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PENTRU ÎNDEPLINIREA HOTARIRILOR
CONGRESULUI AL XI-LEA AL PARTIDULUI

ENTUZIASTĂ ANGAJARE 
in marea întrecere socialistă
p entru poporul 

noul 
sub 
spectivelor luminoase 
și însuflețitoare pe care 
le-a deschis Congresul 
al XI-lea al partidu

lui, perspective ce își găsesc o 
strălucită expresie în Progra
mul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României 
spre comunism. Puternic sti
mulați de cuvintele tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, rosti
te la încheierea lucrărilor Con
gresului partidului — „Acum 
este necesar să trecem cu hotă- 
rîre la muncă în toate dome
niile de activitate, pentru reali
zarea în cele mai bune condi- 
țiuni a tuturor obiectivelor 
care vor asigura ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație socialistă" 
— oamenii muncii din întrea
ga țară își consacră energiile 
și capacitățile lor creatoare în
făptuirii obiectivului național i 
cincinalul înainte de termen.

în acest început de an, în 
care țara întreagă pregătește 
alegerile de la 9 martie pen
tru Marea Adunare Națională 
și consiliile populare, colecti
vele, unor unități fruntașe din 
industrie, construcții, agricul
tură, transporturi, din cerce- 
tare-proiectare și din alte ra
muri de activitate și-au luat 
angajamente mobilizatoare, che- 
mînd la întrecere toate uni
tățile din sectoarele respective. 
Sînt chemări care constituie o 
expresie puternică a voinței 
unanime a clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității de 
a munci mai bine, mai eficient, 
pentru a îndeplini istoricele

an a 
auspiciile

nostru, 
început 

per-

Hotărîri ale Congresului al 
XI-lea.

în legătură cu aceste che
mări la întrecere, consemnăm, 
cu multă satisfacție, înscrie
rea, printre celelalte obiective, 
a unora care urmăresc să con
tribuie la dezvoltarea mișcării 
de educație fizică și sport, a- 
menajarea de noi spații verzi, 
de agrement și de joacă pen
tru copii. întîlnim astfel de 
proiecte în chemarea Consiliu
lui popular al județului Sucea
va și, mai ales, în aceea lan
sată de Consiliul popular al 
comunei Gîrla Mare, județul 
Mehedinți. Locuitorii comunei 
mehedințene se 
printre altele, să 
manifestări sportive de masă, 
întreceri sportive și 
la sfirșit de săptămînă și în 
finalul campaniilor agricole, 
excursii în țară pentru coope
ratorii și muncitorii din co
mună.

în răspunsurile lor, care 
cuprind obiective de mare im
portanță economică și socială, 
celelalte consilii populare ju
dețene, orășenești și comunale 
își propun să meargă pe ace
eași linie a sprijinirii dezvol
tării continue a educației fizi
ce și sportului — sarcină izvo- 
rîtă din Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973 —■, contribuind 
astfel la mobilizarea tineretu
lui, a oamenilor muncii la o 
activitate fizică și recreativă 
cit mai variată și mai bogată, 
la sporirea patrimoniului spor
tiv prin realizarea unor ame
najări simple, zone de agre
ment, spații de joacă pentru 
copii.

angajează, 
organizeze

4 
turistice
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Recent, federația și-a făcut pu
blică intenția de a aduce unele 
modificări sistemului competițio
nal, în scopul ca el să se adap
teze mai bine posibilităților reale 
ale fotbalului nostru, pe care să-1 
servească în ridicarea cotei sale 

, valorice generale, realizîndu-se, în 
același timp, și o reducere (co
respunzătoare unor necesități ge
nerale) a cheltuielilor 
cest supradimensionat 
vigoare le comportă.

Nu ne aflăm încă 
detaliilor, dar din cite sîntem in
formați, măsura vizează — în 
esență — o reducere a numărului 

'•^■tle echipe participante la siste- 
■*  mul divizionar, număr care (în

pe care a- 
sistem în

în posesia

a
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DUMINICA DUPĂ AMIAZA, IN PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII

Sîmbâtâ 11 ianuarie 1975

Aseară, în derbyuî semifinalelor,
@ Reprezentativa U.R.S.S. a obținut o

La capătul unui veritabil 
raton handbalistic, programat 
cea de a Vl-a ediție a C.M. uni
versitar, întrecerile începute 
4 ianuarie se vor încheia dumi- . 
nică. In Palatul Sporturilor și 
Culturii își vor disputa titlul 
mondial reprezentativele Studen
țești de handbal ale ROMÂNIEI 
și UNIUNII SOVIETICE, neîn
vinse în această dificilă competi
ție care a angajat o bună parte 
din elita handbalului mondial. 
Medaliile de bronz și le vor dis
puta formațiile Poloniei și Spa
niei. O dovadă certă a echilibru
lui de forțe care a caracterizat 
acest campionat mondial este fap
tul că puternica formație a Iugo
slaviei va juca cu Cehoslovacia 
doar pentru locurile 5—6, la 
iești, alături de echipele R. 
Germania și Bulgariei, care 
curează pentru locurile 7—8.

ma
de

la

Fondul insuficient de jucători de

numărului de formații cuprinse in

Divizia A in diverse țări europene: predomină formula

România a întrecut la scor Iugoslavia
victorie netă

Echipa masculină a României a 
obținut dreptul de a juca în 
nala mare" 
torie în 
iugoslavi, 
Palatul 
turii. Ea 
terii 
procedee, 
los și eficient. Formația 
niei are duminică dificila 
ne de a-și apăra titlul de cam
pioană universitară a lumii 
fața redutabilei reprezentative 
Uniunii Sovietice. Alcătuită

„fi- 
printr-o splendidă vic- 

fața handbaliștilor 
realizată aseară în 

Sporturilor și Cul- 
și-a îneîntat supor- 

printr-o largă gamă de 
printr-un joc spectacu- 

eficient. Formația Româ- 
misiu-

în partida cu Cehoslovacia
jucători de valoare recunoscută 
pe plan internațional, echipa 
victică va fi, fără îndoială, 
partener demn de o finală 
caracter mondial.

Așadar, duminică, de la 
16,45, cînd este programată ___
nirea pentru locurile 3—4, și pînă 
la 19,10, cînd se încheie parti
da care va desemna noua cam
pioană a lumii, vom fi — în 
latul Sporturildr și Culturii 
martorii galei festive a celui 
al VI-lea C.M. universitar 
handbal.

SO
LI n
CU

ora 
întîl-

Pa-

activitatea de

valoare implică o reducere

performanță

cu 16 echipe

Se impun soluții mai economice, mai ales la eșaloanele inferioare

urma unei prea îngăduitoare și- 
optimiste orientări intervenite în 
anii precedenți) a atins actual
mente recordul de 264 ! (18 în 
54 în B și 192 în C I).

Pornind de la ideea de bază 
sistemul competițional trebuie 
servească — înainte de orice alte 
considerente — creșterea calitati-

A,

că 
să

vă a unui sport, promovarea re
gulată, ritmică a valorilor, să 
conducă spre un nivel spectacular 
corespunzător cerințelor publicu
lui, concluziile asupra eficienței 
actualei formule competiționale 
nu sînt, după părerea noastră, fa
vorabile, de natură a pleda pen
tru viabilitatea și vigoarea sa. 
Dimpotrivă, ni se pare în afara 
oricărei discuții aprecierea că. în 
ansamblul lor, competițiile noastre 
interne, la toate eșaloanele, lasă 
destul de mult de dorit, aceasta 
fiind, de altfel, și concluzia con
sfătuirii din decembrie a cadrelor 
tehnice din fotbal.

Nivelul general al Diviziei 
nu ne poate satisface și — în 
fara unor considerente ținînd 
calitatea și intensitatea instruirii, 
de conștiinciozitatea în pregătire, 
de lipsa de receptivitate față de 
ceea ce este nou în metodica de 
antrenament din fotbalul mondial 
avansat — credem că nu greșim 
dacă legăm această rămînere în 
urmă și de o altă realitate, a- 
ceea că — deocamdată — nu dis
punem, pe plan național, de un

Infiltrat pe semicercul advers, Radu 
echipa României, cu toată

REZULTATE TEHNICE
GRUPA SEMIFINALA 1 : Spa

nia — R. F. Germania 25—18 
(10—7), U.R.S.S. — Cehoslovacia 
30—21 (12—8).

GRUPA SEMIFINALA II : Româ
nia — Iugoslavia 22—14 (11—5),
Polonia — Bulgaria 20—15 (11—6).

Voin.a va înscrie un nou gol pentru 
opoziția iugoslavului Timko

CLASAMENTE
1. U.R.S.S.
2. Spania
3. Cehoslovacia
4. R.F. Germania

1. România
2. Polonia
3. Iugoslavia
4. Bulgaria

3 3 0 0
3 2 0 1
3 10 2
3 0 0 3

80-54 6
61-54 4
51-58 2
43-69 0

3
3
3
3

3
1 
1
0

0
1
1 
0

0 
1
1
3

73-51 
59-55 
51-54
45-68

6
3
3
0

PROGRAMUL
ediții a C.M. de handbal

lala

Radu URZICEANU
PITEȘTI,

(Continuare in pag. 4—5)

ora 
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0 
0
1
1

0
1
1
1

4
2
1
1

2
2
2
2

3-4)
1-2)

7-8)
5-6)

2 
1 
0
0

(locurile 
(locurile

48-39
45-41
30-33
26-36

1. Franța
2. Japonia
3. Tunisia
4. Italia

A 
a- 
de

(locurile 
(locurile 

ora 18.

ile 9-12)

- JAPONIA
FRANȚA

- BULGARIA
- CEHOSLOVACIA

Simbătă fiind zi de pauză, întrecerile 
universitar ae încheie duminică, după

Culturii

- SPANIA
- U.R.S.S. 
televiziune, de

celei de a Vl-a 
următorul program :

TURNEUL
LE 9—12 : 
19—^16 (11—9),
22—12 (15—6).

PENTRU LOCURI-
Franța — Tunisia 
Japonia — Italia

Sala spoiturilor (pentru

10 : TUNISIA
11.15 : ITALIA

FINALELOR

I
la hochei.-K

*
*

in zonele de munte oferă amatorilor de a 
iarnă condiții excelente. Ca atare, fiecare

Zăpada bogată căzută 
practica sporturile de 
sfirșit de săptămână înregistrează mii de tineri și tinere care urcă 
pe munte pentru a schia. Imaginea de mai sus, surprinsă la Pre

deal de fotoreporterul nostru Pragoș Neagu, este grăitoare
detbyul STEAUA - DINAMO 

__ ________________!

Azi si miine,

BUCUREȘTI, Palatul Sporturilor și 

ora 16.45 : POLONIA
ora 18 : ROMANIA

Partida se transmite in întregime 

PLOIEȘTI, Sola Victoria

10 • R.F. GERMANIA
11.15 : IUGOSLAVIA

' O CEI MAI BUNI SCHIORI ROMÂNI VOR CONCURA 
SÎMBÂTÂ Șl DUMINICĂ LA POIANA BRAȘOV Șl PREDEAL 
® T. Marcu — Toma Ovici și D. Hărădău — Th. Emmrich

. (R-D.G.) în semifinalele „Circuitului României" |a tenis
L—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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O PIESĂ CU TEMĂ SPORTIVĂ

RELANSAREA MOTOCICLISMULUI BUCUREȘTEAN
„ultima cursa»

de Horia Lovinescu

Motociclismul se numără prin
tre sporturile aplicative care pot 
contribui la pregătirea tehnică 
multilaterală a tinerei generații. 
Este firească, deci, preocuparea 
pentru dezvoltarea activității a- 
ccstei discipline. Anul care a tre
cut a evidențiat o seamă de sec
ții puternice — cum pint C.S.M. 
(Reșița), Steagul roșu , (Brașov), 
Flacăra (Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), I.T.A. (Tg. Jiu), 
I.R.A. (Tg. Mureș) și altele —, 
precum și unele inițiative valoroa
se în ceea ce privește propaganda 
pentru sportul cu motor i organi
zarea etapelor de campionat la 
motociclete românești (Zalău și 
Tulcea), o seamă de competiții lo
cale etc.

Faptul cel mai îmbucurător II 
constituie, însă, relansarea moto- 
ciclismului bucureștean. Este vor
ba, în primul rînd, despre secția

RADIOCLUBUL PLOIEȘTI ÎNTR-UN NOU SEDIU
Recent, prin grija Consiliului popu

lar al municipiului Ploiești, radlo- 
clubul județean s-a mutat într-un 
nou sediu, in Piața 16 Februarie. 
Acolo, radioamatorii au la dispozi
ție o sală pentru cursurile de pre
gătire și pentru antrenament la te
legrafie, o încăpere unde va func
ționa stația de emlsie-recepție 
YO9KAG, o alta pentru stația colec
tivă de recepție YO9—586, un labora
tor dotat cu instalațiile necesare.

Șeful radioclubului, tovarășul I. 
Stroe, ne-a asigurat că în curînd vor 
fi reluate cursurile pentru Începători, 
așteptate cu interes de mulți tineri 
din localitate. De asemenea, a fost 
selecționat un lot de 20 de sportivi 
— băieți și fete — care se antrenea

de motociclism din cadrul CSMB 
care, prin munca entuziastă a u- 
nui colectiv de animatori, ai aces
tui sport, printre care Armand 
Vrînceanu. Cristea Negulescu, 
F. Filip.. Gheorghe Didescu și al
ții, a strîns în jurul ei peste 200 de 
posesori de mașini. Mulți dintre 
ei sînt motQCicliști eu vechi state 
de serviciu, la care se alătură nu
meroși începători, printre care și... 
23 de fete. întîlnirile săptăminale 
ale sportivilor motocicliști, la se
diul din str. Bateriilor nr. 33, 
constituie o adevărată școală a e- 
ducației tehnice și rutiere, un va
loros schimb de experiență în 
ceea ce privește tehnica și tactica 
în întrecerile moto. O activitate 
interesantă, cu numeroase acțiunii 
moto-turlstice, s-a desfășurat și 
în cadrul secției Arhitectura, ca 
și în alte secții din Capitală. Ea 
s-a concretizat, spre satisfacția

ză în vederea concursurilor de „vî- 
nătoare de vulpi". Pentru aceste 
concursuri se construiesc și o serie 
de receptoare moderne.

De o atenție deosebită se bucură 
și concursurile de telegrafie — sală. 
Prin transferarea campionului repu
blican, maestrul sportului Gheorghe 
Cîmpeanu, de la Constanța la Plo
iești, echipa radioclubului prahovean 
s-a întărit considerabil și concurează 
cu bune șanse: la apropiatele cam
pionate republicane. Și încă o nou
tate. Peste puțin timp vor avea loc, 
în noul sediu, examene pentru ob
ținerea indicativului de emițător-re- 
ceptor, la care vor putea lua parte 
absolvenții cursurilor de pregătire 
din anii trecuțl. (E. R.). 

numeroșilor iubitori ai acestui 
sport, într-un bogat calendar com- 
petițional. în afara campionatului 
municipal de îndeminare, desfă
șurat în opt etape, au .fost orga
nizate. cu sprijinul 'efectiv al 
C.M.B.E.F.S., 'un campionat de re
gularitate, deosebit de populat ; 
s-au desfășurat cîteva acțiuni mo- 
to-turistice de mare atractivitjite 
la Cîmpina și Moreni, la Brașov 
și în alte localități. Evenimentul 
cel mai de seamă l-a constituit 
Concursul de viteză pe circuit, 
desfășurat în cartierul Titan, un 
spectacol deosebit ds reușit, care 
a atras peste 50 000 de spectatori. 
Sezonul s-a încheiat cu o compe
tiție de îndemînar.e, desfășurată 
în Parcul 23 August, combinată cu 
întreceri de parașutism și tir.

în atenția comisiei municipale 
de motociclism se află însă și o 
serie do obiective care nu au pu
tut fi rezolvate în anu-1 trecut. 
Principalul este acela al asigurării 
unei baze bine dotate, unde mo- 
tocicliștii să-și poată întreține și 
repara mașinile, să găsească spri
jinul tehnic de specialitate atit 
de necesar. Un alt obiectiv este 
acela al găsirii unor trasee adec
vate competițiilor moto, în ma
rile cartiere ale orașului, trasee 
care să fie cît mai accesihile pu
blicului. Există, de asemenea, pre
ocupare pentru organizarea unor 
competiții populare de îndemînar.e, 
de regularitate, a unor acțiuni 
moto-turistice de amploare;

Motociclismul bucureștean a pă
șit în noul an cu speranța lărgirii 
și mai promițătoare a activității.

V. T. MUREȘ

După ce cîndva cîrtise oarecum îm
potriva sportului, Tudor Vianu — 
clupă prima sa întîlnire adevărată cu 
lumqa sportului — a notat în jurna
lul său, alături de elogii la adresa 
antrenamentului sportiv : „Pindar a 
cîntat pe atleții greci. Poate că un 
scriitor de-al nostru se va o- 
pri o dată în fața aspectelor 
atît de . atrăgătoare ale spor
tului și ale oamenilor săi*.  As
tăzi : lucru făcut, în c.îteva dome
nii ale beletristicii, iar de curînd —* 
pentru prima oară — și în literatura 
scenei. Mu, Horia Lovinescu nu se 
înșeală (prin întrebarea pe care și-o 
pune în caietul-program) ; el a ata
cat o temă inedită in teatrul nostru.

Pentru că sportul s-a instalat fără 
jenă în viața de toate zilele a omu
lui modern, dramaturgia nu putea 
întîrzia în a-1 lua în seamă. Doar 
în ultimul an, vești disparate ne 
semnalează prezența unor piese cu 
temă sportivă pe scenele europene. 
La Londra s-a jucat ,*The  Changing 
Room” (Vestiarul) — portretul crud 
al unei echipe de rugby, care nu 
este deeît transpunerea teatrală a 
romanului (și filmului) Lui David 
Storey, „Viață sportivă**.  La Nisa s-a 
jucat „Lunga călătorie a căpitanului 
Ulise“ de A. C. Charpentier, care re
povestește odiseea căpitanului unei 
echipe de rugby plecată în deplasa
re. Ultima noutate în materie ne 
vine tot din Franța, unde Claude 
Coufortăs a scris piesa „Maratonul4*,  
pe care o joacă doi bravi (și spor
tivi) actori care înconjură, perorind, 
timp de 2 ore, sala de spectacol...

Horia Lovinescu a ținut să ne ofe
re o bucățică prelucrată din reali
tatea noastră, creionînd elegant un 
mediu sportiv, cu eroi-atleți, cu 
bucuriile, traumele și dramele lor, la 
fel de lumești ca ale oricui. Dar 
înainte chiar de. a descoase piesa, să 
recunoaștem meritul autorului și 
să-i mulțumim pentru opțiune. Cînd 
un dramaturg cu o vastă operă la 
activ alege sportul ca temă pentru 
piesa sa „Ultima cursă.**,  lumea spor
tului însăși îi este datoare un oma
giu necondiționat.

Firește că, în raport cu cronicarii 
teatrali, unghiul nostru de vedere 
poate fi diferit, pentru că pe noi •—• 
dineolo de abilitatea, țesăturii drama

tice, de calitățile regizorale sau de 
virtuozitatea actorilor — ne va pre
ocupa în primul rînd regăsirea unui 
cadru, unei ambianțe, unei proble
matici specifice. Din acest punct de 
vedere, piesa ne-a captivat, datorită 
în bună parte și mijloacelor moderne 
folosite — de pildă, secvențele filma
te de Boris Ciobanu, intercalate în 
imagini olimpice mtincheneze, sau 
vocea lui Cristian Țopescu, a cărei 
delirantă apariție, în final, ne trans
pune din sala teatrului Nottara 
direct pe stadion.

