
CONGRESUL AL II LEA AL F.U.S., 
FORUM AL DEMOCRAȚIEI 

NOASTRE SOCIALISTE
Ia Capitala țării se deschid azi lucrările celui de al II-le* 

Congres al Frontului Uxltății Socialiste — eveniment de 
mare Însemnătate șl eu multiple semnificații in viața po

porului nostru. Această manifestare reprezintă prima acțiune po
litică de proporții care urmează Conrresului al XU-lea al parti
dului ți dovedește cu putere adine» pătrundere a ideilor acestuia 
in masa largă a oamenilor munci] de la orașe și sate. Importanța 
deosebită a acestui eveniment rezidă îndeosebi ia faptul eă obi
ectivul pe care și-l propune este de a găsi căi și soluții menite 
să determine îndeplinirea exemplară a istoricelor hotărin adoptate 
de marele forum al comuniștilor, al Întregului popor, a Progra
mului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a României spre comunism.

Cel de-al n-lea Congres al F.UJ3. iși deschide lucrările iz am
bianța entuziastă creată de propunerile formulate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, privind 
sporirea rolului acestei organizații in viața socială, constituirea 
de organizații proprii, propuneri care au stirnit un larg interes 
și s-au bucurat de adeziunea unanimă a maselor de oameni ai 
muncii. Congresul al II-lea al F.U.S. va exprima — prin caracte
rul său larg reprezentativ — unitatea de monolit, de nezdruncinat, 
a națiunii noastre, care acționează cu abnegație și spirit revolu
ționar. strâns unită in jurul partidului, al secretarului său ge
neral. pentru neîncetata propășire a patriei, pentru sporirea con
tinuă a prestigiului de care se bucură România socialistă in 
lumea contemporană, pentru o continuă dezvoltare liberă, inde
pendentă și suverană.

Amplul proces de aderare a cetățenilor — de la orașe, ca și 
de la sate, români, maghiari, germani și de alte naționalități — 
ca membri individuali în organizațiile proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste, atmosfera de entuziasm și de inaliă responsabi
litate patriotică și politică in care s-au desfășurat adunările de 
constituire a acestora, ca și conferințele locale ale organizațiilor

(Continuare în paj. 2-î)
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Final de sezon intern în handbalul masculin

CAMPIONATUL S-A ÎNCHEIAT,
PREGĂTIREA PENTRU OLIMPIADĂ CONTINUĂ!

Marți seară, în Palatul spor
turilor și culturii din Capitală, 
s-a pus punct final celei de a 
XXII-a ediții a campionatului 
masculin de handbal, Divizia A. 
Se cunosc acum premiantele 
(STEAUA — pentru a 14-a oară 
învingătoare, H. C. MINAUR 
RAIA MARE și ȘTIINȚA BA
CĂU, ambele formalii înregis- 
trînd cele mai bune performan
țe din istoria lor), precum șt 
echipele care iau — pentru un 
an, cel puțin — drumul Divi-

ziel B : Universitatea CluJ-Na- 
poea și Independența Sibiu.

Cu aceasta, activitatea inter
nă a handbalului nostru — la 
nivelul primului eșalon — la o 
lungă vacanță, extinsă pină In

Federația de specialitate — sin- 
tem convinși — nu va intîrzia 
să-i solicite, să le ceară opinia, 
sprijinul concret.

Așadar, obiectivul nr. 1 este 
Olimpiada. Din acest punct de

La Depoul de locomotive din

SPORTUL-0 CALE SPRE 
MĂIESTRIEI Șl SIGURANȚEI

Buzău :

CREȘTEREA
CEFERIȘTILOR

Iosif Boroș (H. C. Minaur Baia Mare), unul dintre cei mai va
loroși jucători ai handbalului nostru, se înaltă deasupra grupului 
de coechipieri șt adversari, inccrcind să găsească — in fracțiuni 
de secundă — soluția cea mai bună pentru continuarea fazei.

Foto: Dragoș NEAGU

Depoul — locul de unde, ziua 
și noaptea, pe vreme bună sau 
pe vreme rea, locomotivele 
pleacă in cursă, cu oamenii 
„drumului de fier" gata să-și 
îndeplinească misiunea în con
diții ireproșabile. Depoul — lo
cul la care locomotive și oa
meni se întorc pentru odihnă, 
după lungi curse de-a lungul 
și de-a latul țării. Șl aici, la 
Depoul C.F.R. din Buzău, ca la 
atîtea alte unități similare, a-ți 
face datoria înseamnă „măies
trie și siguranță". Două cuvinte 
încărcate de greutatea răspun
derii. In aceste zile de puter
nică efervescență politică, pri
lejuită de Congresul al II-lea

al Frontului Unității Socialiste, 
ele sînt rostite cu și mai mul
tă hotărîre, pentru că, alături 
de comuniști, toți oamenii mun
cii, constituiți în organizații 
proprii ale F.U.S., participă la 
îndeplinirea colectivă a sarcini
lor de producție, la viața poli
tică și socială a unității. Măies
trie șl siguranță înseamnă a 
pregăti In mod ireproșabil ma
șinile, înseamnă a pleca la 
drum în stare fizică și psihică 
perfecte.

Despre toate acestea ne vor
bea mecanicul de locomotivă 
Nicolae Bratosin, vicepreședin
te al Comitetului Frontului 
Unității Socialiste pe depou,

unul din animatorii activității 
cultural-sportive ceferiste de la 
Buzău. „Ce loc ocupă sportul 
ia viața noastră ? Este lesne 
de înțeles dacă vă spun că pre
ședinte al asociației sportive 
este chiar șeful depoului, iov. 
ing. Ion Topa. iar vicepreședin
te, șeful de depou-schimb, tov. 
ing. Ion Marin. Responsabilii 
secțiilor de fotbal și șah, de 
popice sau turism, de volei sînt 
oameni care se bucură de mult 
prestigiu, mecanici de locomo
tivă eu experiență, care știu ce 
înseamnă ca înainte de schimb, 
ori după ce vii din cursă să 
te recreezi, să-țl refaci forțele 
fizice și psihice, practicînd 
sportul".

Pe lingă noi alunecă ușor un 
Diesel spre locul de... revizie.

Viorel TONCEÂNU

SPECTACULOASA REVENIRE A NINEI CHIRALEU 
DATORATĂ SPIRITULUI OE ECHIPĂ

(Continuare in pag. 2-3)

toamnă („Cupa de primăvară" 
fiind doar o întrecere de... 
menținere). Acum, toate forțele, 
toate energiile, întreaga capa
citate a handbalului nostru se 
canalizează spre realizarea o- 
biectivului major de cucerire a 
primului titlu olimpic. Nu cir- 
cumscriem această responsabili
tate doar la federație, la lot și 
la tehnicienii lui, pentru că 
opinia noastră este aceea că 
misiunea revine întregului nos
tru handbal și, îndeosebi, tutu
ror tehnicienilor lui. Toți an
trenorii trebuie să-și aducă o 
continuă și substanțială contri
buție la desăvîrșirea pregătirii 
„tricolorilor", să se considere 
mobilizați in permanență pen
tru a ajuta activitatea lotului.

vedere — al nivelului tehnie 
demonstrat, al pregătirii jucă
torilor la marele număr de ca
pitole din handbalul modern — 
ce ne-a spus competiția nr. 1 a 
țării ? Mai întîi, desigur, lucru
rile Îmbucurătoare. Pregătirea 
fizică a majorității celor 10 di
vizionare s-a dovedit a fi in 
reală creștere. Atît formațiile 
din fruntea clasamentului, cit 
și — sau mai ales — cele 
din subsolul ierarhiei, care a- 
veau de susținut aspre bătălii 
pentru supraviețuirea pe prima 
scenă competițională, au de
monstrat resurse fizice superi-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Simbăta și duminica, la Miercurea Ciuc In CE. de (cnis indoor

Șl PASIUNII PENTRU BASCHET
După doi ani și jumătate 

de inactivitate competiționa- 
lă, maestra sportului la bas
chet NINA CHIRALEU și-a 
făcut o reintrare excelentă, 
impunîndu-se, în turul Divi
ziei A, prin tehnicitate, pre
gătire fizică, eficiență și 
combativitate, adueîndu-și o 
contribuție determinantă la re
venirea echipei Rapid în cir
cuitul formațiilor fruntașe ale 
țârii. Cunoscînd că apreciata 
noastră sportivă hotărise, în 
anul 1977, retragerea sa din 
sportul de performanță, pri
ma întrebare adresată s-a 
referit, în mod firesc, la 
motivele come-back-ului.

— Am reluat antrenamen
tele in speranța că îmi voi 
putea ajuta echipa, care tra
versa o perioadă dificilă. A- 
poi, sincer vorbind, imi pla
ce prea mult baschetul pen
tru a renunfa la el. Desigur, 
nu imi este ușor, Răzvan 
(n.r. : fiul, in vîrstă de 2 
ani) și problemele profesio
nale (n.r. - Nina Chiraleu 
este economistă la Direcția 
de poștă a municipiului 
București) fiind principalele 
preocupări de zi cu zi.

— Ne permitem să comple
tăm că paralelismul între 
preocupările pentru studii 
sau profesionale și cele spor
tive v-au caracterizat întot
deauna. Așa se explică și 
faptul că ați absolvit două in
stitute de invățămînt supe
rior — A.S.E. și I.E.F.S. — 
intr-o perioadă în care ați 
susținut peste 200 de întil- 
niri internaționale în echipa

Impetuoasă, Nina Chiraleu 
va înscrie din nou pentru 

echipa Rapid 
națională, cîțiva ani fiind 
căpitanul acesteia, că ați îm
brăcat de 5 ori tricoul de 
campioană a României, ați 

fost de 4 ori coșgetcra Divi
ziei A, iar în anul 1974 ați 
fost onorată cu titlul de cea 
mai bună jucătoare a țării.

— Vă rog să întregiți a- 
ceastă „carte de vizită“ cu 
performanta cîști gării cam
pionatului școlar și de juni-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

SPORTIVI DIN 6 ȚĂRI-ÎN CONCURSUL 
INTERNATIONAL DE PATINAJ VITEZĂ
Ajuns la a treia ediție, con

cursul internațional de patinaj 
viteză, care se va desfășura 
simbătă și duminică pe pista 
naturală, de. dimensiuni olimpi
ce, din Miercurea Ciuc, va 
reuni alergători din R.D, Ger
mană, R.P. Mongolă, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică șl 
România.

După cum se poate vedea, 
vom avea ca oaspeți viteziști 
din țări cu 6 frumoasă tradiție 
in patinaj, ceea ce ne îndrep
tățește să sperăm că vom asista 
la întreceri spectaculoase și de 
un bun nivel tehnic. în lipsa 
celor trei „olimpici" (Vasile 
Coroș, Andrei Erdelyi și Dezi- 
deriu Jenei, aflați în concursuri, 
peste hotare), forul nostru de 
resort va înscrie pe foile de

DL MIINl, IN CAPIIAIA, TURNEUL ECHIPEI DE HOCHEI SI. IIHITSKI KAZAN
Mîine, la patinoarul „23 

August", va începe turneul for
mației sovietice de hochei S.K. 
Uritskl Kazan, echipă care ac
tivează în liga A a campio
natului Uniunii Sovietice (care 
are însă și o ligă superioară, 
a cărei cîștigătoare este cam
pioană a țării).

