la Tg. Mureș, a echipei mas
culine Locomotiva București. 
REZULTATE : Feminin — Seria 
I : C.s. Arad II — C.S. Arad I 
5—0, 5—0 ; Spartac București — 
Progresul București 0—5, 0—5 ;
C.S.S. Rm. Vîlcea — C.S.S. Cra
iova 5—0, 5—1. Seria a H-a : 
Gloria Buzău — Voința Buzău 
5—3. 5—5 ; C.S.M. Iași — C.S.S. 
Slatina 4—5, 0—5 ; C.S.S. Viitorul 
Pitești — Politehnica București 
0—5, 0—5. Masculin — Seria X : 
C.S.M. Cluj-Napoca — Progresul 
București 9—2, 9—1 ; Gloria
Buzău — Universitatea Craiova I 
0—i, 9—7 ; Comerțul Tg. Mureș 
— Locomotiva București 1—9, 
4—9. Seria a n-a : Universitatea 
Craiova II — C.S.S. Craiova 9—3, 
9—3 ț Tractorul Brașov — C.S.S. 
Odorheiu Secuiesc 9—1, 9—5 ;
Politehnica București — A.S. Ar
mata București 4—9, 4—9.

Clasamentele la zi se prezintă 
astfel : Feminin, seria I: L C.S. 
Arad II 14 p, 2. Progresul Buc. 
U p, 3. C.S. Arad I 11 p, 4. 
C.S.S. Rm. Vîlcea 10 p, 5. C.S.S. 
Craiova 8 p, t. ——
8 p. Seria a n-a : 1. Politehnica 
Buc. ‘ _

6. Spartac .Buc.

14 p, 2. C.S.S. Slatina 13 p,

drum 
Dacii

3. Gloria Buzău 10 p, 4. Voința 
Buzău 10 p. 5. C.S.M. Iași 8 p, 
8. C.S.S. Viitorul Pitești 7 p. 
Masculin — Seria 1: 1. C.S.M.
CluJ-Napoca 14 p, 2. Gloria Bu
zău 12 p, 3. Universitatea Cra
iova I U p, 4. Locomotiva Buc.
10 p. 5. progresul Buc. 9 p, 6. 
Comerțul Tg. Mureș 7 p. Seria 
a n-a : 1. Universitatea Craieva
11 14 P, 2. Tractorul Brașov 13 p, 
3. A.S.A. Buc. 11 p. 4. C.S.S. 
Craiova 10 p, 5 C.S.S. Odorhelu 
Secuiesc 8 p, 6. Politehnica Buc. 
7 p. (M. V.).

„RALIUL AUTOMOBILISTIC AL FEMEILOR", 
O REUȘITA DEPLINA

Foarte bună Inițiativa filialei 
A.C.R. a județului Ilfov de a 
organiza prima ediție a „Raliu
lui • — ’■ ■ * “ -
competiție 
conducătoarelor 
paje din 
Argeș, ” ____ .
eipiul București 
la starațl unui traseu

automobilistic al femeilor**, 
rezervată exclusiv 

___  auto. 17 echi- 
județele Hunedoara, 

Prahova, Ilfov șl muni- 
prezentir.du-se 

_ ______ _______care a 
măsurat 200 km. întrecerea, des
fășurată pe parcursul a două 
zile, a cuprins ' probe speciale, 
teste de circulație, de lndemlna- 
re, de orientare turistică, dar și 
două probe cu specific feminin : 
prepararea unul desert șl un 
concurs de eleganță ! Echipajele

PE MICUL ECRAN

și-au disputat cu ardoare 
sele, in fața unui numeros 
blic. Pentru reușita acestei __ 
țiuni se cuvin cuvinte de laudă 
directorului de concurs Maria 
Tudor, (jliala A.C.R. Ilfov (se
cretar : Comeliu Clemențeanu), 
Consiliului popular Buftea 81 
Școlii din Fierbinți. Rezultate 
tehnice : L Elvirea ștefănescu — 
Hviri Faur pe Dacia 130» —
649 P1 Z. Valeria Diaconescu — 
Ruxandra Alexandrescu pe Sko
da 105 L, 706 p ; 3. Emilia Pe
trescu — Nina Tudor pe Opel 
Ascona, 770 p ; 4. Iuliana Voicu 
— Mitra Ciatrică pe Dacia 1300, 
848 p ; S. Eler.a Muraru — Car
men Muraru pe Dacia 1300. 095 
p ; 8. Anca Scurtașu — Magda 
Stoenescu pe Trabant 601.962 p.

Daniel DIACONESCU, coresp.