Pentru a nu vă lipsi de ineditul 
scenelor, nu vom povesti subiectul 
piesei în detaliu. Personajele sînt : 
doi frați, atleți — unul pe panta 
coborîtoare a carierei sale sportive, 
iar celălalt într-o ascensiune condi
ționată de tutela fratelui mai mare 
Idolatrizat; o actriță care pare să fie 
pandantul feminin al „vedetei» spor
tive ; o fermecătoare adolescentă a- 
sportivă ; un antrenor și un activist 
de federație. Din arsenalul proble
maticii sportive sînt prezente destule 
elemente: pregătirea ascetică („noi 
sîntem un fel de ^călugări**),  idealul 
sportiv („recordul e important sau 
efortul de a te depăși ?“), concuren
ța și solidaritatea atletică, urmărirea 
succeselor cu orice preț și bărbăția 
de a trece peste eșecuri, frumusețea 
actului sportiv și prețul efortului fi
zic nemăsurat. Horia Lovinescu a 
arătat multă înțelegere și sensibili
tate în abordarea temei. Deși nu s-ar 
cădea, după atîtea elogii, trebuie să 
spunem că autorul a trimis în lume _ 
imaginea unui mare performer tră- 
ind în condiții de opulență Ireale, 
eroare scuzabilă doar ca o licență 
de compoziție sau ca o hiperbolă 
scenică.

Să mulțumim pentru performan
țele lor (adesea sportive) și actori
lor Ștefan lordache, Emil Hossu, Me
lania Cîrje, Marga Barbu, Dorin Var
ga și Ion Punea, ca și regizorului 
George Rafael. Sîntem siguri că cele 
două acte vor avea mare succes la 
public, preSum sîntem convinși că, 
într-o bună zi, piesa va furniza ma
terialul brut pentru a admirabilă 
transpunere cinematografică, plină 
de poezie.

Victor BĂNCIULESCU

distanțe. Și, nu de puține ori, „meciul" 
dintre galerii este mai frumos deeît cel 
de pe teren I Bineînțeles, atunci cînd 
se respectă legile sportivității, cînd 
spectatorii iubesc, în primul rînd, fot
balul.

FLORIAN DINCA, SATU MARE. Am 
reținut „dialogul" cu Politehnica lași :
- După clasament, aș spune 
C-ați pierdut o... sesiune !
Voi (glumind ca-ntotdeauna) :
— Una, da I Dar mai e una I

MARIN TEODOR, FOCȘANI. 1. Ține
rea de statistici într-un soort sau în altul

DUMITRU HERTEA, HAȚEG. De la în
ființare, U.T.A. a jucat numai în Di
vizia A. In unele ediții — de pildă, în 
1956—67 — arădenii au fost Ia un pas 
de retrogradare, dar au prins ultimul... 
vagon al Diviziei A. De-otunci, însă, 
U.T.A. n-a mai cunoscut astfel de mo
mente.

MIHAI MIHAILESCU, BUCUREȘTI.
Sinteți „stelist" de 25 de ani, deși abia 
ați plecat pe 30 d,e ani. Dar, între 1—5 
ani cu cine ați ținut ? Cu Dinamo ? 
Sinteți convins că Steaua va ciștiga Cupa 
și se va clasa, în final, pe locul al 
doilea în campionat și nu știți cum o să 
se descurce, în acest caz, cu participa
rea la competițiile europene ? Numai 
încurcături de acest fel își doresc cei 
da la Steaua I Vor participa la „Cupa 
cupelor", iar la „Cupa U.E.F.A." va lua 
parte formația ce se va clasa pe locul 
al patrulea în campionat ; 2. In ediția 
1969—70 a campionatului : Dinamo — 
C.F.R. Clqj 3—1, in tur, C.F.R. Cluj — 
Dinamo 2f-1, în retur. Deci, așa cum 
susțineți dV.

AEROMODELIȘTI1

DE LA ARHITECTURĂ

Membrii secției de aeromodelism de la Institutul de Arhitectura 
Mincu" din Capitală s-au „retras", in zilele vacanței, in ambianța plăcută 
a atelierului de aerombdelism. Secția, condusă de inimosul student An
drei Mihai, din anul V (pilot sportiv), se bucură de tot sprljiml din par
tea conducerii Institutului (prin tov. prorector Tiberiu Banedek), astfel 
că, pentru anul 1975, băieții de la Arhitectura se anunță concurent) se
rioși in probele de machete ale campionatului republican.

Foto : Ș,t. CIOTLOȘ

VASÎLE S1MULESCU, TIMIȘOARA, 
primit catrenul adresat lui Cassius Clay. 
Unde este, insa, poanta. In grabă, 
uitat să ne-a trimiteți. I

ați

e- 
de

caz, 
pe

once 
ccnta

MICII MEȘTERI MARI“ DE LA A. S■>
CIMENTUL TURDA

IOAN SUCIU, CIMPIA TURZlI. O 
chipâ căreia îi s-a. ridicat dreptul 
organkzare pe una sau mai multe etape 
va juca meciurile programate „acasă" 
în a l-t oraș, situat ta 60 de kilometri 
depărtare. Bineînțeles, acești 60 de kilo
metri nu. sînt măsurațj, ca la atletism, 
cu ruleta*.  C-or fr numai 59...

presupune multă pasiune și 
cheltuit în acest scop.. ȘI, în 
statisticienii amatori nu pot 
alte surse de informații deeît cele pe 
care le-au avut la îndemînă. Dacă nu 
le-au înregistrat la timp, evidența este 
greu de refăcut, apelîndu-se la al ți sta
tisticieni. Gîndiți-vă cîte eforturi trebuie 
să depună 
documentare 
dintre Chris 
„căzut" din

aceștia pentru propria lor 
; 2. Proiectata căsătorie
Evert și Jimmy Connors a 

motive necunoscute.

Ilustrații : N. CLAUDIU

în aceste zile se împlinesc 20 
de ani de cind, pe lingă fabrica 
de ciment din Turda, a luat fi
ință, din inițiativa „unui tinerel 
venit de pe la București" — cum 
își amintește cineva de instruc
torul de atunci — un cerc de 
aeromodele. Ideea a prins repede 
rădăcini. Zeci de iubitori ai avia
ției s-au înscris în acest cerc să 
învețe a construi mici aparate de 
zburat. Instructorul de atunci, en
tuziastul tînăr care a pus bazele 
unui nou sport la Turda — mode- 
lismul, — Gheorghe Barbu, este 
actualmente antrenor voluntar la 
secția de modelism de la A S. 
Cimentul Turda, maestru al spor
tului și președinte al comisiei de 
modelism din municipiul de pe 
Arieș.

Evenimentul aniversării a două 
decenii de activitate merită a fi 
consemnat, -nu numai pentru per
severența în muncă a „micilor meș
teri mari", elevi ai instructorului 
Barbu, ci mai ales pentru rezulta
tele înregistrate, pentru entuzias
mul cu care modeliștii turdeni au 
participat, de-a lungul anilor, la 
zeci și zeci de competiții Numai 
din anul 1963 încoace, modeliștii 
de la A. S’. Cimentul au cucerit 64 
de medalii republicane, zeci de cu-

■

Pag, o 2 a Sportul

unor spor-

pe antre- 
și pe aju- 
de a atra- 
spre acest

pe si diplome, & medalii și tro
fee internaționale. Din inițiativa 
secției, cu sprijinul asociației, al 
conducerii întreprinderii și al or
ganelor locale, in ultimii ani au 
fost organizate ia Turda șase con
cursuri cu participarea 
tivi de peste hotare.

Ideea care îl animă 
norul Gheorghe Barbu 
toarele sale este aceea 
ge cit mai mulți tineri 
sport tehnico-aplicativ. Așa se ex
plică faptul că aici excelează Ju
niorii.

„Pe măsură ce cresc — ne spune 
Gh. Barbu — își iau zborul, iar 
eu mă bucur văzindu-i afirmin- 
dtt-se in alte localități din țară, 
unde se stabilesc cu serviciul".

Secția de modelism de la Cimen
tul se numără printre puținele din 
țară în care se practică mai multe 
discipline modelistice : aeromode- 
lismb navomodelism, rachetomode- 
lism și automodelism. Juniorii de 
la aeromodele dețin, in perioada 
1970—1974. titlurile de campioni re
publicani la „captive" și (in 1974) 
la „libere". 5 titluri individuale, 
prin N. Deac, V. Sabău, T. Po
dar Ion Lup și Andrei Baboș (tri- 
plucampion, un real talent in a- 
cest sport). De asemenea, smt ciș- 
tigători ai cttorva titluri individu
ale de campioni la rachetomodele 
ji deținători ai mai multor locuri 
fruntașe la navomodele. Zestrea 
materială a secției nu e6te prea 
bogată (multe materiale au fost 

procurate prin forte proprif — co
lectare de fier vechi — și prin alte 
initiative), dar modeliștii o folo
sesc' cu chibzuință. Merită, evident 
țibtă urna dintre frumoasele Eeali- 
ziri privind baza materială : prin 
muncă patriotică; eu sprijinul con
ducerii întreprinderii, a fost ame
najată o, bază cu totul inedită — 
un bazin din beton, aproape de 
malul ArieȘului, cu. dublă funcțio
nalitate. Umplut cu apă. el ser
vește Ca „teren1' pentru navomo. 
dble. iar golit poate fi folosit ca 
pistă regulamentară pentru aero- 
modele captive și automodele.

Pentru succesele înregistrate în 
cele două decenii de activitate, 
modeliștii de la Cimentul Turda, 
ii frunte cu instructorul lor, me
rită călduroase felicftăTi.

Viorel TONCEANU

Luni, 13 ianuarie a.c., la orele 12,30
Conferința pe tema : ORIENTĂRI Șl TENDINȚE IN OBIECTIVIZAREA 

POTENȚIALULUI SPORTIVILOR
Centrul de cercetări al C.N.E.F.S. șl Consiliul municipal pentru 

educație fizică și sport, în colaborare cu Universitatea populară Bucu
rești, anunță conferința pe tema : „Orientări și tendințe în obiectivi
zarea potențialului sportivilor**.

Expunerea va fi făcută de prof. Ilie Stupineanu, cercetător științi
fic. Va urma un film artistic.

PAVEL NICOLAE, PLOIEȘTI. Iiie Nos- 
tase. ore 1,82 m. Jimmy Connors este cu 
un... centimetru mai mic. ion Țiriac este 
mai înalt decit cmîndoi : 1,85 m. Evi
dent. Stan Smith este și mai înalt : 
1.92 m.

EUGEN MUSCA, TG. MUREȘ. în fi
nala turneului de la Madrid (octombrie 
1974)-, Ilie Năstase l-a învins pe Borg 
în 5 seturi. Ultimul set : 6—4.

TITUS DORNEA, CRAIOVA. Calda sim
patie cu care iubitorii fotbalului în
conjoară o echipă sau alto este un ele
ment pozitiv, ilustrat și prin numărul 
mare de suporteri care însoțesc echipa 
favorită în deplasări, adesea la mari

LOTO - PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

Concursul Pronosport de mîine, 
duminică 12 ianuarie 1975, cuprinde 
interesante și echilibrate întîlniri din 
campionatul italian, diviziile A și B. 
După cum publicistul italian. Cesare 
Trentini scria în corespondența sa 
pentru ziarul „Sportul**,.  victoria lui 
Lazio, campioana Italiei, asupra li
derei clasamentului, Juventus. re
lansează interesul pentru campionat. 
Vă reamintim întîlnirile cuprinse în 
programul concursului Pronosport de 
mîine :

I. Ascoli — Bologna ; II. Cesena
— Cagliari ; III. Fiorentina — Lazio; 
IV. Juventus — Ternana ; V. Lane- 
rossi — Inter; VI. Milan — Varese; 
Vn. Napoli — Torino; VIII. Roma
— Sampdoria; IX. Fogia — Brindisi; 
X. Palermo — Avellino; XI. Parma 
—■ Catanzaro; XII. Perugia — Ata- 
lanta; XIII. Taranto — Novara.

Vă reamintim că azi este ultima zi 
pentru completarea și depunerea 
buletinelor Pronosport.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGExEA 
LOTO DIN 10 IANUARIE 1975. Fond 
general de cîștiguri : 1 677 314 loi din
care 836 417 lei report. EXTRAGEREA I: 
22 11 67 48 16 60 24 82 29; EXTRAGE
REA a il-o r 73 71 72 18 6 49 81 5 53. 
Plata cîștigurHor se va face în Capitala 
începlnd din 20 ianuarie pînâ la 10 
martie, în țară din 23 ianuarie pînâ la 
10 martie, 1975 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 25 ianuarie 
1975.



PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE, A SPORTULUI
odul de îndeplinire a sarcinilor reieșite 
din Hotărîrea Plenarei C.C. 
din februarie-martie 1973 cu 

dezvoltarea continuă a educației 
sportului a făcut, cu cîtva timp 
obiectul unei consfătuiri organizată 
Executiv al Ministerului Educației 
mîntului.

La această consfătuire, la care au fost pre- 
zenți tovarășii Constantin Manolescu, ad
junct al ministrului Educației și Învățămîn
tului, Emil Ghibu, secretar al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport, repre
zentanți ai C.C. al U.T.C., au participat ins
pectorii metodiști cu problemele de educa
ție fizică și sport de la inspectoratele școlare 
județene și din municipiul București.

Au fost dezbătute, cu acest prilej, modali
tățile de exercitare a muncii de îndrumare și 
control de specialitate asupra cadrelor di
dactice care predau educația fizică în învă- 
țămîntul preșcolar, general și liceal și a avut 
loc un fructuos schimb de păreri privind des
fășurarea și conținutul orelor de educație 
fizică, activitatea sportivă de masă șî de per
formanță a elevilor.

O sinteză a obiectului consfătuirii o pre
zentăm în pagina de față.

al P.C.R. 
privire la 
fizice și 

în urmâ, 
de Biroul 

și Tnvâță-

CONTINUITATEA, CONDIȚIE A SUCCESULUI
Așa cum a subliniat în intervenția sa 

varășul Constantin Manolescu, adjunct 
ministrului Educației și învățămîntului, acti
vitățile sportive de masă ale elevilor trebuie 
să reprezinte o continuare a celor din orele 
de educație fizică, o completare necesară a 
acestora. Și este îmbucurător faptul că în 
multe cazuri așa se petrec lucrurile.

Județul Iași ne-a oferit, prin intermediul 
inspectorului metodist Vasile Lupașcu, cîte- 
va exemple pozitive, care atestă că elevilor 
le este asigurată o activitate sportivă orga
nizată pe durata întregului an școlar. In 
școli sint organizate campionate tradițio
nale de fotbal și atletism, cu etape pe 
școală, pe comună, pe centre de comune, 
orașe și municipiu, la care sint angrenate 
toate cele aproape 300 de școli generale ale 
județului. O cupă a cartierelor la fotbal, a- 
cum la a IV-a ediție, a polarizat atenția atit 
a elevilor, cit și a părinților acestora. Com
petiții de masă la atletism, handbal și 
baschet sint organizate frecvent, cu mii de 
participant i.

In perimetrul activităților sportive de 
masă, sporturile aplicative și mai ales înotul 
au format obiectul unor inițiative valoroase, 
îndeosebi in municipiul București și în ju
dețele Brăila, Constanța, Cluj, Caraș-Severin 
și Dolj, fiind cuprinși peste 75 la sută din
tre elevi în centrele de învățare.

Sfera activităților sportive de masă pu
tea fi și mai largă, dacă în unele județe 
nu- se manifestau serioase deficiențe în or
ganizarea și desfășurarea acțiunilor, în pro
gramarea lor eșalonată, pentru a se evita 
perioadele de supraîncărcare. In multe școli

Profesoara de educație 
fizică Elena Bejan, antre- 
noare la Școala sportivă 
nr. 1 București, în mijlocul 
cîtorva dintre floretistele 
pe care le-a ridicat pe 
treptele performanței : pri
ma din stînga, Laurenția 
Vlădescu, lingă prof. Bejan, 
în dreapta, Luminița Popa, 
ambele sportive de catego
ria I.

Față de anul școlar prece
dent, in aces^ an de invăță- 
mlnt s-a dezvoltat rețeaua de 
unități școlare specializate, 
cuprinzînd. acum toate jude
țele. Există în țară 308 uni
tăți de profil, care 
aproape 65 000

cuprind 
de elevi 

eleve, față de numai 137 
unități cu aproape 40 000 de 
elevi în anul școlar trecut.

Sub directa îndrumare a co
mitetelor județene de partid, 
inspectoratele școlare (In co
laborare cu consiliile județene 
pentru educație fizică și 
sport) au ajutat să se contu
reze unități puternice care, 
prin sportivii pe care îi pre
gătesc, să contribuie la creș
terea performanțelor: Unități 
școlare cum ar fi Uceul cu 
program de gimnastică rnor- 
tivă din municipiul Gh. Gheor-

Și ae

to- 
al

O NECESITATE PENTRU TOȚI ELEVII
MODERNIZAREA LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ,

Există, mai ales în ultima 
vreme, o tendință marcată 
pentru modernizarea conți
nutului lecțiilor de educație 
fizică, pentru valorificarea 
într-un grad mai înalt a 
prevederilor programelor de 
educație fizică, tinîndu-se 
seama de condițiile concre
te existente în fiecare uni
tate de învățămînt. Astfel, 
după cum a reieșit la con
sfătuire, într-o serie de 
unități școlare bucureștene 
(liceele „Gh. Șincai“ și „Gh. 
Lazăr11), la Grupul școlar 
energetic Buftea (jud. ilfov), 
Liceul nr. 1 Brăila, liceele 
„I. L. Caragiale11 și „Mihai 
Viteazul'1 din Ploiești, lice
ele pedagogic și agricol din 
Buzău, cadrele didactice a- 
plică cu bune rezultate 
metode avansate pentru 
dezvoltarea calităților mo
trice ale copiilor, progra
mează și desfășoară cicluri

ACTIVITĂȚII DE MASĂ

CERINȚA OBLIGATORIE
de lecții cu eforturi inten
sive, modelează structuri de 
exerciții dinamice, 

: cordanță cu
colectivelor 
tează lucrul 
condițiile șî 
țiilor în aer 
tile amintite, precum și în 
altele, s-au înregistrat pro
grese considerabile din a- 
cest punct de vedere, fapt 
ce a determinat îndeplini
rea în procentaje de peste 
75 la sută a „sistemului u- 
nitar de apreciere și veri
ficare a gradului de pregă
tire fizică a elevilor", con
cretizat în obținerea unor 
note de la 8 în sus. Există, 
de asemenea, multe exem
ple de școli unde, deși sînt 
condiții ca lecțiile de edu
cație fizică să se desfășoare 
în săli, totuși acestea au loc 
în aer liber, asociindu-se 
astfel la exercițiile fizice

în con- 
particularitățile 
claselor, .adap- 
în circuit la 
structura lec- 

liber. în unită-

specifice factori naturali de 
fortificare și călire a orga
nismului. în afară de școli
le amintite, altele, din ju
dețele Brăila, Mehedinți, 
Vrancea, Vîlcea, Bacău, 
Suceava și Botoșani au a- 
plicat (mai ales în primul 
trimestru), în special la ci
clul liceal, o asemenea me
todă, facilitată și de preo
cuparea inspectoratelor șco
lare județene și a condu
cerilor de școli de a asigura 
spații de lucru corespunză
toare în curți sau în veci
nătatea acestora.