Oaspeții sînt, de fapt, una 
din numeroasele pepiniere ale 
puternicei formații moscovite 
ȚSKA, la Kazan activînd foar

concurs 18 sportivi și 12 spor
tive, majoritatea tineri și tine
re care s-au remarcat în ulti
mele competiții interne. Alături 
de seniorii Agnes Rusz, Mircea 
Vrinceanu, Ion Opîncariu, Cor
nel Munteanu, Nicolae Jenei, 
vor apare juniorii Teodor Fa- 
raoncanu, Maria Pardi, Tibor 
Kopacz, Sorin Anghel, Arpad 
Szekelyi, Simona Todoruț și 
Adalbert Lakatoș care s-au a- 
firmat ca autentice speranțe 
ale patinajului viteză.

In program figurează probele 
poliatlonului mic : 500, 1000,
1500 și 3000 m la fete, 500, 1500, 
3000 șl 5000 m la băieți. Juriul 
de oficiali va fi condus de ar
bitrii internaționali Emilian 
Papuc la fete și Florin Gămu- 
lea la băieți.

te mulți tineri hocheiști formați 
în echipele de juniori ale a- 
cestei puternice echipe, multiplă 
campioană a U.R.S.S. Cei mai 
buni dintre ei se reîntorc apoi 
alături de Mihailov, Petrov, 
Harlamov și ceilalți.

Programul turneului din Bucu
rești al echipei sovietice cu
prinde două meciuri cu selec
ționata divizionară și unul cu 
selecționata divizionară de ti
neret.

AZI, LA FOCȘANI, 

ROMÂNIA - BULGARIA
Astăzi după-amiază, în sala 

de sport „Vrancea" din Focșani, 
de la ora 16, se dispută meciul 
de tenis România — Bulgaria, 
în cadrul seriei a 2-a (grupa B) 
a campionatului european in
door. Potrivit declarațiilor celor 
doi căpitani, programul pre
vede, în ordine, următoarele 
jocuri de simplu : Andrei Dîrzu 
— Bojidar Pampulov și Florin 
Segărceanu — Liuben Ghenov. 
După toate probabilitățile, în 
partida de dublu se vor înfrun
ta perechile Dîrzu — Segărcea
nu și frații Matei și Bojidar 
Pampulov. După încheierea 
partidei, echipa României se 
va pregăti pentru ultimul meci 
din serie, în deplasare, contra 
formației Olandei (duminică).

în prima zi, vineri de la ora 
17, va avea loc partida dintre 
formația de tineret și S.K. 
Uritski Kazan (arbitru : Gh. 
Mureșeanu, ajutat de Radu 
Cristescu și Mihai Dinu la cele 
două linii), după care simbătă 
și duminică, tot de la ora 17, 
se vor întilni prima selecționa
tă divizionară și echipa S.K. 
Uritski Kazan. Săptămîna vi
itoare oaspeții vor evolua în 
„Cupa Federației" la Galați.



in condițiile deosebit de prielnice, cind | 

zăpada s-a așternut și in județul Ilfov 

COMISIA DE ORGANIZARE A „DACIADEI"1

SE AFLĂ LA LOCURILE DE CONCURS! |
Zăpada s- așternut în strat 

gros, compact și în județul Ilfov. 
„Acum nu mai este nevoie, ca 
ta anii precedent!, să pornim 
spre stațiunile de munte de pe 
Valea Prahovei pentru a ne des
fășura întrecerile din cadrul „Da- 
dadei** A.vem zăpadă din bel
șug chiar la noi acasă...*, re
marca prof Mihai Co ns tan tin eseu, 
secretar al CJ.F.F.S. Ilfov.

Așa stînd lucrurile, comisia ju
dețeană de organizare a „Dacia
dei** are un clmp larg de activi
tate obiectivele pe care și le-a 
propus au . prins viață. Intr-o 
serie de orașe au fost amenajate 
patinoare naturale. La Giurgiu, 
în cadru, asociațiilor sportive Ce
tate. Voința la Liceul nr. 2. La 
Oltenița, pe lingă Liceul de ma
tematică-fizică și Școlile generale 
nr. 4 și nr. 5. La Urziceni. tn 
Incinta Liceului de matematică-fi
zică și la Școala generală nr. 4. 
Alte amenajăr similare: la Buf
tea, Plătărești, Snagov, Cermca 
și Frunzănești. Ca să le amin
tim doar pe cele mai... arătoase. 
Membrii comisiei de organizare a 
„D a ciad ei * s-au aflat, în aceste 
die. la fați. locului, definitivtad 
cu cadrele didactice cu activiștii 
obștești, programul întrecerilor 
care se vor desfășura în partea 
a doua a lunii ianuarie și, in con
tinuare. în întreaga perioadă de 
iarnă.

Pentru sanie, Ilfovul și-a con
centrat activitatea în cadrul eta
pei de iarnă a „Daciadei" în cî- 
teva așezări cu profil de deal, 
în principal la Hotarele, acolo 
unde prof. Mircea Ionescu. res
ponsabilul catedrei de educație 
fizică și sport a Liceului agroin
dustrial. organizează zilnic, cu e- 
levii din toți anii, ieșiri masive 
pe pîrtit Activitatea va cunoaște 
două momente de vîrf; mai tatii 
odată cu finala pe județ rezer
vată pionierilor — programată la 
X ianuarie — și. apoi, printr-o 
altă finală. a concurențDor la 
„Săniuța de argint*, fixată în 
prima duminică din februarie. 
Îndrumați îndeaproape de mem
brii comisiei de organizare a 
„Daciadei*. factorii de răspunde
re din comuna Hotarele fac pre
gătiri intense pentru ea ambele 
întreceri să dovedească că s-a 
muncit bine și. mai ales, că ti
neretul din această frumoasă așe
zare ilfoveană se află La Înălțime

și la capitolul participare, șl la 
cel organizatoric. La Daia, Ul
na eni. Greaca-Căscioarele, Mi hai- 
leșu, întrecerile de sanie din ca
drul „Daciadei- au o frecvență 
zilnică.

Schiul — de fond, firește — are 
drept bază localitatea Brănești, 
pentru că cei mai multi schiori 
din județ aparțin Liceului silvic 
din localitate. Există acolo și un 
fel de tradiție ta materie, deter
minată și de vocația copiilor, a 
tineretului pentru folosirea schio
rilor. dar și de condițiile oune 
de participare la întreceri. Nu 
mai departe dech Ir. toamna tre
cuta. asociația sportivă a liceu
lui din Brănești a primit o cotă 
importantă de material și echi
pament pentru schi, completta- 
du-I pe cei existent. La Brănești 
se preconizează să se desfășoare 
faza pe județ la schi, motiv pen
tru care comisia de specialitate 
a și lua» unele măsuri tehnice 
și organizatorice, studiind traseele 
și fixind responsabilități concrete 
unor activiști sportivi și cadre 
didactice. La rîndu-i, primarul 
Brăr.eștilo* Gheorghe Pană, se 
arată tacîntat că va £1 gazda unei 
finale pe județ la „Daciadă*. In 
paranteză fie spus. Ia Brănești 
au mai fosJ organizate acțiuni 
sportive de masă, la nivelul ju
dețului sau chiar cu invitați din 
Județeîe vecine, gazdele reușind 
să se achite bine de sarcinile care 
le reveneau

Evident succesul etapei de iar
nă a ^Daciadei* nu este con al- 
ționai numai de felul cum mun
cesc membrii comisiei de orga
nizare, d și de modul cum tși 
adu< contribuția toți factorii cu 
răspunderi sau atribuții. In a- 
ceastă privinț' se așteaptă un 
sprijin mult mai concret din par
tea cadrelor didactice cu spe
cialitatea educație fizică, al con
siliilor asociațiilor sportive din 
școli și din Întreprinderi și al 
organzațiilor de pionieri. Cu for
țele de care dispune, județul Ilfov, 
unul dintre cele mai mari din 
țară (și în condițiile meteorolo
gice prielnice existente), poate fi 
în măsură să realizeze rezultate 
peste așteptări, care să O situe
ze — La finele etapei de lamă a 
„Daciadei* — printre fruntașe. 
Cum. dealtfel, se și dorește...

Tîberiu STAMA

FORUM Al DEMOCRAIIEI AOASIRf SfltIAlISIf
(Urmare din pag. I)

afec- 
looo-

afec- 
loco-

afec- 
loco-

• CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE •
PESTE 100 DE COPII SCHIORI AU EVOLUAT 

IN „CUPA VOINȚA SINAIA"
SINAIA, IC (prin telefon). Timp 

de două zile. In organizarea aso
ciației sportive Voința din lo
calitate, cu sprijinul comisiei ju
dețene de schi (președinte Cire- 
șica Meghea), pe pîrtiile din 
tea Dorului s-au desfășurat 
trecerile de schi alpin pentru

Va- 
to- 
co-

AVÎNTUL GHEORGH 
SERIEI SECUNDE A D1VI

I 
I 
I 
I 
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„CUPA A.SA BRAȘOV 
LA SCHI ALPIN

De azi, pe pirtiUe Postăvarului, 
începe o nouă competiție rezer
vată schiorilor noștri fruntași. 
Este vorba de Întrecerile din 
„Cupa A-S.A. Brașov- la care 
vor fi prezeațl cei mai buni din
tre schiorii noștri. Organizatorii 
au programat joi slalomul special, 
vineri slalomul uriaș, far slm- 
bâtă, mult așteptata probă de 
coborâre — prima din actualul 
sezon. Printre cei care aspiră la 
primele locuri se vor afla Alexan
dru Manta, Alin Năstase, loan 
Cavași, Dan Frățilă, Csaba Por- 
tik, Nicolae Barbu, Gheorghe 
Bucur, Dorin Dinu ș.a.

pU din cadrul „Cupei Voința”. 
Au fost prezenți peste 10# de 
schiori din întreaga țară, multi 
dlntre ei etalând frumoase posi
bilități de progres. REZULTATE 
TEHNICE: slalom special, fete I: 
i. Simona Coștinaș 
iee,o, - - -------- ”
șani) 
via) 
rate 
chim ,_________ . __ ... _ _______
Nagy (M. Ciuc) 104,5; băieți I: 
L Fr. Biro (M. Ciuc) 1W,3. 2. 
D. Focșeneanu (Teleferic) 126,7. 3. 
L Morarii (L.P.) 1ZÎ.5; băieți II: 
1.- Em. Focșeneanu (Teleferic) 
111,3, 2. A. Foiciuc (Dinamo) 123.1. 
3. C. Chiser (Petroșani) 132.3; 
slalom uriaș, fete I: 1—2. Lina 
Volculesca (Brașovia) șl Daniela 
Soroceanu (Sinaia) 68,0, 3. Ltana 
Grosu 68.1; fete II: L Liliana I- 
chim 62,6, 2. Delia Parate 64,0. 
L Suzana Nagy 65,0; băieți I: 
1—2 Ion Chloțea (Dinamo) ți D. 
Negruț (Petroșani) 69,4, 3. R. Ma
rian (L.P.) 70,2: băieți H: 1. St. 
Șovăială (Dtaamo) 68,5, 2. L Ho- 
su (Dinamo) 69,5, 3. A. Foiciuc 
7#,3,

___  , , (Petroșani}
2—3. Liana Grosu (Petro- 
și Betina Conradt (Braco- 

109,3; fete H: L Delia Pa- 
(Dtaamo) 103,®; 2. Liliana I-
(V. Damei) iM.fl, 3. Suzana

L FELDMAN — cores p.