șan- 
pu- 
ac-

Suceava 30—0, TEPRO Iași 
comotiva Buzău 3—20,
Tecuci — Rapid CJ'JL
6—7 (surpriza seriei, realizată de 
formația pregătită de Gh. coran- 
gă). In frunte : LOCOMOTIVA 
(antrenor : I. Enăchescu) 25 p» 
C.s M- 24 p. Rapid C.F.R. Galați 
23 p. SERIA A IV-A : Viitorul 
Măcin — Pescărușul Tulcea 0—4. 
Celelalte rezultate nu au parve
nit la F.RJI.. arbitrii din Con
stanța nerespectindu-și îndato
rirea de a informa forul de spe
cialitate în timp util 1
CAMPIONATUL DE RUGBY

(Urmare din pag. 1)

— Lo- 
U.RJX. 
Galați

STANTIN, care transformă din 
Lp.: 3—4. Min. 50: Pintea 
prinde „curat" o minge în tu
șă, aglomerare și MURARIU 
se strecoară prin perdeaua de 
jucători pină în terenul de țin
tă advers: eseu, ALEXAN
DRU transformă și 3—10. Min. 
43: într-un moment favorabil 
lui Dinamo (inițiat de Dără- 
ban), ALDEA, intrat pe centru, 
reușește un „drop".

Meciul a fost arbitrat bine 
de Mihai Gavrici.

în clasamentul SERIEI I 
(1—8), conduce acum STEAUA 
cu 9 puncte din 3 partide, ur
mată de Dinamo 7 p, R.C. Grî- 
vița Roșie 6 p (un joc mai pu
țin) etc.

Turneul internațional de șah

MARII MAEȘTRI DOMINA
Primele 8 runde ale turneu

lui international din Capitală 
au oferit iubitorilor șahului o 
luptă foarte animată, cu nume
roase partide interesante, im
portante din punct de vedere 
teoretic. în general, se joacă 
deschis si 
multi dintre participant! neezi- 
tînd să-si asume riscurile ine
rente ale sacrificiilor si atacu
lui.

Marii maeștri prezent! în 
întrecere au fost cei care au 
dat tonul si tot ei sînt aceia 
care domină întrecerea. O im
presie excelentă a produs lo
cul prestat de Mark Tțiimanov 
(un nume ---- ’.Z
me în elita mondială a șahu
lui) si de tenacele Wolfgang 
Uhlmann (care deține recor
dul victoriilor în campionatele 
R. D. Germane si multe premii 
la mari turnee), dar si de mai 
proaspeții purtători ai acestui 
ecuson, reprezentanții noștri 
Mihai Șubă si Victor Ciocâltea 
si tînârul spaniol Juan Manuel 
Bellon.

întîlnirile de pînă acum din
tre favoriti au prilejuit dispu
te foarte energice, cum a fost, 
de pildă, partida Șubă — Be
llon. de marți seară, o adevă
rată cascadă de sacrificii, con- 
tra-sacrificii si lovituri tactice

curaios. cei mai

de Mark Tain 
aflat de multă vre-

JOI 15 MARTIE, ora 17,45 t 
FotbaL Cehoslovacia — Spania 
(rezumat primit de la Bratis
lava)

VINERI 16 MARTIE, ora
22.10 : Campionatul mondial 
de hochei — grupa B, Româ
nia — Austria (rezumat trans
mis de la Galati ; comentator 
— călin Antonescu).

St MB AT A 17 MARTIE, ora
14.10 : Semifinalele turneului 
internațional de box „Centura 
de aur- (selecțiuni Înregistrate 
de la Palatul Sporturilor ; 
comentator — sorin Satmari); 
ora 16 : Fotbal. F. C. Bala 
Mare — F.C. Argeș (transmi
siune directă de la Baia Mare; 
comentator — Grigore nisei ; 
în pauză : ..Sportul, o necesi
tate a lumii moderne” — re
portaj de Gheorghe Frunză.

DUMINICA 18 MARTIE, ora 
1L30 : Finalele turneului Inter
național de box „Centura de 
aur" (transmisiune directă de 
la Palatul Sporturilor) ; ora 
16,20 : Derbyul campionatului 
național de volei masculin. 
Steaua — Dlnamo (selecțiuni 
înregistrate de la sala Flo- 
reasca ; ora 16,50 : Ultimul

meci din ..Turneu! celor 5 na
țiuni- la rugby. Tara Galilor 
— Anglia (rezumat primit de 
la Cardiff ; comentator — 
Dumitru Tănâsescu) ; ora 
17,20 : Finalele turneului lnter-
național de box ..Centura de 
aur- — aspecte din meciurile 
care nu *
direct ta 
ora 19, 40 
misiunea 
ora 22,30 : 
grupa B.
marca (rezumat).