Dar, în pofida eforturilor 
depuse, nu peste tot rezul
tatele sînt aceleași. Intr-un 
număr apreciabil de școli 
din județele «Vaslui, Sălaj, 
Ilfov, Vîlcea și Vrancea 
lecțiile de educație fizică 
— în special la clasele 
I—IV — sînt înlocuite de 
către învățători cu alte dis-

nu sînt valorificate în mod corespunzător 
formele asociate de practicare a exercițiilor 
fizice, cum ar fi gimnastica de înviorare 
din internate, gimnastica zilnică, ziua spor
turilor, serbările și demonstrațiile sportive, 
excursiile și drumețiile. Ca urmare a acestei 
stări de lucruri, o bună parte a tineretului 
școlar își rezumă activitatea, motrică doar 
la cele două ore săptămînale de educație 
fizică, a căror influență asupra organismu
lui este desigur limitată. Adăugind și nu
mărul încă mare al elevilor scutiți medical 
(și pentru care nu se organizează activități 
compensatorii !) reiese și mai pregnant a- 
portul încă slab al profesorilor de educație 
fizică la formarea convingerii ferme și du
rabile că educația fizică și sportul, așa cum 
se precizează în Programul Partidului Co
munist Român, sînt activități menite să 
contribuie la întărirea sănătății. Este de 
semnalat, de asemenea, o slabă muncă edu
cativă cu elevii care practică sportul, din 
care cauză aceștia manifestă unele abateri 
de la disciplină, pe lîngă care unii profesori 
trec cu prea multă îngăduință...

In fine, modalități foarte potrivite de an
grenare a masei largi a copiilor și școlarilor 
în activitățile sportive de masă le constituie 
marile competiții 
„Cupa tineretului", 
nătate", 
lismul care se manifestă in '• 
face ca participarea tineretului 
se rezume, de regulă, la cite 
finele săptăminii, la un concurs 
(intr-o singură iarnă) sau la 
cu... autocarele.

Organizate după preferințele, după gusturile elevi
lor, competițiile sportive de masă se bucură întot
deauna de un succes binemeritat, așa cum sint și 
cele din județul Suceava, de la care fotoreporterul 
nostru D. Neagu a surprins această imagine : un 

atractiv ' concurs 
Moldovenesc...

săniuțe Cimpulung

cipline. Sau, chiar dacă a- 
ceste ore se țin, ele se des
fășoară în clase, formal si 
ineficient. Trebuie să adău
găm că, în cazul exemple
lor folosite, directorii ma
nifestă o slabă exigentă fa(ă 
de desfășurarea procesului 
didactic de educație fizică. 
Se înțelege, nici inspectora
tele școlare, prin metodiștii 
respectivi, nu sprijină și nu 
îndrumă în suficientă mă
sură învățătorii. Afirmația 
este valabilă și în cazul în
vățămîntului gimnazial, li
ceal și profesional, unde 
s-au semnalat, cu ocazia 
unor sondaje, multe negli
jențe, dacă nu chiar erori, 
în conținutul lecțiilor, pri
vind intensitatea efortului 
și atractivitatea exercițiilor. 
Profesori ca Ion Zimnicaru, 
Nicolae Dragoș și Alexan
drina Cîslaru (Ilfov), Geor
ge Ștefănescu și Tiberiu 
Grigorescu (Buzău) nu se
lectează mijloacele în func
ție de particularitățile cla
sei, ale bazei materiale, fo
losesc o tehnologie didacti
că rudimentară, care se re
zumă la formarea unor 
grupe compuse din puțini 
elevi, în timp ce ceilalți 
copii devin... simpli specta
tori. Așa stînd lucrurile, 
este explicabil faptul că, în 
urma testărilor efectuate, 
notele obținute se situează 
în jurul celei de 4 sau 5, 
ceea ce nu este 
„carte de vizită1 
tru profesori, dar nici pen
tru cei care ar trebui să-i 
îndrume sau să-i eontrole-

o bună 
nici pen-

cu caracter republican : 
complexul „Sport și să- 

Amicii drumeției" etc. Dar forma- 
unele județe 

studios să 
un cros la 
de săniuțe 
o excursie

PERFORMANȚA ÎNCEPE
ghiu-Dej, cel cu program de 
atletism din Cîmpulung Mus
cel, școlile sportive nr. 1 și 
nr. 2 din Capitală, Liceul 
Slavici**  din Arad, 
sportivă din Oradea, 
sportive nr. 1 șl 2 
stanța, Liceul „N. 
din Craiova, Școala 
din Sibiu, Școala 
din Ploiești, Școala 
„Brașovia“, Liceul nr. 
curea Ciuc, Școala 
din Reșița etc. și-au 
rat într-o asemenea 
programele, incit au

,1. 
Școala 
școlile 

clin Con- 
Bălcescu'*  

sportivă 
sportivă 
sportivă 
1 Mier-. 
sportivă 
structu- 
manieră 

______ , ____ reușit, 
intr-un timp relativ scurt, să 
'devină pepiniere ale perfor
manței în discipline olimpice 
ca atletismul, gimnastica, îno
tul, luptele și sporturile nau
tice.

Un exemplu al modului în 
care este sprijinită ridicarea 
performanței în lîndurile ele
vilor îl oferă Inspectoratul 
școlar județean Constanța 
care, în strinsă colaborare cu 
C.J.E.F.S., și-a. stabilit obiec
tive precise șl destul de ri
dicate, pe care le-a și reali
zat. După cum am aflat de 
la inspectorul metodist Aurel 
Istudor, s-a reușit perfecțio
narea activității celor două 
școli sportive, înființarea 
unui număr de 12 clase cu 
program de edăcație fizică 
cu ciclu de patru ani. înfiin
țarea unei școli sportive la 
Medgidia. In suita exemplelor 
pozitive se plasează și cele 
oferite de inspectoratele ju
dețene școlare Neamț (școala 
sportivă : pepinieră de vo
leibaliste pentru Penicilina 
Iași) și Prahova (școala spor
tivă : elemente de perspectivă 
în natație).

Totuși, qnalizînd mai în 
profunzime modul în care s-a 
dezvoltat rețeaua unităților 
sportive școlare, nu poate 
scăpa atenției faptul că a- 
ceasta s-a realizat, de multe 
ori, pornindu-se de la pre
mise subiective, că nu în 
toate cazurile s-a ținut sea
ma de interesele națiom: ’ ale 
mișcării sportive. avîndu-se

(dacă acesta poate 
un criteriu) specia-

la bază 
constitui 
Uzarea unui cadru, dar care 
nu beneficia de suficiente 
condiții materiale (și nu 
exista nici chiar tradiție) pen
tru a dezvolta o ramură spor
tivă sau alta... O observație 

denotă o 
aceea 
dintre 

rețeaua 
unităților școlare sportive au 
îmbrățișat jocurile sportive, 
în timp ce sporturi indivi
duale cu o pondere însemnată 
în programul J.O. — box, ca-- 
notaj, haltere, înot, tir, scri
mă — cuprind doar 11 la 
sută. Pe de altă parte, în ju
dețe cu tradiție și cu condiții 
de practicare a sporturilor 
nautice, de pildă, Arad și 
Timiș, doar 17 giupe cu 232 
de elevi, din cele 264 existen
te, sînt afectate canotajului ; 
aceeași situație, dar pentru 
atletism, se constată în jude
țele Cluj și Timiș. Fonduri 
însemnate și timp sint afec
tate în județele Neamț, Ca- 
raș-Severin, Ilfov, Sibiu, Har
ghita unor secții de schi în
cadrate cu specialiști, dar 
care de ani de zile nu scot 
nimic valoros la iveală... Deși 
este vizibilă îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ 
al elevilor sportivi, totuși în 
unele unități această impor
tantă latură a procesului for
mativ este neglijară, determi- 
nînd încălcarea normelor e- 
ticii de către sportivi și, nu 
în puține cazuri, chiar și de 
către cadre didactice. Oferim 
un exemplu edificator : prof. 
Tiberiu Serly de la Școala 
sportivă din Cărei a părăsit o 
tabără de pregătire, 
ună cu elevii, pentru 
constatarea falsificării 
lor ele legitimare.

In sfirșlt, este de dorit ca 
pe plan local să existe mai 
multă inițiativă, o mai judi
cioasă gospodărire a fondu
rilor pentru ca baza mate
rială a unităților școlare să 
facă față cerințelor toț mai 
ridicate ale ne r formant p.'l.

de principiu care 
greșită orientare este 
că peste 42 la sută 
elevii cuprinși în

împre- 
a evi'a 

acte-

Ca parțe integrantă măsurile
privind dezvoltarea fizică armo
nioasă și păstrarea sănătății, e- 
ducația fizică și sportul au un rol 

important în creșterea tinerei generații. 
Consfătuirea de lucru organizată recent 
de Biroul Executiv al Ministerului Edu
cației și învățămîntului, înscriindu-se pe 
aceste coordonate, a pus în fața celor a- 
proape 10 000 de cadre, care se ocupă de 
predarea educației fizice, obligații ferme. 

Așa cum au subliniat tovarășii Con
stantin Manolescu, adjunct al ministru
lui Educației și învățămîntului, și Emil 
Ghibu, secretar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, activita
tea sportivă a elevilor trebuie să constituie 
un proces unitar, prin aceasta înțelegin- 
du-se realizarea unor asemenea obiecti
ve care să armonizeze cerințele învăță
mîntului cu necesitatea fortificării fizi
ce și spirituale a tineretului, cu per
spectiva — pentru cei mai dotați dintre 
elevi — de a porni pe drumul marii 
performanțe.

Un preambul la activitatea sportivă 
cu caracter continuu a elevilor îl con
stituie gimnastica zilnică. Această for
mă a educației fizice nu se situează încă 
la nivelul cerințelor, dar mai ales al 
posibilităților de care dispune fiecare 
școală. Se neglijează un adevăr care nu 
mai trebuie demonstrat, și anume acela 
că o repriză de 10 minute de gimnastică 
zilnică înseamnă, în bugetul unei săptă- 
mîni de școală, încă 60 de minute de 
mișcare în aer liber adăugate celor două 

din programă, 
a lecțiilor de 
un alt dezide- 
luările de cu- 
lecția de edu- 
dacă este bine

ore de educație fizică
îmbunătățirea continuă 

educație fizică reprezintă 
rat important. în toate 
vînt, s-a recunoscut că 
cație fizică ajunse să fie, 
realizată, factorul care atrage sau, dim
potrivă, îl îndepărtează pe copil de 
mișcare. Aici apare rolul decisiv al pro-

fesorului de educație fizică, calitatea sa 
de specialist cu o înaltă calificare, dar 
și al inspectorilor metodiști, a căror 
exigență nu trebuie să scadă cu nimic.

Se știe că activitatea sportivă de masă 
a elevilor, organizarea ei, cade în sar
cina organizațiilor U.T.C., prin interme
diul asociației sportive. Se neglijează, 
însă, faptul că tot profesorului de edu
cație fizică ii revine obligația și răs
punderea de a coordona această acti
vitate.

Ca o finalitate a activității sportive 
de masă, dar strîns legată de viața fie
cărei asociații sportive școlare, trebuie 
privite marile competiții cu garactcr re
publican. Participarea masivă a elevilor 
la întrecerile „Cupei tineretului11, pro
movarea de către aceștia a normelor din 
cadrul Complexului „Sport și sănătate", 
brevetarea cît mai multor înotători, 
prezența într-o suită de acțiuni turistice 
de masă, iată tot atitea modalități de a 
asigura un circuit complet, cuprinzător, 
în activitatea sportivă de masă.

Cît privește performanța la nivelul 
școlii, din dezbaterile consfătuirii s-a 
desprins ideea că selecția, printr-un 
sistem adecvat de probe și norme de 
control care să exprime periodic gradul 
de creștere a pregătirii elevilor sportivi, 
constituie unul dintre factorii definitorii 
ai succesului. Din păcate, datorită unei 
slabe exigențe a antrenorilor, a condu
cerilor de școli sportive sau școli de 
profil, în grupele de pregătire sînt men
ținuți elevi fără perspectivă și care la 
aproape toate investigațiile nu își înde
plinesc normele de control.

Cît privește etapa pe care o străba
tem, aceasta este una a rezultatelor con
crete, a muncii practice, singura care 
poate să convingă și să justifice existen
ța unor grupe, a unor ramuri și, în ulti
mă instanță, chiar a unor unități spor
tive !

Pagină realizată de
Tiberiu STAMA și Ion GAVRILESCU
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UN DEZIDERAT MAJOR AL ACESTEI PERIOADE :

URMĂRIREA ATENTĂ A PREGĂTIRII 
JUCĂTORILOR SELECȚIONABILI

© Acumulările din aceste săptămîni, temeiul aspirațiilor la performanțe superioare în vi.toru» sezon

Au început, săptămîna aceasta, 
pregătirile tuturor echipelor divi
zionare A ; ale acelor formații 
care, multe dintre ele, cuprind în 
componența lor și pe fotbaliștii 
lotului nostru reprezentativ : pe 
dinamoviștii bucureșteni Dinu, Lu- 
cescu, Sătmăreanu II, Radu Nun- 
weiller, Deleanu și Durnitrache, 
pe steliștii Dumitru, Sameș și Ior- 
dănescu, pe craiovenii Marcu, Bă
lăci și Crișan, pe arădeanul lor- 
gulescu, pe constănțeanul Antones
cu, în sfîrșit, pe toți selecționabi- 
lii aflați înaintea unui sezon com- 
petițional internațional plin de 
responsabilități și ale cărui exa
mene dificile ei doresc să le ab
solve cu bine.

Este vorba, desigur, de stagiu
nea fotbalistică de primăvară, a- 
ceea a confruntărilor oficiale cu 
toți adversarii din grupa noastră, 
a IV-a, a preliminariilor campio
natului european (Spania, la 17 a- 
prilie ; Danemarca, la 11 mai ; 
Scoția, la 1 iunie), ca și a meciu
rilor amicale — pregătitoare (cu 
Turcia, la 19 martie, și Cehoslova
cia, la 30 martie).

A DORI SA OBȚII REZULTA
TE PRESTIGIOASE ESTE, FI
REȘTE, UN FAPT LĂUDABIL 
(de care opinia publică sportivă 
ia act, de fiecare dată, cu satis
facție), DAR MAI IMPORTANT 
ESTE SA AJUNGI IN POSTURA 
DE A REUȘI ACESTE PERFOR
MANȚE SPORTIVE care, Ia nivel 
de echipă reprezentativă, satisfac 
și mîndria imensei mase de su
porteri ai „clubului tricolorilor".

Nu este vorba, deci, de un joc 
Izolat, de un singur examen eare, 
eventual, ar putea fi absolvit prin- 
tr-o mobilizare de ordin psihic, 
ad-hoc, ci de o suită de întîlniri 
— adăugate celor din campionatul 
intern, ale returului — asimilate 
cu grele obstacole, surmontabile 
cu unica condiție CA RESURSELE 
PSIHICE SA-ȘI GĂSEASCĂ UN 
PUTERNIC SUPORT, LA ORA 
PARTIDELOR, IN RESURSELE 
FIZICE. In acele calități, de forță, 
rezistență, viteză, îndemînare, a- 
cumulabile treptat, armonios, pe

DIN PROBLEMELE DIVIZIEI A UN CLASAMEN1
AL... INDISCIPLINEI Șl CÎTEVA CONCLUZII

De fiecare dată, pe timpul va
canței fotbalului, ne-am o- 
bișnuit să punem „sub lupă" 
cîteva din problemele rele

vate de desfășurarea primei părți 
a campionatului, să prezentăm ci
titorilor date și cifre statistice co
mentate care. Cresc, sînt apoi com
pletate cu nenumărate și intere
sante reflecții ale iubitorului de 
fotbal.

Iată, de pildă, ne-am propus să 
aducem in discuție aspectul disci
plinar al Diviziei A. nu înainte de 
a vă prezenta un original clasa
ment, Întocmit după criterii sim
ple și concrete.

Așa, de exemplu, am penalizat 
cu un punct fiecare cartonaș gal
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1. Universitatea Craiova 23 2 21 46
2. „Poli" Timișoara 14 4 18. 36
3. F. C. Galați 16 4 12 32
4. U.T.A. 12 2 15 29
5. Politehnica lași 16 4 6 26
6. A.S.A. Tg. Mureș 18 2 6 26
7. Chimia Rm. Vilcea 14 2 9 25
8. F. C. Argeș 20 — 3 23
9. Steagul roșu 11 2 9 22

10. Sportul studențesc 15 — 6 21
11. F. C. Constanța 9 12 21
12. F.C.M. Reșița 11 2 6 19
13. Jiul 11 6 17
14. „U“ Cluj'-Napoca 14 3 17
15. Olimpia Satu Mare 12 3 15
16. Steaua 10 __ 3 13

17. C.F.R. Cluj-Napoca 8 __ 8
18. Dinam» 5 2 — 7

In alcătuirea clasamentului 
am ținut seama de datele 
înscrise pe „certificatele de 
bună purtare" ale echipe

lor, păstrate în birourile Comisiei 
Centrale de competiții și disciplină 
a F.R.F. Fiind în cunoștință de 
cauză, vă invităm să-1 interpretați. 
Poate că tehnicienii, conducerile 
de cluburi, jucătorii și chiar sim- 
patizanții formațiilor penalizate vor_ 

tot timpul perioadei de iarnă, me
nite să-l transforme și pe jucăto
rul nostru intr-un fotbalist-atlet, 
în stare să facă față unui pro
gram competițional caracterizat și 
printr-o densă ritmicitate.

Din aceste sarcini sporite care 
revin selecționabililor în sezonul 
de primăvară rezultă, în mod fi
resc, niște datorii în plus. Datoria 
de a se conforma programului de 
antrenamente, fixat de antrenorul 
de club, în strînsă colaborare cu 
cei ai echipelor naționale (un pro
gram diferit, cantitativ și, mal a- 
les, calitativ), de a respecta întoc
mai normele unei vieți ordonate, 
ireproșabile, în afara timpului a- 
fectat pregătirilor în comun.

De altfel, conduita de ansamblu 
a fotbaliștilor selecționabili for-

• N. PETRESCU SI V. STĂ- 
NESCU PARTICIPĂ LA UN 
STAGIU ORGANIZAT DE U.E.F.A. 
In localitatea: Italiană Coverciano>, 
de lingă- Florența, va avea loc — 
în perioada 13—17 ianuarie — 
un stagiu de informare, organi
zat de U.E.F.A. Au fost invitați 
antrenorii echipelor naționale și 
directorii tehnici ai federațiilor 
țărilor europene.

F. R. Fotbal a stabilit ca la 
această reuniune, la care se vor 
discuta o serie de probleme teh
nice de mare interes, să partici
pe Nicolae Petrescu, președintele 
Colegiului central al antrenorilor, 
șr Valentin Stăneseu, antrenorul 
echipei, naționale.

• CURSUL DE PERFECȚIO
NARE A ANTRENORILOR DIN 
CENTRELE DE COPII ȘI JU
NIORI. în perioada 26 ianuarie 
— 1 februarie se va organiza, la 
Snagov, cursul de perfecționare a 
antrenorilor încadrați în centre
le de pregătire a juniorilor și 
copiilor.