FESTIVALUL ȘAHIST VÎLCEAN"w1
CALIMANEȘTL 16 (prin tele

fon). După cum era de așteptat, 
evenimentele s-au precipitat la 
finișul ambelor turnee interna
ționale, ce se desfășoară In sa
loanele hotelului „Oltul", eu pri
lejul celei de-a 2-a ediții a «Fes
tivalului șahlst vilcean".

Runda a S-a a programat, în 
concursul masculin, partida derby 
Ciocâltea-Schlntzel. La capătul 
unei lupte foarte interesante, cu 
frumoase lovituri tactice, marele 
maestru român a obținut victo
ria care n aduce in fruntea Cla
samentului. Dintre celelalte par
tide decise, menționăm victoria 
iul ștefanov la Staneiu și a lui 
Ghindă la Gecrgescu. Remize In 
tntnnirile Nikoliri — Stoica, Ghl- 
țescu — Șubă, Szekeli — Ărmaș 
șl Biriescu — Beicher.

In clasament, înaintea ultime
lor două runde lider este VIC
TOR CIOCALTEA cu 6'/, p. Ur
mează : Nlkolici, Stoica, Ștefanov, 
Șubă 6 r, Ghindă, Schintzel, Ghi- 
țescu cu S'/t p.

Și-a consolidat poziția fruntașă 
in turneul ■ feminin Marina Pogo- 
revici, 
10-a, i

Grosz. Gabriela Olteana a tavtas-o 
pe Margareta Perevoznic, lac Ana 
Jurcinska pe Elena Răducanu. 
Celelalte partide dintre jucătoa
rele aflate în partea superioară * 
clasamentului au fost remize: 
EmUia Zlatanova — Dona Ku- 
rocsal, Lia Bogdan — Mariana 
Bădici, Eleonora Gogtlea — Rodl- 
ca Beicher.

înaintea ultimei runde MARI
NA POGOREVICI s-a desprins, 
având 8 p. Urmează: Emilia Zla
tanova 7 p, Lia Bogdan șl Ilona 
Rurocsal 6‘/j p și un pluton de 
5 jucătoare cu cite 6 p fiecare: 
Margareta Perevoznic, Ana Jur
cinska, Maria Grosz, Gabriela Ol- 
teanu și Emilia Chiț.

A luat sfirțit turneul candida- 
ților de maeștri, disputat pe dis
tanța a 10 runde. Șapte jucători 
au acumulat cite 7 p, realizlnd 
norma principală de maestru, m 
ordinea „coeficienților Bucholtz" 
el sint următorii: Htacu, Ivan, 
Solomon. Bozdoghină, Bușe, Te- 
glas și Stoenescu.

, Învingătoare, In runda a 
cu negrele, in fața Măriei

T. NICOARA
arbitru internațional

IN „RALIUL SALVAMONT" DE IARNĂ 
ECHIPAJUL „CLABUCEF-PREDEAL CONDUCE 

DUPĂ PRIMELE TREI PROBE
pe crestele Clăbucetuluî ți

MIERCJREA CIUC (prin tele
fon). — Cea de a 17-a etapă a 
seriei secunde din Divizia A la 
hochei, de fapt a doua din acest 
penultim tur, găzduită de patinoa
rul artificial din localitate, a pro
gramat trei partide, toate foarte 
echilibrate și cu finaluri palpi
tante. victoriile fiind decise 
ultimele 10 minute. Iată -i 
nun te :

Avîntul Gheorgheni — A.S.E. 
Sp. studențesc 8—6 (3—3, 3—2,
3—1), Ia capătul unul meci cu 
spectaculoase schimbări de scor 
șl in care In min. 50 tabela do 
marcaj arăta egalitate : 6—6 t AU 
Înscris: Kercso 2, Daniel 2, Sllket, 
Antal, Tamas, Gyorgy — Avîntul, 
Rus 2, Mibăescu, Lakatos, Florian, 
ăloldoveanu — A.S.E.

Liceul nr. 1 M. Cîuc — Tiraava 
Odorhei 11—6 (6—3, 1—2, 4—1).

ACTUALITAJI Di
• In Europa, primul mare con

curs internațional al anului se 
va desfășura intre 25 și 27 ia
nuarie, in bazinul de 25 m din 
Bremen (R.F. Germania), unde 
au fost imitați înotători din An
glia, Australia, Franța, R.D. Ger
mană, Italia, Oianda, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Țara noastră 
va ti reprezentată de Carmen 
Bunaciu, Irinel Pănulescu și Ma
riana Paraschiv, componente ale 
lotului olimpic.
• In țară, primul concurs se 

va desfășura ta zilele de 16 șl 
17 februarie. Este vorba de etapa 
•finală .pe zone) a „Cupei 16 Fe-

FINAL DE SE
(Urmare din pag. I)

Frontului Unității Socialiste dovedesc justețea măsurilor propuse I 
de tovarășul Nicelae Ceaușescn, secretarul general al partidului. I 
președintele țării, cu privire la creșterea permanentă a rolului 1 
acestui organism politic. ■

Angajat pe cele mai avansate poziții ale dezvoltării și moder- I 
nizării industriei și agriculturii, militind — sub ințeleapta condu- 1 
cere a partidului — pentru îndeplinirea planului unic de dezvol- . 
tare ecoj amico-socială a țării, pentru perfecționarea producției și I 
ridicarea calității produselor. Frontul Unității Socialiste contri- I 
buie, de asemenea, la îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor tra
sate de partid in diferite alte domenii ale vieții sociale, intre I 
care și cel cultural-educativ.

încă din adunările de constituire a organizațiilor proprii ale 
F.U.S., din care fac parte și numeroși profesori de educație fl- I 
zică, antrenori șl tehnicieni, medici sportivi, s-a văzut clar că | 
intre sarcinile pe care și le-au propus aceste organizații se află 
educația fizică și sportul, domenii de interes național. Iată, așa- ■ 
dar, că organele și organizațiile sportive, factorii eu atribuții în I 
sport primesc un nou și important sprijin în efortul lor pentru ■ 
dezvoltarea continuă a activității sportive de masă și de per- _ 
formanță.

Sportivii, antrenorii, întregul activ al mișcării sportive urează ■ 
din toată inima succes deplin celui de-al II-lea Congres al Fron- 
tului Unității Socialiste 1 •

SPORTUL - 0 CALE SPRE
(Urmare din pag. 1)

De sus, de la postul de coman
dă, un tinăr in haină (afară 
e foarte frig), 11 salută pe În
soțitorul nostru. „LDE-884 — 
spune tov. Brastosin. Se întoar
ce de la Constanța. Foarte bun 
băiat. Mare amator de șah ți 
popice. Peste un ceas ii poți 
vedea la club". LDE-884 este 
numărul locomotivei, dar prin 
acest număr se Înțelege și nu
mele mecanicului — Gheorghe 
Popa.

Trecem peste linii, spre po- 
picărie. Aici a fost înainte un 
loc în care se depozitau de
șeuri, dar acum se află o co
chetă sală de sport, cu două 
piste, cu camere pentru mate
riale și vestiar — rod al muncii 
patriotice a ceferiștilor. înăun
tru este cald, o curățenie per
fectă, multă voie bună. Citim 
pe un afiș prins deasupra tablei 
cu rezultate: „Cupa Congresului 
F.U.S.". Așadar, întreceri oma
giale la care participă zeci de 
oameni ai muncii, formîndu-și 
.măiestria și siguranța".

„Șă veniți la noi la club — 
ne invită mecanicul Florei Co-

CREȘTEREA MĂIESTRIEI 1 
jan — la orice ori doriți, și-o | 
să petreceți momente plăcute.
Odihnă activă, așa cum se cu- I 
vine omului muncii..." Intrăm I 
la club. Pe laterale sînt orîn- • 
duite două șiruri de mese de • 
șah, pe centru o masă lungă, I 
cu colecții de ziare și reviste, I 
iar în față un televizor nou 
pe... recepție. Oamenii joacă I 
șah, citesc ziare, se uită la te- | 
levizor. „La noi, întrecerile în

.cadrul „Daciadei" se desfășoară I 
non-stop. Asta-i specificul mun- I 
cii. Avem și echipe reprezen- “ 
tative pentru etapele superioa- ■ 
re..."

La dispecerat, șefii de tură I 
Gheorghe Popa și Ion Aron ne 
fac invitația să vizităm Depoul I 
îndată ce se va duce zăpada. | 
„Am început amenajarea unei 
baze în aer liber : terenuri de I 
fotbal, volei, handbal. Acum, I 
forțele de mobilizare a oameni- 1 
lor au sporit prin crearea or- ■ 
ganizațiiior proprii ale F.U.S., I 
așa incit viața sportivă se va I 
amplifica și ea. In folosul mă
iestriei și siguranței ceferiste". I

Sînt cuvinte care exprimă, I 
fără îndoială, părerea și voința • 
întregului colectiv al Depoului 
C.F.R. Buzău. I

Sus, _______ ________
Baiului, ta apropierea cabanelor 
Glrbova și Clibucet-plecare și-au 
dat IntUnire salvamontiștil din 
Întreaga fără, pentru tradiționa
lul raliu de Iarnă. Stat prezente 
șapte echipaje din Brașov — cele 
mai numeroase —, trei din Sibiu, 
cite un echipaj din Baia Mare, 
Borșa, Petroșani, Hunedoara, 
Câmpulung Muscel, M. Cuc ți
două de pe Valea Prahovei —
Bușteni șl Sinaia. In total —
peste 200 de competitori, alcătu
ind 18 echipe, cărora li ' s-au 
adăugat alte 5 ale vtaătorilor de 
munte.

început luni, raliul se va în
cheia vineri, cind se vor acor
da distincțiile pe anul 1980, al 
zeeeiea an al ediției.

In prima zi. salvam ontlștii ani 
luat parte la proba de orientare- 
eăutare. ” ‘
Predeal 
batale— 
sindu-se 
mătoare 
din Hu 
Muscel.

— Cei mai important lucru este 
faptul că taate echipajele parti
cipante s-au înscris ta timpul I- 
fectat probei, ne-a declarat ar. 
Ioan Giurculescu. secretarul Co
misiei centrale Salvamont Asta 
înseamnă că sportivii care parti
cipă la operațiile de salvare smt 
bine pregătiți, puțind răspunde 
prompt misiunilor și tadeplmin- 
du-le tn timp record. Proba a 
fost foarte grea, zăpada depășind 
75 cm. Traseul a măsurat 1» km. 
De remarcat că s-au înregistrat

care 
dată,

dir.

echipajele 
Cîmpulung

doar două penalizări, fapt 
vine să confirme, Încă o 
buna pregătire a particlpanților.

