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In ziua de 26 decembrie 1975 
a avut loc, sub 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al ~ 
Comunist Român, ședința Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. ai P.C.R.

la cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea 
bazinelor hidrografice din Re
publica Socialistă România.

Elaborat pe baza hotăririlor 
Plenarei comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale a României, din 21—22 iu
lie 1975, sub directa îndrumare 
a secretarului general al par
tidului, Programul național pre
vede, 
un 
măsuri 
sigure 
apelor 
interes 
lor cit 
tisfacerea cerințelor populației 
și ale economiei naționale, pre
cum și apărarea împotriva 
inundațiilor a tuturor localită
ților și terenurilor agricole. în 
acest scop, se vor realiza — 
în mai multe etape — ample 
lucrări de sistematizare a în
tregii rețele hidrografice a ță
rii, de regularizare a tuturor 
cursurilor de apă, de amenajare 
a unor bazine și lacuri dc acu
mulare, rețele dc irigații, pre
cum și a unor canale pentru 
desecări. Prin realizarea aces
tor măsuri, se va asigura folo
sirea intensivă a potențialului 
energetic, conservarea fondului 
funciar și combaterea eroziunii 
solului, valorificarea superioară 
a suprafeței agricole a țării și, 
pe această bază, va spori avu
ția națională cu consecințe din 
cele mai favorabile pentru ni
velul de trai al întregului 
popor.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca, paralel cu 
de investiții realizate 
organele 
județene, 
nești și 
ca, in

președinția

Partidului

într-o concepție unitară, 
ansamblu de obiective 

complexe menite sâ 
amenajarea integrală 
țării — problemă 
național — și folosirea 
mai deplină pentru sa-

și 
a- 
a 

de

dc partid și 
municipale, 

comunale să 
cadrul

lucrările 
de stat, 
de stat 

orășe- 
asigure

prevederilor 
programului național, la ame
najarea cursurilor de ape și 
a altor lucrări să participe, 
prin muncă și contribuție mate
rială, toți cetățenii țării ; de a- 
semenea, la realizarea acestui 
program vor participa militarii 
forțelor armate și membrii 
gărzilor patriotice.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca Programul național 
de perspectivă pentru amena
jarea bazinelor hidrografice să 
fie supus dezbaterii Congresu
lui consiliilor populare jude
țene și al președinților consi
liilor populare.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, uncie 
măsuri în vederea intensificării

traficului fluvial și maritim 
măsuri 
drul 
pentru dezvoltarea transportu
rilor corespunzător creșterii în 
ritm susținut a economiei noas
tre naționale. în acest sens, au 
fost aprobate propunerile de 
extindere a transporturilor pe 
Dunăre în perioada 1976—1980 
și în perspectiva 1981—1990. Au 
1'ost aprobate, de asemenea, 
propunerile privind dezvoltarea 
transportului pe cale maritimă 
a materiilor prime pentru com
binatele siderurgice, petrochi
mice și de îngrășăminte situate 
de-a lungul principalelor cursuri 
de ape din țara noastră sau în 
imediata lor apropiere, precum 
și a altor produse importate 
sau destinate exportului.

Comitetul Politic Executiv a 
pus în fața guvernului, a mi
nisterelor economice, chemate 
să contribuie Ia înfăptuirea a- 
cestor măsuri, sarcina de a 
trece, pe baza unor programe 
concrete — corespunzător pre
vederilor cincinalului 1976—1980 
— la dezvoltarea și diversifi
carea flotei fluviale și maritime, 
a capacităților portuare, la a- 
menajarea unor noi porturi, Ia 
îmbunătățirea condițiilor de 
navigație pe Dunăre.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat propunerile 
privind reașezarea prețurilor de 
producție și de livrare ale pro
duselor din ramura construc
țiilor de mașini și a prelucră
rii metalelor, destinate expor
tului și fondului pieței, fabri
cate de unitățile industriale lo
cale de stat și cooperatiste, 
precum și a prețurilor de deviz 
utilizate în activitatea de con- 
slrucții-montaj.

în continuarea lucrărilor, Co
mitetul Politic Executiv a luat 
în discuție unele măsuri privind 
organizarea și desfășurarea Con
gresului consiliilor populare ju
dețene și al președinților con
siliilor populare.

Comitetul Politic Executiv a 
constatat că pregătirile se des
fășoară în mod corespunzător 
iu întreaga țară, că în toate 
județele au fost puse în dezba
tere publică propunerile de 
dezvoltare economică și socială 
a comunelor, a tuturor locali
tăților, schițele de sistemati
zare a acestora.

Comitelui Politic Executiv a 
stabilit să se supună spre apro
bare Congresului consiliilor 
populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare 
discutarea următoarelor pro
bleme : Planul de dezvoltare 
economică și socială a Româ
niei pe cincinalul 1976—1980, în 
profil teritorial ; Sarcinile ce re
vin consiliilor populare din 
Planul cincinal 1976—1980 în do
meniul agriculturii și indus-

care se înscriu in ca- 
preocupărilor generale

(Continuare in pag. a 8-a)

„COFA

ÎNTRECERI DE SANIE

în municipiul Buzău au fost 
organizate, în- cadrul „Cupei ti
neretului", concursuri de să
niuțe cu tracțiune. Numai în
tr-o singură zi s-au prezentat 
la start peste 150 de elevi de 
la liceul pedagogic „Spiru Ha- 
ret". în cadrul unei duminici 
cultural-sportive, asociația Vo
ința a inițiat întreceri de șah 
și tenis de masă. Numeroase 
concursuri pentru „Cupa tine
retului" au avut loc și în lo
calitățile rurale ale județului 
Buzău. Astfel, în comuna Merei 
s-a organizat un concurs de 
săniuțe la care au fost pre- 
zenți 210 concurenți, iar în co
muna Beceni 1 400 de elevi s-au 
în recut la șah, cros și tenis 
de masă. (D. SOARE, corcsp.).

COMPETIȚII PENTRU 
HUNEDORENI

La Hunedoara, în organiza
rea Consiliului Municipal pen
tru educație fizică și sport, au 
avut loc — de ' 
vacanței și pînă acum 
meroase întreceri de șah, tenis 
de masă și popice. Concursurile, 
incluse in „Cupa tineretului", 
s-au bucurat dc participarea a 
numeroși tineri de la Institutul 
de subingineri, precum și de 
Ia asociațiile sportive Metalul, 
Grupul școlar siderurgic, Liceul 
nr. 2 și de la școlile generale 
nr. 7 și 8. (Ioan VLAD, coresp.).

la începutul
nu-
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I
în „Cupa Federației** la biatlon

I GHEORGHE GÎRNIȚĂ ÎNVINGĂTOR MERITUOS
I
I
I

(prin 
o ză- 

înghețată,

POIANA BRAȘOV, 26 
telefon). Desfășurată pe 
padă extrem de 
cursa biatloniștilor seniori din 
cadrul „Cupei Federației*4 a 
solicitat la maximum majori
tatea concurenților, 
să se folosească de 
mult ca 
porțiuni

obligîndu-i 
brațe mai 
pe lungile 
special a-

obicei 
urcuș.

din săptămîna trecută sau 
decît timpii obținuți in marile 
concursuri internaționale. Cîș- 
tigînd întrecerea de azi (n. r. 
ieri). Gheorghe Gîrniță a de
monstrat că se află într-o 
foarte bună formă la alergare. 
El a terminat cursa proaspăt, 
fără a fi marcat de efort. Tra
gerea sa, handicapată de o 
poziție nefericită în poligon 
(înclinată), nu s-a soldat, însă, 
cu cele mai bune rezultate. 
Dintre ceilalți componenți ai 
lotului, Voicu și Mandruș s-au 
comportat onorabil, ca și Cris- 
toloveanu (numai la alergare).