In cadrul acestei importante 
| acțiuni înscrise pe agenda F.R.F., 

cei aproximativ 100 de antrenori 
din cele 46 de centre de acest

ben acordat de arbitri, cu două — 
fiecare eliminare din teren (car
tonaș roșu) și cu trei puncte — 
fiecare etapă de suspendare, efec
tuată de jucătorii in culpă. In fe
lul acesta, credem, imaginea de 
ansamblu asupra gradului de in
disciplină a fiecărei echipe in par
te, a campionatului în întregul său, 
este mai pregnant conturată și — 
ceea ce este de reținut — ne ofe
ră unele concluzii-reper menite să 
îndrept» atenția- tuturor factorilor 
din domeniul fotbalului Diviziei A 
spre a analiza fenomenul! ca ata
re și-, bineînțeles, spre a lua 
cele mai eficiente măsuri pentru 
îndreptarea situației.

Să- vedem, însă, cum arată acest 
clasament al indisciplinei;

invoca o serie de scuze, cum că 
unii arbitri s-au cam grăbit cu 
sancțiunile acordate în teren, vor 
fi gata să aducă în discuție fel și 
fel de circumstanțe atenuante; Si
gur că _ judecățile din fotbal au o 
anumită doză de relativitate. Dar, 
la urma urmei, nimeni nu vrea 
să pună pe careva la stîlpul in
famiei, ci. prin acest clasament ne- 
dorit. vrem să demonstrăm că nu 

mează, ne place să credem, obiec
tul unei atenții speciale și din 
partea responsabililor secțiilor 
care dau jucători lotului repre
zentativ.

In acest sens, și federația de 
specialitate și-a trecut în planul 
ei de măsuri speciale observarea 
metodică, riguroasă, a antrena
mentelor „tricolorilor", pe întrear 
ga- perioadă pregătitoare,, de către 
corpul antrenorilor federali care,, 
operativi, au și plecat pe- teren.

Totul, va trebui să concure, în 
final, la realizarea acelui dezide
rat de care vorbeam : ÎNSUȘIREA 
UNEI PREGĂTIRI FIZICE IRE
PROȘABILE,. suportul temeinic al 
celorlalte componente ale pregă
tirii.

Gheorghe NICOLAESCU

ACTUALITĂȚI
gen din țară vor dezbate aspecte 
concrete ale muncii de selecție și 
promovare, precum și probleme 
legate de metodica instruirii și 
educației tinerilor jucători.

• PLENARA CLUBULUI SPOR
TUL STUDENȚESC., Ieri dimi
neață. a avut loc plenara clu
bului Sportul studențesc, în ca
drul căreia a fost analizată acti
vitatea fotbalistisă a acestuia pe 
anul 1974. Darea de seamă, pre
zentată de vicepreședintele clu
bului, prof. L. Colceriu, precunx 
și discuțiile pe marginea refera
tului, au analizat Jn mod critic 
actuala situație- a formației stu
denților bucureștenil indicînd, în 
același timp, și principalele mă
suri de redresare a echipei pen
tru viitorul sezon competițional.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
A PLECAT IERI IN BRAZILIA. 
Echipa Universitatea Craiova a 
plecat ieri după-amiază. pe calea 
aerului spre Brazilia, țară unde, 
după cum se știe, va efectua un 
îndelungat turneu de mai multe 

s-a exagerat cu nimic m consfă
tuirea antrenorilor de Divizia A 
din luna decembrie, cind s-a con
cluzionat că prima parte a cam
pionatului a abundat in acte de in
disciplină, de neregularități, toate 
la un loc grevind asupra calității 
spectacolului fotbalistic. In cazul 
Universității Craiova, dorim să tar 
cem o precizare lămuritoare asu
pra „recordului" stabilit dt ea in 
sezonul de toamnă: craiovenii au 
ajuns în această postură neonora
bila in. urma nereușitelor lor din 
prima jumătate a turului. Atunci, 
unii dintre jucătorii enervați că 
nu le: merge jocul, au comis a su
ită de acte nesportive și neregu
larități. care s-au convertit în ai
cea.... ploaie de cartonașe galbene, 
1 roșu si 1 etape de suspendare. 
Sirrt momente ciad nu poți săi te 
ridici la niwlul bunelor evoluții 
înregistrate cîndva, însă asta nu 
înseamnă să nu-ti mai controlezi 
nervii să încâlci flagrant legile 
sportivității. De ce în finalul cam
pionatului, destul dei ferbinte,. „U“ 
Craiova a fost o altă) formație ?

Alte piese acuzatoare la „do
sarul- indiscipline?' : sînt 
foarte^ mulți jucători recidi- 
oiști în materie (dintre ei, 

cităm pe Smarandache, Tănăsescu, 
Bălăci. Beldeanu, Șutru, Ciugarln, 
Dan Coe, care văd cam des car
tonașul galben), totalul celor sanc
ționați afectează aproape jumătate 
din întreg efectivul de jucători 
existent in Divizia Ai. ceea ce este 
alarmant. Cu certitudine, cifra ar 
fi fost depășită dacă unii arbitri 
s-ar fi dovedit mai fermi, dacă Co
misia de competiții și disciplină 
ar fi fost și mai exigentă in îm
părțirea sancțiunilor. Pentru că au 
fost cazuri cind acest organism a 
fost blind eu unii jucători certați 
cu sportivitatea. Drept este că a- 
tunci cind se iau în discuție ca
zurile de indisciplină la forul su
perior, nici rapoartele arbitrilor nu 
sînt suficient de exacte (unele 
chiar nesincere), uneori nici chiar 
relatările observatorilor federali nu 
sînt convingătoare, la obiect, am
bii factori îngreunînd luarea unor 
decizii cit mai echitabile.

Iată, deci, atîtea și atîtea su
biecte de meditație care reclamă 
o susținută muncă educativă în 
rîndul fotbaliștilor.

:........................

A ÎNCEPUT ETAPA PREGĂTIRILOR LA

jocuri. După toate probabilitățile, 
craiovenii vor întîlni în primul 
meci al turneului, la 14 ianuarie, 
formația- Operario. Au făcut de
plasarea 18 jucători, printre care 
Purcaru, Oprea, Nifculescu, Boe, 
Deseinicu, Berneanu, Bălăci, Ța- 
rălungă Crișan, Oblemenco, Mar
cu și alții, însoțiți de antrenorii 
C. Cernăianu și C. Oțet și de 
medicul V. Frînculescu. Universi
tarii urmează să se înapoieze în 
țară în jurul datei de 15 febru
arie.

264 DE ECHIPE IN SISTEMUL DIVI1
(Urmare din pag. 1)
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A început sezonul fotbalistic pe Valea Prahova, 
tre echipele venite la pregătirile in cadrul mont 
variat este liderul clasamentului de toamnă, D 
tenii și-au stabilit cartierul general al pregătiri 
Sinaia, unde a fast surprinsă această iimagine, in 
ceanu, Gustov, Ștefan, Vrînceanu, Constantinesc 
weilter, Durnitrache', antrenorul ion Niunweiller, 
leanu, Dobrău, Dudu Georgescu și alții. Campio 
pe pantele de la Cumpătul, și asemenea secvenț 
pînă spre sfirșitul lunii.

Secvențe asemănătoare vor putea fi surprinși 
Brașov, Pucioasa, Buziaș, Sovata, Borsec sau Bri 
se pregătesc alte echipe.

zență fermă și regulată în eșa
loanele șuperioa-re ale soccerului 
mondial.

Să eaami-nărn puțin- situația în 
alte țări europene, sub raportul 
numărului de echipe în primul 
eșalon aJ campionatului, luîndniai 
înMi- lista «elo-r 9 țări din Europa 
prezente la recentul turneu final 
al C.M-. Dintre ele, numai cele 
două finajiște (Olanda și R.F.G.), 
Iugoslavia și Scoția au> un număr 
de echipe în, „A**-  egal' cu-, cel pe 
care-1. avem, noi actualmente, 18. 
Im rest, iată care e situația s 
R.P.G. 14, Suedia ÎL Bulgaria 16, 
Polonia 16, Italia 16. Să luăm însă 
ca exemplu șr alte țări, care a.u 
un fotbal cu bună reputație con
tinentală, dar care nu s-au- cali
ficat l-a C.,M. i Belgia 16, Ceho
slovacia 16, Portugalia 16, Unga
ria 16, U.R.S.S, 16, Austria 10, El
veția 14, Danemarca 12; (De reți
nut că dțn. cele 30- de țări euro
pene ale eărar campionate le cu
noaștem, numai două au. în Di
vizia A, un număr mai mare decît 
noi : Anglia 22, Franța 20).

număr de Jucători de valoare eare 
să acopere în mod satisfăcător 
cerințele de lot (omogen) ale unui 
număr de 18 echipe în eșalonul 
numărul 1. Nu vom intra în de
talii, dar vom aminti că- nume
roase echipe de Divizia A, atît 
cele care promovează anual (ca
zul recent al lui F.C. Galați și 

1 Chimiei Rnr. Vîlcea) eî-t și- a-Ite- 
' le, cu mai vechi state de serviciu 

(V.T.A., Steagul1 roșu, Jiu) etc.) 
se confruntă aproape permanent 
cu dificile și prelungite dificul
tăți de efectiv, nu numaf valoric 
ci chiar cantitativ, trebuind fie să 
recurgă la transferul unor jucă
tori de la care fotbalul n-u mai 
are prea mult de așteptat, fie să 
opereze promovări precipitate, ne
concludente, eu care nu reușesc 
decît „să facă fată' competiției, 
fără a contribui la creșterea ni
velului său tehnic.

Un număr de echipe divizionare 
A prea mare in raport cu poten
țialul valoric al fotbalului unei 
țări poate, eventual, satisface 
unele considerente, fie de repre
zentare, fie geografice, fie mai 
mult sau mai puțin sentimentale, 
dar nu poate reprezenta un su
port real, un stimulent, pentru 
creșterea nivelului acestui sport, 
a gradului său de compctivitate.

Care este, la noi, situația — 
din aeest punct de vedere 9 La 
Divizia A, aneoiurile de- calitaite. 
de ridicat nivel tehnico-ta-etie, sîn-t 
destul de puține, fiind1 oferite cam 
de aceleași echipe. Media, notelor 
pe turul actualei ediții a campio
natului, după observatorii federali, 
este de 6,70, iar după- cronicarii 
ziarului nostru de 6,77.. Fă cind o 
nouă medie între acestea două, 

ajungem La 6,73, care este — desigur 
— nesatisfăcătoare și pe care fot
balul nostru- nu-și poate funda
menta temeinic veleitățile de pre

• Marți dimineață, U.T.A. 
va pleca la Predeal, acolo 
und^ s-a antrenat două sap- 
tămrnl șl țn iarna trecută. 
Va fi găzduita la hotel Roz
marin, adică unde locuit și 
cnut trecut. Mai rămîne ca. 
șil returul acesta să fie la 
fel de bun ca acela al cam
pionatului trecut...

© Golgeterui „miuțelor." 
silnice din cartierul clujean 
Grigorescu se numește... Mi- 
hoi Adam I Talentatul ata
cant m vîrsta de... opt ani 
este fiul apreciatului golge- 
ter Adam, cel care auzin- 
du-șt băiatul spunînd că va 
cîștiga cinci titluri de gplge- 
ter al țării a replicat -. „în
seamnă că familia noastră va 
stabili un record greu 
egalat I Dar tare mi-e 
câ nu știi prea bine i 
seamnâ golul, pe un 
adevărat, cu apărări 
aglomerate*.

® Bucurii extra-fotbalîstice 
In Totul arădenilor : Pîrvu are 
un băiețel care va devent 
(se putea altfel ?!> fotbalist.

Revenind la fotbalul nostru, 
trebuie să menționăm că F.R.F., 
reținînd ideea că fondul actual 
de jucători divizionari A este ne
satisfăcător în raport cu numărul 
de echipe; s-a gîndit nu numai la 
modificarea formulei (se are în 
vedere urs număr de 16, care să 
reducă din dispersarea actuală a 
valorilor), ci și la un regulament 
de transferări mai mobil, mai 
puțin rigid, care să faciliteze ac
cesul jucătorilor buni de la B 
sau C spre treptele competițio- 
nale superioare.

Concomitent, se ridică însă și 
problema întăririi valorice a di
viziilor secundă și terță, unde — 
de asemenea — starea de lucruri 
actuală lasă mult de dorit. In 
plus, numărul actual foarte mare 
de echipe din aceste eșaloane im
plică mari cheltuieli, pe ansam
blul'. mișcării sportive (mai ales 
sub raportul deplasărilor), cărora

trebuie să li : 
ție corespunză 
Cu mai multă 
puncte de vet 
blema actualei 
192 de echipe 
care — cu niv 
dus, cu nume, 
disciplină care 
rarea, cu che! 
comportă, cu 1 
cători pe care 
sește cu greu 
dacă o raport 
crete, reale al 
dului general 
noi. ,

Prea desele 
competițional i 
comandabile, d 
— trebuie să 
sistem osificat 
pra căruia pla 
neconcordanței 
jore, de fond 
cel al neecon 
invoea Inamofl

Evident, set 
te nu se vor 
aceaștă toamn 
mentelor care 
taica F.R.F., n 
natură trebuie 
puțin un an 
logică, deoarec 
mului implică, 
promovare 
care este nor 
pele să ci 
startul înMs* *iu  
precede modifi 

Rezultă, dec 
rației ar treb 
ceastă primă 
1975—76 să se 
formula actual 
se aplice din 
puțin în ceea 
ziile A și B, 
manță prin de 
i se acordă, î 
o tentă de t 
nunțat caracte 
teritorială.

iar Domide și Trandaiilon au 
mai trecut o sesiune de exa- 
mede, școlare.

• intr-o recantăi convorbire 
cu Remus Cimpeanu, vicepre- 
ședințele clubului ,,U"' Cluj- 
Napoca, acesta ne spunea : 
„In această perioadă de pre
gătiri, antrenorii Băiuțij și 
Neța vor fi cu... ochii și pe 
alți doi jucători tineri pe care 
speră să-i, includă in iotul 
primai echipe. Este vorba de 
juniorii Vacii și 
acesta din urmă- 
al reprezentativei 
niori...".

Cu alte 
cile roșii” 
ne/oțjî.

cuvinte, 
continuă

data. antrenorul
Ion lonescu a a- 
pe bună dreptate

Crîngașu sau Mehedințu ? 
Bungău sau Petrescu ? Giu- 
chici seu- Qojin ?

Dileme; — probleme, nu 
chiar atit do ușor de rezol
vat 
Dar, 
cîtrd

dă clubul timișorean, 
parcă, tot e moi bine 
ai de unde sâ alegi...

la „șep- 
cursa ti!

O ascensiune ultrara- 
1974 : în primăvară.

Bichescu, 
component 

de ju-

e <
pidă.

juca la Minerul Bala Mare. 
?n Divizie B; In sezonul de 
toamnă, o dehutat în „A", Io 
echipa campioană. Universi
tatea Crajova. După ce evo
luase în selecționata de Ju
niori, tot in 1974, a fost se
lecționat în lotul național A. 
lată o ascensiune pe care 
și-o dorește orice tinăr fot
balist

® Nu o 
timișorean 
firmat — și . 
— că nu are un lot remarca
bil de Jucători. Legitimindu-i, 
însă, pe Cringoșu, Dembrov- 
schi, Anghei, Istrătescu, Pe
trescu, la ..Poli" s-au schim
bat lucrurile, opărind... dile- . 
mele. Floare? sau 
Dembrovschl sau

Anghei ? 
Surdan ?



JUNIORI
ÎNAINTEA PRELIMINARIILOR U.E.F.A
• Pe locul secun-d în turneul din Israel, Ia un gol diferență ! ® Tea
ma de a șuta direct, cauza ineficacității • Un semn de întrebare în 

compartimentul defensiv.

F. C. ARGEȘ *

ÎNTR 0 NOUĂ ORIENTARE TACTICA
Toamna lui 1974 a reprezentat 

pentru F.C. Argeș sezonul cel mai 
puțin productiv din ultimele sale 
zece campionate naționale I într-a- 

la finele 
din isto- 
clubului. 
la aceas-

în formația alb-violetă. Printre cei 
care încă de pe acum au dovedit 
aptitudini, să-i numim, pe Kadu

eîu, Olteanu, Ivan, M Popescu, 
Mustățea, Radu I, Jercan și Troi, 

i: _.j răSpUns prezentsingurii care au

bat șt 
pure?- •' 
nd la 
| Săl-
Nun- 

l De- 
deja 

repeta

’.deal, 
unde

R
o solu- 

•educere. 
,n aceste 
ine pro- 

cu cele 
^mpetiție 
Soric re- 
F de in- 
desfășu- 
care le 

f de ju- 
I își gă
inai ales 
Iile con- 
standar- 
pi de la

între 28 decembrie 1974 și 6 
ianuarie 1975 s-a disputat la Tel 
Aviv un turneu internațional de 
juniori, la care au participat 
patru reprezentative : R.F. Ger
mania, Norvegia, România și 
Israel. Reamintim rezultatele în
registrate : România — Norvegia 
1—0 (a marcat Cîmpeanu II, în 
min. 80), R.F. Germania — Israel 
1—1, România — R.F. Germania 
0—0 Israel — Norvegia 2—0, 
Norvegia — R.F. Germania 0—0, 
Israel — România 1—1 (golul e- 
chipei noastre a fost înscris de 
Leac, în min. 15). Turneul a fost 
cîștigat de selecționata Israelului, 
cu 4 p și un golaveraj de 4—2. 
Pe locul secund s-a clasat repre
zentativa noastră de juniori, cu 
același număr de puncte, dar cu 
un golaveraj inferior. Neînvinsă 
a terminat turneul și echipa R.F. 
Germania, fapt care sprijină în 
mare măsură afirmația că dis
putele au fost echilibrate și 
destul de atractive.

La înapoierea echipei în țară, 
am solicitat antrenorului federal 
Constantin 
mănunte 
»U“-lui 
parcursul 
echipa a 
nivelul

am ajuns este una singură : 
TEAMA DE A FINALIZA DI
RECT. Jucători cu un bagaj teh- 
i.ic destul de bun nu pot încă să 
renunțe ia uncie mișcări în plus, 
inutiie, în favoarea unui șut pu
ternic, în momentul cel mai fa
vorabil. Cred că mai este vorba 
și de lipsa de personalitate a 
unora dintre jucători (Roșa, Băr
bulescu, Nucă, Popa) și de o oa
recare superficialitate în joc și 
chiar infatuare la alții (Chitaru, 
Lung)...".

