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UNUL DIN IZVOARELE HĂRNICIEI STICLARILOR BISTRITENI - 
ÎNTRECERILE DE PE TERENURILE DE SPORT

li majoritatea lor tineri, 
pentru prima oară în

aceștia se vor 
iața urnelor de

prczcnla 
vot

niște străfulgerări, raze de ar
gint. de rubin sau de agată 
și parcă nu ne vine să credem 
că doar cu puțină vreme în 
urmă această mică minune nu 
era decît un bulgăraș incan
descent fn vîrful țevii de su
flat a sticlarului. La întreprin
derea de sticlărie-menaj din 
Bistrița, drumul de la materia 
primă, de Ia cuptor, la produ
sul finit ni se pare neînchipuit 
de scurt. Și aceasta — te con
vingi urmărind fluxul tehno
logie — datorită hărniciei u- 
nor tineri pentru care munca 
— împletindu-se cu pasiunea 
pentru frumos — înseamnă 
creație, înseamnă artă. Ei

știn că produsele pe care le 
făuresc vor înfrumuseța viața 
oamenilor. Unele vor pleca pî- 
nă departe, in S.U.A. și Aus
tria. Canada și R.F. Germania, 
in alte țări unde vor „vorbi" 
despre hărnicia și talentul po
porului nostru. Cit de tinăr 
este colectivul... tinerei între
prinderi ne-o demonstrează 
un fapt deosebit de sugestiv : 
marea majoritate a sticlarilor 
bistrițeni se vor afla, la 9 
martie, pentru prima dată în 
fața urnelor de vot. Evenimen
tul le insuflă o anume mîn- 
drie cetățenească, ii stimu
lează în competiția lor cu can
titatea și. mai ales, cu cali
tatea muncii. Urmărindu-le 
hărnicia, nu ne surprinde re
marca directorului Francisc 
Schweller : „Agerimea, disci
plina și hărnicia lor își are 
unul din izvoare pe terenu
rile de sport, în mișcare. De 
aceea ne preocupă atragerea 
tuturor în practicarea exerci- 
țiilor fizice, a disciplinelor 
sportive”.

După cum aveam să aflăm, 
pasiunea pentru sport incepe 
aid chiar de la directorul în
treprinderii. La Tom ești-Timiș, 
de unde a venit cu doi ani în 
urmă, a lăsat o activitate și o 
zestre materială cu tare s-ar

asociații 
aici, la

putea mindri multe 
sportive mari. Iar 
„Sticla* Bistrița, a începui prin 
a-i angrena in intreceri mai 
întîi pe cei mai tineri și la 
disciplina cea mai populară 
fotbalul.

Din tinerele talente a fost 
alcătuită o reprezentativă de 
fotbal a întreprinderii, care a- 
nul trecut, în campionatul ju
dețean, a urcat pe primul Ion 
în categoria „Onoare”. Au fost

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2-3)

PANORAMIC SPORTIV SĂTMĂREAN
0 vizită de 48 de 

pasiunea pentru
Simbăta și duminica trecută, 

43 de ore la Satu Mare, cu 
soare, ninsoare și apoi iar 
soare, cu răsărit de fotbal in 
acest an, reluarea campionatu
lui, cu speranțe ca F. C. Olim
pia să rămină in „A“. Ca peste 
tot. fotbalul bate și aici toba, 
dar in spatele acestuia alte 
sporturi, deși duc o viață mai 
izolată, pregătesc viitoare me
dalii. tn 48 de ore, afară de 
fotbal, intreceri la șase spor
turi : scrimă, tir cu arcul, gim
nastică, .........................
șah. tn 
tînărul 
cum se 
acestui 
mărean. este la datorie. Cum 
să nu fie dacă, alături de noi 
speranțe, lotul olimpic al țării

cros, volei, baschet și 
sala de scrimă, veșnic 

și nu bătrinul Csipler, 
obișnuiește să se spună 
reputat antrenor săt-

Arcașii încep concursul

ore care confirmă 
mișcare și sport

tn curte, animație. Se afli ar
cașii sătmăreni nominalizați 
pentru loturile naționale și o- 
limpice. Fete și băieți. Se pre
gătesc pentru apropiata convo
care la loturi. E soare și țin
tele sînt puse în curte. Iată pe 
Mihai Birzu, component al lo
tului olimpic, alături de fratele 
lui, Gheorghe, campion națio
nal luna trecută. Prin urmare, 
la lotul olimpic va fi chemat 
acum și al doilea Birzu. Fetele 
sînt și ele prezente. Lucia Mi
kas și Eva Grozner aspiră la 
titularizare. Arcurile lor sînt 
frumos meșteșugite. Modeme, 
cu săgeți parcă supersonice. Un 
sport cu care delegația Româ
niei se va prezenta, in premie
ră, la Olimpiada ’80 de la Mos
cova.

Pe lingă noi trec și intră in 
clădirea liceului doi tineri cu 
casetofoane in miini. Este 
cumva vreun bal ? Nu. Puțin 
mai tirziu ne vom lămuri des
pre ce este vorba. Plecăm la 
startul crosurilor organizate in

Aurel NEAGU
Foto : GH. IANCU 
ziarul „CRONICA 

SĂTMĂREANA”
(Continuare in pag. 2-3)

face un stagiu în acest oraș 
al scrimei românești ? S-au a- 
dunat specialiștii noștri la 
spadă și gabie (Anton Pongracz, 
Ioan Pop ș.a.) alături de tineri 
scrimeri din Maramureș. Bra
șov, Iași, Cluj-Napoca, Tg. Mu
reș și. firește, cei din Satu Mare. 
Concursul pentru „Cupa muni
cipiului Satu Mare” a cunoscut 
de această dată învingători 
talie europeană și mondială.

Vizavi de sala de scrimă_
află Liceul industrial nr. 6, cu 
o sală de gimnastică spațioasă.

de
se

SE ÎMPLINESC ASTAZI 35 DE ANI DE LA INSTAU
RAREA, LA 6 MARTIE 1945, PRIN LUPTA MASELOR 
LARGI POPULARE CONDUSE DE PARTIDUL COMUNIST, 
A PRIMULUI GUVERN REVOLUȚIONAR DEMOCRATIC 

DIN ISTORIA ȚĂRIL Actul de la 6 Martie, de impor
tantă crucială pentru evoluția ulterioară a societății româ
nești, s-a înscris ca o continuare firească pe drumul deschis de 
revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 August 1944, fiind rezultatul unor ample 
bătălii de clasă, al voinței întregului popor, animat deopotrivă 
de năzuința spre eliberare națională și spre instituirea unui re
gim cu adevărat democratic. In focul luptei pentru trecerea pu
terii în miinile poporului, pentru lichidarea opoziției acerbe a 
forțelor reacționare a ieșit și mai clar in evidență justețea li
niei generale a partidului comunist, capacitatea sa de a aplica 
creator marxism-leninismul la condițiile și particularitățile con
crete ale României, rolul de forță conducătoare in măsură să 
întărească unitatea de acțiune a clasei muncitoare in lupta pen
tru afirmarea ei ca clasă de avangardă, pentru realizarea alian
ței muncitorești-țărăncști și pentru atragerea intr-un amplu front 
democratic a celorlalte pături sociale, a tuturor forțelor progre
siste. Capacitatea politică, ideologică și organizatorică a partidu
lui, afirmarea sa ca exponent al voinței și idealurilor între
gului popor au contribuit la grăbirea procesului revoluționar 
inceput la 23 August 1944.

In perioada premergătoare instaurării guvernului democrat- 
popular, partidul a desfășurat in rindul maselor de oameni ai 
muncii o intensă activitate organizatorică. Numeroasele manifes
tații desfășurate in întreaga țară in favoarea Programului de 
guvernare al Frontului Național Democrat, luarea cu asalt a pri-

(Continuare in pag. 2-3)

De azi, 3 zile de tenis in sala Floreasca

IN PRIMUL MECI: NASTASE

ECHIPĂ

KARY
• PROGRAMUL COMPLET AL

PARTIDEI ROMÂNIA - AUS-

TR1A DIN CADRUL „CUPEI

DAVIS* • DECLARAȚIILE CE-

LOR DOI CĂPITANI DE

Aspect din timpul desfășurării tragerii la sorți
Foto : Dragoș NEAGU 

sențiale : „Capa Davis" 1980, 
ediția ’69, sferturile de finală 
ale zonei europene (grupa B), 
meciul România — Austria, la

Protocolul întilnirii — așa 
cum l-a stabilit arbitrul prin
cipal neutru, italianul Carlo 
Martini — cuprinde datele e-

București, în zilele de 6—8 
martie, sala Floreasca, suprafa
ța de joc Mateflex, mingi gal
bene Penn.

O dată consemnate aceste 
date esențiale, s-a trecut — 
ieri la prînz, în saloanele ho
telului Ambasador — la 
tridiționala operație a tra
gerii la sorți a jocurilor din 
cele trei zile, efectuată în pre
zența căpitanilor celor două 
formații.

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

IN
DUMITRU SPIRLEA, ÎNVINGĂTOR SCONTAT 

CUPA PRIMĂVERII44
»»

„Cupa primăverii" la penta
tlon modern, întrecere care a 
inaugurat noul sezon competi- 
țional, s-a încheiat ieri la 
prînz odată cu sosirea ultimu
lui concurent în proba de cros, 
desfășurată pe pista stadionu
lui de antrenament de 
plexul sportiv „23 
După cum era de 
victoria a fost cucerită 
tiplul campion al țării, 
Spirlea, a cărui experiență 
competițională a fost în cele 
din urmă decisivă. De remar
cat, învingătorul întrecerii n-a 
cîștigat nici o probă !

Ieri, pe un soare primăvăra-

LA PENTATLON MODERN

la Com- 
August*. 
așteptat, 
de mul- 
Dumitru

tic, participanții la competiție 
s-au întrecut in proba de cros, 
desfășurată pe un traseu de 
4 000 m. Valorificîndu-și calită
țile, Otto Wermescher s-a si
tuat pe primul Ioc, urmat de 
un coleg de echipă, Cezar Ră
ducanu, după cum se vede bun 
și la alergare, nu numai la 
înot. Iată, dealtfel, clasamentul 
acestei probe : O. Wermescher 
12:26,0 — 1327 p, C. Răducanu 
12:42,0 — 1279 p, D. Spirlea 
12:46,0 — 1267 p ; pe echipe : 
Universitatea Timișoara 3786 p, 
Olimpia 3609 p, C. S. Ș. nr. 1 
3441 p.

în urma celor 4 probe, clasa-

mentul final este următorul s 
individual: D. Spirlea 4530 p, 
C. Răducanu 4329 p, Eugen Pop 
4328 p, Vasile Nemețeanu 4222 
p, Ștefan Cozma 4206 p, Gh. 
Atanasiu 4036 p ; echipe: O- 
limpia 12958 p, Universitatea 
Timișoara 12681 p, C. S. Ș. nr. 1 
U919 p.