Alte scurte constatări. 
Constanta lui Victor Fontana 
îl impune atenției pentru ur
mătoarele concursuri. Și e’. ca 
și colegul său de club Mîrza, 
avind cele mai bune trageri 
din concurs, s-au intercalat prin
tre componenții lotului. Aler
gările lor necesită. însă, o pre
gătire în plus și în aceste con
diții. s-ar putea lua în consi
derație o eventuală candidatură 
a lor pentru un loc în echipa 
națională.

La tineret, alergarea excelen
tă a lui C. Patroacchen (peste

5 minute diferență fată de al 
doilea clasat) i-a asigurat locul 
întîi, în ciuda unei precizii la 
tir care mai lasă de dorit. Spor
tivul sinăian este cel mai talen
tat biatlonist tînăr, lucru pe 
care-I demonstrează cu priso
sință în acest început de se
zon și ne face să ne gîndim 
la eventuala sa recrutare în 
rîndul componentilor lotului 
republican.

REZULTATE TEHNICE : se
niori : 1. Gh. Girniță (Dinamo) 
1:33,0 (7 min. 
tana (A.S.A.) 
pen.). 3. Gh. 
1:36,55 (9 min.
Mandruș (A.S.A.) 1:37,21 
min. pen.), 5. I. Mîrza (A.S.A.) 
1:38,14 (6 min. pen.), 6. 
Teposu (Dinamo) 13:92,5 
min. pon.) ; tineret : 1. C. Pa- 
troanchen 
1:13,16 (9 
Rîpeanu (Dinamo) 1:13,26 
min. pen.), 3. I. Pelin (A.S.A.) 
1:16.51 (10 min. pen.).

Mîine (n. r. azi) se desfă
șoară. pe același traseu, proba 
de ștafetă.

pen.), 2. V. Fon- 
1:34,39 (5 min. 
Voicu (A.S.A.) 

pen.), 4. C.
(10

I. 
(7

(C.S.O. Sinaia) 
min. pen.), 2.

Mihai BARA

Astăzi, la București și Ploiești

I. 
(4

SPERANȚELE HOCHEIULUI DIN ȘASE*>

I
I
I
1
I

în -prima întrecere internă a 
sezonului, Gh. Girnită s-a im
pus 
ros

din noii ca cel mai valo- 
biatlonist român.

de-a lungul traseului. Așalese
se și explică de ce majorita
tea concurenților — inclusiv 
componenții lotului — au avut 
o tragere mai slabă decît în 
antrenamente. Dacă adăugăm 
și eroarea de arbitraj constînd 
— la seniori — in prelungirea 
traseului cu aproximativ 2 km, 
avem explicația parțială a re
zultatelor mai slabe decît cele

REPORTAJUL NOSTRU

O repriză (fără mănuși)
din viața unui

Sala de box, sub tribuna Stadio
nului tineietului, a Clubului 
sportiv școlar. 11 băieți lovesc cu 
ardoare in sacii de piele, grei, sus
pendați de tavan, care se balan
sează parcă gemînd, venind me
reu, docili, in pumnii care răpăie 
ca mitraliera. Pe deasupra capete
lor tuturor, agățat de inele, zboară 
ca o maimuțică Fânel Ciurcă, me
zinul echipei. Are numai 13 ani 
șl este evident că antrenamentul 
său e complice cu joaca, sub pri
virea aparent dezinteresată a „ma
estrului- Cheorghe Potea.

Antrenorul Potea ne-a întrebat 
din ochi cărui fapt se datorează o 
vizită atît de insolită, cu fular și 
căciulă, cu pantofi garnisiți cu ză
padă, pe podeaua unei săli de 
sport, in toiul unei ședințe de pre
gătire. „Am venit să vedem cum 
se naște un boxer" — i-am răs
puns noi. Drept care. Gheorghe 
Potea il culege pe Fănel din tra
iectoria sa aeriană și-1 depune cu 
picioarele pe pămint. Se apleacă 
puțin, petreeîndu-i mîna grea pe 
după umerii fragezi. II arată cu 
degetul pe Ion Antone, un flăcău 
blond și cîrlionțat, din lotul de ti

deneret, care-și vede liniștit 
treabă. Și spune :

,,Ascultă aici, Fănele ! Ion 
tone a venit la sală cind era 
șl firav, ca tine. A venit din 
lași motiv : dorința de a se .... 
plini la trup, de a nu da bir cu 
fugițli dacă un băiat s-ar încrunta 
la el. Vreo doi ani, mai mult s-a 
jucat, așa cum te joci și tu 
tizi, strecurîndu-se, din cind 
cind, ca și tine, printre corzile rin
gului, schimblnd lovituri ușoare 
cu un partener de aceeași talie. A

An- 
mic 
ace- 
im-

as
in

copil curajos
ajuns cu timpul la antrenamente 
mai grele, de două ore. Azi este un 
boxer în pragul marilor rezultate, 
selecționat în lotul național de ti- 
nereț, care se pregătește, chiar 
acum, pentru un meci important. 
S-a convins între timp că „spar
tul nasului** de către antrenor, cu 
un pumn dibaci, aplicat prin sur
prindere, este o gogoriță. A învă
țat că un boxer se clădește la 
sală, totdeauna „în dublu exem
plar**, căci se jac perechi pentru 
luptă în ring, la început egale, 
pînă cind unul „sparge**, simte 
că-l poate bate pe celălalt, saltă, 
cu alte cuvinte**.

(Ion Antone se apropie de ring, 
în mijlocul căruia îl aștepta un 
partener, pentru reprizele la mă
nuși.)

„Ascultă aici, Fănele ! Prlveș- 
te-l ! E puțin palid și are bărbia 
înțepenită. La meci e și mai și. 
Orice boxer dorește meciul, care 
e singurul prilej de afirmare, dar 
cu toții se tem cind vine momen
tul lui. Un mare campion, Nicolae 
Linca, mi-a povestit că toată viata 
i-au tremurat o clipă genunchii 
cind urca scările ringului. Uită-te 
bine la Ion, admiră-i acum viteza 
și forța, îndemânarea, dirzenia. 
Privește-i și sparring-partnerul, 
un autentic talent „la aparate**, 
ale cărui mișcări, dincolo de corzi, 
pot desena o kinogramă. Acum 
e rigid, s-a pierdut, pare un înce
pător, căci boxul, care te costă fi
zic cit ciclismul sau canotajul,

Ion CUPEN

(Continuare în pag. a 2-a)

ȚĂRI ÎNCEP ÎNTRECEREA
A

ASTĂZI MÎINE

Ploiești)

Italia 
România

— Austria
— Ungaria 

August**)

— Austria
— Bulgaria 

August")
— Elveția 

Ploiești)

16 : Elveția
18,30 : România 
(patinoarul ,,23 
16 : Bulgaria
(patinoarul din

16 :
18,30 : 
(patinoarul ,,23
16 : Ungaria
(patinoarul din

PROGRAMUL

La antrenamentul de ieri duvă-amiază al echipei Ungariei
Competiția internațională de 

hochei pentru juniori, „Turneul 
celor 6 națiuni", începe astăzi 
pe patinoarele artificiale din 
București și Ploiești.

Bucurîndu-se de o bună re
putație, avind tradiție, întrece
rea precede campionatul euro
pean al tinerilor hocheiști, 
constituind pentru toate echi
pele o adevărată repetiție ge
nerală înaintea confruntării 
continentale programate 
martie 1976 la Ostrava
A) , București și Ploiești
B) . De altfel, echipele 
nici, Austriei, Ungariei 
liei se vor reîntîlni în .. 
secundă a campionatului, 
cele ale Elveției și Bulgariei 
în prima categorie.