LUNI 15 MARTIE, 
C.M. de hochei — 
România 
mat).

MIERCURI 21 MARTIE, ora 
15,50 : Fotbal, România — 

Grecia (transmisiune directă 
de la stadionul Steaua; comen- 

Topescu) ; 
hochei — 
— R.D.G.

au fost transmise 
cursul dimineții ; 
(Programul li) : e- 
..Teierama Sport" ; 

■*" hochei —
— Dane-

C.M. de
România

ora 22,20 : 
grupa B, 

Ungaria (rezu-

taior — cristian 
ora 22,15 : C.M. de 
grupa B, România 
(rezumat).

JOI 22 MARTIE,JOI 22 MARTIE, ora 18 : 
Fotbal Internațional : secvențe 
din meciurile retur disputate 
miercuri în sferturile de fi
nală ale cupelor europene 
inter-cluburi.

I

8

• Se efectuează 8 extrageri 
in 2 faze, cu un total 
numere I

de 44
i

• Se atribuie, în 
nelimitat: autoturisme 
cia 1300“ și Skoda 120 L“, 
excursii în U.R.S.S. — Finlan
da, R. P. Bulgaria — Turcia 
sau R. D. Germană, ciștiguri în 
numerar de valori fixe (50.000, 
15.000 lei etc.) si variabile.

• Se cîștigă si 
numere din 5 sau. 
ale unei extrageri.

• Variantele de 
ticipă la toate cele

număr 
-Da-

cu numai 
respectiv.

15 lei par-
8 extrageri!

Lip BOXEXPRES

IIWI»l,IHi;ill!CIKII
- peste hot

ultima zi pentru procurarea biletelor 
sîmbătă 17 martie 1979.

MAI MULTE VARIANTE JUCATE _ MAI MULTE 
ȘANSE DE A CÎȘTIGA î

Agențiile Loto-Pronosport din întreaga tară oferă partici- 
panților prospectul tragerii, precum si bilete gata comple- I.... g£ Pant 

g tate.

spectaculoase. Energic si activ 
evoluează maestrul internațiq^ 
nai Theodor Ghițescu, dar er 
plătește tributul unei rezistente 
fizice mai slabe. Adesea, în a 
5-a oră de ioc. oboseala îl 
frustrează de victorii pe care 
el le-ar fi meritat cu priso
sință.

Trebuie remarcată, de aseme
nea, comportarea celor mai ti
neri concurent! din turneu, 
loan Biriescu, Ovidîu Foișor si 
Adrian Negulescu. Primul a 
remontat handicapul unui start 
slab, fiind acum în zona celor 
„50 la sută". Cel de al doilea 
l-a dominat net pe Uhlmann 
intr-o partidă de mare tensiu
ne si are serioase sanse de 
cîștig la întrerupere. Ultimul 
demonstrează multă cutezanță 
si nu pare să aibă deloc com
plexul faptului că este mezinul 
acestui turneu.

Foarte importante sînt rezul
tatele întreruptelor de astăzi 
dimineață. Va reuși Uhlmann, 
să se salveze la Foișor, iar 
Ghițescu In finalul greu cu 
Uhlmann ? Cum se va solda 
partida Bellon-Șubă, 
ambii reel sînt pe... 
prăpastiei?. Va 
apărări suficiente într-o poziție 
mai slabă la RogulJ ?

Răspunsul îl vom afla astăzi 
la prînz. dacă — bineînțeles — 
va fi suficient timp pentru re
luarea tuturor partidelor neter
minate.

După-amîază, de la ora 16. în 
Aula B.C.U.. are loc runda a 
9-a.

în care 
.... marginea 
găsi Bellon

Valeriu CHIOSE '

• în saloanele hotelului Bu
levard din Capitală a avut loc 
un turneu international organi
zat. în colaborare, de asociați
ile sportive ..Spartac" si ,.E- 
lectronica**. Victoria a revenit 
maestrului polonez Lipski, cu 
9 puncte din 12 posibile, urmat 
de compatriotul său Magril si 
de L. Rădulescu cu 8>A. în 
continuare : 4. A. Teacă 8 p, 
5—7. Vagulinski. Vatchev (am
bii Bulgaria) și Erdeuș 7 etC. 
Jucătorii bucuresteni L. Rădu
lescu, A. Teacă si Gh. Erdeuș 
au îndeplinit norma principală 
de maestru.

Sportul Pag a 7-gi!