V» «V/

PARTICIPAREA ACTIVA Șl CONȘTIENTĂ IN PREGĂTIRE,•» 1

REZULTATUL UNUI PROCES PSIHOPEDAGOGIC COMPLEX
Antrenamentul modern cere 

o angajare totală, fără re
zerve, la nivel de concepție și 
la nivel de execuție. Foarte 
des- se întîmplă ca munca de 
concepție să fie de competența 
exclusivă a antrenorului, iar 
execuția să revină spoi tivului. 
Această disociere are impli
cații deosebite asupra stării 
psihice a sportivului, îl obligă

la o pasivitate incompatibilă 
cu cerințele performanței.

Participarea activă și con- 
știenf-creativă a sportivului 
este atitudinea față de pregă
tire pe care antrenorul o for
mează printr-un proces psiho
pedagogie complex. Trei fac
tori — combaterea monotoniei, 
formarea sportivului pentru 
activitatea de concepție și cli-

relațiilor 
condiționează 

„activizarea" sporti-
matul favorabil al 
interumane 
simultan 
voiul.

Efectul 
suportat

psihic cel mai greu 
este monotonia an-

ȘTEFAN TU DOS
psiholog Învingătorul probei de cros,

Otto Wermescher. se apropie
___ de finiș '___(Continuare in pag. 2-3)



O VICTORIE ISTORICĂ 
A POPORULUI NOSTRU

(Urmare din pag. 1)
măriilor și prefecturilor și alungarea primarilor și prefecților 
reacționari făcuseră ca în întreaga țară puterea să treacă efec
tiv în mîiniîe paselor populare conduse de partidul comunist, 
în timp ce guvernul era dominat de reprezentanții forțelor reac
ționare. Era o situație anacronică, ce nu putea să dăinuie. Ma
rile mitinguri și demonstrații de stradă care s-au desfășurat in 
Capitală și în multe alte centre ale. țării au constituit expresia 
cea mai grăitoare a activizării politice a maselor, hotănte sa 
lupte pină la capăt pentru eliminarea acestui anacronism. Ilus
trativ în acest sens a fost evenimentul de la 24 februarie 1945, 
cînd peste 600 000 de cetățeni — muncitori, țărani, intelectuali, 
funcționari, militari etc. — au cerut guvernului condus de ge
neralul Nicolae Rădescu să plece de Ia cîrma țării. Cu toate ca 
reacțiunea a răspuns cu violență valului de lupte revoluționare, 
masele populare nu s-au lăsat intimidate. Partidul era pregătit 
să procedeze și Ia o eventuală confruntare armată, organizind 
importante formațiuni de luptă patriotică. Strategia și . tactica 
juste, adoptate cu rigurozitate pe tot parcursul perioadei ce a 
precedat instaurarea guvernului democrat, au făcut să fie insa 
evitate acțiunile sîngeroase. _

Instaurarea guvernului prezidat de democratul și inflacaratui 
patriot dr. Petru Groza a constituit, deci, în esență, rodul luptei 
maselor largi populare conduse de partidul comunist, opțiunea 
lor pentru dezvoltarea democratică a țării. Bizuîndu-se pe spri
jinul total devotat al poporului, guvernul democrat-popular a 
trecut consecvent Ia înfăptuirea transformărilor revoluționare 
cuprinse în programul său, punînd bazele trecerii la edificarea 
societății socialiste.

Sărbătorind evenimentul de importanță istorică de la 6 Mar
tie 1945 acum, în preajma alegerilor pentru forurile reprezenta
tive ale țării, oamenii muncii, toți cetățenii țării — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — o fac cu sentimentul 
înaltei mindrii patriotice pentru strălucitele succese realizate în 
opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
în transpunerea în viață a Programului Partidului _ Comunist 
Român, care conduce cu înțelepciune și realism, cu înalt devo
tament față de patrie și popor, destinele țării pe drumul spre pro
gres și civilizație, spre împlinirea nobilelor idealuri pentru care 
au luptat și s-au jertfit înaintașii noștri.

Ca de fiecare dată, prima 
competiție oficială de haltere la 
Începutul sezonului competițional 
este campionatul national pe e- 
chipe rezervat seniorilor. Recent, 
această importantă întrecere s-a 
desfășurat la Timișoara șt a reu
nit — direct — majoritatea halte
rofililor fruntași, iar indirect, pe 
componenții selecționatei naționa
le, care au evoluat cu o săptă- 
mînă in urmă la „Cupa Dunării* , 
și ale căror rezultate, obținute 
la Trencin (Cehoslovacia) au con
tat acum in campionat. Dealtfel, 
majoritatea componenților lotu
lui. care au făcut deplasarea In 
Cehoslovacia au și realizat cele 
mai bune performanțe, cu care 
s-au clasat in campionat printre 
primele locuri : N. Dragnea (lo
cul I)- P- Petre (1), G. Radu (». 
șt. Kiss (2), D. Cioroslan (a ra
tat 130 kg la „smuls" la „Cupa 
Dunării" concurând, din acest 
motiv, șl la Timișoara, unde a 
ocupat locul secund la cat. mij
locie, după D. Petre), V. Groapă 
(1), V. Ilie (1), Șt. Tașnadi (1).

Făcind o comparație între re
zultatele obținute acum de primii 
clasați pe categorii și cele ale 
campionatului de anul trecut, 
vom ajunge la unele concluzii 
interesante. Numai 6 din cele 1» 
categorii au fost acum in pro
gres, in timp ce la 4 categorii 
am consemnat un regres. La ca
tegoriile mid se observă o creș
tere, in schimb la categoriile

CAMPIONATE ® C
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE C

Întrecerile de pe terenurile de sport
(Urmare din pag. I)

me-
dii se constată un minus de
15—17 kg !

Iată un tabel comparativ. în
prima coloană figurează rezulta-
tele primilor clasați în 1ST?, iar
in cea de a doua cele din 17»
(in kg) :

Muscă : 117 .S 132-5
Cocos : 217^ 237.3
Pană : 345 247,5
L șoară : 275 260
Semimijloeie : 3174 300
Ml^acic : 29» 322.5
Semigrea : 325
Grea oșooră : 345 340
Grea : 255 355
Sapergrea : 33X5 317,5
Deși ce m cu două luni

5*.a datorită făptu
it fruntași se aE» 
ttire si rezultatele 
trevăzute a fi rea
ua. la cele două 
: ele anului : C.E. 
și J.O. de la Mos-

înființate, apoi, secții de box 
și judo, de volei și lupte, s-a 
introdus gimnastica la Jocul 
de muncă, a fost organizată 
o activitate permanentă la tu
rism, șah, tenis de masă.

Pentru meritele sale in ca
litate de conducător de uni
tate. ca și pentru preocuparea 
sa pentru menținerea sănătății 
și puterii de muncă a sticlari
lor prin sport, directorul 
Francisc Schweiler și-a ciști- 
gat reoede prețuirea oameni
lor, prestigiu și popularitate, 
și aceasta nu numai în între
prinderea in care lucrează. O 
dovadă o constituie faptul că 
el a fost desemnat candidat

pentru alegerile de deputați in 
consiliul popular județean, in 
circumscripția electorală jude
țeană nr. 4. Este un motiv în 
plus pentru harnicul colectiv 
bistrițean de a fntimpina eve
nimentul cu realizări deose
bite în muncă. Iar pe plan 
sportiv ? Ne răspunde la a- 
ceastâ întrebare ing. Dumitru 
Crișan. președintele asociației: 
„Din inițiativa tovarășului di
rector am început amenajarea 
unei baze sportive complexe. 
După proiectele noastre, prin 
hărnicia colectivului vom rea
liza una dintre cele mai fru
moase baze sportive din loca
litate-.

Sticlarii «c vor ține, desigur, 
de cuvint 1

Uzate cu 
mari con 
de la Bel 
cor a.

Re-.erJr.d la primul campionat 
al anului, desfășurat la Timișoa
ra. să mer.tiouăm unele aspecte 
poeitive: 1» de participant! In 
19 echipe, față de 170 m 17 for
mați: in 1979 ; unele format'd ti
nere — ca Vnirea Alba Iulia 
(ar.:_-Ștefan Sfarza). UBBIS 
(antrenor Marin Luge;an). Con
structorul Tg. Mureș (antroior 
coordonator Alexandru Rad) și 
altele care se află pe drumul 
consacrării, ca. de pildă. Clujana 
(antren-»* ștefan lavorek) sau 
C. S. Onești (antrenor Mugur Sa-

ind

DOSARUL PSIHOLOGIEI SPORTIVE
(Urmare din pap. T)

trenamentului, slaba solicitare 
a instanțelor psihice, stressul 
psihic de subsolicitare. Mono
tonia este cauza principală a 
instalării stării subiective de 
oboseală, un preludiu al stării 
de supraantrenament. Plicti
seala, lipsa poftei de lucru re
prezintă o stare psihică reflec
tată pe plan neurovegetativ 
prin blocarea mecanismelor de 
susținere a efortului. Sportivul 
conștiincios comandă prin e- 
fort voluntar execuția exerci- 
țiilor preconizate, consumind 
multă energie prin „forțarea” 
inhibiției de protecție, care 
subiectiv se resimte ca lipsă 
a poftei de lucru. Aplicarea 
sistematică a efortului de vo
ință în asemenea condiții lip
sește sportivul de aportul me
canismelor naturale de susți
nere (care sînt prezentate în 
starea subiectivă „poftă de 
lucru”) și în același timp con
sumă energie psihică prin a- 
păsarea pe „pedala" efortului 
voluntar. Antrenamentul des
fășurat în aceste condiții, cu 
toată bunăvoința sportivului, 
este ineficient, citeodată chiar 
cu efecte negative, paradoxale, 
pentru pregătire. Dan Grecu 
declara în decembrie 1974 ur
mătoarele : „Cînd ești disci
plinat, progresezi mai repede, 
comparativ cu cei nediscipli
nați, adică nu ajungi nicioda
tă la suprasaturație cu pregă
tirea pentru că știi cînd să 
apeși și cînd nu pe pedală. 
De pi'dă. cînd sînt obosit nu 
am chef de lucru. Nu string 
din dinți spunindu-mi: „Hai, 
Dane ! Fă-te că nu simți că 
ești obosit... îmi spun : Dane, 
cînd ești obosit să nu lucrezi 
mult, pentru că atunci nu faci 
nimic cu plăcere". Dan Grecu 
a demonstrat la Montreal că 
poate strînge din dinți, la ne
voie, pentru gloria sportivă a 
țări’.

Problema principală este pro
filaxia, anticiparea instalării 
„saturației", prin exerciții in

teresante. atractive, variate, 
cu elemente de surpriză și 
concurs, cu schimbarea locu
lui de desfășurare a pregătirii, 
ceea ce pretinde, pe Ungă 
vaste cunoștințe teoretice și 
practice, un fnarie mare efort 
creativ din partea antrenoru
lui. Se impune analiza in
fluenței psihice a fiecărui e- 
xercițiu. Același exercițiu are 
efecte psihice diferite în func
ție de noutate, noutatea poten- 
țind efectul prin starea psihi
că favorabilă a sportivului re
ceptor.

Dacă antrenorul, cu toate 
măsurile preventive, surprinde 
o asemenea stare de apatie, 
poate activa sportivii cu o în
călzire prelungită, dar atrac
tivă Starea subiectivă de o- 
boseală dispare de multe ori 
dacă antrenamentul se trans
formă intr-un meci de fotbal, 
în care sportivii risipesc o 
cantitate mare de energie, in 
contrast cu „oboseala” pre
existentă.