Ieri 
toate 
unele dintre 
Bulgaria) efectuînd și antrena
mente pe patinoarul „23 
August". Lotul nostru și-a con-

tinuat pregătirile sub conduce
rea antrenorilor M. Flamaropol, 
Al. Kalamar și a dr. A. Biro.

Reamintim că elevii se 
bucură de facilități la intrare 
(3 copii cu un bilet).

DE HOCHEI ROMA-
V.Z.T. CHOMUTOV RE

MECIUL
NIA —
PROGRAMAT PENTRU ASTĂZI

au sosit 
formațiile

în 
(grupa 
(grupa 
Româ- 
și Ita- 
grupa 

iar

In Capitală 
participante, 

ele (Ungaria și

Din cauza timpului nefavora
bil, echipa cehoslovacă de ho
chei pe gheață V.Z.T. Chomutov 
a sosit cu intirziere în țara 
noastră, detcrminînd aminarea 
meciului de ieri, în care oaspe
ții urmau să întîlnească repre
zentativa României.

Meciul a fost reprogramat 
pentru astăzi, pe patinoarul de 
la Poiana Brașov, cu începere 
de la ora 14, iar partida re» 
vanșă se va desfășura dumi
nică dimineață, de la ora 10,30, 
tot in Poiană.



La Cluj-Napoca, timp de treî zile în ultimele zile ale anului

PE BLOCSTARTURI CEI MAI BUNI
ÎNOTĂTORI juniori

examen, duoâ un prim ți 
_____ ____lung ciciu de pregătire — 
Iotă ce va însemna competiția de ia 
Cluj-Napoca pentru cei mai talentoți 
înotători juniori din tară, fncepind de 
astăzi, piscina ocooerită din orațul 
de pe Someș va găzdui campionatele 
naționale ultimele întreceri de am
ploare din acest an.

Organizatorii ou primit 120 de în
scrieri din 18 secții, sportivi care 
îndeplinit haremurile cerute 
F. R. Natatîe A'ăturî de ei au fost 
invitați să participe (firește in afară 
de concurs! vi cei mol buni seniori. 
„Competiția de la Cluj-Napoca — 
ne declara antrenorul federal Tibe- 
riu Mun’eanu — ne va da nos’b”,* 
tatea să trecem in revistă forțele ce 
.care dispunem Anoi vom alcătui lo
turile na*:onaie nentru sezonul 1976 
și vom schița echipele ce vor parti
cipa la campionatele europene de

Veritabil 
destul de

au 
de

juniori din Norvegia, obiectiv de 
performanță prioritar, la „Cupa Eu
ropei** fi la Balcaniadele de seniori 
și juniori. Spre deosebire de alți ani, 
cînd așteptam lunile aprilie sau mai 
pentru a ne pronunța asupra celor 
ce merită să se prezinte la comnet’- 
țiile de amploare, de această dată 
vom pomi la drum cu efective stabile 
ce vor îndeplini un program de ore- 
cătire alcătuit de colegiul central de 
antrenori, lată de ce am speranța 
că in cele trei zile fiecare snorthr 
se va mobiliza pentru a evolua la ni
velul cel mai ridicat. Păs'rez convin
gerea că fi la Cluj-Naooca vom 
opera multe corecturi în tabelele de 
recorduri".

Cele 29 de probe qu fost reparti
zate pe trei zile. In fiecare dimi
neață — serii coo*racronometru, iar 
după-amiazele — finalele.„CUTEZĂTORII'

în suita acțiunilor pionierești 
care punctează această vacanță 
de iarnă se înscrie și verni
sajul unei interesante expozi
ții. Deschisă la Palatul celor 
mici din București, ea ilustrează 
activitatea expedițiilor „Cute
zătorii" organizate în acest an 
cu participarea unor echipaje 
pionierești reprezentînd și școli 
generale ale Capitalei.

Expedițiile „Cutezătorii" vor 
să realizeze nu numai cunoaște
rea patriei prin drumeție și

EXPO 1975

-•»

Cărfi noi

NADIA COMANECI
SI ECHIPA DE AUR
9

COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA IN CAPITALA
zile rămase pînă la sfîrșitul anului, în Capitalăîn cele cîteva

Se desfășoară ample întreceri sportive de masă. Este vorba des
pre acțiuni în cadrul „Cupei tineretului", competiții dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie" și alte întreceri adresate elevilor. „CUPA 
TINERETULUI" «„Marșul Victoriei" (școlile generale 4. 6, 19 din 
sectorul 1) — 29 decembrie ora 8 • Tenis de masă și șah (Șc. 
gen. 46, Lie. mecanic 1, Intrep. 23 August, sect. 3) între 27 și 29 
decembrie • Baschet, șah și tenis de masă (Lie. 39, sect. 4) între 
27 și 31 decembrie • Cupa de iarnă (sala Olimpia) în 28 
brie ora 15 • înot (bazinul Floreasca) 28 decembrie, ora 
„Marșul Victoriei" (circa 1 000 participant! din sect. 8) — 29 
brie ora 9. plecarea din fața cinematografului Grivița.
30 DECEMBRIE • handbal și fotbal (Șic. gen. 5, sect. 1) 
cembrie ora 9 • handbal (sala Floreasca) în 29 și 30 decembrie, 
ora 16. ÎNTRECERI PENTRU ELEVI • Cupa vacanței la baschet, 
volei, ten’s de masă (liceele 34 și 28, sect. 1) între 27 și 31 de
cembrie • Campionat școlar de volei și baschet (Șc. gen. 26. 39. 
Gr. șc. electronic, sect. 2) în 27 și 28 decembrie, ora 9 « Cupa 
vacanței ia baschet (Lie. metalurgic, sect. 3) 27—29 decembrie • 
Cupa vacanței la handbal și șah (Lie. electrotehnic, sect. 8) 27—29 
decembrie.

decern-
18 • 
doc em-
CU PA
27 de-

O REPRIZĂ (FĂRĂ MÂNUȘI)

DIN VIAȚA UNUI COPIL CURAJOS
(Urmare din pag /)

SPORTUL
CONCURSURILE

TELEVIZATE
încheiat cel de al doilea 
pe 1975, al popularei e- 

„Cel mai 
cu măiestrie

S-a 
ciclu, 
misiuni televizate 
bun continua**, 
condusă, pe scenă și cu micro
fonul în mină, de către cam
pionul genului, examinatorul 
Ion Mustață. Urmărit cu 
interes, concursul acesta 
prezență bilunară la televiziu
ne n-a fost niciodată lipsit de 
elementul sportiv, de vrem® ce 
în multilaterala testare n pre
gătirii tinerilor concurent! (cul
turală, artistică, civică) s-a 
integrat organic și o probă o- 
bligatorie cu caracter sportiv : 
tragerea la țintă (care nu o 
dată a fost determinantă 
cîstigarea concursului I). 
plus, să menționăm că ade
sea. printre domeniile de pre
ferință ale comootitarilor (așa- 
numitele rihobbv"-uri), s-a în
scris și sDortul, cu diverse 
compartimente : Jocurile Olim
pice, succesele sportivilor ro
mâni, fotbal, handbal, box etc. 
La ultimul concurs cu public 
al anului din municipiul 
Gheorghe Gheorqhiu-Dej, unul 
dintre cei 3 concrenți a ales 
domeniul 
grele La ce'e două întrebări, 
cuprinzînd d’sciolinele : lupte 
și box, Horia Dumitrescu, tinăr 
profesor de :stor?e din județul 
Vrancea, a dat ră'ounsuri ex
cepționale, de o r-ră densita
te în informație și precizie 
(oăcat că el a Dierdut con
cursul tocmai la nroba... soor- 
tivă, cea de tir !' Dar prefe
rința candidatului nu era 
doar... teoretică. Horia Dumi
trescu a fost în 1974 campion 
național la tr'ntă (cat. 55 kg), 
lată demonstrată — nrin acest 
singur exemplu — cît de bine 
se poate cununa $nor*’«| cu do
meniul cultural-educativ.

viu
cu

în 
In

de el. se va aduna cît adună un 
alergător după o cursă de 10 000 m 
plat. Și nu va pleca la baie, pină 
nu va urca pe cintar, căci cintarul 
este primul adversar al boxerului. 
Ca să-l țină la respect, trebuie să 
mănince cu cap și să se culce la 
oră fixă, in fiecare zi, cu sfințe
nie. Pe drumul său de întoarcere. 
Ion nu-și va aprinde nici o țigară, 
căci sportul acesta cu mișcări din 
senin, din iarbă verde, nu poate 
primi oameni care-și dau duhul. 
Și pînă in ziua marelui meci, și 
după aceea, se va feri de orice fel 
de șoc, căci șocul te face nervos și 
arțăgos. Iar cînd, mtine dimineață, 
se va bărbieri în oglindă, se va 
preface că nu observă pometul din 
stingă, care a căpătat culoarea 
prunei..."