24 de ore înaintea startului

BELGIA-ROMÂNIA 
UN MECI—CHEIE PENTRU EVOLUȚIA ECHIPEI NOASTRE 

IN „CUPA
în această după-amiază. una 

din sălile cochetei cabane de la 
complexul Royal Tennis Club 
de Belgique, situat într-un car
tier de parcuri din marginea 
capitalei belgiene va găzdui 
actul premergător al întîlnlrii 
pentru „Cupa Davis" Belgia — 
România. Anume, aici are loc 
tragerea la sorti pentru stabi
lirea ordinii jocurilor. în cele 
trei zile ale întrecerii, care în
cepe vineri. Arbitrul principal, 
Carlo Martini (Italia), va așeza 
în urnă numele jucătorilor de
semnați pentru fiecare dintre 
cele două echipe.

Opțiunile celor doi căpitani 
nejucători. Gheorghe Viziru si. 
respectiv. P. P. De Kegel, par 
destul de limpezi. Este proba
bil că, la noi. alături de primul 
jucător, maestrul emerit al 
sportului Ilie Năstase, să fie 
reținut Traian Marcu, echipie
rul nostru cel mai în formă la 
ultimele antrenamente. După 
cum, la belgieni, Bernard Boi- 
leau și Thierry Stevaux sînt 
presupușii titulari, dacă nu va 
fi folosit totuși „veteranul" Pa
trick Hombergen (33 ani). Bi
neînțeles. toate acestea privesc 
meciurile de simplu. Pentru 
dublu, în a doua zi, sîmbătă, 
indicațiile sînt mai incerte, 
totul depinzînd desigur de sco
rul rezultat pînă atunci. La 
gazde, se presupune că va iuca 
Hombergen alături de Boilcau, 
ca în precedenta noastră întîl- 
nire. pentru „Cupa Saab“. cu 
adversarii de azi. în echipa 
română. Ilie Năstase este „pre
văzut" numai pentru jocurile 
de simplu, dar n-ar fi exclus 
să se apeleze din nou la el. 
pentru siguranța celui de al 
treilea nunei /Hunei, se va 
pune problema alegerii parte- 

ÎN AJUNUL PRIMELOR JOCURI ALE GRUPEI B A C M. DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1) BREVIAR C. M.

tivele R.D. Germane și Româ
niei din seria I, Japoniei și El
veției din seria a II-a. Aceasta 
nu înseamnă însă că celelalte 
formații nu-și au fiecare șansa 
lor și, ca atare, vor lupta din 
răsputeri să și-o concretizeze In 
victorii și, deci, în puncte. La 
Galați, fără îndoială, nu vor fi 
partide ușoare si partide grele, 
căci toate partidele, pentru fie
care echipă, fără excepție, vor 
fi dificile 1 în atari situații un 
pronostic privind cele 4 forma
ții care vor retrograda în „C“ 
este foarte riscant !

Exceptînd anul 1977, cînd s-a 
aflat, la Viena, în rîndul celor 
8 echipe ale primului eșalon, 
valoric al hocheiului mondial (a 
terminat pe locul VIII cu 2 p), 
reprezentativa României a fost 
o participantă activă în grupa 
B a campionatului lumii. La 
ultimele ediții ale C.M. hoche- 
iștii noștri au realizat urmă
toarele clasări : în 1973. la 
Graz, locul 4 cu 9 puncte si un 
golaveraj de 24—20 : în 1974, la 
Ljubljana, locul 6 cu 5 p și 
30—39 golaveraj. După un an, 
pentru prima oară, competiția

„CENTURA DE
(Urmare din vag. 1)

putâ. Celălalt rapidist prezent 
5n concurs, Gheorghe Costache, 
t luptat curajos- cu campionul 
cubanez Andres Aldama. dar

impresionantă a acestu- 
tehnica superioară l-au

PROGRAMUL
SEMIFINALE LOR DE AZI

- ORA 18,30 -
Semimuseâ : Al. Tunel — O. 

Santiestebon (Cuba). St. Gertel 
(R.F.G.) — i. Boboc ; cocoț :
FI. Ibraim — H. Lazaro (Cuba), 
T. DKu — G. Oganisîan 
(U.R.S.S.) ; semiuțoarâ : FI.
Stan — I. Prohorov (U.R.S.S.), 
FI. Llvadaru — D. Hie ; semi mij
locie s A. Aidoma (Cuba) — 
C. Hoduț» I. Budu$an — J. Aims 
(R.D.G.) ; mijlocie : V. Siiaqhl
— M. Jassman (R.F.G.), J. Go
mez (Cuba) — S. Tîrîlâ ; grea : 
V. Vrînceanu — R. Hartman 
(R.F.G.), L. Zadorojnîi (U.R.S.S.)
— D. Micu.