Atragerea și formarea spor
tivului pentru activitatea de 
concepție, intr-un climat favo
rabil al relațiilor interumane, 
este cealaltă cale de combatere 
a monotoniei ca stare subiec
tivă de oboseală. Munca mi
găloasă cu fiecare sportiv, în 
condițiile unei instruiri teore
tice eficiente, solicitarea per
manentă cu sarcini concrete 
accesibile asigură manifestarea 
inițiativei personale. Cu tim
pul, efortul conjugat al antre
norului și sportivului va duce 
la rezultate spectaculoase, cu 
reale satisfacții și pentru an
trenor. Astfel se formează per
sonalitatea performerului (dis
ciplinat. creativ, Independent) 
cu o nouă atitudine față de 
pregătire. Sportivul nu va 
privi deciziile antrenorului ca 
străine, impuse, ci va îmbră
țișa și executa din convingere 
hotărîrile colective, ca decizii 
proprii. Eventualul succes va 
întări încrederea în propriul 
potential intelectual. Sportivul 
va persevera în lărgirea per
manentă a cunoștințelor de

specialitate, ocupindu-și cu fo
los timpul liber. Consecința fi
rească a acestei atitudini este 
disciplina regimului de viață, 
realizarea la nivelai cerințelor 
actuale 
tiribii-. 
iă cale 
zează

Vom cita un smgi 
recent : „Nani antrenor 
țeles că jucătoarele nu 
roboți care lucrează 
după comanda attcaăv* 
consui'.at eu noi. impreună am 
făcut planuri tactice, ne-a 
considerat și pe noi oameni cu 
cap. Așa am reușit să avem 
o altă atitudine față de mun
că la M și să devenim, intr-a
devăr, • echipă”, declara Ma
riana loncscu căpitana echipei 
naționale de volei.

Colaborarea dimre antrenor 
$i sportivi intr-un cadru orga
nizatoric bine precizat va rea
liza relațiile interumane favo
rabile performanței. Autorita
tea profesională ți morală a 
antrenorului impune promova
rea sportivilor cu certe cali
tăți funcționale și morale. 
Practica ilustrează fericit 
acest deziderat teoretic 
opinia sportivei citate ante
rior Climatul caracterizat prin 
colaborare și încredere a dus 
la coeziunea echipei, a pro
movat „valori morale", contri
buind astfel la 
calificare a echipei 
de volei pentru turneul 
de la Jocurile Olimpice.

Respectarea în practică 
legilor activității psihice 
rează urcușul, din ce in 
mai dificil, al sportivului 
marea performanță, prin 
compense" psihice. Efortul 
psihic de voință învinge difi
cultățile obiective din antre
namente și competiții și nu 
monotonia, stressul de subsoli
citare psihică. Participarea ac
tivă și conștientă, creativă, 
crește mult rezistența psihică 
a sportivului împotriva tuturor 
solicitărilor stressante, inclusiv 
la stressul de subsolicitare.

a antrenamentului ,4°-
Acti vizarea pe aceaj- 
a sportivilor se reali- 
frecvent in practică, 

exemplu, 
a in- 

sini 
numai

spectaculoasa 
naționale 

final

SINAIA, 5 (prin telefon). Pe 
pîrlia din Valea Dorului, pe un 
ger ce a ajuns la minus 24 de 
grade și un vînt foarte puternic, 
s-a disputat prima probă din ca
dru! campionatelor naționale de 
schi alpin pentru copii. La între
ceri sînt prezență aproape 150 de 
schiori și schioare din întreaga 
tară, care au venit în Bucegi să-și 
măsoare forțele și să demonstreze 
că eforturile depuse în pregătire 
nu au fost în van. In prima zi a 
competiției, s-a disputat slalomul 
special pentru fetele din catego
riile I ri II. Cursele, extrem de 
atractive și interesante, desfășu
rate în condițiile de care am a- 
mintit, au triat sever valorile, 
vorita principală a fetițelor 
cat. I (născute în 1968 și 
tîrziu), Anca Moraru, a fost 
voită să abandoneze, titlul 
campioană revenind Simonei Cos- 
tina.ș 'Petroșani), care a făcut o 
cursă .,curată“ și curajoasă. La 
fete n (n. 1966—67), favoritele
Liliana Ichim, Carmen Cozma și 
Delia Parate au trebuit să se 
mulțumească cu locurile ce secon
dează prima treaptă a podiumului 
de premiere. Cîștigătoarea titlului, 
Juja Naghi (Miercurea Ciuc) s-a 
dovedit cea mai în formă la a- 
ceastă oră, ea reușind să înregis
treze în ambele manșe cel mai 
bun timp total, și să depășească 
pe următoarea clasată cu aproape 
4 secunde, ceea 
te mult într-o 
Oricum, proba

DINAMO 
3-1, LA VOLEI

Ieri, în sala Dinamo din Capi
tală, s-a disputat partida dintre 
echipele masculine Dinamo și Sil
vani;! Șimîeu Silvaniei, contînd 
pentru etapa a 18-a a . Cupei 
României" la volei. La capătul 
unui joc lipsit de vlagă, cu multe 
servicii greșite de ambele părți, 
victoria a revenit dinamoviștilor 
cu 3—1 (9, 17, —13, 9). De remar
cat că în setul trei oaspeții au 
condus cu 12—7, au fost întrecuți 
(12—13), dar s-au impus în final, 
situație repetată pînă la un punct 
și în setul patru. Evidențiați : 
Slabu, Vrîncuț (D), Mocuță (S). 
Arbitri . N. Grigorescu — P 
țurcă, ambii din București. 
MATEESCU).

i w-'-r' -y Jiu iMMiacan»-------

loasă și 
de schi 
troșani, 
să dea 
reușind 
compote 
diție dh

REZUL 
fete II : 
rea Ciuc) 
(Miercuri 
Parate ( 
Ichim r 
Varvara 
Gabriela 
fete II : 
troșani) 
(Brașovia 
CSlnaia) 
(Brașovia 
banțu (P 
Gdrdk (I

PÎRTIA

PANORAMIC SPORTIV SATMAREAN

Fa- 
de 

mai 
ne- 
de

se număra 
campionatului

ce înseamnă foar- 
cursă de slalom, 
a fost spectacu-

- SILVANIA

nivel 
Tach 
un p 
dem.

Start in crosul fetelor sătmărene
(Urmare din pag. 1)

optimistă despre ne
mișcării, a dezvoltării 
de masă în rindurile 
și vîrstnicilor, înțele-

orașului s-a 
și eleve in 

de întrecere, 
de educație 
clasa sa. Pe

muzică. întrecerea a 
exerciții libere. Intrăm 
Eleve de virsta școlii 
sînt in exerciții. în-

voioși pe bule- 
și pe străzi pe 

a fost oprită, 
trei cu primit

acasă sau le-au împrumutat, 
școală a venit cu profesorul 
muzică, Iosif Revesz, desigur 
casetofon. în spațioasa sală

120 de" fete și băieți

ranciuc). Dar vom trece în re
vistă și unele lipsuri care per
sistă. Se știe că în calendarul 
intern sînt prevăzute destul de 
puține competiții de vîrf. Prin 
urmare, cu prilejul acestor în
treceri, așteptăm de la sportivii 
care nu fac parte din loturile 
naționale realizarea unor perfor
manțe competitive pe plan intern 
și chiar internațional. Este, însă, 
prea lungă lista acelor sportivi 
care se mențin de m*Pt timp în 
anonimat și C2re participă la lin 
campionat național ca la un sim
plu antrenament î De această 
mentalitate dăunătoare se fac vi- 
novați, în egală măsură, condu
cerile secțiilor de haltere ale 
cluburilor, antrenorii și sportivii. 
A cheltui bani de deplasare doar 
pentru o excursie de agrement, 
fără ca scopul urmărit — perfor
manța — să fie realizată. înseam
nă pur și simplu o risipă.

In acest context, al aspectelor 
negative, se înscrie și absența 
de la Întreceri a unei formații 
care, nu de mult, - —
printre fruntașele ____ .___ _ ___
național de haltere : C.SJW. Cluj- 
Napoca ! De ce ? Prin plecarea 
unor sportivi fruntași și a altora 
care au abandonat activitatea 
eompetițională în plină formă (M. 
Palos, I. Szalma, M. Veres ș.a.). 
clubul clujean a rămas, practic, 
fără o echipă de seniori 1 Cum 
privesc forurile sportive locale 
dispariția „seniorilor- de la 
C.S.M. Cluj-Napoca ?

Ion OCHSENFELD

LUPTĂTORII ROMÂNI - 
LA „MARELE PREMIU 

AL R.F.G.-
Vineri, sîmbătă și duminică, în 

localitatea vest-germană Ascha
ffenburg se vor disputa întrece
rile turneului international de 
lupte greco-romane „Marele 
premiu al R.F.G.-, la care vor 
lua parte și luptătorii noștri 
fruntași. Antrenorii ion Corr.ea- 
nu și Ion Cernea ii vor însoți pe 
sportivii Constantin Alexandru, 
Nicu Gingâ, Mihai Eoțilă, Ion 
Păun, Ștefan Negrisan, Ștefan 
Rusu, Ion Draica, Petre Dicu și 
Vasiie Andrei.

Vremea 
pîrtiei di 
ghețare i 
vității de 
nală la 
pildă, 
pentru 
bob-2, în 
Prahova. 
Pandrea 
cu 1:54,71
— Cirlig 
3. Batista 
ta
— Bârb 
1:56.60 ; 
lefericul 
Pandrea 
naia) 7S 
loc înfi 
1 200 W
• Urmă 

avea loc 
disputa c 
bob-4 pei 
și cupa .
• Zilni<

în sala 
tală au 
petiției f 
cu „Cup: 
trează o 
de concn 
nevoie c 
primele 1 
cu alte ‘ 
din ofici 
de 32 de 
voritele : 
prom Ba 
(Progresa 
Arad) și 
mo Bras 
Sanda P 
Samungi 
6—2. 6—2 
Baia Ma 
(Dunărea

întîmpinarea alegerilor de la 9 
martie. Centrul 
umplut de elevi 
treninguri, gata 
Fiecare profesor 
fizică a venit cu 
categorii de virstă și distanță 
copiii aleargă 
vardul central 
care circulația 
Numai primii 
diplome, dar pe nici unul din 
ceilalți, și au fost aproape 500 
de fete și băieți, nu i-am 
văzut supărați. Dimpotrivă, 
bucuroși pentru că au parti
cipat și au terminat traseele.