A doua zi, s-a desfășurat pro
ba de slalom uriaș și acordarea 
primului ajutor medical celor 
accidentați. Concurențil țl-au de
monstrat rezistența fizică, acțio
nând pe un ger de aproape minus 
25 de grade, dar și tehnica In 
coborîrile pe schiuri, ajungind la 
timp la locurile unde s-au sem
nalat accidentați!. Cel mal buni 
s-au dovedit tot predelenii, care 
au ocupat locul tatăl. (Echipa 
„Clăbucet" — Predeal a fost for
mată din Călin Nărea, C. Boncu, 
Dan Staicu, Florin Dumbravă, 
Bogdan Frățilă și Adrian Molse, 
„căpitanul nejucător" fiind D. 
Frățilă). Pe locurile urmă,toare 
s-au situat echipajele din Săcele 
ți „Postăvarul" — Brașov. Pîrtia 
a fost foarte grea. De remarcat 
că jumătate din echipaje au par
curs traseul fără descalificări, tar 
acordarea primului ajutor s-a fă
cut in condiții optime de toți 
participant ii.

Ieri, miercuri, s-a 
proba de alpinism șl 
răniți, ta care cel mal 
dovedit iot predeăenil, 
echipajul ,,Postâvarul”.

Astăzi, joi. se va_____.__
proba complexă: căutare, ajutor 
medical și transportul ritaiților 
eu akja — barca metalică ta care 
salvamontiștil așează aceidentații. 
pentru »-! duce acolo unde 11 
se poate da un ajutor medical 
complet.

oare. Este, fără discuție, un 
bun cîștigat. A contribuit la a- 
ceasta și instituirea normelor 
de control, dar vrem să cre
dem că hotărîtoare a fost noua 
optică a antrenorilor. Acțiunea 
se cere insă continuată. Lunile 
care urmează nu sînt de vacan
ță, ci de muncă intensă, atit 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire fizică, cit și pentru 
îmbunătățirea tehnicii.

Din acest ultim punct de ve
dere, al nivelului tehnic, se 
observă de asemenea o mai 
mare preocupare a antrenori
lor și a jucătorilor. Am remar
cat nu numai la Steaua, Dina
mo București sau H.C. Minaur 
Baia Mare accentul pus pc di
versificarea mijloacelor tehni
ce, pe îmbogățirea procedeelor, 
pe realizarea colectivă a unor 
faze care să ducă la eficiență 
prin tehnicitate, ci și la Poli
tehnica Timișoara, Știința Ba
cău, Gloria Arad 
Brașov. Din păcate, cele mai 
multe dintre echipe renunță 
repede la mijloacele acestea de 
exprimare moderne, angajîn- 
du-se — atunci cind le ajunge 
„cuțitul Ia os“ — într-o luptă 
de uzură, haotică, așa cum fac

și Dinamo

IANUARIE, 
FEBRUARIE,

desfășurat 

buni i-au 
urmați de

desfășura

Sever NORAN

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE 
TRAGEREA

EXTRASE 
PRONOEX-

• 
LA 
PREȘ DIN 16 IANUARIE 1980. 
EXTRAGEREA I : 10 25 37 32 
12 23 ; EXTRAGEREA a II-a : 
43 34 33 40 5 41. Fond total de 
cîștiguri : 996.631 lei, din care : 
111.577 lei, report la categoria 1.
• AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ? • Astăzi este UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor La tragerea obișnuită Loto 
de mîine, .8 ianuarie 1380. Așa
dar, cine joacă astăzi — mîine 
poate avea frumoase satisfacții 
la acest tradițional și avantajos 
sistem de joc ! • Duminică 20 
ianuarie a.c., prima tragere spe
cială Loto din acest an oferă 
particlpanților multiple posibili
tăți de a obține autoturisme „Da
cia 1300“ și ,,Skoda 120 L“, cîști
guri in bani de 25.000, 5.000 lei 
etc., precum și excursii atractive 
peste hotare. Nu pierdeți prile
jul de a vă număra și dv. prin
tre cîștlgătorli acestei avantajoase 
trageri. MAI MULTE BILETE 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES!
• SURPRIZA SEZONULUI... 

Agențiile Loto-Pronosport ți

vlnzătoril volanți din Întreaga 
țară continuă să vă ofere in a- 
ceate zile surpriza sezonului de 
iarnă — LOZUL ANULUI NOU, 
emisiune specială limitată, care 
beneficiază de eiștigurl supli
mentare in valoare de 1.799.000 
lei. Participanții au posibilități 
sporite de a obține autoturisme 
■Dacia 1300“ și „Skoda 196 S",
numeroase ciștiguri tn bani de 
SO.OOO, 10.000, 5.000 . 2.000 lei et6.
încercați șl dv. să vi numărați 
printre marii cîștlgători la LO
ZUL ANULUI NOU !

• ORIUNDE Șl ORICIND 
JUCAȚI LA...

LA LOZ IN PLIC

AUTOTURISME^
toziN/ue!

MAPIIE — 
LUNI PROPICE

nr.

CUREI BALNEARE
Vizlttnd filialele ÎNTRE

PRINDERII DE TURISM 
HOTELURI și RESTAU
RANTE BUCUREȘTI din 
str. Mendeleev nr. 14, Bd. 
Republicii nr. 68, Bd. 1848 

4, Bd. N. Bălcescu nr.
35 și Cal. Grivlței nr. 138 
vă puteți reține biletul de 
tratament necesar refacerii 
sănătății dv. la:

Buziaș — pentru 
țiuni cardiovasculare 
neurologice centrale;

Căciulata — pentru alee- . 
țiuni ale aparatului loco
motor;

Eforie Nord — pentru a- 
fecțiunl ginecologice și 
dermatologice;

Felix — pentru afecțiuni 
ale aparatului locomotor; .

Geoagiu — pentru 
țiuni ale aparatului 
motor;

Govora — pentru 
țiuni ale aparatului 
motor;

Herculane — pentru 
țiuni ale aparatului 
motor;

Olănești — pentru 
țiuni ale tubului 
și rinichiului;

Sîngeorz Băi - 
afecțiuni ale tubului 
tiv șl rinichiului;

Sovata — pentru 
țiuni ginecologice și 
paratului locomotor;

Tușnad — pentru 
țiuni cardiovasculare 
neurologice centrale.

Serii de 18 2» de
sau mai scurte.

afec- 
digestiv

pentru 
diges-

afec- 
ale a-

afec-



E SPORT DE MASĂ? MASĂ SĂ FIE!
La reluarea activității,
printre divizionarele 4
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Duminica, patinoarul artifi
cial Floreasca din ' Capitală e 
mal mult decît plin; n-ai 
unde arunca un ac pe gheață! 
Exceptînd, bineînțeles. cazul 
cind te ambiționezi, faci rost 
de un ac mic, mic de tot șl, 
printr-un efort de voință, 
străbați cordonul compact al 
sutelor de părinți înghețați In 
Jurul mantinelelor, spre a ur
mări alunecările copiilor care, 
la drept vorbind, nu au cum 
să alunece.

Duminica trecută a fost la 
lei. Adică, s-a adoptat ace
lași ,princiolu“: E sport de 
masă 1 Masă să tlel 
Dar lasă, că și pă
rinții.. Aduc copiii 
din cele mal înde
părtate cartiere ale 
Bucureștlulul clnd 
in toate sectoarele 
există patinoare a- 
"ume amenajate.
Bunăoară, la mică distanță de 
patinoarul. Floreasca, la „Vo
ința" unde, în afară de drep
tunghiul de gheață, clubul 
pune — gratuit — la dispozi
ția copiilor și ghete cu patine.

Probabil, însă, e mai plăcut 
duminica la Floreasca: stație 
de amplificare, ABBA etc. 
Faptul că fetița sau băiatul 
mai mult îngheață pe pati
noar, că nu are unde să a- 
lunece contează ' mai puțin. 
Principalul este că puștiul nu 
a evoluat in Pantelimon, ci 
pe gheața făcută artificial la 
patinoarul Floreasca.

Deci, dacă e sport de masă, 
masă să fie ! „Masă” la casa 
de bilete. „masă“ la garde
robă, „masă- la bufetul eu 
ceaiuri calde. Duminica trecu

tă, spre exemplu, am fost în
credințați că atelierul de as
cuțit patine de la Floreasca 
este al unor — rețineți I — 
meseriași particulari. Venea 
omul, scotea din pungă 10 lei. 
dădea patinele la ascuțit, 
după care pleca întrebîndu-se 
dacă .șanțul- vechi nu era 
mal bun decît cel nou. exe
cutat ,1a minut”. Firește, din 
„lipsă de timp-, din „grija de 
a fi mai operativi-, cei din 
atelier nu eliberau bonuri 
pentru banii încasați. Și, to
tuși, pe ușa atelierului scria 
cu litere mari: „Ascuțitul pa

tinelor se face nu
mai pe bază de bi
lete luate de la ca
sa patinoarului". 
Apoi, în biroul to
varășului Constan
tin Grozea, șeful u- 
nității patinoar Flo
reasca. Zicem : Nu

prea sc respectă dispozițiile dv. 
la atelierul de ascuțit patine. 
Zice: „Așa e duminica, mal... 
scapă. De fapt, doar unul c 
angajatul nostru. Cel cu mus
tață. Celălalt ii este cumnat. 
Vreau să spun că-1 ajută... 
dezinteresat".

E sport de masă, masă să 
fie ! De acord, dar bine or
ganizat i îndeosebi duminica, 
clnd nu poți arunca un ac pe 
patinoar, cind unii profită de 
aglomerație, oferind la pre
țuri ridicate fel de fel de lu
cruri făcute în ceaunele pro
prii sau din „pachet-.

Șl cînt te gindeștl că, în zi
lele lucrătoare, patinoarul ar
tificial Floreasca are 13 In
structori retrlbuiti.

Vasile TOFAN

| COLABORAREA
| MEDIC-ANTRENOR

GLORIA BUZĂU INCLARCA... IMPOSIBILUL
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dintre jucători. Este vorba de 
indisciplină de joc, tactică, pre
cum și de brutalități, vocife
rări, proteste Ia adresa arbitri
lor. Foarte mulți jucători uită 
în teren ceea ce li s-a indicat 
și acționează pe cont propriu 
în detrimentul echipei, sînt 
destui care se pripesc, „vîn- 
zînd“ mingea în cîteva secunde, 
deși ii se ceruse imperios să 
acționeze calm pînă la crearea 
unei poziții favorabile. Dar 
principala carență o constituie, 
fără discuție, modul nesportiv 
in eare se comportă chiar unii 
dintre membrii lotului. Aproa
pe că nu există fază care să nu 
fie comentată, decizie care să 
nu fie contestată. Cind se fluie
ră oprirea jocului, mulți hand- 
baliști au ca primă grijă tri
miterea mingii cit mai departe 
de adversarul care trebuie s-o 
repună in joc. Am auzit chîar 
insulte grave proferate la a- 
dresa partenerilor și cel mai 
adesea la adresa arbitrilor și 
oficialilor. Toate aceste lipsuri 
evidente de educație sînt aspru 
sancționate de arbitri în îritîi- 
nirile internaționale, duc la di
minuarea potențialului echipei, 
la o atmosferă nefavorabilă în 
jurul celui care a comis infrac
țiunea, dar și al coechipierilor. 
Puțini sînt arbitrii noștri care 
reprimă cu severitate aceste 
gesturi. îngăduința lor este o 
invitație la repetare, deci un 
rău făcut handbalului nostru.