DAVIS"
nerului său. care poate fi tot 
atît de bine Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu sau tînărul An
drei Dîrzu. Afectiv, am opta 
pentru acesta din urmă, bun 
„dubleur". beneficiarul unui 
serviciu puternic si al voleu- 
rilor rapide.

Cum era menționat si în pre
cedenta avancronică, șansa hîr- 
tiei aparține echipei române. A 
trecut mai puțin de o lună de 
cînd reprezentativa tării noas
tre întrecea pe cea a Belgiei 
cu 2—1, tot la Bruxelles. Se 
joacă pe același teren, sub cu
pola sălii, raportul de forte 
pare a ne fi favorabil. Sînt. 
totuși, elemente diferite. Miză 
mai mare’, distanta prelungită 
la „3 din 5“ seturi, solicitările 
de efort sporite. Acum, rezis
tenta jucătorilor poate avea un 
cuvînt în plus, poate decisiv.

Firește, sperăm fntr-o victo
rie a echipei noastre. Ea i-ar 
netezi calea spre o bună evo
luție în continuare. In această 
a 68-a ediție a „Cupei Davis". 
Fiindcă viitoarele meciuri ur
mează să le susținem pe teren 
propriu, la București. Adversari 
posibili : R.F. Germania (care 
întîlnește acum Israelul). Sue
dia (calificată direct în semifi
nalele de grupă) si Cehoslova- 
ciar^Terspectivă tentantă, pen
tru toți cei care dorim să ve
dem echipa României ureînd 
din nou treptele celei mai pres
tigioase competiții de tenis.

Deocamdată, să așteptăm star
tul cel mai apropiat. Vineri 
după-amiază, primele două 
partide de simnlu ale întflnirii 
B°lf>ia — Rn-r>ănîe din turul 
III (optimi de finală) al grupei 
B — zona europeană.

Radu VOIA

• A fost editat. Programul 
oficial al competiției cu un 
variat șl foarte interesant 
conținut. In afara obișnuite
lor informații legate de aceas
tă competiție, Programul cu
prinde și listele nominale, 
cu numerele respective, ale 
jucătorilor fiecărei echipe. în 
plus, organizatorii gălăteiri 
piui șl ei la dispoziția publi
cului un program general cu 
ore, sistem de desfășurare si 
alte informații foarte utile.
• In afara premiilor obiș

nuite, forul nostru de specia
litate și numeroase organiza
ții locale gălățene acordă fru
moase cupe si premii parti- 
cipantilor. Vom nota, printre 
acestea, două, oferite de fe
derația noastră, si care ar fi 
bine să devină traditionale :

a avut ca gazdă o tară neeuro- 
peană, adică Japonia, mai pre
cis localitatea olimpică Sappo
ro. Echipa noastră, cu 6 p, s-a 
clasat a 5-a (26—2®. Anul 1976 
a fost, fără discuție, cel mai 
bun pentru naționala română, 
care, după ce a cîștîgaț grupa 
B la Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck, si-a egalat succesul 
și fn cadrul grupei B a cam
pionatului mondial, în cele două 
localități elvețiene, Biel si

AUR“ LA BOX
condus pe Aldama spre suc
ces.

O confruntare așteptată cu 
multă nerăbdare a fost cea 
dintre Vasile Gîrgavu (mijlo
cie mică) și campionul euro
pean de tineret de la Dublin, 
sovieticul Șura Deleaev. Foar
te înalt, cu brațe lungi, De
leaev a evitat în permanență 
lupta — uneori exagerat — și 
a punctat destul de rar de 
la distanță. în aceste condiții, 
Gîrgavu n-a găsit (sau nu stă- 
ptnește) arma cu care să se 
impună în fața unui asemenea 
adversar. Cu cîteva lovituri 
mai clare, expediate în ulti
mele trei minute, Deleaev a 
primit decizia cu 4—1.

Gala de seară a început cu 
disputele „muștelor". Dintre 
cele patru întîlniri s-a detașat 
— prin ritm si spectaculozi
tate — cea dintre pugilistul 
nostru Daniel Radu si japone
zul Kourikî Koba. După o pri
mă repriză echilibrată. în care 
fiecare din cei doi combatanți 
a încercat să găsească „breșe"

ECHIPELE TARII NOASTRE
A

PENTRU AL XXIV-lea „CROS BALCANIC"
și Ei (a Lovin Ia senioare, cehi-în localitatea iugoslavă Pris

tina, oraș cu 120 000 de locui
tori, va avea loc duminică cea 
de a XXIV-a ediție a tradi
ționalei competiții „Crosul Bal
canic", care programează între
ceri. individuale si pe echipe, 
la cinci categorii : junioare — 
2000 m, senioare — 4000 m. ju
niori — 6000 m. tineret — 8000 
m si seniori — 12 000 m, pe un 
traseu la Kosovo Polje.