Plecăm la șah. O întrecere 
amicală intre elevii și elevele 
din Satu Mare și Baia Mare. 
Aproape toți intre 14 și 16 ani. 
Copii minunați, care sacrifică 
plimbarea sau distracția dumi
nicală pentru o preocupare atit 
de deosebită. Pe lingă ei se 
află si virstnici sătmăreni care 
iți dispută faza locală la ca
tegoria intii. Nu mai avem timp 
pentru volei și baschet. Ne 
înapoiem la Liceul industrial, 
la gimnastică. De pe coridoare 
se aude 
ajuns la 
in sală, 
generale 
tr-un colț de sală, pe o masă 
sini așezate citeva casetofoane. 
Melodiile se transmit prin di
fuzor. Pentru fiecare gimnastă 
— o melodie. Profesorii și pro
fesoarele au adus casetofoane 
de 
O 
de 
cu 
sînt 
concurenți la faza municipală. 
Nu toate cele 15 școli partici
pante au săli de gimnastică. 
Unele se antrenează pe cori
doare. Vor să facă gimnastică. 
O fac și primesc aplauze, ca 
elevele de la Școala generală 
nr. 8. Învingătoare sînt elevele 
de la Liceul industrial nr. 6, 
nazda întrecerii ; Adriana Pop, 
Ecaterina Burzan. Gabriela 
Domuta. Mirela Liveanu, Maria 
Hegedus și Angela Dolhescu. 
Profesoara lor, Ela Gumbil, a 
preparat și un frumos ansam-

blu, concurat 
nerală nr. 14 (prof. 
Bogdan), cu un frumos 
țigănesc. Echipa Scolii 
rale nr. 6 (prof. Cornel 
dea) a ciștigat concursul 
ților. La sfirșit, inspectorul 
școlar județean, Ștefan Orendi, 
invită pe toți cei prezenți la 
faza pe județ a gimnasticii, la 
23 martie, in aceeași sală. Du
minica trecută a lipsit pro
fesoara Ileana Felmeri, care a 
descoperit-o la Satu Mare pe 
Cristina Grigoraș și a trimis-o 
la școala de la Onești pentru 
perfecționare. Era plecată la 
un concurs la Cluj-Napoca, cu 
alte două fetițe de talia Cris- 
tinei, Suzana Astaloș și Corne
lia Ciocoi. Dar la faza pe județ 
a campionatului școlar va fi 
prezentă.

Președintele Consiliului ju
dețean pentru educație fi
zică și sport Satu Mare, 
tov. loan Cioltea, ar vrea să 
ne ducem și la Negrești, unde 
de asemenea este organizat un 
concurs de gimnastică al cla
selor școlilor generale. Am în- 
tirzia insă de la fotbal. F. C. 
Olimpia n-a ciștigat cele două 
puncte de care avea nevoie. 
Gălățenii au învățat bine 
la Teașcă lecția jocului în 
plasare. Și au plecat cu 
punct, deși sătmărenii au 
minat 70 de minute, au jucat 
iute, dar nervos și au ratat. 
Chiar dacă Olimpia joacă fără 
Kaiser, Dinamo București are 
de ce să se teamă în etapa 
următoare, la Satu Mare.

Este plăcut de constatat că 
cei ce conduc activitatea spor
tivă la Satu Mare, de la Comi
tetul județean de partid și 
pînă la asociații, echipe, antre
nori și profesori, au o viziune 
largă și 
cesitatea 
sportului 
tinerilor 
gînd că sport nu înseamnă nu
mai fotbal. Iată de ce panora
micul celor 48 de ore s-ar fi 
putut extinde în tot județul 
Satu Mare, cu alte Cupe ale 
alegătorului in diferite sporturi, 
arătînd că și pe aceste me
leaguri mișcarea sportivă este 
în plin avînt.

Școala ge-
Tamara 

dans 
gene-
Cor- 
băie-

G AL AT 
cerile ,i 
box au < 
rilor din 
reuniuni, 
superior

Iată | 
cocoș : X 
Fr. Kosz« 
Mîțoi (C. 
rin) b^ 
Reșița). ] 
miș.) b.p 
Nap.). N. 
Szegety ( 
pere (C.S 
b.ab.2 I. 
lacu (Sten 
Tg. Mure 
b.ab.2 D.
Bihorean u 
Ignea (F 
Ioana (M 
ciuc (Met. 
trache (A 
E. Preda 
Brînzei (S

Divizion 
tUnesc azi 
Cele mai 
Itnițfc 
rești, Pei 
București 
— Electro 
ța Cluj-Nj 
reș — la 
șov —- Vo 
torul Gak

A 
care 
Garai 
chetă 
petri’ 
ve-ui 
și de 
drept 
mai 
ptLSâ 
ciziei 
tenis 
elica< 

Tac 
ceva 
răm ! 
ultim 
cui 
p~-- 
Șl P< 
în ti

Iat4 
că & 
cam;
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Iromâni 

de sa-

fizice 
vîrsta

BOBRIN
HI ALPIN
că centrele

Ciuc, Pe- 
au început 
tantele lor

ășească pe 
are tra- 

edeal.
slalom,

hi (Miercu- 
en Cozma 

3 Delia 
4. Liliana

87:63 ;
u) 88:15 ; 6. 

e) 93:17 ; 
ostinaș (Pe- 

Voiculescu 
ndra Albert 
tina Conrad 
Alina Doro- 
0 ; 6. Iudith 
1:73.
ul IOVAN

Juja Naghi. element 
loare in schiul nostru juvenil, 
produs al profesorilor de spe

cialitate din Miercurea Ciuc

IA SE MENȚINE, CONCURSURILE DE 
B Și SANIE CONTINUA

menținerii 
stare de în- 
nuarea acti- 

competițio- 
lie. Ieri, de 
t întrecerile 
etului" la 

CJ.E.F.S. 
pajul Al. 

in ța Sinaia) 
2. Țuțuianu 
ia) 1 ^5,13 ; 

A S. Arma
ria nov 

Cîmpina) 
Gaicea (Te- 

; «. V. 
(Bucegi Si- 

avut 
^^ar.*,a de

se fac coborirl cu bobul în ca
drul jcolii de piloțL Doritorii de 
a deveni piloți de bob se pot 
prezenta, intre orele respective, 
la Sinaia, la pista de pe Muntele 
Furnica, unde vor fi testați la 
fața locului. Principalele condiții 
,.de principiu- : calitățile 
(gabarit, forță, viteză) și 
(maximum 24 de ani).

ipetlții 
nd se 
ixațional

„EXCELENTĂ IDEE!
la Pitești, prin ~ telefon, Do
ne face cunoscute părerile 

despre meciul propus între 
Lotul reprezentativ și „Naționala 
mexicană", care ar urma să con
tinue seria testelor selecționaților 
in vederea sezonului-cheie din 
această toamnă :

„Excelentă idee ! Cred că spec
tatorii bucureșteni vor veni în 
număr mare, pentru că jocul are 
destule puncte de atracție. Prie
tenii fotbalului vor vedea pe te
ren două generații ale fotbalului 
nostru : cea care parcurge fina
lul de carieră în fața aceleia 
care tinde spre piscurile perfor
manței. Va fi un meci dispropor
ționat ? Vor fi cei din perioada 
C.M. 1970 simpli parteneri de an
trenament pentru Lot ? La Pi
tești, de cind s-a Lansat propu
nerea acestei partide, zeci, sute 
de oameni m-au întrebat astfel. 
Nu cred, le-am răspuns, și o 
spun și cu această ocazie. Nu 
cred, pentru că dacă lotul are 
de partea sa tinerețea și, desigur, 
o mai mare vigoare, noi, ceilalți, 
venim cu atuurile noastre : ne

o ex-
rrtare,

cunoaștem bine deținem 
periență și o tehnică mai 

o veche unitate sufletească, 
spun că linia noastră de 
se va alcătui greu, dar și 

avem soluțiile noastre. Pes- 
«ste unul dintre cei mai con-

plus 
Alții 
fund 
aici 
caru 
stan ti - fundași centrali de aco
perire din fotbalul nostru. Vigu 
poate juca foarte bine fundaș 
central la marcaj. pe Mocanu 
l-am văzut la Hunedoara — o 
repriză dă randamentul său din 
zilele Guadalajarei. Avem rezol
vări. deci. Asta, pentru câ văd 
că Dinu ține să-și păstreze locul 
său din lotul A. Ceea ce, trans
pus pe planul tacticii, o să ne 
facă pe noi, cei din vechea pro
moție, să jucăm și cu pase scur
te, în care avem specialiști în 
formație. în frunte cu Radu Nun- 
weiller. Aștept cu plăcere joeuJ 
de la 19 martie. Sper să fie, îna
inte de toate, un spectacol fot
balistic, din care să lipsească — 
absolut obligatoriu — duritatea, 
actul nesportiv. Să dăm spectato
rilor și fotbalului o partidă con
struită numai din... FOTBAL !“

...ȘI UNIREA FOCȘANI TACE

JOCUL

vor 
vor 

la 
e de tineret 
a sanie.
j 10 și 11,30,

• Rezultatele sportivilor 
la campionatele europene . _ __ 
nie pentru juniori desfășurate în 
Suedia, la Hammarstrand : fete : 
locul 13 — Roxana Bărtușică
167.506 ; ...16. Mariana Carp 176,240 
(a cîștigat Heike Popel — R.D.G.
162.506 ; au terminat cursa 17 con
curente) ; băieți : 26. Dan Comșa 
193.791 (1. Wilfried Vogel —
R.D.G.) 165,349 ; au terminat cursa 
26 de concurență) ; dublu : 
Comșa — Răducanu 84,187 (1.
Sotzmann — Loch — R.D.G. 
81.093 ; au terminat cursa 13 e- 
chipaj e).

I
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IPA 8 MARTIE" LA TENIS
‘ din Capl- 
^cerile com- 
tenis dotate 
Se înregis- 
record : 84 

•eea a fost 
preliminar, 

e, împreună 
: (calificate 
un tablou 

iată și fa- 
adgiu (Cu- 
llena Trifu 
Srăștin (U.T. 
îiriac (Dina- 

rezjultate : 
) — Daiana 

București) 
laș (Cuprom 
ra Nicolae 
3, 6—2 ; io- 
tonstructorul

Brăila) — Cristina Carp (Dună
rea Galați) 6—1, 6—2 ; Liliana 
Pop (Politehnica
— Mirela Trăistaru 
6—1, 6—0; Daniela Moise
— Florentina 
6-1, 6—2 ;
(T.C.B.) —
(Politehnica-
6—4 ; Mariana ...............
rad) — Cristina Ștefănescu 
(Steaua) 6—0, 6—0 ; Alice Dănuă 
(Dinamo București) —
Eratu (C.S. Gheorghe 
ghiu-Dej) 6—1, 6—3 ;
Onel (Progresul) — 
Vintilescu — • -
rești) 6—2.
dispută în 
8.30, finala 
sîmbătă după
NESCU

6—2 ;
Cluj-Napoca) 

(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 

Troc an 
Cherebețiu 

6—3.
, A-

Coc an 
Cristina 

Dana i
București) i 
Socaciu (U.T.

Cristina

Camelia 
Gheor- 

Georgeta 
Cristina 

Bucu- 
se

(Politehnica
6—0. Meciurile 
fiecare zi de la ora 

fiind programată 
amiază. (S. IO- 

coresp.)

PRIMĂVERII" LA BOX
Iefc«a). între- 
imăverii" la 
Sala spo-rtu- 
u încă două 
durilor fiind 
>rima zi. 
înregistrate : 

Tirg.) b.p.
Mare). N. 

a Tr. Seve- 
«set (C.S.M.
(CO, Ti- 

(C.S.M. Cj.- 
uscelul) b.p.