Iată, așadar, că problemele 
care se pun în fața lotului na
țional nu sînt nici puține, nici 
ușoare. Acțiunile ce se cer În
treprinse sînt multiple și, de 
aici, nevoia, exprimată la în
ceputul acestui comentariu, de 
a se uni în jurul echipei na
ționale întreg grupul de tehni
cieni. Continuarea ascensiunii 
începute de echipa României în 
sezonul internațional recent în
cheiat depinde nu numai de 
cantitatea muncii care se va 
depune, ci și de calitatea ei, de 
Înțelegerea deplină pe care tre
buie s-o dovedească în primul 
rînd jucătorii. Micile și nu ara
reori meschinele motive ale 
dezbinării se cer a fi imediat 
Înlăturate, în sînul lotului fiind 
necesar să domnească un spirit 
de deplină colegialitate, de 
permanentă întrajutorare, o su
dură sufletească fără fisuri.

★
înaintea derbyului Steaua — 

Dinamo București am asistat la 
o emoționantă festivitate. Maes
trul emerit al sportului Ștefan 
Orban, portarul echipei Steaua 
și al reprezentativei naționale 
ani de-a rîndul, a spus adio 
handbalului compctițional. Fe- 
licitîndu-1 pentru bogata carieră 
de handbalist fruntaș, ne ma
nifestăm Încrederea că profeso
rul de educație fizică Ștefan 
Orban va eontinua să ajute 
handbalul ca activist și tehni
cian.
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Interlocutor: Or. Florin Brătilâ
O discuție, pe teme de sezon, 

cu doctorul Florin Brătilâ, medi
cul echipei Sportul studențesc și 
al lotului reprezentativ de tine
ret, despre realizarea unei per
fecte stări de sănătate a jucăto
rilor ir perioada pregătitoare.

— Cu ce ați începe... sfaturile 
medicului pentru etapa actfîală ?

— Se vorbește tot mai mult 
despre starea reală de sănătate 
— și nu numai despre cea apa
rentă — stare care poate fi men
ținută numai PRINTR-O PER
FECTA COLABORARE ÎNTRE 
MEDIC ȘI ANTRENOR. Cu alte 
cuvinte, dirijarea efortului tre
buie să se facă numai în pre
zența medicului care are obliga
ția să controleze după fiecare 
antrenament indicii fiziologici de 
performanță care, în fond, sînt 
acele repere de bază care diri
jează întreg procesul de instruire.

— Despre importanța regimului 
alimentar ce ne puteți spune ?

— In această perioadă, cînd 
temperaturile sînt foarte scăzute, 
din meniul zilnic nu trebuie să 
lipsească citricele, lactatele, pro
teinele cu valoare biologică ridi
cată, elimin în d pe cit posibil 
grăsimile greu digerabile, -cum ar 
fi carnea de porc Se va inter
zic ’ cu desăvirșire fumatul și 
consumul de alcool, două noxe 
care dăunează performanței.

— De curând aflăm că v-ați îm
bogățit... trusa medicală eu un 
acopunctoscop, aparat electronic 
de mare eficiență terapeutică. Ce 
avantaje prezintă acop un etos co
pul ?

— Prin impulsuri care urmăresc 
meridianele energetice incluse ln 
terapia de dezobosire rapidă, 
coroborate cu mijloacele tradițio
nale și modeme ca vitaminizarea, 
cura de altitudine și mijloacele 
profilactice, acopunctoscopul cre
ează acel context medical atit de 
util sportului de performanță în 
care orice diagnostic, orice dere
glare fiziologică este depistată pe 
toc. nimic nemaifăcîndu-Se, ca 
pînă acum. după... ureche.

— Cc ați mai avea de adăugat ?
— Un singur lucru pe care, 

personal. îl consider de mare 
Importanță in perioada pregăti- 
toa e de iarnă. Mă refer la vac
cinarea antigripală. La echipa 
noastră toți jucătorii au fost 
vaccinați, ceea ce ne scutește de 
grijile unei eventuale îmbolnăviri, 
de scoaterea jucătorilor din cir
cuitul antrenamentelor.

Gheorghe NERTEA

Era ger la 3uzău. Și covorul 
de nea îmbrăcase în strat gros 
aleile parculu din Crîng. Sta
dionul era și el plin de zăpadă. 
Și, totuși, după cele 40 de mi
nute de alergări prin zăpadă, 
cînd s-a încins o miuță de „9—9“ 
(să nu se uite „gustul balonu
lui**), iubitorii fotbalului din 
Buzău se agitau în jurul terenu
lui IL Erau cîteva sute. Primele 
antrenamente treziseră interes. 
Au adus cu ele și primele spe
ranțe.

In tabăra fotbaliștilor localnici, 
atmosfera e bună. O atmosferă 
de lucru, de nu ziceai că te afli 
printre cei care ocupă locul 18 
în Divizia A. Iată de ce nl s-a 
părut și mai nefirească lipsa de 
la „antrenamentul nr. 3“ a lui 
Petrescu și Simion („nu avem 
tren cu ce să mai venim*, au 
telefonat ei de la București, dar 
tot cu trenul am sosit și noi, 
cu o oră înaintea antrenamentu
lui;. La ora vizitei noastre, la 
Gloria erau, totuși, destule pro
bleme de rezolvat. Virgil Bluj- 
dea, noul -n tren or, abia fusese 
prezentat echipei- Jucătorul Ma
rin fusese oprit de la efort pen
tru repetarea unor analize, iar 
Dobre acuza o infecție la un pi
cior. In acest timp, doctorul Mir
cea Pătrașcu se gindea la „tra
tamentul* pe care trebuia sâ-1 
aplice unor jucători care au venit 
din vacanță cu destule kilograme 
în plus (Ghizdeanu, Stan, Ivana, 
Negoescu, Llnea) sau celor a că
ror capacitate de efort s-a dove
dit sub cerințe la controlul me
dical (Ghizdeanu, Petrache, Vlad, 
Pecreanu, Ivana, Simion), afla ți la 
mare distanță, la acest capitol, 
de colegii lor din grupul fruntaș, 
format din Cristian II, Toma, 
Duioiu, Radu, Neculce, Dobre. 
„Toți vor trebui să vină la ni
velul de pregătire pe care l-au 
avut atunci cînd echipa promova 
ln Divizia A, ne spunea ing. Ni
colae Vasilescu. președintele de 
onoare al clubului. Și atunci, Im
plicit, vor putea juca așa cum 
au făcut-o la Intîlnirea cu primul 
eșalon al fotbalului nostru. Nu 
vrem să maî revenim asupra cau
zelor, dar nu trebuie să trecem 
cu vederea că în vară pregătirea 
a fost necorespunzătoare și re
zultatele s-au văzut. In general, 
jucătorii sînt disciplinați, dar su
dura sufletească a suferit, în se
zonul de toamnă el dovedind 
destule rețineri în privința anga
jamentului, a interesului față de 
procesul de antrenament. iar 
startul slab, pe unii l-a dexdo- 
ralizat“.„

Acum Gloria se află pentru 12 
zile pe pantele înzăpezite de la 
Monteoru. încearcă să refacă 
drumul pierdut, să regăsească... 
potecile reafirmării, de fapt ale 
reabilitării. „Potecile" acestea 
înseamnă o pregătire fizică fără 
cusur, angajare la efort, „refacere 
pe planul pregătirii psihice** — 
cum ne spunea medicul echipei. 
Apoi, exprimarea în joc pe mă
sura posibilităților.

Timpul petrecut printre jucă
torii buzoieni, discuțiile purtate 
cu ei ne-au făcut să înțelegem 
că „lanterna roșie" va încerca 
în primăvară ceea ce pentru 
mulți pare imposibil. Buna dis
poziție din lot. SERIOZITATEA 
cu care se lucrează sînt argu
mente plauzibile. De la cine, to
tuși, se așteaptă o cu totul altă 
contribuție la realizarea saltului 
așteptat ? „De la tot lotul-, ni 
s-a răspuns prompt, dar in mod 
deosebit de la Nicolae (care ar 
trebui să fie, însă, mai modest),' 
de la Ghizdeanu (jucător cu mari 
posibilități), de la Stan, Nego
escu, Tulpan, Tănase. „să 
jucăm bin., să jucăm ca 
atunci cînd am promovat în Di
vizia A". Cum ? Privind înapoi; 
analitic, eliminînd lipsurile cu
noscute și apăsînd pa pedala an
gajării totale, fără drămuirea e- 
fortului. fără concesii. Lotul Glo
riei aflat în pregătire este cam 
același din toamnă. Lingă mai 
cunoscuții săi component! au fost 
aduși și cîțiva tineri. Dar iată-11 
Cristian n. Tănase, Cristea (por
tari) : Ivana, Nicolae (aflat. In 
prezent, cu lotul național în A- 
merica de Sud). Simion, Petra-', 
che, Tulpan, Vlad, Neculce (fun
dași) ; Ghizdeanu, Toma, Dobre,’ 
Duioiu, Mircea, Stanciu. Dinea 
(mijlocași); Negoescu, Stan. Pe- 
treanu, Gh. Radu, Marin, Stoica» 
Manole (înaintași).

★
In loc de concluzii: exact eu 

un an în urmă, la Stîna de Vale; 
autorul acestor rînduri se afla 
într-o situație similară, adu cînd 
linotipului rîndurile cu impresiile 
de la ultima clasată (F.C. Bihor). 
Atunci, de la cei o mie de me^ 
tri altitudine am coborît cu ur
mătoarea promisiune a oră deal-’ 
lor: „Dacă F.C. Bihor va retro-; 
grada, o va face cu fruntea sus; 
apărîndu-și șansele în mod spor
tiv, jucind bine". Și așa a fost.’

Gloria Buzău însă promite și 
mal mult 1 j

Constantin ALEXE /

PERFORMANȚE, PERFORMERI...
(Urmare din pag. I)

oare eu echipa Liceului .Ni
colae Bdlcescu", unde am 
învățat să joc baschet — cu 
18 ani in urmă — sub îndru
marea fostei internaționale 
Adriana Florescu-Bucur.

— Facem acest lucru cu 
plăcere, deoarece amintirea 
primului îndrumător cinsteș
te un sportiv de performanță 
aflat în plină maturitate. Să 
trecem, Insă, la un subiect 
mai puțin sentimental și, 
poate, mai puțin - plăcut. Cu 
ani în urmă, vă „remarcați", 
uneori, prin „războiul" pe 
care-1 purtați cu arbitrii ; de 
mai multă vreme, ați deve
nit un exemplu în această 
privință. Ce anume a deter
minat transformarea, pe care 
nu putem decît să o lăudăm?