— Ce zici, Fănele. te faci boxer ? 
— l-am întrebat noi.

— Sînt hotărit.
— Nu ți-e frică ?
— Vreau să fiu boxer ca să 

nu-mi fie frică...

cere în plus calități de voință mai 
specială, căci ai mereu 
față“.

(Vine minutul de pauză 
norul se duce în colțul 
preferat. Revine.)

,,Ascultă aici, Fănele ! 
boxerii pot înțelege sfaturile an
trenorului, în pauză. Unii, e ade
vărat, își fac din ureche o pilnie. 
alții. însă, holbează ochii, ricoșînd 
din ei toată dădăceala, nu pot pri
cepe nimic. Și unii și alții sînt de 
bună credință, dar ascultă aici, 
Fănele, orice s-ar întîmpla în ring, 
toți boxerii din lume așteaptă 
pauza ca pe o ma.e izbăvire, ca 
pe o picătură de apă vie".

(S-au scurs alte trei minute. 
Gheorghe Potea se lipește iarăși 
de muchea ringului. Fănel își 
pironește ochișorii verzi și lim
pezi de spatele vînjos al ..lideru
lui" echipei. Ion Antone. Știe că 
el. Antone, a arătat cindva puțin
tel și nevolnic. Acum. însă, e im
presionat de această schimbare 
fără seamăn, datorită boxului).

..Ascultă, aici, Fănele !, îl zgîl- 
țîie puțin „maestrul". Cînd meciul 
se va termina, ambii băieți, fie
care cu cite un kilogram și jumă
tate mai puțin, se vor bate amical 
după ceafă, că doar sînt prieteni. 
Dar tu trebuie să mai știi că, 
după fiecare meci, primul qind 
al celui pus jos este să-și reîntil- 
nească adversarul, pentru că de 
cînd este boxul, nimeni nu urcă 
in ring decît ca să cîștlqe. Urmă- 
rește-i în continuare pe Antone : 
va " ‘ ' *■----
cu ______ , _
banca înclinată, pentru mușchii 
abdominali. Va termina antrena
mentul cu două ture de 
pe care le va alerga singur, fără 
supraveghere. La sfîrșit, dacă se 
va trage o linie sub efortul depus

pumnu-n
sporturilor atleticiiexcursii, ci și o acțiune social- 

utilitară, de formare a unor 
deprinderi practice, dacă ținem 
seama că pe traseele parcurs", 
in popasurile efectuate în di
ferite zone montane, micii cu
tezători s-au gospodărit singuri, 
folosind pentru aceasta toată 
priceperea și fantezia lor. dună 
cum 
zisă nu 
plă 
de 
de 
de 
heologice, executarea unor mar
caje etc.

Expoziția scoate în relief rod
nica activitate a unor echipaje 
ca cele aoarținînd Școlii gene
rale nr. 172, care a urmat fi

la 
izvoare și pînă la vărsare. Șco
lilor generale nr. 165 și nr. 
166 care au străbătut munții 
Apuseni. Școlii generale nr. 
149, prezent pe un traseu difi
cil. între Predeal și Cheia etc.

De bună seamă că este de 
salutat inițiativa Consiliului 
municipal București al organi
zației pionierilor (sprijinit ne
mijlocit de Inspectoratul școlar 
al Capitalei) de a sintetiza o 
activitate dintre cele mai utile 
a copiilor și școlarilor, menită 
să stimuleze și mai deoarte 
munca c’lor mai mici cetățeni 
ai Capitalei, formarea lor mul
tilaterală. (T. ST.).

activitatea lor propriu- 
s-a limitat la o sim- 

cunoașfere și înregistrare 
imagini, ci a fost dublată 
colecționarea unor elemente 
folclor, a unor obiecte ar

rul rîului Dîmbovița de

și antre- 
elevului

Nu toți

L S E TE 1975

Niddy DUMITRESCU

HI PISM
4

greșit 
‘ 1**.

sări coarda, va mai boxa 
umbra, va face exerciții la

stadion.

deosebita meticulozitate și 
ne sînt înfățișate scurte 
și ale celorlalte talentate 
crescute la Liceul cu pro-

Simion
7 (68).

Nacu 7 (100).
(103). Nic. Ion 6

țarii la fotbal. 
1957—1958, 
sub numele de Pe- 
formula divizionară

Pe- 
a ciștigat de patru ori 

.......................................  De 
1958—1959

kaî>ta
COMÂKFCI

GHINESCU, 
TENI. La acest 
Un catren pentru

COMUNA 
sfîrșit de 
Crișan :

Multipla campioană europeană 
de gimnastică Nadia Comăneci, 
cea mai bună sportivă a țârii pe 
anul 1975, continuă să se men
țină în actualitate, deși în ulti
ma vreme numele ai nu a mai 
figurat pe listele de concurs ale 
marilor competiții oficiale. De 
data aceasta, însă, ea retine aten
ția și interesul iubitorilor de soort 
prfn lucrarea editată la Bacău, 
NADIA COMANECI $1 ECHIPA DE 
AUR (autor D. Dimitriu), amplă 
și Competentă prezentare a „fe
nomenului gimnastică" pe melea
gurile bâcăuone. Ca vechi și bun 
cunoscător al activității sportive 
.'locale, autorul reușește să ofere 
cititorului un portret exhaustiv al 
Nadiei Comăneci, în măsură sâ-i 
satisfacă nu numai pe documen
tariști si pe amatorii de date sta
tistice. dar în egală măsură și 
pe cei care — dintr-un motiv sau 
altul — ar dori o explicație asu
pra viguroasei și deolinei afir
mări a Nadiei. Apare limpede 
pentru oricine că, dincolo de ta
lent, performanțele extraordinare 
ale gimnastei noastre ascund mul
tă, extrem de multă muncă, o 
mare pasiune si permanente cău
tări.

Cu o 
rigoare, 
portrete 
sportive _ _____ ___
gram de educație fizică din Mu
nicipiul Gh. Gheorqhiu-Dej (Teo
dora Ungureanu, Georqeta Gahor 
șa.), palmaresul lor sportiv. Re- 
dînd pe larq discuții cu antre
nori si cu sportive, aspecte de 
pregătire și organizare, lucrarea 
reflectă cu autoritate principalele 
trăsături ale scolii de gimnastică 
românești, ale cărei tradiții au 
fost atît de plenar afirmate în 
acest an.

Este, de asemenea, remarcabilă 
operativitatea cu care autorul și 
editura băcăuană au oferit pu
blicului această interesantă carte.

c. M.

Este clar că s-a 
Ignorîndu-i-se „rolul 
Căci Crișan s-a dovedit 
„Omul care-aduce..