D. Ci- 
Sev.) 

•al), C. Bur- 
Baki (A.S.A. 
yu (Rapid) 
□. Balș), E. 
biu) b.p. L 
îușoară : V. 
b.3 V. Ciu- 
), M. Dumi- 
lureș) b.p.

Vîlcea), N. 
J V. Bohoci

(Met. Bocșa), Șt. Ștefana (Moto
rul Arad) b.p. H. Sultan (Steaua), 
G. Bulancea (Constr. Huned.) b.p. 
G. Dospinoiu (Met. Plopeni), I. 
Buciuleac (Rapid) b.p. I. Ceică 
(Met. Sadu), M. Fulger (Musce
lul) b.p. c. Nap (Met. Bocșa) ; 
semimijlocie : C. Ștefanovlci (Ni- 
colina Iași) b.p. G. Prăieșu (ICMA 
Cj.-Nap.), N. Costin (B. C. Ga
lați) b.ab.2 Gh. Costache (Rapid), 
T. Roșu (Voința Cj.-Nap.) b.p. 
S. Anghel (Voința Buc.), M. Ciu- 
botaru (C.F.R. Timiș) b.p. I. Pa- 
repa (Steaua), I. Găitănaru (Met. 
Rm. vîlcea) b. neprez. D. Bute 
(B.C. Galați), D. Spînu (Farul) 
b.ab.2 C. Pîrneci (Met. Tîrgov.), 
M., Teofil (Voința BucJ b.p. M.

Neagu 
(A.S.A.

Mihalache (Farul), D. 
(Steaua) b.p. L Brudan 
Tg. Mureș).

Joi se dispută meciurile 
nale, iar vineri vor avea 
nai ele la cele șase categorii. 
SlRIOPOL — coresp.).

semifi- 
loc fl

er.

UTĂ ETAPA A XII-A A DIVIZIEI A 
DE POPICE

opice se în-
i 12-a etapă.

partide :
Bucu-

— Voința
ii ca Brașov 
Iureș, Voki- 
îța Tg. Mu- 
nentul Bra- 
i, Construc- 
rul Ploiești,

Petrolul Băicoî-Cîmpina — Gloria 
București, Industria sirmei 
Turzii — Chimica Tîrnăveni 
Jiul Petrila 
— la bărbați.

înaintea etapei a XH-a, în frun
tea clasamentelor se află : Glo
ria București și Electromureș Tg. 
Mureș (f), Rulmentul Brașov și 
Aurul Baia Mare (m).

C. 
și 

C.F.R. Timișoara

I
I
I
I
I
I
i
I
I
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I
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I
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£ PREGĂTIND CAMPIONII
tenisul pe 

îndva Tache 
ituri de ra- 
eunind deo- 
leganță. Dri- 
de pe stingă 

voleuri în- 
șhiurile cele 
i permanent 
nsivei, a de- 
leschisă. Un 
același timp

. Au trecut 
mai numă- 

im aplaudat 
tribună. Jo- 
imas însă 
dre. Poate 
Bdem mereu 
sjil ale ju- 
lîmajunși la 
nță. Fiindcă 
fost, la noi, 
mlsului mo-

certitudinea 
adevăraților 
erpetua pe

terenurile noastre. Luî Cara
lulis, antrenorului emerit Ca
ralulis, i-a fost dată în grijă 
pregătirea grupei celor mai 
tinere „speranțe", jucători în 
pragul primelor atestări. Sînt 

. 6, aleși din mai mulți, nudeuil 
unui viitor lot de perspectivă. 
Au între 13 și 15 ani. Din no
iembrie, au început noul ci
clu de pregătire. Cîte 3 ore 
pe zi, antrenamente susținute. 
Deunăzi și-au susținut primul 
„examen", concursul de veri
ficare din sala „23 August". 
Sub ochiul maestrului Cara
lulis, a profesorului Gheorghe 
Boaghe, care coordonează a- 
ceastă activitate, ca șl a ofi
cialilor F.R.T., de la care por
nește valoroasa inițiativă.

Cîștigătorul concursului este 
acum cunoscut. Numele său a 
apărut și în coloanele ziaru
lui nostru : Mihai Vanță (14 
ani), elev la Școala generală 
nr. 172. Un talent incontesta
bil, promisiune pentru împli
niri viitoare. Să nu-i neglijăm

8tU- 
in 

PA- 
a- 

d>.i

,.Am citit și am rămas 
pefiat de cele cuprinse 
nota ANTRENORUL — 
HAVANUL INJURIILOR?, 
părută în ziarul „Sportul"
ziua de 1 februarie. Declar 
cu mina pe inimă că, in ccl 
30 de ani cit am fost antre
nor în fotbalul nostru, 
unul, n-am mai auzit 
un asemenea peda
gog, cum se pre
tinde acest Stancu 
de Ia Unirea Foc-

Și foarte, foarte 
ar fi nici să nu 

auzim... Nu 
dacă F.R.F., 

colegiul ei de 
a și luat vreo 
Poate da, poate 
i, eu vă cer scuze 
! tuturor acelora

eu. 
despri

și educării unor generații de 
jucători. O scrisoare oportu
nă, pentru că autorul ei la 
atitudine față de o altă... ati
tudine, pentru că a sosit la 
redacție tocmai cînd ar fi 
trebuit să ne parvină și răs
punsul solicitat de la con
ducerea 
Focșani.

asociației Unirea

mai 
știu 
prin 
nori, 
rîre.

antre- 
hotă- 

nu ! 
Oricum, eu vă cer scuze în 
numele tuturor acelora care 
se vor antrenori și pedagogi 
cu fapta, nu cu gura, cu in
sulta !...“ .

Semnatarul scrisorii ? Vla
dimir Luca, unul dintre bă- 
trînii tehnicieni ai fotbalului 
nostru, care și-a dedicat 
mulți ani din viață creșterii

MECIURI AMICALE
• C.S.M. SUCEAVA — F. C. 

OLT 3—0 (2—0). Golurile învingă
torilor au fost marcate de Petres
cu, Rotam și Neacșu. (I. M1N- 
DRESCU — coresp.).

e GAZ METAN MEDIAȘ — 
A.S.A. TG. MUREȘ 3—2 (1—1).
Au înscris : Moraru (11 m), Io- 
niță și Tiglaru de la învingători, 
respectiv Bozeșan și 
(M. ȚACAL — coresp.).

Munteanu.

• F. C. BAIA MARE 
RUL BAIA SPRIE 8—1 
înscris : Roznai (4), Mureșan (2), 
Borz și Koller, respectiv Tomo- 
zei. (V. SASARANU — coresp.).

— MINE- 
(4—0). AU

• NITRAMONIA FAGARAȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 0—1 (0—0).
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Cojocaru. (V. LAZAR 
— coresp.).

Dar Unirea Foc
șani tace !

Și, tăcînd, devine, 
implicit, părtașa ju
cătorului certat cu 
normele elementare 
ale fair-play-ului...

Și, tăcînd ia 
antrenorului careapărarea

caută să-și acopere jucătorul...
Și, tăcînd, considerăm că 

nu-și face nici un serviciu. 
Dimpotrivă.

Avem, totuși, convingerea 
că pînă la urmă lucrurile 
vor fi puse în ordinea lor 
firească. Așa cum solicită și 
autorul scrisorii, antrenorul 
Vladimir Luca.

Laurențiu DUMITRESCU

ETAPA SI...a

Se pare că unii fotbaliști con
tinuă să nu dea prea mare Im
portanță abaterilor din joc — să 
le spunem așa — mai „ușoare-, 
sancționate doar cu cartonașul 
galben. Apare cu atît mai sur
prinzător acest lucru pentru că 
cei care suportă cel mai mult 
consecințele sînt ei înșiși și echi
pele respective, mai ales în urma 
noilor reglementări ale F.R.F., 
care prevăd suspendări progresi
ve, în funcție de numărul de 
cartonașe galbene acumulate de 
jucători. Astfel, dacă după pri
mele 2 cartonașe galbene un fot
balist va fi suspendat automat pe 
1 etapă, la următoarele 2 carto
nașe el nu va mai sta pe tușă 
o etapă, ci două. Și așa mai 
parte !

Ceea ce nu l-a împiedicat 
Moraru (Sportul studențesc)

ȘTIRI • ȘTIRI
BUCUREȘTI a 

alegătorului 
au evoluat pa- 

, _____ care și divizio-
Autobuzul. Iată rezulta- 

Automecanica 
Autobuzul —

• C. S. VOINȚA 
organizat „Cupa 
competiție la care 
tru echipe, printre 
nara „B' * —
tele înregistrate : 
— Electronica 3—0, 
Voința 2—0, Voința — Electronica 
0—1, Autobuzul — Automecanica 
2—2, Voința — Automecanica 3—0 
și Autobuzul — Electronica 0—2. 
Trofeul a revenit divizionarei „C“ 
Electronica. (N. ȘTEFAN — co
resp.).

• PRINTRE JUCĂTORII nou 
transferați în această perioadă — 
in Divizia B — un singur nume 
demn de luat în seamă : Nectxla 
Răducanu, fost la Steaua, a pri
mit drept de joc pentru F.CJd. 
Reșița.

ANILOR '90...
nici pe ceilalți participau ți, 
colegi de grupă cu învingăto
rul : Marius Comănescu (fi- 
nalistui turneului), Cristian 
Moroșanu, Dorel Pop, Ionuț 
Șesu, Florin Chiru. Aflăm că 
activitatea grupei de perspec
tivă va continua șl după ul
tima zi a acestei luni, cînd 
micuții tenismani vor ieși în 
aer liber. Poate chiar pe tere
nurile de la Ștrand, acolo 
unde este „fief“-ul lui Tache 
Caralulis. Așa ar fi bine, fi
indcă o condiție a succesului 
este tocmai continuitatea.

Mai aflăm că se proiectează 
un , meci -challenge" între Mi
hai Vaață, liderul grupei, și 
Mihnea N ăst ase, mezinul vii
torilor noștri campioni, parti
cipant la primul El Mundial 
al copiilor, la Caracas (Vene
zuela). unde a ocupat locul 
III—IV. Un meci interesant, 
poate prefigurînd chiar marile 
noastre finale dinspre anul 
1990, să zicem...

Radu VOIA

de-

pe
Si

• BILETELE DE INTRARE la 
meciul Steaua — F.C.M. Galați, 
care se dispută sîmbătă pe sta
dionul din B-dul Ghencea. s-au 
pus in vinzare la casele obișnuite.