— Trecerea timpului adu
ce nu doar mai mulți ani, ci 
și un plus de înțelepciune. 
M-am convins că protestele 
nu duc Ut nimic bun, deoa
rece nici un arbitru nu re
vine asupra unei decizii ; 
dimpotrivă, o atitudine co
rectă poate atrage simpatia 
ți, oricum, contribuie la un 
climat de desfășurare nor
mală a unui meci. Am încer
cat să-mi conving și cole
gele de acest lucru și vreau 
să cred că Rapid este una 
dintre cele mai disciplinate 
echipe ale campionatului na
țional.

— Solicităm acum opinia 
autorizată a unei foste com

ponente a echipei naționale 
despre posibilitatea actualu
lui lot reprezentativ de a se 
califica la Jocurile Olimpice.

— Am văzut jucătoarele 
din lot evoluînd în partidele 
Diviziei A și apreciez că ele 
sînt în progres, că au capa
citatea unei prestații bune 
In intilniri internaționale. 
S-a mărit frecvența și s-a 
îmbunătățit precizia aruncă
rilor la cos, jucătoarele cu 
talie înaltă — mă refer la 
Mariana Bădinici, Ștefania 
Borș, Gheorghița Bolovan și 
Doina Prăzaru-Mate — au o 
valoare superioară celor din 
loturile precedente, deși mai 
au deficiențe ca, de pildă, 
insuficienta insistență la re
cuperări. O excepție, juni
oara Magdalena Pall : com
bativă, tenace, cu adevărat 
competitivă. Dacă ne vom 
califica ? Este greu de anti
cipat în condițiile unei par
ticipări cum va fi cea de 
la Varna (n.r.: gazda turneu
lui de calificare) unde, cu 
excepția selecționatei U.R.S.S. 
— calificată pentru J.O. —, 
vor fi prezente cele mai bu
ne echipe de pe toate con
tinentele. Eu sper, totuși, ca 
printre primele cinci clasate 
să se afle și reprezentativa 
României ; una dintre condi
țiile de bază ale realizării 
dezideratului va fi elimina
rea defecțiunilor (încă per
sistente), pe parcursul me
ciurilor internaționale de ve
rificare pe care va trebui să 
le susțină pînă atunci.
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Puncte de vedere UN CAMPIONAT DE JUNIORI IV
^Saptămîna^^ trecută a avut loc toate unitățile de juniori din rare), care — trebuie spus — ar, 

completa o verigă lipsă în sis-j 
temui competițional al juniorilor? 
solicităm în această privință și 
opiniile antrenorilor eșalonului; 
ale conducătorilor cluburilor și 
asociațiilor, ale medicilor spor
tivi și ale tuturor celor care vor’ 
să-și spună părerea, dar o pă
rere susținută de argumente 
convingătoare. î

În cadrul aceleiași ședințe s-au 
stabilit și datele turneelor finale 
ale competițiilor existente. Ast-1 
fel, ultimul act al campionatului 
republican I se va desfășura la 
Cluj-Napoca în perioada 23—27 
mai, iar finala va avea loc Ia 
1 iunie în cuplaj cu finala „Cu
pei României". La Vaslui (seriile 
I-IV), Tg. Jiu (V-VIII) și Sighi
șoara (IX-XII) sînt programate,’ 
între 25 și 29 iunie, meciurile 
turneelor finale ale campiona
tului republican II. Câștigătoarele 
celor trei grupe își vor disputa 
titlul la Cîmpulung Muscel, în 
zilele de 2, 4 și 6 iulie. In sfîrșit; 
la Bacău, între 17 și 22 iulie, se 
va organiza finala campiona-, 
tulul școlar (13—14 ani), iar la 
Piatra Neamț (între 3 și 7 sep^ 
tembrie) va avea loc turneul 
final al campionatului cluburilor 
sportive școlare. /

prinia ședință din acest an a noii 
comisii centrale de ' ’
care s-au dezbătut 
probleme existente 
tonul speranțelor, 
s-au axat pe ceea __
buie întreprins în viitorul apro
piat în vederea măririi pe cit 
posibil a fondului redus de ju

cători de valoare existent.
Florea Tănăsescu, președintele 

clubului de fotbal Luceafărul, a 
prezentat detaliat ce anume s-a 
realizat pînă în prezent la aceas
tă unitate, aflată în al doilea an 
de activitate. Printre altele, s-a 
referit la masiva restructurare a 
grupelor clubului, care au ră
mas numai patru — de ele ocu- 
pîndu-se antrenorii Ion Nun- 
weiller și Gh. Cosma (U.E.F.A. 
*80), C. Toma (’81), Al. Lazăr 
(*82) și Al. Măndoiu (’83) —, plus 
o echipă a Liceului Electro- 
aparataj (prof. M. Bindea). De 
asemenea, s-a subliniat faptul 
că, treptat, s-a îmbunătățit baza 
materială (cămin și cantină bu
ne, cabinet medical, aparate a- 
jutătoare suficiente, mijloace de 
refacere -
pentru a deveni ceea ce se vrea, 
adică un . ’ \ / •• •—
centru național, F.C. Luceafărul 
va trebui, în mod deosebit : 
1) să fie sprijinit de absolut

juniori in 
principalele

La eșa- 
Discuțiile 
cc tre-

corespunzătoare). Dar

puternic și veritabil

țară, prin depistarea celor 
talentate elemente 
pună de terenuri 
care toate grupele 
fășura o instruire 
cerințelor actuale 
de performanță.

Al doilea subiect
aprins discuțiile a fost cel refe
ritor la sistemul competițional. 
Pe lîngă campionatele existente, 
s-a mai propus organizarea 
unuia. Este vorba de un cam
pionat de juniori IV, la care să 
participe echipe ale secțiilor di
vizionare A, B și cluburilor^ 
sportive școlare. ÎN ACEASTĂ 
ÎNTRECERE AR TREBUI SA 
JOACE JUNIORII MICI, DE 
14—16 ANI, MECIURILE DISPU- 
TÎNDU-SE PARALEL CU CELE 
ALE CAMPIONATULUI REPU
BLICAN I, ECHIPELE FACÎND 
DEPLASAREA ÎMPREUNA. Sco
pul ar fl acela de a angrena în- 
tr-o competiție de amploare o 
mare masă de jucători, care la 
această vîrstă de instruire nu 
dispun de nici un fel de cam
pionat. Cum discuțiile au fost 
și pro și contra organizării, deo
camdată, a unei astfel de în
treceri (în opoziție s-a avansat 
șl ideea reducerii cu un an a 
vîrstei jucătorilor participant! la 
întrecerile în curs de desfășu-

; 2) să 
adecvate, 
să
la 
ale

poată des- 
parametriî 
fotbalului

care a..<

Laurentîu DUMITRESCU
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Dialog de sezon
— Iosif Caval, în clasamentul 

alcătuit pe baza mediei goluri
lor primite în sezonul de toam
nă, ocupi locul 1 printre por
tari, cu 10 goluri primite în 14 
etape, mai exact cu o medie de 
0,71. Cum explici această fru
moasă toamnă ?

— Prin ambiția întregii echipe 
de a nu se mai zbate în subso
lul clasamentului. în privința 
mea, nu mi-am făcut decît da
toria față de clubul care a avut 
încredere în mine acum 4 ani, 
cînd n-am mai rămas la Dina
mo, datoria față de acest oraș 
unde am hotărît să mă stabilesc, 
să-mi fac o casă, un rost. A- 
cum am două fetițe, la anul 
termin facultatea, și soția va 
termina facultatea, sînt al Pe
troșanilor și trebuie să onorez 
pasiunea pentru sport a harni
cilor oameni din aceste locuri.

— Apropo de aceste locuri, Si
gismund Gram, masorul de azi 
al Jiului, portarul de ieri al e- 
chipei minerilor, ne spunea că 
intr-un clasament propriu al 
portarilor din ultimii 25 de ani 
din istoria Jiului, pe locul întit 
ar fi regretatul Crîsnic, pe locul 
secund Caval, iar al treilea 
Suciu ! Ce zici de această 
ierarhie ?

— Mă onorează ! S-ar putea 
ca Ia alcătuirea ei să fi contri
buit și ultimul sezon al meu,

CAVAI $1... VINA ATACANȚILOR
cel mai bun de cînd activez la 
Jiul. Rămîne să continui acest 
sezon bun și tîn primăvară. Nu-i 
numai obligația mea, ci a În
tregii echipe. Pentru că, cu ex
cepțiile de rigoare, un portar nu 
poate rezista la infinit dacă nu 
merge și echipa. în apărare, dar 
și în atac. Iată, spre exemplu, 
eu nu cred că la Dinamo numai 
Ștefan și Eftimescu au fost res
ponsabili de decretata „criză a 
portarilor*. Dacă Dinamo ar fi 
avut forța de atac de altădată’, 
cu siguranță nu ar fi ajuns la 
acele mo men te-limită, din fina
lul partidelor cu Eintracht și 
Rapid, cînd o greșeală a porta
rului a ratat calificările. Ele se 
pierduseră — zic eu, apărînd 
portarii, dacă vreți — în atac !

— Care ar fi, după opinia ta, 
primii 3 portari ai anului trecut?

— 1. Boldici, 2. Iordache, 3. 
Ștefan 1 Da, Ștefan pe care îl 
consider dotat, dar emotiv, ceea 
ce trebuiau să știe mai bine co
legii săi.

— Consideri că în fotbalul nos
tru se înregistrează un moment 

de eclipsă a portarilor 1
— Am auzit și citit această pă

rere. Personal, nu cred că nu mai 
avem portari. Cred că acum avem 
mai mulți portari buni și mai 
puțini foarte buni. Dar ultimul 
sezon al lui Boldici, de pildă, și, 
mai ales, evoluția lui în arena

internațională în fața unor ata- 
canți de marcă, cum au fost cei 
de la Leeds și Borussia, mă 
fac pe mine să cred că și por
tarii au nevoie de meciuri tari 
pentru a se impune cu adevă
rat. Poate în turneul sud-ameri
can ar fi fost nimerit să fie în
cercat și un portar tînăr de ta
lent, fără experiență internațio
nală.

— Cumva Cavai ?...
— O, nu, sînt prea realist ca 

să visez ! Am 29 de ani ! La 
vîrsta asta nimeni nu se mal 
uită la tine. îmi rămîne, deci,' 
să apăr foarte bine la echipa de 
club și să-i fac, eventual, pe 
unii să regrete că nu ml-au 
acordat încrederea necesară cînd 
trebuia !

— Crezi că ai putea ajunge să 
aperi în toamnă intr-un meci 
tare, într-o competiție europea
nă, cu Jiul ?