BUJOR DUMITRU. BUCUREȘTI. 
Dinamo a învins Steagul roșu cu 
10—1 în returul campionatului 
1964—1965. Mai precis, partida s-a 
jucat la 19 mai 1965, pe stadionul 
„23 August" In prima repriză, 
poarta echipei oaspete a fost... 
apărată de Adamache. iar după 
pauză acesta a fost înlocuit cu 
Liebhardt. Fiecare dintre ei 
scos 
plasă.
(3). 
Haidu. 
tavian 

roșu

Dacă victoria lui Tânase în 
■campionatele hipice era un fapt 
previzibil, maniera cu care el s-a 
detașat în clasamente — pînă la 
o diferență netă — de fostul li
der M. Ștefănescu o socotim 
surprinzătoare. Am urmărit, cursă 
de cursă, un Gică Tănase avid 
de succese, acționînd cu o de
zarmantă siguranță de sine, plin 
de inventivitate șl energie în 
partea finală a probelor. După 
ultima reuniune, apreciată ca un 
veritabil fiasco pentru suporterii 
lui M. Ștefănescu. aceștia — în 
amărăciune — au invocat lipsa 
de imparțialitate a handicaperi- 
lor, susținînd — într-o oarecare 
măsură justificat — că unii din
tre caii Iui Ștefănescu erau han
dicapați. în imposibilitate de a 
se afirma. Pînă la urmă. însă, 
în consens general, toți s-au pus 
de acord că a învins cel mai 
bun. Tot e bine !...

Și acum, configurația clasa
mentelor, la driver! fiind trecut 
în paranteză numărul curselor 
disputate. ANTRENORI : Gh. Tă
nase 44 victorii — record pe hi-

podromul ploieștean. M. Ștefă
nescu 40, G. Avram 34. I. Oană 
30, D. Toduță 29. A. Brailovschi, 
N. Gheorghe și G. Solcan 27, V. 
Gheorghe, Tr. Marinescu 24, I. 
Moldoveanu 23 S. Onache 22, 
Tr. Dinu 16. DRIVERI : Gh. Tă
nase 37 (244) — record pe hipo
drom, M. Ștefănescu 33 (212). G. 
Avram 23 (193). I. Oană 19 (176), 
S. Onache 18 (159). D. Toduță 18 
(188), A. Brailovschi 16 (188), Tr. 
Marinescu 14 (163). N. Gheorghe 
13 (161). V. Gheorghe 13 (171). G. 
Solcan 12 (171). I. Moldoveanu 12 
(193). Tr. Dinu 12 (204), I. Băni
că 10 (126), R. Costică 9 (98), G. 
Grigore 9 (111). N. Simion 9
(116), Gh. Popescu 7 (68). V.
Moise 7 (36). Al. “ -----
I. Crăciun 7 .
(123). D. Stan 5 (45). N. Sandu 
5 (96), I. Florea 4 (57), Gh. Cio- 
banu 4 (87). FI. Pască 3 (70).

La aprantii, șase totalizează' a- 
celași număr de 4 victorii : C. 
Anton (15), Gr. Nica (22). I. Ivan 
(26), N. Nicolae (26), R. stan 
(26), I. Georgescu (29). Apreciem 
ca notabilă auto-eliminarea lui 
Ion Ivan pentru repetate acte de 
indisciplină. -s.

de cîte 5 • 
Autorii

Frățilă (2), 
Petru 

Popescu, 
înscris

ori mingea 
golurilor :

Pîrcălab 
Emil si 

Pentru Stea- 
Hașoti

Sportul

VIOREL DON ICI, HUNEDOA
RA. Actuala divizionară B, 
trolul, 
campionatul 
trei ori în 
și 1965—1966, 
trolul. în ----------- ----------------
inaugurată odată cu campionatul 
1932—1933, o a patra victorie în 
campionat revenindu-i sub nu
mele... strămoșului ei, Juventus, 
în anul 1929—1930.

AUREL STOICA, BUCUREȘTI, 
înfrîngerea lui Connors de către 
Ramirez. în Cupa Davis, este 
neașteptată dar ea nu se înscrie 
în rîndul marilor surprize, Râmi-

derez fiind șl el un tenisman 
frunte. Dar, să vă dau un rezul
tat recent : Panatta — Barazutti: 
0—6, 1—6, 0—6 1 Ce spuneți ?

se acordă cîștiguri în
BANI,AUTOTURISME 
Șl EXCURSII

la alegere în U.R.S.S.. 
R.S.CEHOSLOVACA, 
TURCIA, GRECIA SI 
MONTREAL CANADA

min... sarcină dificilă
avut arbitrul, pentru a nu uita 
vreun gol...

D. ȘTEFAN. ROȘIORII DE 
VEDE. De neînțeles și totuși a- 
devărat : arbitrii tratează cu mai 
multă severitate hențurile în ca
reu, deși cele mai multe dintre 
ele sînt lipsite de elementul in
tențional, decît faulturile, care 
sînt în proporție de 99u/0 infrac
țiuni deliberate. Este o optică 
greșită, care se datorează și spec
tatorilor. Și ei „acceptă" faultul, 
dar cer imediat „11 metri" la 
orice contact între balon și mîna 
unui jucător. Arbitrii ar trebui 
să facă o mai bună demarcație 
între hențul intenționat și cel ne
intenționat. cel comis în special 
de la mică distanță de joc, cînd, 
de fapt, nu mîna lovește min
gea, ci mingea lovește pe jucă
tor. Recunoaștem însă că nu în
totdeauna este ușor de făcut a- 
ceastă demarcație și că. de cînd 
există fotbalul. în jurul lovitu
rilor de pedeapsă acordate sau... 
neacordate s-au produs discuții 
pro 
n-ar 
mea

și contra. Dar fotbalul nici 
fi interesant dacă toată lu- 
ar fi de acord I

Ilustrații : N. CLAUDIU

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ
PRONOEXPRES

A REVELIONULUI
□IN 11ANUARIE 1976



SINT FOLOSITE EFICIENT, LA CAPACITATEA LOR MAXIMĂ,
BAZELE SPORTIVE ÎN ACEST SEZON?

upă cum se știe, prin grija partidului nostru, in ulti
mii ani s-au construit noi săli, patinoare artificiale, 
bazine de înot ți alte baze sportive moderne, bine 

dotate, care oieră un spațiu tot mai mare ți condiții optime 
de instruire ți concurs sportivilor din diferite orațe ale țării. 

Buna planificare a activității de pregătire in sălile de 
sport, pentru exploatarea intensivă a acestora, pentru asi
gurarea prezenței cu prioritate a sportivilor și echipelor de 
performanță din orașele respective reprezintă una din pro
blemele majore care stau in fața organelor și organizațiilor 
noastre sportive.

Redactori ai ziarului au vizitat zilele trecute citeva baze spor
tive, notind in pagina de față o parte din impresiile culese.

COPIII GIULESTIULUI
SE SCOALĂ DE DIMINEAȚĂ!

Am ajuns in Giulești dis-de- 
dimineață. Acele ceasornicului 
abia trecuseră de 7. Ne puse
sem in gînd să fim primii in 
sala de sport a feroviarilor dar 
cum socotelile de acasă...