Turneul de la Tel Aviv a con
stituit, însă, un bun prilej pen
tru antrenorii Constantin Arde- 
leanu și Vasile Zavoda de a roda 
în meciuri internaționale „ll“-le 
pe care-1 pregătesc pentru difi- 

cu selecționata 
prelimina-

i cîteva a- 
comportarea 

pe 
general, 
cam la 
Ungaria,

Ardeleanu
despre >
juniorilor români 

turneului.
evoluat 

partidelor cu

„In 
bine,

cilele meciuri 
U.R.S.S., din cadrul 
riilor Turneului U.E.F.A. In linii 
mari, echipa folosită la Tei Aviv 
a avut următoarea alcătuire ! 
Cristian — Bărbulescu, Zahiu, 
Popa, I. Ene — Bisoc, Leac, Cîm
peanu II — Lupău, Cămătaru, 
Chitaru. Au mai jucat : Bălan, 
Teleșpan, Roșa, Nucă și Bichescu. 
„Singurul semn de întrebare — 
consideră antrenorul C. Arde- 
leanu — il ridică fundașul cen
tra] stingă, jucătorul cu sarcini 
de libero. Sperăm, însă, că pînă

devăr, locul 14 ocupat 
turului este cel mai slab 
ria ultimului deceniu al 
Cauzele care au concurat __ ____
tă cădere a echipei trebuie căutate 
în condițiile precare în care ea 
a abordat campionatul 1974—1975. 
Este vorba atît de modificările or
ganizatorice din cadrul clubului, 
cit și de schimbarea antrenorului. 
Schimbările amintite au avut un 
nedorit ecou în lot : la un moment 
dat, F.C. Argeș avea 11 jucători 
plecați la alte echipe, motiv pen
tru care antrenamentele în vede
rea noului campionat au debutat 
cu numai 12 oameni ! Aceasta a 
făcut ca antrenorii FI. Halagian și 
A. Dima să se găsească în fața 
unei situații mai mult decît difi
cile, avînd de rezolvat, din mers, 
probleme foarte spinoase, atît de 
pregătire, cît și de lot, mai bine 
zis de completare a lui. Alături de 
Dobrin, șl alte „piese de rezisten
ță” ale formației își manifestaseră 
dorința de a activa în alte echipe. 
Să-i numim doar pe Vlad, Mustă
țea, Pigulca, Roșu și Prepurge], în 
timp ce Barbu renunțase la acti
vitatea competițională. E drept, 
Mustățea a revenit (la cîteva etape 
după începerea campionatului), dar 
conducerea tehnică a echipei a 
trebuit să facă față meciurilor cu 
ceea ce avea la îndemînă. Și atunci 
s-a adresat echipelor proprii de 
juniori și tineret-speranțe. Utilita
tea acestei măsuri s-a dovedit pe 
deplin, întrucît nu mai puțin de 
zece jucători au fost promovați cu 
acest prilej. O promovare forțată, 
neprevăzută, dar, credem noi, reu
șită, chiar dacă rezultatele se vor

un an 
intrați

V ' Util , LI cucui 11

șită, chiar dacă rezultatele 
vedea mai bine după încă 
sau doi de rodaj al noilor

p sistem 
gur, re- 
Iși timp 
p că un 
I și asu- 
ndicapul 
pie ma- 
li, ca și 
li poate

iconiza- 
■a din 
regula- 
activi- 

această 
cu cel 

evedere 
a siste- 
Lăți de 
Ire, pe 
B echi- 

dewfa 
lai trare

i fede- 
din a- 
ionatul 
tot în 

louă să 
F7. Cel

Divi- 
perfor- 
C“-ului 
li mult 
I Pro- 
lentare

A. Bisoc și I. Ene, 
doi dintre eviden
țiata turneului e- 
fectuat recent de 

juniorii noștri

de la Oradea, și cu Bulgaria, 
meci disputat la Drobeta Tr. Se
verin. Cel mai bun joc a fost 
cel cu R.F. Germania, o forma
ție puternică, în fața căreia e- 
chipa s-a mobilizat la maximum. 
Dar, deși am dominat cu autori
tate în cea mai mare parte a 
timpului, atacanții nu au reușit 
să marcheze nici un 
peanu II, Cămătaru,
Chitaru și Lupău au ratat mult. 
De altfel, exceptînd di”* *—:
meciuri jucate în ultimele 
luni, selecționata U.E.F.A. *75  se... 
evidențiază printr-o ineficacitate 
exasperantă. In momentul fun
damental, de atac, al jocului, e- 
chipa reușește să-și creeze exce
lente ocazii de a marca, dar ra
tează. Am încercat să mă con
ving de ce și concluzia la care

la meciurile oficiale, din martie, 
să rezolvăm și această proble
mă de formație și să înlăturăm 
mare parte din deficiențele per
sistente incă în jocul echipei".

L. D.

gol. Cîm-
Teleșpan,

două-trei 
șase

DIN 16

a acest Jucâ- 
Crișan. Naș
ei s-a afir- 

ire. La 3 mai 
20 de ani. 

antrenorul 
spunea câ 
modest, in*  
dîrz". Am 

calitâți sâ și 
ai tîrziu pen- 

fotbalist cu 
at.

fetițe de cîteva săptăminî. |n 
lotul ieșean, două 
Amarandei, care șî-a 
nat stagiul militar, și 
lonescu, 
Electronica 
Roman.

noutăți : 
termi- 
Doru 

Fostă extremă Io 
Obor și Victorio

trecute l-am in-

la Nîmes, 
la meciul 
retragerii

de
)dt
M’ul
ii lui coechi- 

Dinu, dupo 
în Capitalâ, 

dimineață

spe- 
fi- 

din 
ia...

Nu 
Jiu-

Se pare că 
va despărți 
tatăl unei

tru a face
îipa lor, Di-
etapa mon-

or.

ași se de-
pre Breaza,
Tentelor co-

« Zilele
tîlnît pe antrenorul Ozon pe 
culoarele federației de 
cialitate. L-am Întrebat, 
rește in glumă : ,,Echipa 
Petroșani se află acum 
ceasul vizitei medicale, 
cumva oi spus adio Văii
lui Ozon ne-a privit cîteva 
momente, după care ne-a 
servit următoarea replică : 
„Nici o grijă, totul este in 
ordine acolo. Am rămas pu
țin prin Capitală pentru a 
căuta citiva jucători tineri, ta- 
lontați, pe la echipele de 
categorie inferioară de ai:i, 
spre a-i promova la Petro
șani. Nu uitați că fiul are 
o tradiție in această direc
ție. l-am găsit, dar, deo-am- 
dată, nu vă spun nimic des
pre hi, răminind să-i vedeți 
la lucru la primăvară* 1.

Printre meciurile bune reușite in toamna trecută de F. C. Argeș se 
numără și cel cu Dinamo, disputat la București (2—3) și din care vă 
prezentăm această secvență. Participă la fază — Mustățea, Jercan (in 
plină săritură), Olteanu, Dudu Georgescu (nr. S), Zamfir (Dinamo), 

Ariciu și celălalt Zamfir al meciului, acela din echipa piteșteană

Cîrstea, Zam- 
puțin folosit, 
serviciul mi- 

ajuns

II, Tronaru, G. Din, 
fir, Moisescu (mai 
întrucît își satisface ___________
litar) și portarul Cristian, <_j__
titular al reprezentativei de juni
ori. Aceștia, alături de Stan, Arî-

fișier
® PUNCTE REALIZATE : 13 (procentaj

— în deplasare ;
m • JUCAT°KI folosiți (22) ; Radu I .
media notelor : 6,70), Olteanu (16 — 6,68), Jercan (16

— «* £5’* ALustățea (15 — 6,93), Troi (15 ----- -

9 7 1
8 0 0 
(totalul

1 17-r- 3 15
8 5—18 0
meciurilor :

. 5 — 6,31), Tronaru
^2*  ~ArSu

. .. Stan
6), Manea £1 — 5),

(83%) 
( 0%)
17 —

(16
M.
(11 . _________
D. Popescu (6 — 6,20), L...
<4 — 6,60), Bărbulescu (4 — 6,00), 
Cristian (a jucat doar 10 minute).

e media notelor echipei : e,55.
• FORMAȚIA DE BAZA : Ariciu — Zamfir, Olteanu, Cîrstea, Ivan 

— Tronaru, M. Popescu, Mustățea — Troi, Radu II, Radu I (Jercan).
GOLGETEKII ECHIPEI : Radu II 7 (5 acasă + 2 în deplasare). 

Radu I 6 (o-rl), Troi 3 (2+1), Jercan 3 (3+0), Mustățea 2 (1+1), D 
Popescu 1 (1+0). ' ‘

• CARTONAȘE GALBENE : Olteanu — 3, Radu II, Cîrstea, M Po
pescu și Radu I — cîte 2, D. Popeștii, Ivan, Tronaru, Jercan, Cotigă 
II, Ariciu și Zamfir — cite 1.

• CARTONAȘE ROȘII : nici unul.
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Olteanu — o etapă, pentru acumula

rea a 3 cartonașe galbene.
• FAULTURI COMISE : 273 (cele mai multe — cîte 25 — în etapele 

a X-a și a XlI-a; cele mai puține — 9 — în etapa a XVII-a).
232 (cele mai mulle — 21 — in 
în etapa a XlV-a); pe spațiul 

i etapa

6,63). Zamfir (9 — 6,44), Moisescu (7 — 6,71), Cotigă II (7 
zfi _ Dln (5 _ 6.40)j Niculescu (4 _ 7j50)>

Gabrian (2

a X-a și a XlI-a; cele mai puține — l
• NUMĂRUL DE ȘUTURI : total : 

etapa a IX-a, cele mai puține — 5 — 
porții : 113 (cele mai multe — 14 — în 
— 1 — în etapa a X-a).

• A BENEFICIAT de 2 lovituri de 
Jercan, una ratată de același Jercan; 
un penalty.

• LA MECIURILE susținute aeasă

a IX-a, cele mai puține

la 11 
nu a

m, una transformata de 
fost sancționată cu nici

au asistat 57 500 de spectatori.

dintre vechil titulari, au constituit 
nucleul echipei.

Fără îndoială, era greu ca acest 
angrenaj să dea de la început sa
tisfacție totală. Promovările impu
neau o nouă relație în joc cu titu
larii de pînă atunci, ceea ce a ce
rut o idee tactică nouă, care să 
aducă cea mai bună rezolvare. 
Dacă începutul campionatului a 
fost destul de bun, după victoria 
cu 5—0 asupra Sportului studen
țesc a urmat, nefiresc, o cădere 
bruscă, în care F.C. Argeș a reali
zat un singur punct din 10 posi
bile I Este vorba de etapele X-XIV 
(partidele cu Politehnica Timisoa
ra, U.T.A., F.C.M. Reșița, ,,U“ 
Cluj-Napoca și Universitatea Cra
iova), perioadă în care s-a produs 
si eliminarea 
(1—5 cu „U” 
spre sfîrșitul 
mai apropiat 
altădată, ceea _ _____ ,_ _ ____ ,
la ocuparea locului 14. Aceasta, și 
ca urmare a reintrării lui Ivan și 
Cîrstea în linia de fund, ceea ce 
a dat mai multă stabilitate acestui 
compartiment.

Returul găsește formația piteș- 
teană cu un mare minus de punc
te față de ceea ce își planificase. 
Ea are, însă, acum un lot numeros, 
tînăr, care a trecut prin „purga- 

a 17 etape de Divizia A 
(ceea ce înseamnă foarte mult în 
creșterea oricărui tînăr fotbalist) 
și și-a structurat o idee de joc 
care să pună într-o fericită cone
xiune experiența vechilor jucători 
cu dorința de afirmare a celor ti
neri. Toate acestea ne îndreptățesc 
să credem într-o revenire a aces
tui „11” cu o frumoasă tradiție în 
fotbalul nostru.

din Cupa României 
Cluj-Napoca). Doar 

turului echipa s-a 
de nivelul dovedit 
ce a dus, în final,

loriul”

Mircea TUDORAN

LA 6 LUNI DUPĂ C. M Corespund iița din Dategaa

ANTRENORI, AU RAMAS DOAR 5! ÎNAINTEA ETAPEI â 13-a
a unui cam-După fiecare ediție 

pionat mondial se fac — așa cum 
e și firesc — comentarii, se trag 
concluzii cu privire la comporta
rea reprezentativei respective și, 
în fine, se analizează, de la caz 
la caz (în culori roze sau... sum
bre), activitatea antrenorului.

In rîndurile de mai jos, vom 
vorbi despre antrenorii rămași și 
cei destituiți din funcțiile lor, 
după turneul final al „Weltmei- 
sterschaft“-ului. Din capul locu
lui, vom preciza un caz fără pre
cedent „post-C. M.“ i Din cei 16 
antrenori care și-au adus echipele 
în turneul final, numai 5 
mas în funcțiile lor ! Restul de 
11 au demisionat sau au fost des
tituiți 1

Fără îndoială că schimbările au 
survenit în urma rezultatelor în
registrate, < 
cunoscute : în caz de 
„totul este în ordine", 
de înfrîngere, trebuie 
„țap ispășitor", care 
este... antrenorul.

Așadar, din 16 au 
Cine sînt acești fericiți supravie
țuitori ? 1. HELMUT SCHON
(R.F.G.), care din 1960 se află la 
cîrma reprezentativei vest-germa- 
ne. perioadă în care, din cele pes
te 100 de meciuri, nu a pierdut 
decît 16. 2 GEORG BUSCHNER

au ră-

conform unor practici 
în caz de victorie, 

iar în caz 
găsit un 
de regulă

rămas 5...

tru munca și 
rămas cu „bagheta' 
ultimele rezultate în campionatul 
european i-au adus unele critici 
(jocuri egale cu Islanda, Belgia 
și Franța). 3. KAZIMIERZ GORS
KI (Polonia). Are merite incontes
tabile. după cîștigarea titlului o- 
limpic si -locului III la „mondiale". 
4. WILLIE ORMOND (Scoția). De 
7 ani se află la cîrma echipei, do
vedind multă pricepere în selec
ție. 5. GEORG ERIKSSON (Sue
dia). A alcătuit cea mai bună e- 
chipă din ultimii 15 ani, din ju
cători suedezi aflați în majorita
te peste hotare.

Și acum, iată lista „corigenți- 
lor“. dezavuați de opinia publică, 
presă și federațiile din țările res
pective : Vladislao Cap (Argenti
na), căruia i se reproșează lipsa 
de exigență în relațiile cu ju
cătorii. El a fost schimbat cu 
Cesare Menotti — care în anga
jamentul semnat a condiționat 
reușitele viitoare de interzicerea 
exportului de jucători, precum și 
de colaborarea cluburilor în al
cătuirea echipei naționale. Rale 
Rasici .(Australia) a anunțat încă 
înainte de calificarea în turneul 
final că se va retrage din func
ție, ca și Milan Milianici (Iugo
slavia), aflat acum la Real Ma
drid. Australia este, acum în cău-

perseverența sa, a 
în 'mină, deși

iugoslavă, care l-a angajat, în 
mod provizoriu, pe Ante Mlade- 
nici Anticipînd ce va urma după 
C. M.. Mario Zagalo a semnat un 
contract cu Botafogo și acum fe
derația braziliană este lipsită de 
un antrenor principal. S-a apelat 
la Didi, dar el are contract, deo
camdată, cu Fenerbahce. In Bul
garia, antrenorul Ilristo Mladenov, 
a cedat locui lui Ștefan Ormand- 
jiev, care a mai fost la cîrma e- 
chipei. Startul lui Ormandjiev nu 
a fost însă prea favorabil în C.E. 
(1—2 cu Grecia, prima înfrîngere 
după 40 de ani în fața vecinilor 
din sud). Fulvio Bernadini (Ita
lia) a urmat după Feruccio Val- 
careggi, dar și el a fost sub tirul 
criticii, după jocul slab al „azzu- 
rrilor" în fața Bulgariei (0—0, la 
Genova). Și în Olanda s-au efec
tuat modificări, cauzate de pleca
rea lui Frantisek Fadrhonc, la un 
club din Grecia, și a lui Rinus 
Michels. Ia C. F. Barcelona. Ca 
antrenor federal funcționează a- 
cum George Knobel.

In fine, lunga lirtă a celor 
schimbați se încheie cu Blagoie 
Vidinici (Zair), Roberto Porta 
(Uruguay), Luis Alamos (Chile) și 
Antoine Tassy (Haiti), unde postu
rile de antrenori rămîn vacante.

A CAMPIONATULUI ITALIAN
„Grazie 1“ este cuvîntul care nu a 

lipsit din nici un titlu al rubricilor 
de fotbal din ziarele italiene dc 
lunea trecută. Exclamația de mul
țumire se adresa campioanei Italiei. 
Lazlo, care prin victoria asupra lui 
Juventus a salvat practic interesul 
pentru campionat. Întrucît o victo
rie juventină ar fi însemnat o dis
tanțare aproape imposibil de redus 
între formația lorineză și urmări
toarele sale. Dar acest pericol nu a 
fost definitiv înlăturat, deoarece du
minică, în etapa a 13-a, Juventus 
va întîlni pe teren propriu pe Ter- 
nana și va obține cu siguranță două 
puncte, în timp ce Lazio va înfrun
ta la Florența echipa locală, în 
fața căreia ar trebui să cîștige, ceea 
ce este însă foarte greu...

In afară de acest duel indirect, 
campionatul prezintă, de duminica 
trecută, o noutate : reintrarea lui 
Riva, omul nr. 1 al fotbalului italian 
în ultimele sezoane. Chiar în ziua 
debutului, el a pus in practică tri- 
verbul „Veni. vidi. viei !“, înscriind 
golul victoriei în poarta Fiorentinei. 
Duminică, echipa sa. •
va deplasa la Cesena, 
trebui să arate dacă 
omul de gol.

O altă curiozitate a 
nul lui Napoli fiind —,-------- -
ceasta va trebui să dispute sîmbăta 
meciul cu Torino pe Stadio Olimpico 
din Roma, unde o zi mal tîrziu este 
programată partida Roma — Sam- 
pdoria. Nimic deosebit în celelalte

Cagliari, se 
unde Rlva va 
a rămas încă

etapei : tere- 
suspendat, a-



CUM SÎNT FOLOSITE ȘI ÎNTREȚINUTE

SĂLILE DE SPORT

RAID-ANCHETÂ REALIZAT CU SPRIJINUL CORESPONDENȚILOR NOȘTRI

A venit iarna, anotimpul îti care centrul de gre
utate al activității competiționale de masă și 
de performanță s-a mutat, în mod firesc, de pe 

terenurile din aer liber în arenele acoperite. Cum sînt 
folosite și, mai ales, valorificate spațiile de sport în 
această perioadă, pentru atragerea a cît mai multor 
tineri și vîrstnici în diverse concursuri populare ? Oare 
sînt bine planificate orele pentru desfășurarea în con
diții optime a antrenamentelor secțiilor de perfor
manță, a orelor de educație fizică, a cursurilor de

inițiere în diverse discipline sportive ? Sînt dotate să
lile de sport cu aparatura necesară, iar diferitele in
stalații utilizate corespunzător necesităților? Ce ac
țiuni au întreprins în această direcție gospodarii ba
zelor respective și cadrele tehnice cointeresate în opti
mizarea procesului de pregătire ? Dar sportivii, bene
ficiarii acestor baze, au grijă de bunurile aflate la 
dispoziția lor ? Răspunsurile la întrebările menționate 
le-am căutat prin mai multe centre din țară, prin 
intermediul corespondenților ziarului nostru.

Un nou dar pentru tinerii ploleșteni : a fost dată în folosință sala 
de haltere, cu patru podiumuri, saună și instalațiile sanitare respec
tive, aparținind clubului Petrolul

galați: PE FĂGAȘUL CEL BUN...
ploiești MULTIPLE POSIBILITĂȚI PENTRU

Odată cu sosirea anotimpului 
\ rece, grosul activității sportive 

din Galați s-a transferat în săli. 
Echipele care se pregătesc în ve
derea actualului sezon se decla
ră satisfăcute de felul cum se 
prezintă arenele din localitate, 
singura notă discordantă făcînd-o 
baza Constructorul, care are — 
din nou — altă destinație.