în vederea acestui important 
concurs, alergătorii noștri vor 
părăsi tara în cursul zilei de 
mîine. La Pristina ei au de a- 
părat cele 6 titluri de campioni 
balcanici (din 10 probe) pe care 
le-au cucerit la Istanbul în 
ediția trecută (februarie 1978) : 
Cristina Cojocaru la junioare

Semifinalele cupelor europene la handbal

EMPOR ROSTOCK Șl S.C. MAGDEBURG SE PREGĂTESC INTENS 
PENTRU ÎNTÎLNIRILE CU DINAMO Șl H.C. MINAUR
Cînd la Basel se efectua tra

gerea la sorți a semifinalelor 
cupelor europene la handbal, 
jucătorii și antrenorii de la S.C. 
Magdeburg și Empor Bostock se 
gîndeau că Tatabanya și Hon- 
ved le-ar fi adversarii cei mai 
convenabili. Dar, în locul unor 
echipe comode, sorții le-au tri
mis în față formații puternice 
— H.C. Minaur Baia Mare în 
Cupa cupelor și Dinamo Bucu
rești in C.C.E. — transformînd 
semifinalele în adevărate finale. 
Sorții sînt însă... sorți.

Să adaug și faptul că pentru 
echipele noastre mai există un 
dezavantaj : ambele susțin par
tidele retur în deplasare. După 
cum desigur se știe, S.C. Magde
burg joacă la 21 martie pe te
ren propriu și la 31 martie la 
Baia Mare, iar Empor la 24

„Cel mai tînăr jucător” si 
„Cel mai tehnic jucător".
• Ca în fiecare an. cunos

cuta firmă japoneză de oro- 
logerie ..CITIZEN" Oferă o 
frumoasă cupă formației cla
sată prima la fair-play și cite 
un ceas-digital componenților 
el. Echipa al cărei total de 
minute de eliminare este mai 
mic va primi cupa si ceasu
rile !
• Astăzi urmează să plece 

spre Galati mașina „ROLBA" 
de la patinoarul „23 August", 
care va lucra la Galați. In 
paralel, cu o altă mașină 
„ROLBA" aflată in dotarea 
patinoarului local. Se va scur
ta astfel considerabil timpul 
de pregătire a gheții. urmlnd 
ca pauzele să fie intr-adevăr 
de 10 minute.

Aarau, fapt care i-a asigurat 
promovarea — în premieră — 
în grupa A cu 11 p (40—23). în 
1978 a jucat însă din nou în 
„B“. la Belgrad, unde s-a cla
sat a IV-a, cu 7 p și un gol
averaj de 41—29.

De mîine. Ia Galați, hocheiș- 
tii români vor lupta iarăși pen
tru o poziție fruntașă în cla
samentul grupei B.

Le dorim succes în străda
niile lor I 

REZULTATE TEHNICE
GALA I : semimuscă : AL Turei b.p. (5—0) N. Petrov (Bulgaria), 

O. Santiesteban (Cuba) b.ab.2 M. Yamakava (Japonia), Șt. Gertel 
(R.F.G.) b.p. (3—2) A. Sall, I. Boboc b.p. (5—0) M. Constantin ; se- 
mimijlocie : A. Aldama (Cuba) b.p. (5—0), Gh. Costache, C. Hoduț 
b.p. (5—0) T. SPînu, I. Budușan b.p. (5—0) Gh. Slmion, J. Aims 
(R.D.G.) b.p. (3—2) M. Teofil ; mijlocie mică : I. Miron c. neprez. 
A. Montoya (Cuba). S. Deleaev (U.R.S.S.) bp. (4—1) V. Gîrgavu, 
M. Sirba b.p. (5—0) N. Vișan, M. Ouatu b.p. (5—0) C. Ciochină.

GALA n : muscă : J. Hernandez (Cuba) b.p. (5—0) M. Vișan, A. 
Gheraisa (Algeria) b.p. (4—1) N. Șchiopu, Gh. Govlci b.p. (5—0) 
Gh. Brumă, D. Radu b.p. (5—0) K. Koba (Japonia) ; pană : D. Ott 
(R.F.G.) b.p. (3—2) I. Sandu. T. Cercel b.ab. 1 S. Atanasov (Bul
garia), L Lungu b.p. (5—0) V. zbughin, J. Soliet (Cuba) b.ab.2 V. 
Duchin ; ușoară ; I. Stamatescu b.p. (4—1) J Agulllar (Cuba), S. 
Cuțov b.ab.2 W. Peznlck (R.D.G.), C. Hajnal b.ab. 1 H. Akai (Japo
nia), D. Rahov (Algeria) b.p. (3—2) K. Traianov (Bulgaria) ; semi
grea : C. Chiracu b.p. (4—1) V. Vasile. M. Alexandru b.ab. 1 V. 
Gavazov (Bulgaria), T. Șarapov (U.R.S.S.) b.p. (4—1) S. Soria 
(Cuba), G. Donici b.p. (5—0) C. Florea.