...In sală erau două grupe de 
copii — una de fotbal, condusă 
de antrenorul Constantin So- 
cec și alta de handbal fete. 
care se pregătea sub suprave
gherea _ fostei internaționale 
Ana Stănisel. Dăm binețe și 
ne așezăm pe o bancă, pri
vind cu admirație la copiii ca
re lucrează sirguincios la a- 
ceastă oră matinală. Ni se ală
tură președintele și vicepreșe
dintele clubului Rapid. Florian 
Ștefănescu și Livlu Mihătlescu. 
veniți — ca de obicei — in 
inspecția de dimineață. Mai 
zăbovim cam o jumătate de 
oră în sală, suficient pentru a 
ne da seama că fotbalul giu- 
leștean. ca și handbalul femi
nin. vor avea in curind noi 
elemente de valoare. Apoi. îm
preună cu profesorul metodist 
Grigore Tircoci plecăm intr-un 
..tur" prin celelalte săli ale ba
zei feroviare. In drum spre 
încăperea destinată luptătorilor 
notăm prezența pe pista de 
atletism a stadionului a cîtorva 
dintre elevii antrenoarei Geor- 
peta Zaharia: campionul junio
rilor III la lungime. Cornel Bră- 
tucu. Luigi Juncu. Ileana Mă- 
descu și Nicolae Popescu— și ei 
tot săritori in lungime. în aer 
liber se pregăteau și cîtiva 
dintre noloiștii juniori ai ex- 
internationalului Petre Chețan 

St POARTĂ... COMĂNECI
Acum Î7i orașul Bacău, toate întrecerile 

r'nt dirijate către noua sală de sport, fos
ta gazdă a atitor partide disputate — 
Sala tineretului — răminind doar pentru 
antrenamente. La început nutreau speran
ța de a lucra aici, la „Tineretului", spor
tivi din multe secții : de box, volei, lupte 
sau baschet. Au venit, insă, copiii și in 
fata asaltului lor n-au rezistat nici ma
sivii luptători. Micii „invadatori" soseau 
grupați, in rinduri strinse. in uniforme 
albastre de scoală ori de grădiniță și ocu
pau metodic, cu răbdare, ultimul colt din 
sală. Mai iutii au trecut, bineînțeles, pe 
la magazinul ..Clopoțelul", unde au aștep
tat cuminți la rind. agățați de miinile pă
rinților. Dar tovarășele de la raionul 
sport-tricotaje priviseră și ele la televizor, 
intuiseră că „se poaSă Comăneci" și erau 
aprovizionate cu de zece ori mai multe 
costume de gimnastică decit anul trecut 
— peste 1 099 1

„Numărul 30 aveți ?“. „Avem și numă
rul 30". răspundea zîmbind vinzătoarea. 
Clienta de 5 ani strîngea la piept, costu
mul de gimnastică, iar a doua zi intra 
mindră in Sala tineretului. Venea cu co
legele de grupă de la grădiniță, iar cind 
vedea pădurea de cizmulite aliniate pe 
culoarul de la intrare, o încercau mari e- 
moții. Planificarea sălii era. insă, riguros 
respectată si in minutul următor mini- 
sportivele pășeau pe covorul plusat.

De fapt, această sală încercase să se re
profileze mai demult pe gimnastică. Chiar 
reușise intr-o vreme, dar parcă ii lipsea 
ceva. Ceva dincolo de clasicul pian ce-si 
tot oferă cu elegantă pieptănat clapelor 
către capra bătută si zburlită de vizavi, 
ceva dincolo de munca zilnică si obișnuită 
a unei secții de gimnastică, ti lipsea ceea 
ce astăzi înnobilează și însuflețește multe 
săli de gimnastică : pasiunea Nadiei. Joa
ca aceea plină de seriozitate a Nadiei cind 
era mult mai mică, cind nu avea grija in
terviurilor și răspunsurile la coresponden
tă. cind totul era numai gimnastică. Și 
peste noapte, asa ca in poveste, peste 
noaptea de după Skien. sute de Nadii au 
venit in sala ce le aștepta.

Au venit in sala lor. în Sala tineretului. 
reprezentativele grupelor mari și mijlocii 
ale grădinițelor din oraș- Au sosit — 
și trebuiau să sosească, fiind din același ju
deț eu Nadia ! — selecționatele claselor 1 
Si 11 ale Școlii generale nr. 15. S-au pre
zentat si cele cinci clase, anume formate, 
adică alte 150 de micuțe Nadii de la șco
lile generale nr. 3 și 4. A mai venit —

Printre ei. citeva speranțe : 
Mihai Simion. Gheorghe Stoe- 
nescu. Mihai Vespe și Răzvan 
Tufan.

Iată-ne, însă, la sala de lup
te. Orarul afișat pe ușă (a- 
ceastă măsură bună o vom în- 
tilni la toate sălile din peri
metrul bazei giuleștene). ne a- 
rată că antrenamentul a înce
put Ia ora 8. înăuntru — ani
mație. Antrenorul Constantin 
Alexandru tocmai „înșuruba" 
un manechin, explicînd cu lux 
de amănunte procedeul. înțele
gem că „auditoriul" e format 
din începători. Ni se va confir
ma. de altfel, că Ia antrena
ment sint prezenți 16 dintre 
cei 24 de copii selecționați ini
țial în această toamnă. Au 
fost păstrați doar cei mai buni.

în sala de haltere mirosea a 
vopsea proaspătă. Totul strălu
cea de curățenie, vădind grija 
gospodarilor. Și aici se găsesc 
„pe rol" juniorii. Notăm citeva 
nume : Nicu Alecu, Marian 
lacob și Zică Pirlitu. Antreno
rul Virgil Lefter ni-i recoman
dase cu .căldură.

La box. profesorul Cuca 
Romano are mult mai multe 
speranțe. Ni le arată la lucru 
(sint vreo 20 de boxeri în 
sală), ne vorbește despre cali
tățile dar și despre lipsurile 
lor. A doua zi Gh Costache. 
Paul Dobrescu (coincidentă — 
ni se spune fericită — cu nu
mele dinamovistului !) și Gh 
Enache vor boxa în „Cupa tî- 
nărul rapidist".

Horia ALEXANDRESCU

Vedere exterioară a noii săli a sporturilor din Bacău.
Foto : Eugen BATRINU — Bacău

cu îngăduința directorului Nicu Aur — 
lotul alcătuit din 18 de „codițe tip Nadia". 
reprezentantele gimnasticii feminine ale 
celor 11 clase l de la Școala generală nr 
16. Au venit...

Au venit, in primele săptămini. insolite — 
bunăoară — de antrenorul Constantin 
Vrabie. învățarea drumului de la scoaiă 
la sală făcea parte tot din respectarea 
riguroasă a planificării, deoarece o dată 
învățat respectivul traseu, o dată știute 
pe de rost regulile de circulație pe la sto
puri. copiii aveau să se prezinte mai 
apoi singuri la antrenamente. Sala, s-a 
re-reprofilat. ducă putem spune aș-. s-a au- 
toutilat si dotat. Prin comitetele de pă
rinți. prin sprijinul forurilor sportive lo
cale. pe inventarul bătut la mașină s-a 
mai adăugat — între altele — o paralelă 
inegală, o „groapă acrobatică" — marea 
atracție a sălii — in care puștimea se 
aruncă in mii de feluri, pe mii de bucăți 
de burei — dop uriaș colorat si elastic 
care umple o adincime de aproape 3 m.

Cum spuneam, in Sala tineretului se lu
crează dună un grafic respectat vină la 
secundă, dună o judicioasă și colectivă 
planificare a numeroaselor ore de pregă
tire oficiate prin cunoscuți și pasionați

antrenori : soții Marina și Mircea Bibire. 
Petre Ciucescu. Eugenia Prisâcaru. Ion 
Secară. Nicolae Patrichi. Constantin Vra
bie s-a. Sala tineretului nu înseamnă insă 
numai gimnastlcă-pitică. debutul unor fe
tite pline de admirație pentru colega lor 
ceva mai mare din vecinul oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej. Activitate in Sala tinere
tului înseamnă si grupa maestrelor (grupa 
Gabrielei Trușcă din lotul olimpic pentru 
Montreal) ; înseamnă ore de pregătire re
zervate gimnastelor de categoria IV (16 
sportive) și III (alte 16) ; înseamnă lo
tul eleve’or de la „modernă" (3 profesoare 
cu incă 150 de fete) : înseamnă ceasuri în
tregi. „ore libere", consacrate confecționă
rii migăloase (lipire, uscare si iar lipire) 
a unăr noi saltele de buret a unor tran
sformări aduse trambulinelor care, rigide 
cum sint. nici nu „sesizează" greutatea ce
lor mici ; înseamnă, in sfîrsit. consfătuiri 
operative cu părinții, cu diriqinții claselor 
de gimnastică, in vederea rezolvării unui 
punct mereu la ordinea de zi: reclamații 
cu privire la faptul că nu toti copiii din 
Bacău fac gimnastică !...