— Aș vrea, dar un asemenea 
ideal este foarte, foarte dificil. 
Echipa Jiul a avut o toamnă de 
excepție și o așteaptă o „pri
măvară fierbinte". Dacă noi, cei 
cîțiva „bătrîni" ai echipei și cel 
tineri, vom privi returul cu pi
cioarele pe pămînt și dacă ne 
vom dărui pregătirii și jocului,’ 
atunci, cine știe ?...

Mircea M. 1ONESCU



!n a doua partidă de volei feminin

ROMÂNIA - BRAZILIA 3-0
Cu partida susținută aseară, 

în sala Floreasca din Capitală, 
reprezentativa feminină de vo
lei a României a încheiat șirul 
întîlnirilor de pregătire în ve
derea turneului de calificare 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova, competiție care în
cepe duminică la Pazardjik 
(Bulgaria). Adversară i-a fost 
echipa Braziliei, formație care, 
de asemenea, se va afla în 
cursa pentru participarea la 
Olimpiadă.

Meciul s-a desfășurat în nota 
de dominare a voleibalistelor 
noastre. Ca și în partida sus
ținută marți la Alexandria, ele 
și-au impus superioritatea, scor 
3—0 (4, fi, 11), jucînd precis In 
apărare și beneficiind de un 
atac mai puternic decît al ad
versarelor. De această dată, 
sportivele pregătite de trioul 
N. Roibescu — N. Humă — O. 
Solomonov au dominat mai 
pregnant decit o făcuseră în

Interferența soccer-televiziu- 
ne are în Statele Unite tră
sături specifice, derivind atît 
din amplul efort (material, 
uman și moral) de a impu
ne balonul rotund într-o lu
me dominată de baseball și 
football american, cît și din 
rolul publicitar — financiar al 
rețelelor de televiziune. La 
această oră, cînd fotbalul eu
ropean își face loc printre 
preferințele spectatorilor nord- 
americani (obișnuiți cu explo
zia virilă a fotbalului autoh
ton sau cu „finețurile" gigan- 
țiior din baschet), fără a se 
putea spune, însă, câ bătălia 
o fost definitiv ciștigată, te
leviziunea comercială a des
coperit, la rîndu-î, un terito
riu virqin, bun de exploatat. 
Așa incit balonul rotund și 
camerele de luat vederi ou 
început să aibă nevoie unul 
de altul. Râmine de delimi
tat doar sfera de 
Or tocmai aici au 
discuțiile.

Neavînd încredere ______
în atracția noului joc, Fede
rația nord-americanâ de fot
bal (N.A.S.L.) s-a gindit să tra
verseze mai repede ș! mal 
spectaculos mijlocul terenului 
(acolo unde este „teritoriul 
nimănui"), desființînd în a- 
ceasta zonă aplicarea ofsaid
ului. Regula a rămas să-șl 
păstreze valabilitatea doar 
în preajma celor două su
prafețe de pedeapsă, a pâri nd 

..................................................Joc 
de-

Ino-

întîlnirea precedentă. Ele au 
acționat cu mai multă sigu
ranță, ajutate și de preluarea 
din serviciu și din atac mai 
precisă ceea ce a permis o 
mai bună organizare a acțiu
nilor ofensive, o eficacitate 
sporită a acestora. Dealtfel, 
antrenorii au utilizat, pe par
cursul celor 55 de minute de 
joc, același sextet — Marian» 
Ionescu, Victoria Georgescu, 
Victoria Banciu, Irina Petcu- 
leț, Elena Dobroschi, Doina 
Sâvoiu — nefilnd necesare 
schimbări, deoarece jucătoarele 
s-au achitat bine de misiunea 
lor. Dar, avînd în vedere că 
partidele din turneul de cali
ficare vor fi cu mult mai di
ficile și că, fără îndoială, a- 
colo va trebui să se apeleze și Ia 
rezerve, ar fi fost poate util, 
dat fiind caracterul de verifi
care al confruntării, să fie in
troduse în unele momente și 
alte voleibaliste.

Ni ș-a părut că cele două 
partide susținute în compania 
reprezentativei Braziliei au re
liefat o dorință mai fermă din 
partea jucătoarelor de a se 
comporta cît mai bine, ceea ce 
ne face să sperăm că la Pa
zardjik ele vor face totul pen
tru o evoluție corespunzătoare 
în fața echipelor R.P.D. Core
ene, Bulgariei, Ungariei, Me
xicului și Braziliei.

Lotul nostru, care mai are 
în componență, in afara celor 
șase jucătoare menționate și pe 
Crina Georgescu, Gabriel* Co
man, Iuliana Enescu, Corina 
Crivăț, Mariana Godja, Valeri- 
ea Maier, va pleca in cursul 
zilei de astăzi spre Pazardjik.

Emanuel FĂNTANEANU

AU FOST STABILITE MECIURILE TURNEULUI FINAL
DIN C.E. DE FOTBAL SI CELE DIN SFERTURILE

DE FINALĂ ALE CUPELOR EUROPENE

R. F.

Ieri, la Roma, au fost sta
bilite meciurile din cadrul tur
neului final al campionatului 
european de fotbal și jocurile 
din sferturile de finală ale 
cupelor europene intercluburi.

In turneul final al C.E., cele 
8 echipe calificate au fost Îm
părțite in două grupe :

Gr. I : Cehoslovaci*.
Germani*, Olanda și Greci* ;

Gr. * II-a : Italia, Spania, 
Belgia și Anglia.

Totodată a fost stabilit și 
programul partidelor, după cum 
urmează : 11 iunie : Cehoslova
cia — R-F. Germania, la Roma; 
Grecia — 
12 innie : 
Milano ; 
Torino. 14 
— Grecia, 
mania — 
15 iunie :
Milano ; Italia
Torino. 1'

Olanda la Neapole. 
Spania — Italia, la 

Belgia — Anglia la 
iunie : Cehoslovacia 

la Roma ; R.F. Ger- 
Olanda la Neapole. 
Spania — Belgia, la 

Anglia, la 
iunie : Cehoslovacia

• La 11 iunie, la Roma, in meci inaugural : Ceho-

slovacia — R. F. Germania • Jocuri atractive in cupele

europene

— Olanda, la Milano ; R.F. Ger
mania — Grecia, la Torino. It 
iunie : Spania — Anglia, la 
Neapole ; Italia — Belgia, Ia 
Roma. Echipele clasate pe locu
rile 2 în grupe se vor întilni 
pentru locurile 3—4 la 21 iunie, 
la Neapole. Echipele clasate pe 
locurile 1 in grupe își vor dis
puta finala la 22 iunie, la 
Roma. O eventuală rejucare * 
finalei este programată la 24 
iunie, tot la Roma.

Totodată, au fost fixate par
tidele din sferturile de finală 
ale campionatului european re
zervat formațiilor de tineret ! 
Cehoslovacia
UJI.S.S. — Italia (sau Elveția), 
Angli* — Scoți* și Ungaria — 
R.D. Germană.

Iugoslavi*,

Iată șl programul sferturilor 
de finală din cupele europene 
intercluburi, programate la 5 șl 
19 martie :

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI : Hamburger S.V. — 
Hajduk Split, Nottingham Fo
rest — Dynamo Berlin, Racing 
Strasbourg — Ajax Amsterdam. 
Celtic Glasgow — Real Madrid.

CUPA CUPELOR : Arsenal 
Londra — I.F.K. Goteborg, C.F. 
Barcelona — F.C. Valencia, Di
namo Moscova — F.C. Nantes, 
Rijeka — Juventus Torino.

CUPA U.E.F.A. : St. Etienne 
— Borussia Monchengladbach, 
F.C. Kaiserslautern — Bayern 
Munchen, V.f.B. Stuttgart — Lo
komotiv Sofia. Eintracht Frank
furt — Zbrojovka Brno.

Interes*, 
început

deolinâ

astfel pe terenul de 
douâ inedite linii care 
marcau zonele ofsaidului, 
vație ru care - surpriză _ 
F.I.F.A. a fost de acord. In 
pofida faptului câ a overti

Apropo de...
—

...SOCCER, T.V
SI AFACERI, 

ÎN S.U.A.
zat in prealabil N.A.S.L. să 
respecte integral regulamentul 
de joc admis de International 
Board, Avînd succes pe acest 
târîm, forul soccerului ameri
can a început să flirteze cu 
televiziunea, pentru că, / la 
urma urmei, ce altceva aecît 
un ,,big bussines" este lansa* 
rea acestui sport în S.U.A. și 
știut este faptul că televiziu
nea m S.U.A. este comercia
lă... N.A.S.L. nu și-a închi
puit, însă, ca la prima trans
misiune în direct a unui meci 
de fotbal singurul gol . se va 
înscrie tocmai atunci cînd pe 
micile ecrane meciul fusese 
înlocuit cu reclamele gras 
plătite și, mal ales, că pro
testul telespectatorilor va fi 
neobișnuit de vehement. Așa 
îneît a căutat un compromis 
Intru salvarea afacerilor. Și, 
după cum anunță „New York 
Times-, pentru acest an 
preconizat o 
form căreia 
vor avea la 
reclame cîte 
două minute 
cărei reprize, . _ 
liat la N.A.S.L. 
schimb o plată in dolari, 
contează - și-or fi spus 
de a N.A.S.L.
va avea, »n fapt, patru 
prize...

Probabil că F.I.F.A. va 
cu greu din această nouă 
Iernă, pentru că vorba 
Cațavencu: „Din două una...: 
ori sâ se revizuiască primesc!, 
dar să nu se schimbe nimica; 
ori sâ nu se revizuiască, pri
mesc !, 
schimbe
anume 
tiale. .•

înțelegere con- 
companiile TV 
dispoziție pentru 
o pauză 
la mijlocul 
fiecare club 

primind

de 
fie- 
afi- 

în 
Ce 
cel 

că meciul
re-

ie>I 
dl- 
Iul

dar atunci să m 
pe tei pe colo, și 

in punctele... eseo-

Poul SLÂVESCU

MARIE THERESE NADIG
ClȘTIGĂ COBORlREA DE LA AROSA 

ZURICH, 16 (Agerpres). — 
Proba feminină de 
cadrul concursului 
la Arosa (Elveția) 
sportivei elvețiene 
rese Nadig cu timpul de 1:39,79, 
urmată de Annemarie Moser 
(Austria) 1:39,90 și Hanni Wen
zel (Liechtenstein) 1:41,21.

coborire din 
de schi de 
a revenit 

Marie The-

PE TERENURILE DE TENIS
BJORN BORG a 
cel mai bun ju- 
din lume pentru 
consecutiv, de 

____________al F.I.L.T.. alcă
tuit din Donald Budge, Fred 
Perry șl Lewis Hoad. în anul 
care a trecut, Borg a cijtigat 
a patra oară consecutiv turneul

SUEDEZUL 
fost desemnat 
câtor de tenis 
a doua oară 
către un juriu

„CUPA EUROPE!" 
LA SCHI ALPIN
,Cupa Europei’ la schi a 

programat pe pirtia de la Me- 
ribel (Franța) o probă mascu
lină de coborire. in care victo
ria a revenit austriacului Erwin 
Resch — 1:34,98. urmat de el
vețianul Karl Albiger — 1:35,61. 
Pirtia de concurs a măsurat 
2 895 m, cu o diferență de ni
vel de 800 m.