în garda adversarului. Daniel 
Radu a dovedit mai multă in
teligență în conducerea luptei. 
Cu repetate stîngi la corp — 
acuzate de Koba — Radu l-a 
silit pe adversar să coboare 
garda, executînd serii rapide 
de lovituri. Partida a fost an
trenantă si tînărul component 
al lotului român, prin evoluția 
sa în compania unui partener 
valoros, a dat noi speranțe an
trenorilor noștri.

în meciurile de la categoria 

polc de junioare, senioare, ju
niori și seniori.

Pentru întrecerile de dumini
că au fost stabilite următoarele 
echipe reprezentative : junioa
re : Eugenia Nicola. Margareta 
Ghile. Maricica Bornea, Adria
na Mustață : juniori : Gyorgy 
Marko. Constantin Ariciu, Io
nel Tamas, Gheorghe Roșu. 
Laszlo Darvaș. Marian Mocanu; 
tineret : Viorel Cojan. Alexan
dru Chiran, Silviu Rîmneanțu. 
Gheorghe Sandu ; senioare : 
Fița Lovin, Maricica Puică, 
Antoaneta Iacob ; seniori : Ilie 
Floroiu. Vasile Bichea, Cătălin 
Andreica. Gheorghe Zaharia, 
Gheorghe Neamțu, Ilie Cioca.

martie la Rostock și'la 1 apri
lie la București.

Principalul atu al echipei Em
por Rostock îl constituie forța 
apărării. în atac se evidențiază

CORESPONDENȚĂ DIN BERLIN

Frank Wahl, Wolfgang Bohme 
și Helmut Wilk, aflați printre 
fruntașii clasamentului golgete- 
rilor din campionatul R.D. Ger
mane. Meciul cu Dinamo Bucu
rești se va juca în moderna 
sală de sport a orașului, în tri
bunele căreia pot lua loc 4 200 
de spectatori.

Pentru S.C. Magdeburg echi
pa din Baia Mare nu reprezintă 
o necunoscută. Ambele formații 
au evoluat în turneul de Anul 
Nou de la Berlin, astfel că-și

AU ÎNCEPUT „MONDIALELE11
VIENA, 14 (Agerpres). — La 

„Stadthalle" din Viena, au în
ceput campionatele mondiale 
de patinaj artistic. După exe
cutarea figurilor impuse, în 
proba individuală masculină 
conduce campionul european 
Jan Hoffmann (R. D. Germană)
— 42,64 puncte, urmat de Vla
dimir Kovalev (U.R.S.S.) — 
42,40 p si David Santee (S.U.A.)
— 40,56 p.

în proba de perechi, după 
„programul scurt", pe primul 
loc se află cuplul american Tai

CEHOSLOVACIA - SPANIA 
1-0 (0-0) LA FOTBAL
Pregătindu-se pentru meciul 

de la 4 aprilie, cu reprezenta
tiva României, din prelimina
riile campionatului Europei, se
lecționata Spaniei a evoluat 
ieri, la Bratislava. în compa
nia formației Cehoslovaciei. 
Scorul a rămas alb pînă în 
min. 86, cînd Masny a înscris 
unicul gol al partidei. De re
marcat că în min. 49 Ondrus 
(Cehoslovacia) a ratat un pe
nalty.

pană, campionul român Titi 
Cercel a încheiat victorios îna
inte de sfîrsitul primei reprize 
disputa sa cu bulgarul Ștefan 
Atanasov. Lovit puternic la corp 
și numărat. Atanasov n-a mai 
putut relua lupta. La aceeași 
categorie. Ion Sandu a fost de
clarat învins în partida cu 
vest-germanul Dieter Ott, în 
urma unui meci destul de echi
librat, iar Victor Duchin a fost 
învins prin abandon (rundul 2) 
de cubanezul Jesus Sollet.