Vasile TOrAN

și Cluj-Napoca

la București, Bacău
1_____ ___________  I

BAZINUL ACOPERIT ȘI PATINOARUL,
GAZDE RUNE PENTRU PERFORMERI
Nu exagerăm cu nimic afir- 

mînd că timp de 14 ore (mai 
'precis. între ora 8 și 22) nici 
unul din cei 1 100 metri pă- 
trați ai bazinului acoperit din 
Cluj-Napoca nu rămîne nefo
losit. înotătorii, poloiștii și să
ritorii de la trambulină ai clu
burilor și asociațiilor sportive 
clujene (C.S.M.. Școala sporti
vă, Voința, Politehnica), gru
pele de perfecționare ale Fa
cultății de educație fizică din 
cadrul Universității, se perindă 
conform unui program (stabi
lit la începutul sezonului^ a 
cărui respectare determină în 
mare măsură eficienta antrena
mentelor. tot astfel cum disci
plina manifestată de sportivi 
în timpul pregătirilor este și 
ea o condiție care influențează 
randamentul antrenamentelor 
în bazinul din Cluj-Napoca. 
Mai precis, este vorba de res
pectul pe care fiecare dintre 
cei aflati în bazin îl acordă 
partenerilor de antrenament în 
condițiile speciale create de 
folosirea celor 1 100 mp conco
mitent de către două ramuri 
ale natatiei : inot și sărituri 
sau polo și sărituri. Un astfel 
de aspect l-am intilnit în ziua 
în care am vizitat piscina clu
jeană : in două treimi din ba
zin se antrenau poloiștii de la 
Politehnica, iar spațiul de sub 
complexul de sărituri era în
volburat de spectaculoasele 
salturi ale tinerilor de la 
C.S.M., pregătiți de Denes Sza
bo. Printre executantii săritu
rilor de la trambulina de 3 
metri am remarcat pe Sorana 
lacob. Gabriela Covaci și Anca 
Beres, precum și pe Andrei 
Găvozdea (fost la Școala spor
tivă din Sibiu, anim student), 
avind drept principal tel o rit 

mai bună participare la cam
pionatele republicane sau la... 
Jocurile Olimpice din 1980. 
Pentru realizarea acestor sco
puri. bazinul din Cluj-Napoca le 
este o gazdă bună, așa cum 
se dovedește și pentru po
loiștii și înotătorii fruntași ai 
municipiului.

*

La capătul celălalt al ora
șului. în cartierul Gheorgheni. 
iubitorii hocheiului și patina
jului . fac să scrîșnească sub 
lama patinelor gheata patinoa
rului artificial. Aparținînd Ad
ministrației parcurilor și stră
zilor din cadrul Consiliului 
popular municipal, patinoarul 
este o gazdă primitoare pentru 
hocheiștii de la Agronomia și 
Școala sportivă, pentru patina
torii viteziști de la C.S.M. 
și Agronomia și pentru 
specialiștii în patinaj artis
tic de la Olimpia. Zilnic 
sint rezervate 7—8 ore pregăti
rilor componentilor secțiilor de 
performantă și cursurilor de 
inițiere, restul timpului fiind 
afectat patinajului public. Nu 
este lipsit de interes să ară
tăm că activitatea de pregătire 
și cea competitională se bucu
ră de deplină apreciere din 
partea administrației bazei, do
vadă fiind în acest sens faptul 
că orice solicitare de ore în 
afara planificării inițiale este 
soluționată favorabil. cu 
promptitudine. în plus. după 
„reprizele" cu public. gheața 
patinoarului este curățată pînă 
devine lucioasă ca oglinda, o- 
ferind și din acest punct de 
vedere condiții prielnice antre- 
namen‘<?lor performerilor.

O. STANCULESCU

BUNA
ORGANIZARE -= EFICIENȚA 

Șl RENTABILITATE
Activitate non-stop 

în piscina acoperită de 
la complexul ..23 Au
gust" din Capitală. Este 
un lucru obișnuit în se
zonul de iarnă, cînd se 
plămădesc veritabilele 
performante. într-o zi 
obișnuită din săptămînă 
poți intîlni. la diferite 
ore. pe cei mai buni 
înotători și săritori ai 
Capitalei, vîslași. caiaciș- 
ti sau canoiști de renu
me mondial, a căror pre
gătire multilaterală re
prezintă una din cheile 
frumoaselor succese și. 
bineînțeles, pe acei ade- 
vărati iubitori ai sportu
lui care. înotind 60 de 
minute pe zi. se gindesc 
la vigoarea și prospeți
mea organismului lor.

Spre deosebire însă de 
alte sezoane, cind lipsa 
de organizare și slaba 
orientare în alcătuirea 
programului de activitate 
impietau asupra eficien
tei pregătirilor din a- 
ceăstă frumoasă bază 
sportivă, de această da
tă lucrurile par mult 
transformate . în bine. La 
repartizarea orelor. di
rectorul piscinei (C. E- 
noiu) s-a consultat în 
principal cu federația de 
specialitate, acordind pri
oritate sportivilor de la 
Școala generală nr. 54. 
Dinamo și Steaua, uni
tăți în care se află gru
pați majoritatea campio
nilor și recordmanilor.

Astfel. înotătorilor 
bucureșteni li s-au ofe
rit în această iarnă posi
bilități superioare de 
antrenament. în condiții 
mai apropiate de cele 
pe care le au Ia dispo
ziție performerii din ță
rile în care înotul a a- 
tins un nivel ridicat. Și 
activitatea sportivilor 
este acum mai bine o- 
rientată. La Școala 54 
au fost create grupe de 
vîrstă în funcție de cla
sele de școlarizare. Este 
o măsură care va spori 
eficienta pregătirilor și 
va stimula mult mai 
mult interesul înotători
lor. Antrenorii de Ia Di
namo și Steaua și-au 
grupat elevii pe conside
rente valorice, căutînd să 
elimine elementele care 
nu se încadrau într-o 
disciplină strictă sau de
puneau un efort mai 
scăzut. Ne-a surprins 
însă în continuare lipsa 
unui medic specialist a- 
lături de antrenori. Este 
bine știut că la nivelul 
actualelor performante 
este practic de neconce
put pregătirea unui spor
tiv de valoare în afara 
cuplului antrenor-me- 
dic. care trebuie să sta
bilească permanent limi
tele minime șa maxime 
ale efortului.

La sfîrșitul unei zile 
pline de lucru, piscina 
este pusă la dispoziția 
amatorilor. O măsură sa
lutară care vine să rea
lizeze planul de venituri 
al bazei. De altfel. di
rectorul C. Enoiu ne-a 
informat că bazinul de 
la „23 August" este pe 
cale de a deveni o bază 
rentabilă. in momentul 
de față sumele încasate 
reușind să acopere volu
mul de cheltuieli. Acest 
lucru nu face decit să 
întregească imaginea u- 
nor buni gospodari, sesi
zată de oricine pătrunde 
în acest mic univers al 
înotătorilor.

A. VASILIU

Sportul Bag a 3-â



CEI MAI BUNI
SPORTIVI ROMÂNI
Al ANULUI 1975

de federațiile 

de specialitate
BASCHET

1. VASILE POPA (Dina
mo), 2. Ileana Gagiu (Ra
pid), 3. Coste! Cernat 
(Steaua), 4. Rodica Goian 
(Universitatea Timișoara), 5. 
Gheorghe Oczelak (Steaua), 
6. Dan Niculescu (Dinamo), 7. 
Liliana Radulescu (I.E.F.S.),
8. Diana Mihalik (I.E.F.S.),
9. Florentina Căpriță (Olim
pia București), 10. Virgil Că- 
pușan (Liceul 35 București).