Zilele trecute ne-am deplasat 
pe la sălile din oraș pentru a 
vedea cum arată și în ce fel sînt 
utilizate. Sala Sporturilor (de ce 
nu are un nume ?), moderna con
strucție din microraionul Dună
rea, este intens solicitată. Intre 
orele 6—12 și 13—22,30 se 
șoară aci antrenamentele 
ilor de performanță de la 
(volei, baschet, handbal), 
rea (scrimă, tenis de cîmp), Școa
la sportivă nr. 1 și clubul Oțe
lul. In ciuda programului încăr
cat, atît diferitele încăperi, cît 
și instalațiile-anexă sînt între
ținute curat. La fel se prezintă 
arena de popice și sala de atle
tism situate in apropiere. De a- 
semenea, sala de lupte și judo, 
bazinele acoperite, sălile de box 
și haltere, precum și patinoarul 
artificial funcționează ireproșa
bil de dimineața și pînă seara.

schimb, programul sălii unde 
are sediul secția de 

tică a Liceului nr. 4 
multe... ferestre.

In general, se poate

In 
își gimnas- 

prezintă

constata

că, spre deosebire de alți ani, la 
Galați lucrurile au intrat pe fă
gașul cel bun...

T. SIKIOPOL

TIMIȘOARA: PASTRAREA AVUTULUI OBSTESC
1

0 ÎNDATORIRE A TUTUROR

PRACTICAREA DISCIPLINELOR PREFERATE

desfă- 
secți- 

C.S.U. 
Dună-

Ca și în anii trecuți, la Timi
șoara pulsează în aceste zile o bo
gată activitate competiționalâ de 
sezon. Am vizitat sala Olimpia, 
patinoarul artificial, bazele din zo
na Circumvalațiunii și alte locuri 
unde sportivi de toate categoriile 
se pregătesc intens în vederea con
cursurilor lă care participă.

Toate ar fi fost bune și la locul 
lor dacă administratorii acestor 
unități de pregătire și concurs, re
prezentanții A.B.S. Timișoara, nu 
s-ar fi plîns că adesea se întîmplâ 
să găsească în urma celor care se 
antrenează în diversele săli gea
muri sparte, dușuri și robinete 
stricate sau să constate dispariția 
unor piese de la. instalațiile sani
tare.

Fără doar și poate, această si
tuație denotă carențe în educația 
acelora care, în loc să apere inte
gritatea. bunurilor create 
toți, manifestă o 
glijență față de

Ce părere au 
vilor vizați, 
cauză ?

și.

SAU)

brașov: PENTRU ALTA DESTINAȚIE
A FOST AMENAJAT?

Sala da sport ultramodernă, 
„dreptunghiurile" bituminizate de 
baschet și volei, ca și terenul 
mare gazonat pentru atletism și 
fotbal stau mărturie că, în afară 
de cunoștințele teoretice și apli
cațiile practice, profesionale, la 
Grupul școlar Steagul roșu Bra
șov se lucrează metodic și orga
nizat și pentru componenta dez
voltării fizice a procesului educa
țional. Aci, 9 excelenți profesori 
ai catedrei de educație fizică sînt 
pedagogi de specialitate ai celor 
aproape 4 000 de elevi.

Și totuși, un lucru șochează. Și 
anume terenul de fotbal-atletism 
din interiorul școlii, transformat 
de uzina-mamă, cu sediul în a- 
propiere, în parcaj pentru auto
camioane. Era prin luna mai a 
anului trecut, cînd amintitul spa
țiu do sport a fost mai întii îm
prejmuit cu sirmă ghimpată și a- 
poi ocupat de autocamioane. Si
tuația este aceeași și în prezent. 
Desigur, s-a înțeles o necesitate 
provizorie, dar schimbarea desti-

nației bazei sportive a Grupului 
școlar Steagul roșu Brașov pre- 
lungindu-se fără termen riscă să 
devină definitivă. Ceea ce, desi
gur, nu concordă cu scopul pen
tru care terenul a fost amenajat.

Mihai BARĂ

TÎRGOVIȘTE : GOSPODARI
Asociația sportivă „Oțelul" din 

Tîrgoviște dispune de o arenă 
de box dotată cu aparatura ne
cesară, unde antrenorul Gh. Badiu 
crește elemente talentate. Sporti
vii de la Metalul au la dispoziție 
o sală bine gospodărită. Divizio
narii „A“ la lupte libere, antre
nați de Gh. Oană, își. desăvîrșesc 
pregătirea într-0 sală nouă, cu 
vestiare și dușuri cu apă caldă.

Dintre diversele școli din oraș, 
doar ' Liceul mecanic nr. 3 și

unde antrenorul Gh. Badiu

HUNEDOARA: PĂRERI AUTORIZATE
Sala de sport Constructorul din 

Hunedoara oferă în această peri
oadă condiții bune de antrena
ment pentru aproape 500 de tineri 
sportivi. Iată părerile cîtorva teh
nicieni i

Nicolae Suciu (antrenor de tenis 
de masă) : „Am la dispoziție sala 
zilnic cite 3 ore. Condițiile de lu
tru sînt bune, elevii mei exersînd 
la 10 mese".

Ilie Munteanu (antrenor de ca- 
iac-canoe): „Pregătesc 40 de juni
ori mari și mici. In sala de forță 
lucrez la haltere și diferite exerci
ții pentru pregătirea fizică. Ar fi
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ideal dacă sala pentru bac ar avea 
căldură și instalațiile sanitare ne
cesare".

loan Turică (antrenor de box): 
„Sala ne oferă condiții optime 
pentru desfășurarea procesului de 
instruire a celor 42 de juniori de 
categoria I și a Il-a. Prin autodo- 
tare am instalat ;___
punching-ball, instalații și aparate 
strict necesare programului de an
trenament".

Petre Buboi (antrenor de lupte): 
„Sînt mulțumit de condițiile cre
ate. Pe lîngă sportivii consacrați, 
am in secție 20 de juniori si tot 
atîția 
zilnic 
și de

training-ball și

copii. In această sală facem 
antrenamente, uneori chiar 
cite două ori".

Text , și foto ; Ion VLAD

de noi 
condamnabilă ne
avutul obștesc, 

antrenorii sporti- 
mai ales, cei în

P. ARCAN

Ploieștiul — oraș cu o ritmică 
activitate sportivă în toate anotim
purile — este beneficiarul unui 
important număr de săli. Clubul 
Petrolul, ou cele 11 secții de per
formanță ale sale, deține majori
tatea halelor sportive, pe care însă 
nu le folosește în exclusivitate, 
punîndu-le și la dispoziția altor 
asociații cu echipe angrenate în 
diverse campionate.

în afara bazelor sportive exis
tente la școli generale și licee, în 
oraș sînt două săli aparținind li
ceelor „I.L. Caragiale" și, respec
tiv, „Mihai Viteazul", dotate cu 
aparatura corespunzătoare pentru 
formarea unor sportivi de nădej
de. Am mai putea enumera sălile 
de' sport de la Grupul școlar al 
Uzinei „1 Mai", Grupul școlar Pe
trol și cea a Uzinei „1 Mai", are
nele de popice ale asociațiilor Ra

finăria Teleajen, Dacia, Voința și 
Rafinăria nr. 1, care găzduiesc în 
fiecare săptămînă numeroase con
cursuri oficiale și amicale. Cea mai 
mare bază a municipiului, sala 
Victoria, are zilnic un 
gram, în calendarul ei 
alături de competiții 
foarte multe întîlniri internațio
nale.

bogat' pro- 
figurînd — 
interne —

că recent s-a inaugu- 
haltere, concepută du- 
cerințe, Iar de curînd 
lucrările de acoperire 
bazin de înot pentru

Adăugind 
rat sala de 
pă ultimele 
au început 
a unui nou 
copii, în continuarea celui de di
mensiuni olimpice de la Vega, se 
poate afirma, fără teama de a 
exagera, că tinerii și vîrstnicii din 
Ploiești au posibilități multiple de 
a practica sporturile preferate în 
timpul iernii.

Text și foto : I. TANASESCU

mare RESURSE NEVALORIFICATE
Intre 

mărean 
existat multă vreme o contradicție, 
în sensul că rezultatele sportivilor 
din Satu Mare aii depășit condiți
ile locale ce le-au fost puse la 
îndemână.

Din toamnă, pentru aproape toa
te sălile existente în oraș au fost 
întocmite programe eficiente de 
activitate. Sala școlii profesionale 
forestiere (arena principalelor com
petiții) se află in mâinile unor ini
moși gospodari, are un orar dens, 
beneficiarii folosind-o la întreaga 
ei capacitate. Exemplar este ex
ploatată si sala de scrimă din str. 
Ștefan cel Mare nr. 14, unde cu- 
noscuții Al. Csipler, antrenor eme
rit, și Ștefan Haukler muncesc cu

performanța sportului săt- 
și baza lui materială a

depistarea talente- 
performerilor, 
școlare, cea a li-

pasiune pentru 
lor și formarea

Dintre sălile 
ceului „M. Emlnescu“ este bine în
treținută, utilizată rațional, în timp 
ce alte săli nu sînt folosite in mă
sură corespunzătoare. In ziua vi
zitei noastre, în sala liceului nr. 3, 
în jurul orei 16 se aflau doar 3—4 
băieți și fete ce jucau volei, iar 
seara, de la ora 19, accesul în 
curtea școlii era imposibil, deoare
ce poarta fusese încuiată. La fel 
s-a prezentat și sala liceului ma-

ghiar, zăvorită în. jurul aceleiași 
ore. Și cea mai modernă sală de 
sport a municipiului, aparținind Li
ceului nr. 2, este de asemenea ne
utilizată la maximum, doar 12 fete 
populind-o în după-amiaza 
pectivă.

Exemplele de mai sus scot 
vidență faptul ■ că tocmai 
unde se acuză lipsa unor 
sportive acoperite există, in
tate, încă destule resurse nevalo
rificate.

res-

în e- 
acolo 
spații 
reali

Ștefan VIDA

pătrunde prin 
ale plafonului.

... „GOSPODARI"

AVANU

SERI DE IARNA

Tinerii pugiliști hunedorani au, în 
sala Constructorul, condi'ii pentru 

o temeinica prei/atire

SI
7

Școala generală nr. 8 au săli puse 
la punct. Celelalte săli de pe lingă 
unitățile de învățămînt nu sînt 
întreținute cum se cuvine sau li 
s-au dat, din păcate, altă între
buințare. De asemenea, arena de 
popice de la stadion are o înfă
țișare jalnică i pistele, sînt deni
velate, iar ploaia 
mai multe locuri

Judeful TeleormanAPORTUL SPECIFIC ALCĂMINELOR CULTURALE...
X.

Sfîrșît de decembrie. Pornim In
tr-o după-amiază, din Alexandria, pe 
fîșia de asfalt ce duce spre Zimni- 
cea. Intîlnim aproape in fiecare sat 
, .dreptunghiuri-- 
volei sau baschet, precum și | 
reduse de atletism brăzdate de 
loare albe proaspăt trasate.

de fotbal, handbal, 
piste 

: CU-

AN NOU, IN CASA NOUA

...Intrăm in comuna Conțești. 
oprim, atrași de un cochet teren 
tenis, situat la șosea, lingă o 
pozantă clădire cu etaj. Mai tîrziu 
aveam să aflăm de la directorul 
căminului cultural. Ion Văituș, că a- 
cest teren de sport a apărut in nu
mai zece zile, prin munca patrio
tică a prietenilor exercițiului fizic.

— După cum vedeți, ne explică a- 
mabîla gazdă, am montat slîipiî me
talici și urmează să îngrădim zi
lele acestea cu plasă de sirmă arena 
de tenis. Vrem să fie la fel de a- 
râtoasă ca și lăcașul de cultură, de 
alături, in care ne vom muta curind. 
In noul cămin cultural, amatorii de 
sport au sălile lor special amena
jate.

Eleganta clădire a căminului cul
tural și atrăgătoarea bază de tenis 
(cînd va veni înghețul, va 
formată în patinoar natural), 
în centrul civic al comunei, 
localității, cu case de zid, 
rinduite, un profil urban.

se 
de 
îm-

fi trans- 
situate 

conferă 
frumos

In 
iar pe 
cultural 

vîrstnici, 
șah, vin 
muiro,

Sosim pe înserate la Țigănești, 
se sau aprins iuminile, 

ulița ce duce către căminul 
e forfotă mare : tineri și 
jucători de tenis de masă și 
să se relaxeze, după o zi de

disputîndu-și intîietatea în cadiul 
unei competiții tradiționale.

— Au început, ne informează tînă- 
rul învățător Florea Nedelcu, preșe
dintele asociației Recolta, meciuri.e 
finale ale acestei competiții. Pentru 
concursurile din luna ianuarie vom 
cumpăra — djn fondul căminului cul
tural — șase noi garnituri de șah, 
două fileuri pentru mesele de tenis 
și citeva palete.

Oamenii din Țigănești au și în 
prezent o bogată zestre sportivă : 3 
mese de tenis, 12 de șah, terenuri 
de fotbal, tenis de cîmp, handbal și 
volei, saltele pentru trîntă și echi
pamentul necesar. Tractoriștii Nicolae 
Izina, Nicolae Neață și mecanicul 
auto Ispas Stancu lucrează, în orele 
lor de răgaz, la confecționarea din 
fier vechi a unor haltere, iar 
torii sporturilor de iarnă au 
la pregătirea pîrtiilor de schi 

?'«niuș do pe dealul Tabacu 
lingă

Am 
Pretuti

rîul Vedea.

CONCURSURILE - 
ORDINEA ZILEI

mai poposit și în 
Jndeni se desfășurau

LA

ama- 
ajutat 
?i 

cel

alte

să- 
de

sate, 
însufle

țite concursuri populare. Prof. Hara- 
lambie lonescu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Teleorman, 
soții in această vizită, 
în toate cele 105 --- 
diul rural au loc 
oadă, la căminele 
de tenis de masă 
mare, se aplică în
nr. 23873/72 prin care Consiliul popu
lar județean cere organelor de re
sort comunale să asigure spații co
respunzătoare, în cadrul căminelor 
culturale, pentru practicarea șahului, 
tenisului de mase și a altor sporturi 
tradiționale de sezon.

Trntcin IOANIȚESCU

care ne-a în- 
ne spunea câ 

asociații din me
in această peri- 
culturale, turnee 
și șah. Prin ur- 
practică circulara
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CAMPIONII LA PATINAJ ARTISTIC
M. CIUC, 10 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru). Pe pati
noarul artificial din localitate 
s-au .desfășurat joi și vineri două 
importante competiții de patinaj 
artistic i campionatul național al 
juniorilor și concursul republican 
ai copiilor. Concurenții s-au pre
zentat în general bine pregătiți, 
dar au fost putini la număr, 
total 21, ceea ce a făcut ca 
unele categorii întrecerea să 
prezinte interes. Bine s-au com
portat juniorii clubului Dinamo 
Brașov, care au ocupat primele 
trei locuri, precum și reprezentan
tele I.E.F.S. București, cîștigătoa- ' 
re a două titluri.

REZULTATE — junioare II :
1. Dana Rădulescu (I.E.F.S.),
2. Mariana Chițu (Dinamo Bra
șov), 3. Margareta Domokos (Șc. 
sp.j M. Ciuc) ; juniori I : 1. Bogdan 
Kruti, 2. Leonardo Azzola. 3. 
Klaus Schell (toți de la Dinamo 
Brașov) : la junioare I a cîștigat 
Iriha Nichiforov (I.E.F.S.). La 
concursul republican al copiilor 
pe- primele locuri s-au clasat i 
Dan Tăutu și Viorica Nicu (ambii

de la C.S. Școlar București) — 
la copii II, Tiberiu Suciu (C. S. 
Școlar București) și Manuela Bă- 
dițoiu (Dinamo Brașov) — la 
copii I.

M. MOLDOVAN

AZI Șl MÎINE,

în 
la 

nu

DERBYUL DE TRADIȚIE
LA HOCHEI

STEAUA
DINAMO

patinoarul bucureștean „23 Au
gust" găzduiește astăzi și mîine 
întîlnirea de tradiție a hocheiului 
nostru, Steaua — Dinamo. Este 
vorba, de fapt, de două partide, 
care pot lămuri, într-o oarecare 
măsură, situația din fruntea clasa
mentului grupei A a Diviziei na
ționale. în acest campionat, cele 
dopă formații s-au mai întîlnit de 
dopa ori, victoriile fiind împărțite : 
o dată a cîștigat Steaua (5—4), a 
doua oară Dinamo (3—2). înaintea 
acestor partide, situația în clasa
mentul grupei se prezintă astfel :

1. Steaua 10 9 0 1 49—21 18
2. Dinamo 10 8 1 1 59—38 17
3. Sport club 10 1 1 8 27—48 3
4. Dunărea 10 1 0 9 31—59 2
Sîntem convinși că cele două

formații se vor strădui să ofere, 
ca și in alte asemenea ocazii, o 
dispută interesantă, aprigă, bărbă
tească, un spectacol sportiv agrea
bil, demn de reputația hocheiștilor 
de Ia Steaua și Dinamo, multi 
dintre ei membri ai echipei na
ționale. Dorim, însă, ca cele două 
partide să se desfășoare intr-un 
spirit de deplină sportivitate, in
diferent de miza pusă în joc.

în deschidere. în ambele zile, de 
la ora 14,30, are loc meciul A.S.E. 
— Liceul nr; 1 Miercurea Ciuc, în 
grupa B.

Divizia A de handbal feminin
SF. GHEORGJIE, 10 (prin tele

fon). în Sala sporturilor din locali
tate s-au încheiat vineri jocurile 
din cadrul celui de al doilea turneu 
de sală al Diviziei A de handbal fe
minin. Și de această dată, spectato
rii au avut posibilitatea să urmăreas
că jocuri de bună factură, deseori 
aplaudate la scenă deschisă. Iată re
zultatele înregistrate : PROGRESUL 
BUCUREȘTI — SPARTA MEDIAȘ 
23—11 (11—7). RAPID BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 15—3 
(5—4), CONFECȚIA — VOINȚA O- 
-DORHEI 14—11 (7—2), UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA IAȘI 20—15 (10—5), I.E.F.S. — 
TEXTILA BUHUȘI 15—11 (11—4),
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 18—10 (8—3).

în urma rezultatelor din acest 
turneu, Universitatea Timișoara con
tinuă să se mShțină ta fruntea cla
samentului, cu 32 de puncte, fiind 
urmată, în ordine, de Universitatea 
București (30 p) și I.E.F.S. (25 p).

Gh. BRIOTA — coresp. județean

ATI PTICĂA BUDAPESTA a avut
HILCIiCtlvI |Oc, (ntre 6 și 8 ianuarie, 
col de-al 8-lea congres european al
antrenorilor de atletism. Pe agenda lu
crărilor au figurat probleme
legate de săritura în lungime,
carea suliței și alergările pe 
lungi. 
antrenorii 
Bizim.

Din țara r.oastrâ au
Mihai Tintorescu și

metodice 
arun- 

distanțe 
participat 
Alexandru

TRACTO-CLUBUL SPORTIV
RUL BRAȘOV și-a reorganizat 

avînd acum numai o grupă de 
mari majoritatea boxerilor pro- 
de la Școala sportivă Brașovia

BOX
secția, 
juniori 
venind
(care are numai juniori mici). PugHiștii 
de la Tractorul — antrenați de prof. 
Iosif Gheiman
tide amicale. în cadrul cârora 
marcat D. Stan, P. Blai și A. 
element© de

- antrenați de 
au susținut cîteva par- 

s-au re- 
Mera,Stan, P. 

perspectiva.