Prin definiție, concepție și * 
structură — desprinse din regu
lamentul de joc — și prin tradi
ție, fotbalul este un sport al ce
lor puternici, un sport care pre
supune angajament, curaj și, u- 
neori, chiar spirit de sacrificiu. 
La rîndul său. spectacolul fotba
listic presupune o încleștare de 
forțe, de cele mai multe ori as
pră, în cadrul căreia jucătorii 
sînt obligați să facă apel la toa
te resursele lor fizice și morale 
pentru obținerea victoriei. Și, 
firesc, în aceste condiții, în care 
există un contact direct și Der- 
manent aproape între combatant!, 
apar și situații care se plasează, 
inevitabil adeseori, dincolo de 
granițele fotbalului propriu-zis. 
Apar accidentele. Cu sau fără 
intenție. Marea lor majoritate u- 
șoare, fără nici o consecință, re
zolvabile din mers ; altele, ceva 
mal rar, necesitînd intervenția 
celor din afara terenului de joc. 
Accidentele — indiferent de na
tura și nuanța lor — fac și ele 
parte din joc, reflectînd o cotă 
variabilă de risc inclusă în eco
nomia de ansamblu a oricărei 
întilniri. Iar jucătorul de perfor
manță trebuie să fie pregătit și 
pentru o astfel de eventualitate. 
-Pregătit, mai întîi. să evite, pe 
cît posibil, propria accidentare ; 
pregătit să nu o provoace, mai 
cu seamă intenționat, parteneru
lui de întrecere ; pregătit să o 
suporte, cu demnitate și curaj, 
atunci cînd se produce. Pentru 
că fotbalul este un sport al ce
lor puternici și jocul,- cu toate 
implicațiile sale, este un test al 
bărbăției adevărate.

Din păcate însă, un 
test pe care jucătorii 
gați să-1 treacă, etapă 
în fața publicului, nu 
întotdeauna, așa cum 
și etica sportivă, o ____ ____
bărbăție și nici o dovadă de res
pect pentru miile de spectatori 
din tribune. Spunînd acest lucru 
ne gîndim la faptul că nu există 
meci aproape (chiar și duminică, 
la reluarea întrecerii în Divizia 
A, ne-am convins de acest ade
văr) în care să nu asistăm la 
acele PENIBILE VĂICĂRELI ca
re însoțesc de regulă un acci
dent simulat cu intenția de a 
înmuia inima arbitrului și a atra-

asemenea 
sînt obli
ci e etapă, 
înseamnă 

o impune 
probă de

ge compasiunea gratuită a publi
cului.. Este regretabilă și atitu
dinea acelora care încearcă să-și 
creeze un avantaj moral exage- 
rînd, în mod deliberat, efectul 
unui impact obișnuit în joc prin- 
tr-o gestică specifică de cascador 
sau de erou din filme wes
tern. Și toate acestea sub ochii 
binevoitori ai arbitrilor și ai an
trenorilor. Șl unii si alții la rîn
dul lor vinovați pentru compli
citate la un act de nesportivitate, 
scos și mai mult în evidență a- 
tunci cînd. la puțin timp după 
momentul simulării accidentului, 
„victima" se comportă ca și cum 
nu s-ar fi întîmplat nimic.

Desigur, s-ar cuveni să dăm și 
cîteva exemple care să ilustreze 
lipsa de bărbăție sportivă a uno
ra dintre jucătorii noștri frun
tași. Dacă n-o facem, totuși, a- 
cum este pentru a da o șansă 
în plus celor în cauză și a le o- 
feri acestora încă un prilej de 
reflecție. Și tot în această idee, 
ne-am gîndit că n-ar fi deloc rău 
să spicuim, cu această ocazie, 
cîteva din cazurile în care cura
jul sportiv s-a împletit cu dem
nitatea și spiritul de sacrificiu. 
Printre acestea, cazurile lui 
Nunweiller III și Dan Coe care, 
deși răniți la cap, au continuat 
să joace cu bandajul înroșit de 
sînge ; Ene I și Alexandrescu, 
care aveau după fiecare meci 
numeroase vînătăi pe corp fără 
să fi acuzat vreuna în timpul 
jocului ; Gh. Constantin și O- 
blemenco care, deși loviți, n-au 
rămas niciodată la pămînt pen
tru a prelungi întreruperea me
ciului. Aceasta cu ani în urmă. 
Și mai recent stoperul Universi
tății Cluj-Napoca. Ciocan, care 
a jucat — și încă bine — în me
ciul cu Steaua, din toamna tre
cută, aproape o repriză întreagă 
cu o luxație la braț, refuzînd să 
fie înlocuit. Sau fundașul ieșean 
Ciocîrlan, de curînd revenit pe 
gazon după o îndelungată absen
ță, operat de cîteva ori la picio
rul stîng. pe care îl protejează 
cu un bandaj enorm, dar fără 
a se menaja deloc în efortul ge
neros pe care îl depune în slujba 
echipei.

Exemple 
demne de

de bărbăție în joc,’ 
urmat.

Mihai IONESCU

CARTONAȘUL GALBEN!
Pitaru (C. S. Tîrgoviște) să sta
bilească un mic record, 
devărat, de neinvidiat : 
duminică 24 februarie în ______
le „Cupei" și în duminica urmă
toare, adică la 2 martie, în pri
mul meci de campionat din a- 
cest sezon, ei au primit de fie
care dată cîte un cartonaș gal
ben și, deci, au fost suspendați 
pe o etapă, ceea ce înseamnă că 
meciul de sîmbătă îl vor urmări 
din tribune, ca simpli spectatori.

Impresionează neplăcut șl nu
mărul mare de cartonașe galbe
ne — 12 — pe care arbitrii s-au 
văzut.nevoiți să le arate jucăto-

este a- 
jucind 

optimi-

rilor în meciurile de duminica 
trecută, într-o singură partidă, 
Jiul Petroșani — Steaua, înregis- 
trîndu-se 3 cartonașe galbene. 
„Performanțe" care nu fac cins
te jucătorilor sancționați în acest 
fel și, firește, nici antrenorilor 
lor.

Să ne bucure, totuși, faptul că 
în meciul Universitatea Craiova 
— Politehnica Timișoara cartona
șul galben n-a apărut pe teren 
nici măcar o singură dată. Un 
exemplu care ar trebui urmat 1

Jack BERARIU

PE MICUL ECRAN
VINERI 7 MARTIE, ora is (programul II) : Tenis, România — 

Austria, în „Cupa Davis" (transmisiune directă de la sala Flo- 
reasca a partidei de dublu ; comentator — Cristian Topescu).

SIMBATA 8 MARTIE, ora 15,30 : Fotbal, Politehnica — F.C. 
Baia Mare (transmisiune directă de la Timișoara ; comentator 
— Sorin Sat mari).

DUMINICA 0 MARTIE, ora 15,20 : „Șah", emisiune realizată și 
prezentată de maestra internațională Elisabeta Polihnonlade, 
ora 15,30 : Retrospectivă J.O. de iarnă de la Lake Placid (par
tea D ; ora 16,15 : Fotbal, rezumatul meciurilor disputate in 
sferturile de finală ale cupelor europene intercluburi ; ora 19,15 
(programul II) : „Telerama sport" (emisiune de Dumitru Tănă- 
sescu).

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
a AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ? Tragerea extraor
dinară Pronoexpres de marți 11 
martie a.c„ organizată după for
mula avantajoasă a tragerii ex
traordinare Pronoexpres a Nou-

IN ATENȚIA CUMPĂRĂ
TORILOR ' DE AUTOTU

RISME DACIA 1300
Magazinele I.D.M.S. li

vrează în devans autotu
risme DACIA 1300 după 
cum urmează :
• Mag. Timișoara li

vrează celor programați 
pînă la 15 mai 1980.
• Mag. Bacău *’ 

celor programați 
31 mai 1980.
• Mag. Brașov 

celor programați 
15 iulie 1980.
• Mag. București, Pi

tești și Iași livrează celor 
programați pînă la 15 au
gust 1980.
• Mag. Baia Mare li

vrează celor programați 
pînă la 31 august 1980.
• Mag. Reșița livrează 

celor programați pînă 
15 sept. 1980.
• Mag. Cluj livrează 

lor programați pînă 
30 sept. 1980.

Aceste devansuri operea
ză pînă la 51 martie 1980, 
cînd își încetează valabi
litatea. Vînzăr?e zilnice se 
vor efectua în funcție de 
stocul de autoturisme e- 
xistent ia magazin în ziua 
respectivă.

lui An, vă oferă șanse multiple 
de a obține AUTOTURISME „Da
cia 1300" și „Skoda 120 L“, MARI 
CÎȘTIGURI ÎN BANI și EXCUR
SII PESTE HOTARE. Se efectuea
ză 13 extrageri cu un total de 
72 numere ! Consultați prospectul 
tragerii și procurați din vreme 
bilete cu numerele preferate ! A- 
gențiile Loto-Pronospcrt vă aș
teaptă pînă luni 10 martie.
• PRONOSTICURI... în speran

ța că oferim participanților la 
concursul Pronosport de duminică 
9 martie 1980 o sursă utilă de 
inspirație, redăm pronosticurile 
făcute de Eftimie Io rues cu, redac
tor de specialitate la ziarul „Spor
tul" : 1. Ascoli — Udinese 1 ; 2.

Avellino — Napoli 1. X ; 3. Cai 
gliari — Bologna 1 ; 4. Fiorentina
— Milan 1, X ; 5. Inter — Torino 
X ; 6. Juventus — Lazio 1 ; ti 
Perugia — Pescara 1, X ; 8. Roma
— Catanzaro 1 ; 9. Atalanta 
Verona 1, X ; 10. Genova — 
tolese X ; 11. Lanerossi — 
1 j 12. Palermo — Sampdorla 
13. Pisa — Como 1, X, 2.

Pis-

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 MARTIE 1980. Extra
gerea I : 33 31 25 43 10 19 ; 
Extragerea a Il-a : 6 24 45 22 
36 16. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 1.167.924 lei din care 
191.368 lei REPORT LA CA
TEGORIA 1 și 20.633 lei LA 
CATEGORIA a 2-a.

livrează 
pină la

livrează 
pină la

LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI

<

0siguk> «iPiiMiuiim n mujjkmU
1 700 000 L£0wyoaw «• ■ -«*«• ««jnOiDOtT

In aceste zile, agențiile 
Loto-Pronosport și vînzăto- 
rii volanți continuă să vă 
ofere o surpriză plăcută : 
LOZUL MĂRȚIȘORULUI - 
un nou prilej de frumoase 
satisfacții, bineînțeles cu 
condiția de a juca... MAI 
MULTE 
- MAI 
A VĂ 
MARII

LOZURI JUCATE 
MULTE ȘANSE DE 

NUMĂRA PRINTRE 
C1ȘTIGĂTORI !



in ziua a doua a C. E. de hochei pentru juniori DIN NOU 0 RUNDA DE MARE LUPTĂ

ECHIPA ROMÂNIEI-VICTORIE CATEGORICĂ CU OLANDA: 10-2
Mii ne, tinerii noștri
JESENICE, 5 (prin telefon). 

După meciul de debut in această 
a 12-a ediție a europenelor de 
hochei pentru juniori, meci în 
care nu s-a exprimat la adevă
rata valoare, echipa României s-a 
regăsit astăzi (n.r. ieri), jucind 
— îndeosebi în prima repriză — 
de o manieră absolut entuzias- 
mantă șl ciștigind categoric în 
fața selecționatei Olandei : 10—2 
(6—0, 1—1, 3—1), înainte însă de 
a vorbi despre meciul abia înche
iat la ora cînd transmitem, să 
subliniem că tinerii noștri hoche- 
iștl șl-au compromis șansa de a 
disputa finala competiției într-o 
singură repriză, cea inaugurală a 
partidei cu Austria. In celelalte 
două din meciul amintit șl de-a 
lungul întregului joc cu Olanda

hochei ști vor intilni
ea nu a mai primit decît două 
goluri, în situații de dublă in
ferioritate numerică (3 contra 5)!