în clasamentul general al 
„Cupei Europei” se menține li
der Hubert Nachbauer (Austria), 
cu 85 puncte.

ERIC HEIDEN CONCUREAZĂ
LA AMBELE OLIMPIADE!

Este singurul sportiv care va 
lua startul — după cîte știm la 
ora actuală — la ambele Olim
piade din acest an, de iarnă șl 
de vară. Și cu șanse de a cuceri 
medalii, la amîndouă. Bineînțeles, 
vorbim despre Eric Helden, feno
menul sportului american și al 
celui mondial. Cel care a pulve
rizat recordurile pe inelul de 
gheață și acum vrea să demon
streze aceeași supra-dasă și ‘ 
disciplina sa complementară, 
clismul de pistă. O metodă 
antrenament, care-1 obligă 
sportiv să schimbe patinele 
pedalele bicicletei pe timp 
vară, tinde să devină oficializată 
prin performanțe polivalente. A 
mai făcut-o cu ani în urmă și 
Sheila Young, compatrioata lui 
HeMen. campioană 
pistele înghețate șl 
lodromulul.

Cariera sportivă a 
den este pigmentată 
semenea elemente de senzație. In 
ediția din 1977 a campionatelor 
mondiale de patinaj viteză, șco
larul de 13 ani din Madison ("Wis
consin. S.U.A.) devenea cel mai 
tînăr deținător al titlului suprem 
din Istoria aproape centenară a 
competiției. Fiu al unul medic

In 
cl- 
de 
pe 
cu 
de

mondială pe 
cele ale ve-

lui Erie Hel- 
cu multe a-

ATLETISM • în concursul fe
minin de la Ddsseldorf, junioara 
vest-germană Sabine Everts a 
cîștigat proba de săritură în lun
gime cu 6,42 m, iar la înălțime. 
Petra Wziontek a trecut ștacheta 
înălțată ia 1,83 m. • La Elgoi- 
bar (Spania; proba de cros (10 
km) a fost cîștigată de englezul 
John Wild în 30:50 -

BASCHET • Meciuri în sfertu
rile de finală ale „Cupei Koraci“: 
Borak — B.C. Siena 99—89 (47—45) 
• La Istanbul, în „Cupa 
tor- (m) echipa italiană 
son Varese a dispus cu 
(45—36) de for nația turcă 
cibasL

HOCHEI • In prima zi 
neului de la Szăkesfehărvăr (Un
garia) : Ungaria — Frar.ta 7—5. 
Italia — Iugoslavia 4—3 • In ca-

cupe- 
Emer-
33—60 
Ecza-

a tur-

E-ortoped îndrăgostit de sport, 
ric a îmbrăcat patinele la vtr- 
sta de 2 ani. La 6 ani juca ho
chei, iar peste alți zece se de
dica exclusiv patinajului viteză. 
.După debutul său furtunos In a- 
rena marilor competiții, au ur
mat neîntirziat șl confirmările. In 
anul următor, Heiden Loscrle un 
alt „record- fără precedent, ob- 
ținlnd toate cele trei cununi de 
lauri ce poartă însemnele de 
campion mondial: la juniori, la 
seniori șl la pollatîonul mare. 
Iar în sezonul trecut, cînd nu 
maț putea concura decit la se
niori, face literalmente „vid” în 
jurul său. înregistrind victorii în 
toate cele 4 probe. Și cu un re
cord mondial la poliatlon I

Iată cum arată, la ora actuală, 
performanțele-Mmită ale patina
torului american (înălțime 
m; greutate 75 kg): 
500 m — 33,05 
1000 m — 1:14,37 
1500 m — 1:56,05 
5000 m — 6:59,15 
10 000 m — 14:43,11 
poliatlon — 162,973 
poliatlon sprint — 151,430

De menționat că patru 
acestea sint obținute pe 
stadionului „Blsilet'

1.84

dintre 
pista 

din Oslo, cu

drul turneului de la Tokio, se
lecționata orașului Moscova a 
întrecut cu 6—3 (3—2, 2—1, 1—0) 
echipa olimpică a Canadei. .Golu
rile au fo®t înscrise de Sidoren
ko (2), Sumakov (2). Korotkov șl 
Vozakov, respectiv Mac Lean, Nill 
și Devaneyes.

TELEX • TELEX
SCHI • Proba de 5 km de la 

K.Llngeri.li'.1 (R.D.G.) a revenit
sportivei Barbara Petzold (R.D.G.) 
cu 16:26 92. Iar ștafeta de 4X5 km 
a fost ciștigată de echipa R.D. 
Germane in lh 07:53, urmată de 
formațiile U.R.S.S. — lh 03:45 și 
Norvegiei — lh 99:01. 0 Con
cursul de sărituri de la Maribor

de la Wimbledon, terminînd În
vingător. in campionatele inter
naționale ale Franței și in 
„Turneul campionilor".

IN CADRUL TURNEULUI 
de la Birmingham (Alabama), 
Uie Nâstase l-a învins in două 
seturi, cu 6—1, 6—3 pe ameri
canul Tim Garcia. In alte par
tide : Vitas Gerulaiti3 — Anand 
Amritraj 6—3, 6—3 ; Jimmy 
Connors — Yannick Noah 7—6, 
6—4 ; Buster Mottram — Van 
Patten 7—5, 7—5; Stan Smith — 
Jose Clerc 6—2. 3-6, 6—4.

REZULTATE ÎNREGISTRA
TE in turneul de la Towson 
(Maryland) : Solomon — Grant
6— 1, 6—2 ; Gorman — Casa
7— 6, 6—7, 7—6 ; Riessen — Sa- 
viano 6—4, 6—2.

ÎN TURNEUL FEMININ de 
la Kansas City (Missouri) 9 
Virginia W’ade — Ivona Ma- 
druga 6—2, 6—2 ; Martina Na
vratilova — Tanya Hartford 
6—0, 6—0 ; Sherry Acker — Ca
roline Stoll 6—3. 6—3 ; Sylvia 
Hanika — Kathy Teacher 6—4, 
3—6, 6—1.

I

prilejul ultimei ediții a campio
natelor lumii, cea de la poil- 
atlonul mare fiind șl recordul 
absolut mal înainte menționat.

In rindul reușitelor majore ale 
lui Eric Heiden este de așteptat 
să apară acum și cea prefigurată 
la începutul acestor rînduri: me
dalii olimpice, la Lake Placid șl 
la Moscova... Pentru cele dintă, 
asul vitezelor insolite pe patine 
pornește ca 
dacă își va 
cununate cu 
velodromului 
latskoe, în 
acolo unde 
ciclismului, in zilele de vară.

Radu VOIA

favorit. Să vedem 
vedea speranțele In
succes șl pe pista 
olimpic de la Krl- 
capitala sovietică, 
se va întrece elita

(Iugoslavia) a fost dominat de 
sportivii austrieci, clasați pe pri
mele trei locuri: Groyer — 240,3 
p, Priistl — 237,1 p, Wallner — 
234,7 p. • Al doilea concurs de 
sărituri de la Sapporo a revenit 
japonezului Akimoto cu 236,6 p 
(cea mai lungă săritură măsu- 
rind 110,5 m), urmat de iugosla
vul Norcici — 235,5 p.

ȘAH • In prima rundă a tur
neului de la Wijk aan Zee (Olanda), 
Bohm l-a învins pe Sigur jonsson 
iar partidele Ree — Kovacevici și 
Biyasas — Browne s-au termi
nat remiză. Celelalte partide s-au 
întrerupt.

VOLEI • Selecționata masculi
nă a Olandei șl-a început turneul 
în R.F. Germania. Jucînd la Ba
yreuth cu formația țării gazdă 
pe care a ,învins-o cu 3—2.

HOCHEI ȘTII POLONEZI 
SINT GATA DE START .
Echipa de hochei pe 

gheață a Poloniei, care se 
pregătește pentru „Olim
piada albă“ de ia Lake 
Placid, va susține două în- 
tilnlri de verificare, la 
Varșovia, între 23 și 29 
ianuarie, avînd oa parte
nere formația secundă a 
Cehoslovaciei și o selec
ționată sindicală din 
U.R.S.S. La 3 februarie, 
hocheiștii polonezi var ple
ca în S.U.A., urmînd să 
dispute patru jocuri de 
•antrenament cu echipe a- 
mericane studențești din 
Michigan șl Ohio. Lotul 
este alcătuit din 26 de, ju
cători, între care cunoscu- 
țil internaționali H. Pyted, 
Klecek, Rukhala, Sikora, 
Rylko, Lukaszk.

CE SPUNE FOSTA 
CAMPIOANA GALINA 

GOROHOVA
După cum se știe, Între

cerile de scrimă din ca
drul Olimpiadei de vară 
vor avea loc între 23 și 
3® iulie. în sala T.S.K.A. 
din capitala Uniunii Sovie
tice. Se estimează că la 
dispute se vor alinia pes
te 300 de scrim cri și scri- 
mere din 50 de țări. Fos
ta campioană olimpică și 
mondială Galina Gorohova 
a declarat următoarele pri
vind pregătirile scrimeri- 
lor sovietici; „Lotul țarii 
noastre este destul de nu
meros, el cuprinzînd peste 
30 de sportivi care pot as
pira la -ocuri bune. Acum, 
ta perioada de antrena
mente intense, ne preocu
păm îndeosebi de pregăti
rea fizică, de șlefuirea e- 
lemcntelor tehnice și tac
tice. Acordăm o atenție 
deosebită și pregătirii mo- 
rai-volitive. Sc știe cît de 
importantă este într-uin 
concurs de scrimă rezis
tența psihică. Cu alte cu
vinte, cine nu are nervi 
de oțel... cedează*1.

CONFERINȚA 
DE LA YAOUNDE

Nu demult s-a încheiat 
in capitala Camerunului, 
Yaounde, Conferința spor
tivă a țărilor africane. 
Printre cele 27 de puncte 
discutate, maj oritatca s-au 
axat în jurul pregătirii 
sportivilor pentru a XXII-a 
edi»ie a Jocurilor Olim
pice de vară de la Mosco
va. Președintele Confede
rației sportive africane, 
Abraham Ordia, a decla
rat că s-a preconizat in
tensificarea pregătirii can- 
didaților olimpici, pentru 
ca această parte a lumii 
să fie reprezentată cu suc
ces la unele ramuri în 
care s-au impus, In ulti
mul Imp, sportivii Africii, 
cum sînt boxul și atletis
mul, precum și în altele 
(baschet, înot, canotaj și 
scrimă), mal puțin prac
ticate în trecut.

PREGĂTIRILE 
ZBURĂTORILOR 

PE SCHIURI
In urma concursului de 

selecție desfășurat pe tram
bulina de la Lake Placid, 
a fost alcătuit lotul olim
pic al S.U.A. la sărituri 
cu schiurile. Din lot fac 
parte Jim Maki, Reed 
Zuehlke, James Grahek, 
Jim Denney, Chris Mc
Neill. John Broman și Jeff 

■ Davis.
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