DATIMA! LA MIERCUREA 
rAJINAJ PIONIERII DIN 12

200 de concvrenți) au fost 
concursuri de patinaj artis-

DEȚE (peste 
prezenți la

ciuc, 
ju

CEI MAI BUNI SCHIORI EVOLUEAZĂ
IN CONCURSURILE DIN POIANA BRAȘOV Șl PREDEAL

Previziunile meteorologilor 
confirmat, 
mercurul 
destul de sus, în întreaga

După zile în 
termometrelor a

s-au 
care 

urcat 
țară

AZI, SEMIFINALE

BRAILA, 10 (prin 
la corespondentul 
țean). Se 
mai bune 
ceptîndu-i 
Tiriac) în primul 
cuitului României' 
o influență pozitivă asupra publi
cului brăilean, care populează din 
zi în zi în număr tot mai mare 
tribunele Sălii sporturilor. Cu cit 
se apropie faza finală a compe
tiției, meciurile devin mai atrac- 
ve, chiar dacă, așa cum s-a în- 
tîmplat în două din meciurile 
„sferturilor", învingătorii au cîș
tigat detașat.

în prima partidă, Traian Marcu 
(Dinamo Brașov) a obținut o vic
torie clară în fața lui Dan Nemeș 
(Steaua București), acesta din ur
mă fără a mar reuși să aibă ace
eași bună evoluție din confrun
tarea în care l-a eliminat din 
competiție pe ton Sântei. Traian 
Marcu a cîștigat cu 6—3, 6—4.

întîlnirea 
(Progresul 
Rusu (Steaua

pare că 
rachete 
pe Ilie

telefon, de 
nostru jude- 
ev. luția celor 
ale țării (ex- 

Năstase și Ion 
turneu al „Clr- 

1“ la tenis are

dintre Toma Ovîci 
București) și Mihai 

București) a fost

interesantă, mai cu seamă datori
tă jocului „agresiv" practicat de 
Ovici, precum și loviturilor sale 
de backhand și void bine plasate 
în terenul advers. Totodată, Rusu 
a arătat lipsă de condiție fizică, 
ceea ce i-a facilitat și mai mult 
victoria Iui Ovici, care a cîștigat 
cu 6—3, 6—3,

Meciul cel mai echilibrat l-au 
oferit Dumitru Hărădău și Viorel 
Sotiriu (amîndoi de la Steaua 
București). A cîștigat în trei se
turi Hărădău : 7—6, 4—6, 7—5. în
vinsul său, Viorel Sotiriu, are me
ritul de a fi oferit o frumoasă 
evoluție, mai ales în loviturile de 
serviciu, puternice și expediate în 
unghiuri dificile de returnat de 
către Hărădău. Thomas Emmrich 
(R. D. Germană;, un jucător ce po
sedă o gamă variată de lovituri, 
l-a întrecut In două seturi ! 6—4, 
6—3 pe Sever Mureșan (Dinamo 
București). Sîmbătă, de la ora 14, 
vor avea loc semifinalele: T. Mar
cu — Toma Ovici și D. Hărădău 
— Tb. Emmrich.

temperatura a coborît sub 0 grade. 
La Poiana Brașov, Predeal, Sinaia 
și în alte stațiuni montane a că
zut un strat de zăpadă care în 
cîteva ore a depășit 60 de cm. Iu
bitorii sporturilor de iarnă jubi
lează, iar organizatorii competiții
lor au respirat ușurați. în aseme
nea condiții, acest sfirșit de săp- 
tămînă este foarte bogat în mani
festații sportive, la care vor par
ticipa cei mai buni schiori ai țării.

Poiana Brașov va găzdui „Cupa 
C.S.U. Brașov" la probe alpine. 
Sîmbătă, pe Sulinar, va avea loc 
slalomul uriaș. Duminică diminea
ța, pe pîrtia de sub teleferic, se 
va disputa, în două manșe, slalo
mul special, iar luni, în sfirșit, 
pîrtia Lupului va fi inaugurată în 
acest sezon prin spectaculoasa 
cursă de coborire. La startul com
petiției vor 
buni schiori 
reținem pe 
Munteanu, 
Brenci, Gheorghe Vulpe, Ion Bo- 
biț, Constantin Văideanu, Nicolae 
Crețoi, Georgeta Băncilă, Daniela 
Munteanu, Minodora Munteanu, 
Iudith Tbmori, Eva Mezei ș.a. Pre-

fi prezenți cei mai 
seniori, 

Dan
Ion

dintre 
Cristea, 
Cavași,

care 
Dorin 
Virgil

zenta sportivilor amintiți constituie 
o garanție că întrecerile ce vor 
începe astăzi la I’dîana Brașov 
vor fi de un înalt nivel tehnic și 
spectacular, spre satisfacția nume
roșilor turiști, aflati in stațiune și 
care vor urmări cu interes evolu
țiile sportivilor.

Tot la Poiana Brașov, fo'ndiștii 
(seniori și juniori) își yor disputa 
„Cupa Dinamo" pe cunoscutele 
trasee din Poiana Mică.

Pe cunoscutele pîrtii din Pre
deal și-au dat întilnire cei mai 
buni juniori specializați în probe
le alpine. Sîmbătă, va avea loc 
cursa de slalom uriaș, iar dumini
că, proba de slalom special. între
cerile de la Predeal constituie un 
test important în vederea stabili
rii loturilor naționale de schi (ju
niori și junioare) ce vor participa 
la viitoarele concursuri interna
ționale, precum și la Balcaniadă.

La Sinaia se va desfășura etapa 
a II-a a „Cupei speranțelor" la 
fond și probe alpine, iar la Bran 
„Cupa Brașovia" la fond, juniori 
și copii.

N. COSTIN

INTRECfRI INTERESANTf
IN CAMPIONATELE DE BASCHET

Și în etapa programată să se 
desfășoare mîine, campionatele 
republicane de baschet cuprind 
partide atractive, între echipe a- 
propiate valoric și cu interese 
comune în clasament. La fete, de 
pildă (care dispută partidele eta
pei a Xl-a — ultima — a tu
rului), Universitatea Timișoara și 
Olimpia București susțin un joc 
de mare importanță pentru caii-, 
ficarea acestor formații în grupa 
1—6 a Diviziei A. Olimpia, reve
lația actualei întreceri, dă un 
examen sever în fața unei echipe 
care candidează la o medalie a 
campionatului. La Galati, C.S.U. 
(cu evoluții promițătoare pînă a- 
cum), întîlnește pe Voința Bucu
rești, performera etapei prece
dente, cînd a învins pe Rapid. 
Celelalte jocuri ale etapei : Ra
pid — Inst. Pedagogic Tg. Mureș, 
Universitatea Iași — Crișul și 
Politehnica București — Universi
tatea Cluj-Napoca.

La băieți au loc partidele eta-

pei a doua a turului secund, pe 
grupe valorice. La „1—6“, Rapid 
are prilejul să confirme compor
tarea bună avută în. turul com
petiției, mai cu seamă că adver
sară îi este Universitatea Timi- 

formație valoroasă, con- 
în fața căreia feroviarii 

să joace la posibili-

șoara, 
stanță, 
vor trebui 
tățile lor maxime pentru a rea
liza un rezultat onorabil.

Celelalte meciuri ale 
grupa 
grupa 
Farul, Politehnica 
tehnica București, 
Mureș — I.C.E.D. București.

întilnirile din Capitală se vor 
disputa după următorul program : 
duminică, sala Floreasca, de la 
ora 9,30 : Rapid — Universitatea 
Timișoara (m), Politehnica — Uni
versitatea Cluj-Napoca (f), I.E.F.S. 
— Steaua (m) ; sala Giulești, 
10: Rapid — Inst. Pedagogic 
Mureș.

meciuri ale etapei i
1—«: I.E.F.S. — Steaua ;
7—12: C.S.U. Galați —

Iași — Poli- 
Medicina Tg.

ora 
Tg.

DINAMO J»
Aseară, la Cluj-Napoca s-au dis

putat două partide în campionatele 
de baschet. In divizia feminină, O- 
limpia București a întrecut pe Uni
versitatea Cluj-Napoca cu 86—70 
(41—43) într-o partidă în care gazde
le au avut o cădere la jumătatea 
reprizei secunde. Principale reali
zatoare : Bîră 29, Tomescu 16 (Olim
pia), respectiv Prăzaru 19. La mas
culin, Dinamo București a întrecut

0“ CLUJ-NAPOCA 97-75
pe Universitatea Cluj-Napoca cu 
97—75 (47—35) la capătul unui meci 
plăcut, de bun nivel tehnic, în care 
lotul superior al campionilor le-a 
adus o victorie incontestabilă. Cele 
mai multe puncte : Novac 22. Nicu- 
lescu 18, Popa 17 pentru Dinamo, 
Ruhring și Barna cite 20 pentru Uni
versitatea.

Mircea RADU — coresp.

ARBITRII JOCURILOR
Comisia de 

lor europene 
lit ca meciurile I.E.F.S. — Levski- 
Spartak Sofia și Politehnica Bucu
rești — U. C. Clermont-Ferrand, 
care vor avea loc miercuri și, 
respectiv, joi în sala Floreasca

organizare a cupe- 
la baschet a stabi-

DIN CUPELE EUROPENE
(la ora 19,30), în cadrul „Cupei 
Liliana Ronchetti" și C.C.E., să 
fie conduse de aceeași brigadă de 
arbitri, adică I. Szabo (Ungaria) 
și A. Tuncan (Turcia). Comisar 
F.I.B.A, i A. Tsoulos (Grecia).

tic și de viteză, care au finalizat acti- - 
vrtatea lor sportivă din vacanța de iarnă. 
La „artistic", campionii au fost desem
nați în persoana micilor patinatori Ga
briel Popa (București) și Bogdan Kruti 
(Brașov) la băieți, Gabriela Eiefterescu 
(București) și Mariana Chițu (Brașov) 
la fete. In același timp, la ,,viteză". pe 
primul loc s-cu situat pionierii G. Popa 
(București), B. Lakatos (Cluj-Napo-a), 
Rodica lonescu (Galați) șt Mariana Con
stantin (București) o A FOST ALCĂTUIT 
lotul republican de seniori. Cei doi antre
nori federali, Ernest Ulrich și Zoltan 
Szekely au convocat lotul de patinaj 
viteză la Tușnad pentru cîteva antrena
mente comune. Sînt prezenți acolo 'fo
sile Coroș, Gheorcjhe Pop, Adrian Cio- 
banu. Andrei E.dely, Ladislau Fekt. La- 
dislau Lozâr, Eva Szigheti si Lidia Vaszy. 
Lipsesc Liana Cordas și Victor Sotîrescu, 
care se pregătesc la cluburile lor.

Mîine, duminica 12 ianuarie, 
patinoarul artificial ,,23 August**  
va fi pus la dispoziția publicu*  
lui între orele 10 și 12.

FICARE a! echipelor de juniori, 
băieți și fete. Au participat 22 de 
formații masculine și 7 feminine. in 
urma rezultatelor înregistrate, au pro
movat în primul campionat oi țării echi
pele Spartac București, Eternit Ora
dea (fete) și Gloria II Buzău, Sănătatea 
Drobeta-Tr. Severin (băieți). în prezent, 
ou loc întrecerile campionatului de cali
ficare al echipelor de seniori. Concu-

arme cu 
caracter 
zatoarea 
vor întrece trăgători fruntași din 
Cluî-Napoca. Bacâu și Brașov, iar 
P***î«sH (organizatoarea concursului — 
C S. Petrolul) voi fi prezenți țintași din 
Capitald și din localitate.

reazâ 27 de formații masculine și 13 fe
minine.

▼ID sîmbătă Șl DUMINICA SE
TIR DISPUTĂ LA BRAȘOV SI
PLOIEȘTI întrecerile , ,Cupei de iarna* Ia

aer comprimat, competiție cu 
republican. La Brașov (organî- 
concursului — A.S. Metrom) se 

Arad 
laTENIS IN SALA CONS-rei ICTO-

rsr RUL DIN HUNEDOARA S-A
Ut WăăA DESFĂȘURAT TIMP DE 
4 ZILE CAMPIONATUL DE CALI-

Invingătoare în „Cupa orașului Sinaia", Georgeta Băncilâ este favorită 
și in „Cupa C.S.U. Brașov" Foto : S. BAKCSY
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SĂ PRACTICĂM
MERSUL PE SCHIURI

Civilizația tehnică, purtătoare a 
atîtor binefaceri pentru umanitate, 
a creat o ambianță artificială în 
interiorul căreia viața noastră se 
consumă — uneori — fără efort a- 
parent : ne deplasăm cu ajutorul 
mașinilor, preferăm liftul în locul 
scărilor, muncim cu ajutorul unor 
utilaje perfecționate pe care doar 
le supraveghem, ne distrăm în fața 
micului sau marelui ecran etc. etc. 
Pe scurt, devenim sedentari. 
primul „s" din trista trilogie 
precede îmbolnăvirea.

îndepărtarea de natură, de 
starea naturală de mișcare ce 
racterizează pe om se completează 
(nefericit) cu surmenajul (al doi
lea „s") declanșat de condițiile 
stresante, de suprasolicitările agre
sive unilaterale ale aglomerației 
urbare (poluare, zgomot, aritmii 
de efort etc.). Pe lingă toate a- 
cestea (sedentarism, surmenaj), 
completînd efectele nocive, apare 
cel de-al treilea mare „S“ amenin
țător pentru sănătate : supraaali- 
mentația, constînd fie în cantitatea 
mare de alimente consumate, fie 
în alimentația nerațională. „Omul 
nu moare, ci se omoară" spune o 
înțeleaptă vorbă din popor cu re- 

’ ' cum se

E 
ce

la 
ca-

ferire directă la modul 
alimentează omul.

Toate aceste concluzii 
din observațiile științifice _ 
mondial au condus la necesitatea 
de a cuprinde in sfera exercițiu
lui fizic activ, a educației fizice 
și sportului practicat în mod con
tinuu și organizat, mase cit mai 
largi ale populației, copii, adoles
cenți și adulți.

în această idee de necesitate a 
mișcării, în condițiile specifice de 
iarnă, se poate recomanda o for
mă nepretențioasă de sport și edu
cație fizică și anume : mersul pe 
schiuri. Nepretențios, pentru că nu 
necesită cunoștințe tehnice deose
bite, pentru că este accesibil ori
cărei vîrste, pentru că echipamen
tul și materialul sportiv folosit 
sînt dintre cele mai simple și mai 
puțin costisitoare. în schimb, con
tribuția la întreținerea sănătății 
este substanțială : marile funcții 
ale aparatului cardio-vascular și

reieșite 
pe plan

respirator sînt 
locomotor este 
ză o stare de 
vigoare psihică 
imediate și în 
schiuri pe plat, în ușor urcuș și 
pante foarte ușoare exclude total 
orice posibilitate de accidentare, 
în plus, se poate practica în pe
rechi sau în grup, oferind și pri
lejul unor discuții interesante, al 
unei atmosfere încurajatoare pen
tru efort

Oricît v-ar părea de surprinză
tor remediul recomandat (replică 
specifică, de iarnă, a mersului pe 
jos) el prezintă avantajul de a fi 
foarte simplu și... vechi, de cînd 
lumea. De fapt, este la îndemina 
unor mase de populații mai mari, 
în comparație, de pildă, cu schiul 
alpin.

Mersul pe schiuri este un ade
văr atît de simplu și de evident, 
unul din adevărurile primare in 
materie de exercițiu fizic și miș
care, incit se pare că l-am uitat. 
Nu există totuși o formă de prac
tică sportivă de iarnă mai acce
sibilă și demnă de interes. Ce plă
cere mai mare decit să parcurgi, 
prin poienițe și păduri, poteci 
blînde de zăpadă ? Cine n-a par
curs mai mulți kilometri de mers 
pe schiuri în dimineți aburinde de 
iarnă, revenind la cabană cu sîn- 
gele biciuit de efort, cu trupul in
vadat de o plăcută oboseală, s-a 
sustras cu bună știință de la au
tentice clipe de voioșie. de la 
surse de vigoare regăsită.

Nu întîmplător, pe plan mondial 
asistăm Ir o recon versiune a for
melor sportive de iarnă spre dis
ciplinele cele mai simple și la în- 
demîna tuturor, printre care la loc 
de frunte se situează mersul pe 
schiuri. Este, desigur, mai renta
bil pentru sănătate să faci plinul 
de oxigen în natură decit plinul 
de rezervor pe șosele...

Mîhaî BÂRĂ

stimulate, aparatul 
activat, se creca- 
bună dispoziție și 
cu efecte benefice 
timp Mersul pe
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JOCURILE DE LA BUCUREȘTI

ROMÂNIA A OBȚINUT FORMAȚIA UNIUNII SOVIETICE
0 SPLENDIDĂ VICTORIE! A CÎȘTIGAT DETAȘAT
Ca în toate marile încercări, în meciul de

cisiv disputat aseară în Palatul Sporturilor și 
Culturii în compania puternicei reprezenta
tive a Iugoslaviei, echipa României și-a regă
sit forța, unitatea, siguranța, grație cărora și-a 
pus în valoare resursele tehnice și tactice. Re
prezentativa noastră studențească — în ten
tativa de a-și menține titlul mondial — a fă
cut aseară o partidă mare, dispunînd, mai clar 
decît ar fi indieat-o cele mai optimiste pro
nosticuri, de „plavii" iui Milkovici. Maniera 
în care a abordat jocul a readus optimismul, 
încrederea în forțele acestor veritabili virtuoși 
ai micului balon. Scorul cu care s-a încheiat 
meciul — 22—14 (11—5) — reflectă diferența 
de valoare generală care în acest meci a se
parat formația noastră de redutabila ei ad
versară.

Echipa României a început în trombă par
tida. Ea a realizat atacuri fulgerătoare, mate
rializate pe tabela de marcaj i 5—1 în min 13. 
Aceasta în ciuda faptului că Voina a fost eli
minat 2 min. (băieții noștri aveau să înscrie 
de trei ori în inferioritate numerică) și că 
oaspeții au beneficiat de o aruncare de la 7 
m (apărată magistral de Orban). Se poate 
spune că românii s-au detașat da
torită jocului bun în apărare (Or
ban a fost și el excelent), dîrze- 
niei cu care au luptat pentru fie
care balon. Recuperînâ mult în 
apărare, ei și-au speculat la ma
ximum șansa realizînd atacuri în 
viteză, cu combinații subtile și 
șuturi surprinzătoare. Chiar dacă 
nu l-a putut folosi pe Birtalan, 
echipa a acționat și de la 9 m, 
uneori cu succes.

Aflîndu-se în fața unei ofensive 
impetuoase, handbaliștii iugoslavi 
au trebuit să recunoască supe
rioritatea adversarilor, să ce
deze pasul pentru că nu puteau 
face față ritmului. Deși nervii 
și-au pus pe alocuri amprenta 
asupra cursivității jocului, meciul 
a fost deosebit de spectaculos, 
valoros, la nivelul unei finale

Au marcat : Voina 5. Stef 4, 
Stockl 3. Tudosie 3, Kicsid 2, Dră- 
găniță 2, Odae 2 și Cosma 1 — 
pentru România, Pavlovîci 5, Tim- 
ko 3, Krivokapîci 3, Pavicevici 2 
si Serdarusici 1 — pentru Iugo
slavia.