Reprezentanții noștri au intrat 
pe gheață deciși să arate că în
frângerea din ziua precedentă a 
fost numai un accident. Și, încă 
în secunda 30 a partidei. Lămpi 
scapă singur pe contraatac. Steen 
îl atacă brutal de la spate, ac- 
cidentîndu-1, motiv pentru care 
primește o eliminare de 5 mi
nute. Juniorii români nu scapă 
ocazia de a puncta (Dima și 
Neagu), jocul avînd în continuare 
sens unic, spre poarta olandeză. 
Mai înscriu Neagu, de două ori. 
Udrea și Jumătate. Repriza se
cundă începe în aceeași notă de 
evidentă superioritate a forma
ției României, dar în min. 26

selecționata Franței
Vorszak și Neagu sînt eliminați. 
Mitenburg reducînd handicapul. 
Trec doar cîteva secunde șl 
Nistor reface diferența. In ultima 
„treime", adversarii mai reușesc 
un gol (autor; Molenar, în mo
mentul în care Dumitrache șl Sat- 
mari erau eliminați), dar partida 
e la discreția juniorilor noștri, 
care mai marchează 3 spectacu
loase goluri, prin Jumătate, U- 
drea șl Dumitrache. Au arbitrat 
G. Alajmo (Italia), N. Raca și 
R. Stipici (ambii Iugoslavia). Al
te rezultate : Austria — Franța 
7—6 (1—3, 3—2, 3—1) și Ungaria — 
Italia 7—6 (2—3, 2—1. 3—2).

Joi este zi de pauză, echipa 
României jucînd vineri eu Fran-

Calin ANTONESCU

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
LUNA MARTIE - 

CUPELE EUROPENE 
LA SCRIMĂ

Luna martie este, prin tradiție, 
luna cupelor europene la scrimă, 
începutul îl vor *ace floretistele 
care, vineri, la Torino, vor par
ticipa la întrecerea celor mai 
bune echipe de club din Europa, 
campioana României, Steaua, 
urmînd să-și apere titlul de cam
pioană a bâtrinului continent, 
cîștigat anul trecut. Sîmbătă și 
duminică floretistele vor evolua 
(tot la Torino) la prima ediție a 
Trofeului R is par m io, care ia lo
cul fostei Cupe Martini. Flore- 
tiștll vor participa la Cupa Eu
ropei săptămina viitoare, la Pa
ris, tot scrimeril clubului Steaua 
fiind reprezentanții țării noastre, 
întrecerea pe echipe va fi urma
tă, la 15 și 16 martie, de tradițio
nalul Trofeu Romei. în paralel 
cu întrecerea floretiștilor, spada
sinii se vor confrunta la Bucu
rești, în cadrul cunoscutei com
petiții internaționale organizat” 
în Capitală anual și dolaiă cu 
trofeul memorial „Mihai Savu“.

„CUPA PRIETENIA'1 
LA PATINAJ VITEZĂ

Concursul internațional de pa
tinaj viteză dotat cu „Cupa Prie
tenia" s-a desfășurat în acest an 
pe pista din orașul sovietic Iva
novo. La start s-au aliniat tineri 
viteziști din Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, Po
lonia, Ungaria, România șl 
U.R.S.S. Țara noastră a fost re
prezentată de juniorii Anghel 
Sorin, Zolt Zacarias, Tibor Ko
pacz, Arpad Szekely, Adalbert 
Lakatoș. ibolia Szatmari, Simona 
Todoruț, Elisabeta Papp, Miha- 
ela Timiș și Maria Pardi. Rezul
tate : băieți (40 concurenți), 500 
m — 1. A. Rîbin (U.R.S.S.) 40,60... 
16. T. Kopacz 43,56 ; 1 500 m - 
1. S. Korolev (U.R.S.S.) 2:05,57... 
19. A. Szekely 2:14,42 : 1 000 m — 
1. A. Ribin 1:20,89... 15. A. Sze
kely 1:26,76 ; 3 000 m — 1. S.
Ribianet (U.R.S.S.) 4:34,15... 7. T. 
Kopacz 4:49,65 ; 5000 m — 1. S. 
Korolev 7:36.20... 12. T. Kopacz
8:14,07 ; fete (37 concurente), 
500 m — 1. Scand Walter (R.D.G.) 
44,65... 20. Ibolia Szatmari 48,97 ; 
1000 m - 1. Natalia Kurova 
(U.R.S.S.) 1:30,64... 22. Ibolia Szat
mari 1:41,17; 1500 m - 1. Na- 
dejda Nasova (U.R.S.S.) 2:30,20...

23. Ibolia Szatmari 2:42,98 ; 3 000 
m — 1. Elke Vireng (R.D.G.) 
5:00,73... 19. Ibolia Szatmari 
5.'34,64.

CONCURSUL DE PATINAJ 
ARTISTIC „PRIETENIA"

Tradiționalul concurs inter
național de patinaj artistic 
„Prietenia", desfășurat Ia Ber
lin, a reunit sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România și 
U.R.S.S. Iată rezultatele. Bă
ieți : 1. Vitalie Jegorov
(U.R.S.S.) 10 — 135,34 p 12. 
Florin Gafencu (România) 75 — 
112,76 p ; 13. Marius Negrea 
(România) 94 — 104,42 p; ... 16. 
Gabriel Popa (România) 112 — 
91,20 p. Fete : 1. Carola Paul 
(R.D.G.) 7 — 134,94 p ;... 14. 
Viorica Nicu (România) 96 — 
103,00 p ; ... 18. Dana Elefterescu 
(România) 125 — 89,28 p ; 19. 
Andreea Szălâsi (România) 
133 — 81,36 p.

ION CAVASI, ÎNVINGĂTOR 
LA „DINAMOVIADA" DE SCHI

Pe pîrtiile din împrejurimile 
locaUUții Slask (U.R.S.S.) au 
început întrecerile „Dinamovla- 
del“ la schi alpin, tn proba mas
culină de slalom special, victoria 
a revenit sportivului român Ion 
Cavași, cronometrat în două 
manșe cu timpul de 1 :29.46, ur
mat de polonezul Jan Walkosz 
— 1:29,51.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA DALLAS

Rezultate înregistrate în pri
mii tur al turneului Internațional 
feminin de tenis de la Dallas 
(Texas) : Wendy Turnbull — 
Penaut Louie 6—1, 6—1 ; Kim 
Sands — Glynis Coles 4—6, 6—4, 
6—4 ; Yvonne Vermaak — Vir
ginia Ruzicl 6—7. 7—6, 7—6 ; Syl
via Hanlka — Sherry Acker 3—6, 
6—2, 6—3 ; Martina Navratilova — 
Beth Norton 6—1, 6—4.
• In turneul de la Poona (tere

nuri de iarbă) s-au înregistrat 
următoarele rezultate în califi
cări : Bucur — Pillay (India) 
6—2, 6—4 ; Bucur — Dhavale 
(India) 6—1, 6—2 ; Niculescu — 
Suren (India) 6—2, 6—4 ; Nîeu- 
lescu — P. Vljay 6—2, 7—5 ;

Bucur, Man caș — Vîlcloiu, Nicu
lescu 6—4, 7—6 ; Singh, Spang 
(India) — Bucur, Mancaș 6—3, 
3—6, 7—5. In turneul de la Hy
derabad, după ce au jucat în 
calificări, tenismanii români au 
evoluat pe tabloul mare. Rezul
tate : Bucur — Nandan (india, 
cîștigător Ia Poona) 3—6, 6—3,
6—4 ; -Bucur — P. Vijai 6—0, 
6—1 ; Bucur — England (Noua 
Zeelandă) 2—6, 6—7 ; Vilciolu — 
Hussain (India) 6—0, 6—2.

PETER MOLLER, ÎNVINGĂTOR IN 
„CUPA MONDIALĂ- LA COBORlRE

Ultima probă masculină de co- 
borîre din cadrul „Cupei Mon
diale" la schi s-a desfășurat la 
Lake Louise (Canada) șl a fost 
cîștigată de italianul Herbert 
Plank, cronometrat cu timpul de 
1:50,47. In clasamentul final al 
„Cupei Mondiale", la proba de 
coborîre, pe primul Ioc s-a situat 
elvețianul Peter Mtiller, cu 96 p. 
Lider ai clasamentului general 
se menține Ingemar Stenmark 
(Suedia) — 195 p.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE
Cu excepția „remizei de salon", 

consemnată după numai 12 mutări 
în partida Șubă — Ghițescu, cele
lalte intîlniri ale rundei a doua a 
Turneului internațional de șah al 
României a purtat — ca și cele 
ale reuniunii inaugurale — un ca
racter animat, de mare luptă. O 
realizare excelentă a obținut-o 
(cu negrele) campionul țării, ma
rele maestru Victor Ciocâltea, care 
a sancționat prompt micile ine
xactități ale lui Grilnberg. La mu
tarea 40, cînd a cedat, Griinberg 
se afla într-o poziție de ..zugz
wang" total !

Din nou, partide bune au jucat 
debutanții în Turneul internațio
nal al României Ștefanov șl C. 
Io nes cu. Primul a sacrificat spec
taculos o calitate contra Iul 
Chandler, obținind un foarte pu
ternic centru de pioni. In mo
mentul culminant al combinației, 
Ștefanov a avut (se pare) o mu
tare forțată (dar riscantă) dedș- 
tlg. El a preferat o continuare 
mai... liniștită șl a întrerupt intr-o 
poziție cu mari șanse de victorie. 
Ion eseu (cu negrele) l-a dominat 
pe Stoica (marcat de insuccesul 
din prima rundă). Finalul de tur
nuri și pioni, cu un pion in plus 
pentru Ionescu ar fi — potrivit tra
tatelor de teorie — cîștigat.

Marele maestru sovietic Beliavski 
a măcinat poziția lui Prandstetter

SAH
șl a întrerupt intr-un final de tur
nuri șl pioni superior. S-a între
rupt, de asemenea. partida 
Ghindă — Foișor, iar întîlnirile 
Grigorov — Kojder și Spiridonov 
— Groszpeter s-au încheiat re
miză.

In clasament, după două runde, 
conduc Ciocâltea și Kojder cu 
cite 1,5 p. Astăzi dimineață, de 
la ora 9, se reiau partidele între
rupte din primele două runde. 
Dupâ-amiază, de la ora 15,30, au 
loc intUnirile rundei a 3-a.

Valeriu CHIOSE
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BORG - ÎNVINS DE
CONNORS

La Copenhaga, în prezența a 
peste 3 000 de spectatori, a înce
put meciul de tenis dintre echi
pa S.U.A. și o selecționată eu
ropeană. După prima zi de în
treceri scorul este egal : 1—1 (A- 
drlano Panatta — Vitas Geru- 
laltis 6—l, 6—4, Jimmv Connors 
— Bjorn Borg 6—3, 6—2).