LUPTĂTORII FRUNTAȘI, 
DIN NOU ÎN ÎNTRECERI

- INTERNATIONALE
La sfîrsitul acestei săptămînî, 

luptătorii noștri fruntași sînt, 
din nou, angajați în importan
te confruntări internaționale. 
Prima reprezentativă de greco- 
romane va fi prezentă la „Me
morialul Dan Kolov", organizat 
vineri, sîmbătă si duminică, la 
Sofia. Vor face deplasarea : C. 
Alexandru. N. Gingă, M. Bo- 
țilă. I. Păun, Șt. Rusu, Gh. 
Ciobotaru, I. Draica, P. Dicu, 
V. Andrei, R. Codreanu si V. 
Dolipschi. • în aceeași peri
oadă. la concursul internațional 
de libere, de la Bratislava, vor 
participa si sportivii români 
Gh. Rașovan, Gh. Bîrcu, P. 
Brindușan si A. Neagu.

cunosc bine și calitățile, și de
fectele. Antrenorul Klaus Mies- 
ner afirma despre viitoarea ad
versară a formației sale că „Min
aur este o echipă redutabilă, 
cu o bună tehnică a jocului". 
El ne mărturisea că dubla în- 
tîlnire cu cîștigătoarea „Cupei 
României" este deosebit de di
ficilă, orice pronostic fiind ha
zardat. S.C. Magdeburg este a- 
cum pe locul II în campionat, 
după S.C. Leipzig, la care a 
pierdut cu 18—20. (Empor Ros
tock se află pe locul V).

Empor Rostock și S.C. Mag
deburg se pregătesc intens, în- 
tîlnirile din cadrul campionatu
lui R.D. Germane fiindu-le bune 
prilejuri de verificare a poten
țialului și de creștere a formei 
sportive.

KLAUS POHLENZ
„Deutsches Sportecho"

DE PATINAJ ARTISTIC
Babilonia — Randy Gardner, 
cu 40,84 p, secundat de perechea 
sovietică Marina Cerkasova — 
Serghei Șahrai, cu 40,72 p.

TELEX • TELEX
atletism a La Detroit, cu 

prilejul campionatelor universita
re ale S.U.A., R. Nehemiah a cîș- 
tigat proba de y garduri in 
6,90, la o sutime de secundă de 
cea mai bună performanță mon
dială.

AUTOMOBILISM a Raliul Por
tugalia (2 655 km) s-a încheiat la 
Estoril cu victoria finlandezului 
Hannu Mikkola (Ford Escort).

CICLISM a înaintea ultimei 
etape a cursei Paris — Nisa, li
der se menține olandezul Joop 
Zoetemelk, urmat de suedezul 
Sven NiUsson șl olandezul Gerrie 
Knetemann.

BEIJING, 14 (Agerpres). — 
Federația de sport din În
treaga Chină a trimis o tele
gramă conducerilor organi
zațiilor sportive din provincia 
Taiwan, invitând sportivii din 
Taiwan să la parte la cea 
de-a patra ediție a jocurilor 
sportive' naționale, care vor 
avea loc in septembrie la 
Beijing, transmite agenția 
China Nouă.

Handbal • Turneul feminin 
de la Neubrandenburg (R.d.g.) a 
revenit selecționatei U.R.S.S., ur
mată de Ungaria, R.D. Germană, 
Cehoslovacia și Danemarca. Ulti
mul joc : U.R.S.S. — R.D.G. 
16—12 (6—5).

ȘAH a Nana Aleksandrla
(U.R.S.S.) conduce In turneul de 

la Belgrad avind 7 d (2). urmată 
de Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.) 
— op (1), Suzana Verâczy (Un
garia) 5 p etc. Maestra româncă 
Gertrude Baumstark ocupă locul 
7, cu 3*/2 p. • In turneul de la 
Mtlnchen, după 14 runde, lider 
al clasamentului este marele 
maestru vest-german Robert 
Hiibner — S’/i p, urmat de An
derson (Suedia) — 8 p, Spasski 
șl Balașov (ambit U.RJS.S.) — 
cite 7% p. a Mihail Tal (11 p) 
conduce (cu trei etape înainte 
de runda finală) în turneul de la 
Tallin. •

TENIS • Meciul S.U.A. — 
Australia pentru „Cupa Aetna", 
desfășurat la New Haven (Con
necticut) a fost câștigat de ame
ricani cu 7—0. In ultimele par
tide : Gottfried — Alexander 
6—2, 6—4 ; Ashe — Dent 6—4, 
6—1 ; Smith, Stockton — Mas
ters, Stone 7—5, 6—1 • In tur
neul de la Washington : Boro- 
wlak — Ramirez 6—1, 3—6, 6—3 ; 
Smith — Kirmayr 6—1, 6—2 ;
Ashe — Lutz 6—4, 0—6, 7 5 ; 
smid — Franulovlcl 6—2. 6—3.