Partida dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Ceho
slovaciei (scor final 30—21), 
programată în deschidere, a 
încălzit tribunele prin rit
mul său viu, prin succesiu
nea rapidă a fazelor la am
bele porți și prin golurile 
spectaculoase marcate mai 
mult de pe extreme. Pri
mele minute au aparținut 
echipei cehoslovace, care, 
aflată în fața unei apărări 
înalte și robuste, a căutat 
calea spre poarta adversă 
mai ales prin extremități
le semicercului, unde M. 
Horvath a oferit un verita
bil recital de măiestrie. în 
min. 6, echipa Cehoslova
ciei conducea cu 3—0, dar 
Lagutin își calmează co
echipierii, pregătește bine 
atacurile, pînă la gol, și or
ganizează defensiva, dirijîn- 
d-o mai mult spre aripile

adverse. în min. 15, scorul 
devine 7—7 și de aici înain
te formația sovietică — mai 
puternică, mai matură și 
evident mai valoroasă — 
se detașează (12—8 la pau
ză) și cîștigă confortabil, 
asigurîndu-și detașat locul 
întîi în prima grupă semifi
nală și, implicit, o nouă 
prezență în finala Campio
natului mondial universitar.

Autorii golurilor sînt : 
Găsii 9, Mahorln 8, Lagutin 
5. Plahotin 2, Kravțov 2, 
Oganezov 2, Cernîșov și 
Stoliarov pentru U.R.S.S., 
M. Horvath 5, Zajac 5, Ba- 
cik 4, Straka 4, Hanzl 2 și 
Dobrotka pentru Cehoslova
cia.

Au arbitrat II. Hensel și 
P. Rauchfuss (R. D. Ger
mană)

Horia ALEXANDRESCU

BIATLONIȘTII ROMÂNI ÎN U.R.S.S.
MOSCOVA, 10 (Agcrpres). —La 

Kavgolovsk au început întrecerile 
unui mare concurs internațional 
de blatlon, la startul căruia sînt 
prezenți 94 de schiori din Bulga
ria, Cehoslovacia, Finlanda, R.D. 
Germană, Italia, Polonia, România 
și U.R.S.S.

Proba de 20 km fond a fost 
dominată de sportivii sovietici, 
clasați pe primele trei locuri l 
Vladimir Dokuceav, în lh 16:43,2 
și zero minute penalizare ; Niko
lai Gundarțev — lh 17:21,2 (2) și 
Nikolai Kruglov — lh 17:24,4 (4). 
Primul clasat dintre concurenții

români a fost Gheorghe Gârniță, 
care a ocupat locul 10 cu lh 19:58 
(3). Ceilalți sportivi români s-au 
situat pe următoarele locuri i Vic
tor Fontana — 44, în lh 25:35,0 (7), 
Gheorghe Cristoloveanu — 50, în 
lh 26:09,0 (4) și Gheorghe Voicu 
— 51, în lh 26:17,0 (8).

Au arbitrat! W. Bosshard și O. 
Fritschi (Elveția).

Hristache NAUM

Gașii, cel mai eficace jucător sovietic in jocul de ieri, pătrunde vertigi
nos spre poarta echipei cehoslovace și va puncta sub privirile lui Ha tie.

. Foto : Dragoș NEAGU

JOCURILE DE LA PLOIEȘTI

ECHIPA SPANIEI-VICIORIE CLARĂ
La Ploiești, în deschiderea cuplajului, echipa Spa

niei a întrecut la o diferență netă formația R. F. Ger
mania, într-un meci care nu a avut istoric, ibericii 
conducînd în permanență. Scor final : 25—18 (13—7). 
Ca și în meciurile anterioare, spaniolii s-au remar
cat prin atacuri deosebit de rapide, care au scos în 
evidență agilitatea și îndemînarea tuturor componen- 
ților echipei. Jucătorii vest-germani, masivi și greoi, 
au făcut cu dificultate față atacurilor spaniolilor, re- 
curgînd la numeroase faulturi pentru a stopa iureșul 
adversarilor. De altfel, arbitrii tunisleni Osman și 
Dhahbi au acordat nu mai puțin de 14 aruncări de iâ 
7 metri formației Spaniei (11 au fost transformate). 
Dacă adăugăm și cele 8 lovituri acordate echipei 
R. F. Germania — doar 3 transformate ! — constatăm 
că cele 22 de penaltyuri reprezintă un adevărat record 
în materie. Autorii golurilor : Cassalana 7, De Andres 
6, Andreu 4, Willamarîn 3, Ortega 2, Garcia, Labaca si 
Lopez pentru Spania, Meinecke 7, Bobel 3, Rohring 3, 
Gentschner 2, Klenk 2 și Rupp pentru R. F. Ger
mania.

Cu acest succes, echipa Spaniei confirmă excelentele 
rezultate înregistrate la actualul campionat, a cărui 
mare revelație a fost Spaniolii termină meciurile 
grupei semifinale pe locul secund, urmînd să lupte, 
duminică, pentru medaliile de bronz.

MECI EXTREM DE DISPUTAT
întîlnirea dintre echipele Poloniei și Bulgariei, a- 

parent un meci fără probleme, s-a transformat în
tr-un joc extrem de disputat, în care doar experien
ța mai mare a jucătorilor polonezi a permis echipei 
lui Szymczak să repurteze în final o victorie mun
cită : 20—15 (11—6). Echipa Poloniei, care avea nea
părat nevoie de o victorie, care să-i asigure un gol
averaj superior în disputa cu Iugoslavia, conducea 
în minutul 21 cu 10—1. remareîndu-se printr-un joc 
complet și variat, cu accent pe aruncări puternice de 
la 9 metri. Formația Bulgariei, care nu mai putea 
aspira la o poziție fruntașă, nu a abandonat însă 
disputa, și-a grupat rîndurile în defensivă, a contra
atacat eficace și a redus din handicap, ajungînd în 
minutul 47 — cînd era în inferioritate numerică — 
la un singur gol diferență : 13—14. (între timp, ju
cătorii bulgari rataseră și trei aruncări de la 7 m). 
în final însă, Szymczak a fost de netrecut, coechi
pierii săi s-au concentrat mai mult și s-au desprins 
în cîștigători. Au marcat : Gmvrek 7, Zielinski 5, 
Banasz 3, Sokolowski 2, Dybol, Brozowski, Jakubow
ski, respectiv Ivanov 4, Lisev 3, Bodenski 2, Doici- 
nov 2, Germaniev 2, Dțohev și Antonov.

Adria i VAS1LIU

ÎN C.C.E. LA BASCHET
MOSCOVA, 10 (Agerpres). —La 

Riga s-a disputat primul meci 
dintre echipele T.T.T. Riga și 
Hellas Gand (Belgia), contînd 
pentru grupa A din sferturile de 
finală ale C.C.E. la baschet fe
minin. Baschetbalistele sovietice 
au obținut victoria cu 96—30 
(54—14). în aceeași competiție, la 
Praga, Sparta a dispus de Marița 
Plovdiv cu 76—57 (31—32).

în grupa B a sferturilor de 
finală ale C.C.E. la baschet femi
nin, echipa italiană Geas Sesto 
San Giovanni a întîlnit pe teren 
propriu formația BSE Budanesta, 
pe care a învins-o cu 72—53 
(45—25). Cele mai bune jucătoare 
din formația gazdă au fost Bocchi 
și Fasso, care au înscris 25 și. 
respectiv, 13 puncte. Coșgctera e- 
chipei maghiare a fost Cziraky, 
autoarea a 22 de puncte.

Din această grupă mai fac parte 
formațiile Politehnica București 
și U.C. Clermont-Ferrand.

PÎNĂ LA 1 APRILIE 

FISCHER TREBUIE 
SĂ SE DECIDĂ...
AMSTERDAM, 10 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de pre
să, care a avut loc la Amsterdam, 
președintele Federației internațio
nale de șah (F.I.D.E.), dr. Max 
Euwe, a anunțat că marele maes
tru american Robert Fischer, de
ținătorul titlului mondial, acceptă 
condițiile financiare oferite de o- 
rașul Manila, capitala Filipinelor, 
care și-a depus recent candidatu
ra la organizarea meciului pentru 
titlul mondial. în schimb, cam
pionul mondial nu este încă de 
acord cu cîteva puncte din regu
lamentul meciului, astfel că dr. 
Max Euwe va pleca, în luna mar
tie. în S.U.A. pentru a discuta 
personal această problemă cu 
Robert Fischer.

Președintele F.I.D.E. a declarat 
că forul suprem al șahului mon
dial i-a acordat un nou răgaz 
(pînă la 1 aprilie) lui Robert 
Fischer pentru a răspunde oficial 
da-ă este sau nu de acord să-l 
întîlnească pe Anatoli Karpov în 
condițiile actualului regulament.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
SCHI. Clasamentele „Cupei mon

diale” la schi (feminin), după sla
lomul uriaș de la Grindclwald, 
cîștigat de Annemarie Proell- 
Moser : individual femei : 1. 
Annemarie Proeil-Moser (Austria)
— 94 p, 2. Roși Mittermaier (R.F. 
Germania) — 61 p, 3. Cindy Nel
son (S.U.A.) — 59 p. 4. Fabienne 
Serrat (Franța) — 49 p ; pe echi
pe : 1. Austria — 448 p, 2. Italia
— 224 p, 3. R.F. Germania — 
169 p, 4. Franța — HO p. 5. El
veția — 98 p, 6. S.U.A. — 94 p 
etc. • în „Cupa Europei”, spor
tiva austriacă Marlies Mathis a 
cîștigat slalomul special de la Les 
Gets (Franța) în 1:30,87. în cla
samentul individual al competiți
ei : Angelika Rudigier 59 p, Ger- 
linde Strixner 49 p, Anneliese 
Petautschnig — 47 p (toate Aus
tria) © „Săptămîna internațională 
a schiului-fond” din Italia a con
tinuat la Monte Pana cu proba 
masculină de ștafetă 3x 10 km, 
cistigată de formația Norvegiei 
(Martinssen, Edwardssen și Haar- 
viken), în lh 10:10,7. Pe locurile 
urpnătoare î R.D. Germană, R.F. 
Germania, Cehoslovacia și Italia.

HOCHEI. Echipa de hochei pe 
gheață Himik Voskresensk a în
cheiat neînvinsă turneul de 5 me
ciuri în R.F. Germania. în ulti
mul joc, Himik — E. V. Fiissen 
10—5.

TURNEELE DE VOLEI DE LA SOFIA
In sala Slivnița din Sofia au con

tinuat turneele de volei pentru echi
pe de juniori-tineret. Joi seara echi
pa de băieți a României a învins cu 
3—2 (—11, —12, 11, 7, 5) cea de a 
doua garnitură a Bulgariei, iar vi
neri a dispus cu 3—1 (7, —14, 11, 11) 
de formația Poloniei. Alte rezultate: 
Cehoslovacia — Spania 3—2, Bulga
ria A — Polonia 3—0, Cehoslovacia — 
Bulgaria B 3—2, Bulgaria A — Spa
nia 3—2. La fete, echipa României 
a învins ieri cu 3—1 (10, —11, 13, 7) 
pe cea a Cehoslovaciei. Alte rezul
tate : Bulgaria — Polonia 3—0,
R.D.G. — Cehoslovacia 3—0.
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PREMIUL 
CONDIȚIEI FIZICE

Asociația atletică națio
nală universitară, care patro
nează sportul din universită
țile americane, a decernat 
„Premiul Theodore Roosevelt” 
președintelui S.U.A.. Gerald 
Ford. Acest premiu se acor
dă unor personalități ame* 
ricane pentru participarea la 
competiții sportive universi
tare și pentru preocuparea 
față de menținerea condiției 
fizice — element care a jucat 
un rol important în decursul 
carierei respectivilor oameni. 
Președintele Ford, în trecut 
o vedetă a fotbalului univer
sitar american, este al doilea 
șef al administrației căruia 
l-a fost decernată această 
distincție. In 1967, ea a mai 
fost atribuita fostului preșe
dinte Eisenhower.

fiind fiii Iul Bachir Saîdu- 
laev — lucrător la sovhozul 
din localitate. De notat câ 
și cele două surori ale celor 
5 frați baschetbaliști sînt tot 
sportive I

MUZEUL 
SPORTULUI FRANCEZ

CUM DEVII JUCĂTOR 
DE HANDBAL

Matesson, fost 
la cîrma selec-

Roland
mulți ani 
ționatei suedeze de hand-

La stadionul „Parc des Prin* 
ces", din Paris, se pregătește 
inaugurarea unui muzeu Ine
dit — muzeul sportului fran
cez. Aici vor fi expuse ghetele 
cu cuie ale fondistului Alaln 
Mimoun, ccstumul purtat de 
Christian d’Oriola atunci cînd, 
în 1949, a devenit campion a! 
lumii la scrima, bicicleta Iul

tanți, după modelul confruntă
rilor din secolul trecut. Mai 
mult, Frazier a propus ca 
minutul de pauză dintre re
prize sâ fie redus sau chiar 
să se renunțe la el I

PE LINGĂ MAL...
Inotătorui Italian Paolo 

Donaggio, specialist în pro
bele de mare fond, intențio
nează să obțină anul acesta

a răspuns ziariștilor 
s_e 
Șl 

hand-

❖
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ECHIPA 
FRAȚILOR SA1DULAEV
In localitatea Os din R.S.S. 

Kirghiză, echipa de 
este alcătuită din 
care poartă toți

baschet 
jucători 

___  același 
nume: Saldulaev. Ei sînt frați,

bal, 
care îl întrebau cum' 
poate deveni, repede 
eficient, jucător de ' 
bal :

— începeți cu atletismul. 
Cînd veți deveni rezistent 
ca un semifondist, agil ca 
un săritor, puternic ca un 
aruncător de greutate și 
rapid ca un sprinter, 
atunci vă veți putea ocu
pa de handbal. A prihde 
și a arunca mingea nu re
prezintă o problemă difi
cilă...

Jacques Anquetil, schiurila eti 
care Jean-Claude Killy a «xa- 
cutat coborîrile de la Cham- 
rousse

„PÎNĂ LA EPUIZARE”

Fostul campion mondial de 
box la toate categoriile, Joe 
Frazier, i-a propus lui Cassius 
Clay, actualul deținător al 
centurii de campion al lu
mii, un meci ,,pînă la epui
zare", pînă la abandonul vo
luntar al unuia dintre comba-

un nou record în domeniul 
înotului în condiții dificile. 
Planul lui Donaggio prevede 
traversarea Mediteraneî, de 
la Mazzara del Vallo (Sici
lia) pînă în Tunisia (Africa 
de Nord), cale de 233 km. 
Pentru a acoperi distanța, 
Donaggio și-a făcut calculul 
că va trebui să înoate neîn
trerupt aproape 100 de ore I 
Cunoscutul înotător italian 
deține însă și un alt record 
de distanță, realizat însă în 
ape liniștite. In 1973 el a 
parcurs un traseu de 420 km

— din sudul Italiei pînă la 
Veneția — in apropierea țăr
mului, pe unde curenții opun 
o rezistență mult mai mică 
decît în largul mării. De 
aceea, remarcabila distanță 
a fost străbătută doar în... 
83 de ore I

O SPERANȚĂ 
A ATLETISMULUI

„Cea mai mare descoperire 
a atletismului nostru — scrie 
ziarul ,,Saut el Ummal" (n.r. 
,.Vocea muncitorilor") din 
Republica Democrată Popu
lară Yemen — este un aler
gător de fond : Abdul Rah
man Ibrahim, de profesie in
giner 
de 24 
cîștigat 
gorică 
aflat la 
ție. După cursă, desfășurată 
pe o distanță 
cîștlgătorul a 
pînă acum s-a 
puțin, dar că, 
inte, se va pregăti temeinic, 
pentru a se afirma și în 
concursurile internaționale.

din Aden“. în vîrstâ 
de ani, Ibrahim a 

într-o maniera cate- 
,.Crosul Adenului", 
cea de a treia edi-

de 3 
declarat 
antrenat 
de acum

mile, 
câ 

prea 
îna-
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• TELEX ®
In localitatea daneză Skive, în meci 
amical de handbal masculin : Dane
marca B — R.F. Germania B 17—22 
(5-11).
Turneul feminin de tenis de Ia San 
Francisco (optimi de finală): Billie 
Jean King — Kathy Kuykendall
6— 2, 7—6; Martina Navratilova — 
Nancy Gunter 6—3, 6—2; Chris Evert
— Sue Stap 6—3, 6—0, .Virginia Wade
— Robin Tenney 6—3, 6—1.
Turneul de tenis de la Auckland 
(sferturi de finală) : masculin: Pa- 
run — Wimmer 7—6, 6—7, 7—6, 6—4; 
Simpson — Ruffels 7—6, 7—6, 6—2; 
Fairlie — Carnahan 4—6, 6—3, 6—«3,
7— 5; Crealy — Ball 4—6, 6—3, 6—3, 
7—5; feminin : Evonne Goolagong — 
Glynis Coles 6—2, 7—6, Sue Barker
— Michele Gurdal 6—2, 6—1, Linda 
Mottram — Laura Dupont 6—2, 6—3; 
Ceci Martinez — Wendy Turnbull 6—2, 
6—4; în sferturile de finală ale 
turneului de la Sydney : Nikola 
Spear — Peter Dorner 6—3, 6—4; 
Giltiman — Mark Louis 6—1, 6—1.
După 11 runde, în turneul de șah 
de la Hastings conduce Vlastimil 
Hort cu 7 p și o partidă întreruptă, 
urmat de Pianinei 7 p, Andersson 
6‘/2 (1), Miles 6’/2» Beliawski și Va- 
ganin, Sigurjonsson 6 p (1), Harts- 
ton 6 p etc.
Atletul Rafael Perez (Costa Rica), 
clștigătorpl crosului de la Sao Paulo, 
a învins și în proba de 8 500 metri 
de la Montevideo, în 23:43,9. El a 
fost urmat de brazilianul Jose Ro
meo Andreade și de Gaston Ro- 
elants.
Campionatele de tenis de masă ale 
Angliei au început la Brighton cu 
disputarea turneelor pe echipe. La 
masculin a cîștigat selecționata An
gliei, învingătoare în finală cu 3—2 
asupra echipei R.P. Chineze. Cîteva 
rezultate : Jarvis — Wan Cian-lin
2— 0, Tailor — Li Cin-kuan 2—1, Li 
Cin-kuan — Jarvis 2—0, Taylor — 
Wan Cian-lin 2—1. Finala probei fe
minine s-a disputat între două selec
ționate ale R.P. Chineze. Victoria a 
revenit reprezentativei secunde cu
3— 0.
Ziarul parizian „l’Equipe" a dat pu
blicității clasamentul celor mai bune 
jucătoare de tenis din lume pe anul 
1974. Clasamentul alcătuit de acest 
ziar se prezintă astfel : 1. Chris 
Evert (S.U.A.), 2. Olga Morozova
(U.R.S.S.), 3. Billie Jean King
(S.U.A.), 4. Evonne Goolagong (Aus
tralia), 5. Rosemary Casals (S.U.A.), 
6. Kerry Melville (Australia). 7. Vir
ginia Wade (Anglia), 8. Lesley Hunt 
(Australia), 9. Nancy Gunter (S.U.A.). 
10. Julie Heldman tS.U.A.).
La Adelaida a început semifinala 
zonei asiatice a „Cupei Davisu dintre 
echipele Australiei și Japoniei. După 
prima zi- Australia conduce cu 1—0. 
John Newcombe l-a învins cu 6—1, 
6—2, 6—3 pe Jun Kuki. Partida Sakai 
(Japonia) — Dent (Australia) a fost 
întreruptă din cauza ploii la scorul 
de 6—1, 4—6, 2—6, 6—4.
Campionatul mondial de automobi
lism rezervat piloților de formula 
I — ediția 1975 — va debuta dumi
nică 12 ianuarie cînd, la Buenos 
Aires, se va disputa „Marele Pre
miu al Argentinei14. Cursa se va 
desfășura pe un circuit în lungime 
de 5,968 km, care va fi acoperit de 
53 de ori.
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