3 ZILE DE TENIS ÎN SALA FLOREASCA
(Urmare din pag. 1)

Participanții la ceremonie au 
fost salutați de general ÎL Ni- 
colae Stan, președintele Fede
rației române de tenis. Apoi, 
biletele scoase din urne de că
tre arbitrul neutru au dat ur
mătoarea ordine a jocurilor :

Joi, de Ia ora 15 :
Ilie Năstase — Hans Kary
Florin Segărceanu — Peter 

Feigl
Vineri, de la ora 16 :
Prezentarea echipelor
Năstase, Segărceanu — Kary, 

Feigl
(formațiile puțind fi schim

bate cu o oră înainte de în
cepere)

DESPRE 0 TINARA PERECHE,
VIITOARE CANDIDATĂ
înaintea Jocurilor Olimpice 

de iarnă de la Lake Placid, 
cele mai tinere speranțe ale 
patinajului artistic din 12 țări 
europene s-au reunit ia con
cursul internați o na) organizat 
In orașul Tychy, din apropie
rea centrului minier Katowice, 
din Polonia. Liliana Georges- 
cu-Bucșa, fosta noastră cam
pioană la perechi, a partici
pat, in calitate de arbitră in
ternațională, la această com
petiție, „ochiul" ei versat se- 
sizlnd următoarele:

.Am văzut băieți și fete 
etalîndu-șj măiestria in pro
be, de simplu, ca și La dans, 
copii în vîrstă de 11—15 ani. 
Programele cele mai bine pu
se 3a punct le-au prezentat 
dansatorii, care au ineîntat 
publicul prin grație, dar mai 
ales printr-o virtuozitate teh
nică precoce Din cele 11 pe
rechi Intrate în concurs, toate 
primind aplauze la sfîrșitul 
programelor lor. s-a detașat 
cuplu] sovietic Tatiana Glat- 
kova — Igor Szpilband Ta
tiana are 13 ani și 1.42 m înăl
țime. tar tgor 15 ani și 1,65 
m înălțime. Lucrează împreu
nă de doi ani si. in acest răs-

TA TITLUL MONDIAL
timp, cei doi mici dansatori 
au reușit să formeze una din
tre cele mal puternice perechi 
de dans ale generației lor. 
I-am urmărit atentă: alunecă 
pe gheață intr-un iureș ame
țitor, dar nu i-am văzut re- 
petînd aceiași pași de două 
ori. Flecare mișcare, fiecare 
gest se înlănțuiau. O sincro
nizare perfectă, dar totodată 
și multă independență din 
partea fiecăruia. Publicul a 
aplaudat puternic în timpul e- 
voluției lor și, în timp ce 
dansa surizînd, printr-un gest 
ștrengăresc și atît de copilă
resc, Tatiana saluta cu mina 
publicul, mulțumindu-i. Bine
înțeles că și arbitrii au fost 
cuceriți de promițătoarea e- 
voluție a micuților dansatori, 
dovadă notele acordate celor 
doi sportivi, toate peste cincL 
Maria Miller și Tadeus Mali
nowski — arbitrii I.S.U., ca 
șl Vinicio Toncelll (Italia) și 
Helde Maritczak (Austria), din 
iuriul de arbitraj la proba de 
dans, au recunoscut în aceas
tă foarte tînără pereche pe 
viitoarea candidată la titlurile 
mondiale, olimpice și europene 
ale acestui deceniu".

...ANTINEVRALGICE IN LOCUL 
BISTURIULOI IN BOXUL PROFESIONIST

Spre sfîrșitul anului trecut, boxul profesionist a făcut o noua vic
tima : tînârul boxer american Wiliie Classen a decedat în urma 
loviturilor primite in ring. Reacția au «-a lăsat așteptată șl după 
o lună. Comisia de box a statului New York (aici petreeîndu-se tra
gedia) a hotârît o serie de măsuri care ar urma să elimine dra
mele ringului profesionist. S-a decis, astfel, ca arbitrii (care adesea 
întrerup meciul prea tîrzîu, boxerul tn vădită dificultate fiind lăsat să 
încaseze pumni pînă nu se mal poate face nimic) să urmeze cursuri 
de neurologie, ca șl medicii comisiei, absențele de fa aceste lecții 
ducînd la ridicarea dreptului de a oficia; suspendarea automata pen
tru 90 de zile (in loc de 30, In prezent) o pugilistului care pierde 
prin k.o.; un examen serios al calificării profesionale a managerilor, 
oamenilor de colt 5* a antrenorilor; un examen neurologic după meci 
al tuturor boxerilor care au suferit răniri ta cap.

Din comisia care este însărcinată cu punerea în practică o aces
tor măsuri fac patte și cunoscuțH foști campioni mondiali Floyd Pat
terson Și Lull Rios, care au declarat că vor face, în următoarele 3 
luni, un recensâmînt al tuturor boxerilor, oficialilor șl medicilor din 
statul New York.

„Toate bune șl frumoase", cum se spune, dar structurile boxului 
profesionist - singurele, credem, vinovate de aceste drame repetate - 
n-au fost atinse. Așa incit pînă Ic punerea tn practică a masurilor 
promise, după numai o săptămînă o altă tragedie. Chiar în ajunul 
noului an, Tony Thomas, un „mijlociu" profesionist american de 20 de 
ani, a fost internat în spital In stare de coma, victimă a loviTurilor 
primite In cursul unui med la Spartenburg (Carolina de Sud) în care 
fusese făcut k.o., după ce făcuse în mal multe rîndurl cunoștință 
cu podeaua.

Măsurile luate de Comisia de box a statului New York par acum 
niște antinevralgice ce vor sâ înlocuiască bisturiul. Pentru că atîto 
timp cit interesele pugiliștilor sînt pe ultimul plan, dramele nu vor 
dispare din boxul profesionist.

LUCIAN OPREA

Uf

Sîmbătă, de la ora 15 :
Florin Segărceanu — Hans 

Kary
Uie Năstase — Peter Feigl
După fixarea programului 

exact, am solicitat opiniile res
ponsabililor celor două forma
ții. Conducătorul oaspeților, 
Rudolf Hoskowetz, fost jucător 
de tenis, ne-a declarat : „Noî 
sîntem mulțumiți de tragerea 
la sorț*- Sînt convins că va fi 
un meci frumos. Jucătorii noș
tri abia au sosit din Africa, 
unde au disputat un turneu in
ternațional, la Lagos, in Nige
ria. Feigl a și cîștigat concursul 
învingind în finală pe canadia
nul Fritz. Aici am venit cu o 
singură rezervă, Iteininger, în- 
trneit Stiegler nu și-a încheiat 
circuitul african. Sîntem încre
zători in meciul de la Bucu
rești, iar un rezultat de 3—2
— indiferent de partea cui — 
l-am socoti normal". Căpitanul
— nejucător al echipei noastre, 
Ghcorghe Viziru, ne-a spus, la 
rindul său : „Știm prea bine că 
nu e un meci ușor. întot
deauna partidele de Cupa Davis 
creează o anumită stare de spi
rit specială, împovărătoare pen
tru jucători. Dar ia fel de bine 
știm că — bizuindu-ne pe va
loarea Iui Năstase și ambiția 
tinărului Segărceanu — prima 
șansă este oricum a echipei 
noastre. Acest gind ne determi
nă să abordăm meciul cu cre
dința in victorie".

AU FOST RELUATE MECIURILE
DIN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

Aseară s«au desfășurat meciurile primei manșe din sferturile de 
finală ale cupelor europene de fotbal, lată rezultatele :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Hamburger S.V. 
Nottingham Forest 
Racing Strasbourg 
Celtic Glasgow

Dynamo Moscova
Rijeka
Arsenal
C.F. Barcelona

St. Etienne
V.f.B. Stuttgart
F.C. Kaiserslautern 
Eintracht Frankfurt

— Hajduk Split
— Dynamo Berlin
— Ajax Amsterdam
— Real Madrid

CUPA CUPELOR
— F.C. Nantes
— Juventus Torino
— I.F.K. Goteborg
— F.C. Valencia

CUPA U.E.F.A.
— Borussia MonchengLadbach
— Lokomotiv Sofia
— Bayern Miinchen
— Zbrojovka Brno

Meciurile retur sînt programate La 19

La Singapore, în turneul preo- 
llmpic (zona asiatică), selecțio
nata Singapore a întrecut eu 3—1 
(1—0) formația R.P.D. Coreene.

La Aberdeen rScoția). în meci 
retur pentru C.E. de tineret, se
lecționatele Scoției și Angliel au

1—0 (1—6)
0—1 (0—0)
0—0
2—0 (0—0)

0—2 (6—6)
0—6
5—1 (3—1) 
0—1 (0—1)

1—- (0-4)
3— 1 (2—1)
1-6 (0—0)
4- 1 (2-1)

terminat la egalitate : 0—0. Învin
gători in primul joc, eu scorul de 
2—1, fotbaliștii englezi s-au cali
ficat pentru semifinale.

Finala turneului pentru echipe 
de tineret de la Tașkent se va 
disputa între selecționatele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei.

TELEX • TELEX
ATLETISM • In ultima zi a 

campionatelor pe teren acope
rit ale S.U.A., care s-au desfășu
rat la New York, Earl Beli a cîș
tigat proba de prăjină, cu rezul
tatul de 5,54 m. Alte rezultate. 
Mas-culin : 600 yarzi — Mark En- 
yeart 1:09,2 ; 1 milă — Craig Mas- 
back 4:02,2 ; feminin : 830 yarzi
— Madeline Manning 2:04,2 ; 
greutate — Nauren Seldler 17.39 m.

BASCHET a în meci tur con
țin d pentru semifinalele .Cupei 
cupelor" (masculin), echipa ita
liană Gabetti Cantu a învins în 
deplasare, cu 93—92 (56—59), for
mația B.C. Barcelona. • Selecțio
nata feminină a Cubei, aflată în 
turneu în Cehoslovacia, a susți
nut un meci amical la Poprad cu 
echipa țării gazdă. Baschetbalis
tele cubaneze au obt’nut victoria 
CU 64—39 (33—17).

CICLISM a Turul Corsicei s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
francez Gilbert "Duclos Lassalle, 
urmat de coechipierul său Michel 
Laurent — la 1 sec. și de portu
ghezul Joaquim Agdstlnho — la 
35 sec.

SCHI • Proba masculină de 
slalom special de la Piancavallo 
(Italia) a revenit schiorului sue
dez Bengt Fjaellberg In clasa
mentul general al „Cupei Euro
pei" continuă să conducă Tiziano 
Bieller (Italia). cu 12? p » în 
concursul de schi fond de La 
Sapporo, suedezul Hans Persson 
a cîștigat cursa de 15 km cu 
timpul de 51:49,28. Proba de sări
turi cu schiurile de la trambulina 
de 90 m a revenit finlandezului 
Kari Ylianttila, cu 245.5 p (să
rituri de 108 și 105,5 m)

ȘAH a în turneul de la Reyk
javik, după 9 runde, conduce Ku- 
preicik (U.R.S S.) cu P (D.
urmat de Sosonko (Olanda) 6 Va p.

TENIS a In turneul de la Cairo, 
Kjell Johansson l-a eliminat cu 
3—6, 5—3, 6—0 pe olandezul Tom 
Okker, iar francezul Patrice Domin
guez a dispus cu 6—1. 7—6 de 
americanul George Hardie.
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