AEROMODEUSM

3. Otto Hints
Mureș), 4. 
(Avia Bucu-

1. CSABA ILYEȘ (Gloria 
Dej), 2. Dorel Cîltea (Voința 
Tg. Mureș), “ **..............
(Voința Tg. 
Crîngu Popa 
rești), 5. Petre Horvath (Sa
nitarul Deva), 6. C-tin Apă- 
lăvoaie (Aripile Brașov), 7. 
George Craioveanu (Grivița 
Roșie Buc.), 8. Mircea Păucă 
(Grivița Roșie Buc.), 9. 
Gheorghe Popa (Avia Bucu
rești), 10. Stefan Horvath 
(Sanitarul Deva).

YACHTING
1. HORIA ISPAS (C.N.U. 

București), 2. Alexandru Va- 
siliu (C.N.U.), 3. Ion Ale
xandru (Știința Constanța) și 
Florin Panaitescu (Știința 
Constanța), 5. Mihai Butu- 
caru (C.N.U.), 6. Alexandru 
Feredean (C.N.U.), 7. Emil 
Groza (C.N.U.) și Traian Țo- 
nea (C.N.U.), 9. Mircea Du- 
mitriu (C.N.U.) și Nicolae 
Iliescu (C.N.U.).

Călărași), 5. Doinei 
(A.S.A. Constanța), 6. 
Munteanu (C.F.R, Si- 
7. Gheorghe Stanciu 
nouă Olteni), 8. Ale-

OINĂ
1. NICOLAE PĂSĂRICĂ 

(Dinamo), 2. Gheorghe Dră- 
ghici (C.P.B.), 3. Nicolae Pau- 
lescu (Universitatea Buc.),
4. Nicoiae Fundățeanu (Celuloza .. - . .
Călin 
Liviu 
biu), 
(Viață 
xandru Chivu (Gloria Bucu
rești), 9. Iancu Tudorancea 
(Confecția Rm. Sărat), 10. 
Dumitru Gălățeanu (Metalul 
Roman).

ȘAH
1. FLORIN GHEORGHIU 

(I.T.B.), 2. Gertrude Baum- 
stark (Medicina Timișoara), 
3. Elisabeta Poiihroniade (U- 
niversitatea București), 4. 
Victor Ciocâltea (I.T.B.), 5. 
Suzana Makai (Medicina Ti
mișoara), 6. Carol Partoș 
(Petrolul Ploiești). 7. Theo
dor Ghițescu (I.T.B.). 8. Mar
gareta Mureșan (I.T.B.), 9. 
Volodea Vaisman (Medicina 
Timișoara), 10. Mihai Subă 
(Universitatea București).

RADIOAMATORISM
1. LUCREȚIA TIMOCEA

— radiogoniometrie opera
tivă (Radioclubul județean 
Maramureș) și RADU BRÂTU
— unde scurte și radiotele- 
grafie sală (Radioclubul ju
dețean Constanța), 2. Carol 
Takacs (Radioclubul jude
țean Bihor), 3. Octavian Bor- 
dea (Radioclubul Central 
București), 4. William Culpi 
(Radioclubul județean Bra
șov), 5. Stefan Olah (Radio
clubul județean Sălaj), 6. 
Filofteia Stanică (Radioclu
bul județean Buzău), 7. 
GheoPghe Cîmpeanu (Radio
clubul județean Prahova), 8. 
Mircea Rucăreanu (Radio
clubul județean Constanța), 
9. Gheorghe Cerchez (Radio
clubul județean Timiș), 10. 
Sandu Visarion (Radioclubul 
orășenesc Făgăraș).

Tismănar (Con-
4. Petre

POPICE
1. ANA PETRESCU (Glo

ria București), 2. Gheorghe 
Silvestru (Petrolul Teleajen),
3. Iosif 
structorul Galați), 
Purge (Voința București), 5. 
Mariana Constantin (Hidro
mecanica Brașov), 6. Elena 
Trandafir (Laromet Bucu
rești), 7. Florica Neguțoiu 
(Gloria București). 8. Ilie 
Băiaș (Constructorul Galați), 
9. Margareta Cătineanu (Glo
ria București), 10. Marin 
Grigore (Olimpia Bucu
rești).

AGENDA

ȘAHULUI
5

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRJ
PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI EUROPEAN

A fost alcătuită echipa care 
între 12 și 17 ianuarie, la Mon- 
tana-Crans (Elveția), va parti
cipa la grupa preliminară a 
Campionatului european, ală
turi dc formațiile Ungariei, El
veției, Danemarcei și Belgiei 
(primele două se califică pen
tru turneul final de la Mosco
va). Din lotul român fac parte: 
Gheorghiu, Ciocâltea, Partoș, 
Ghițescu, Ungureanu, Pavlov, 
Vaisman, Urzică și Stoica. Con
ducător tehnic : dr. O. Troia- 
nescu.

O FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ
Asociația sportivă I.T.B. a 

organizat o festivitate cu prile
jul căreia au fost premiați cei 
mai merituoși șahiști ai acestui 
colectiv, marele maestru Florin 
Gheorghiu, învingătorul turneu
lui zonal de la Vrața, maestrul 
internațional Victor Ciocâl
tea, care a cucerit cel de al 
7-lea titlu de campion național, 
și maestra internațională Mar
gareta Teodorescu.

Cu acest prilej, directorul ge
neral al întreprinderii de trans
porturi București, ing. Dumitru

I

DUMITRU CIRERE - MAREA SPERANȚĂ 
A BOXULUI MEHEDINȚEAN

La 18 ani: 10 victorii internaționale

în clasamentul celor mai buni 10 boxeri ai anului, întoc
mit de federația de specialitate, figurează, pentru prima 
oară, și un junior : Dumitru Cipere (Metalul Drobeta Tr. 
Severin). Lămurirea surprinzătoarei apariții este ținta re
portajului de față.

Cel care intra pe ușă era 
„eroul" de care ni se vorbise 
pînă atunci („... a venit de cu- 
rind din turneul efectuat în 
Anglia", „este campionul de 
juniori al tării", „are 10 victo
rii, peste hotare, numai în a- 
cest an“). în fața noastră — 
la sediul C.J.E.F.S. Mehedinți 
— se afla un tînăr timid, cu 
o șapcă în mînă, care privea 
cu ochi mari, vioi, pe cei care-1 
întîmpinau. Cineva a făcut o- 
ficiul de gazdă, prczentînd oas
petele :

— Dumitru Cipere, campion 
national de juniori la catego
ria semimuscă.

în carnetul reporterului au 
apărut apoi date suplimentare : 
tînărul boxer, speranța mehe- 
dințenilor (dar și a iubitorilor 
boxului din întreaga țară) s-a 
născut la Drobeta Tr. Seve
rin, are 18 ani împliniți (la 
sfîrșitul lunii octombrie), lu
crează ca tîmplar (de un an, 
după doi ani de școală pro
fesională) la Șantierele navale 
din localitate.

— Nu, nici nu mă gindesc, 
răspunde el hotărit celor care 
ii propuseseră un mic conce
diu, de refacere, la Sinaia. 
Vreu să ramin pe loc, să mă 
antrenez in continuare. Altfel 
ies din formă, mă îngraș.

Alături de el, ca întotdeauna, 
se afla antrenorul său, severi

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
^WWWWWWW'

ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA LOTO 2!

Tn agențiile Loto-Pronosport 
găsiți bilete pentru ultima tra
gere Loto 2 a acestui an.

Reamintim că această tragere 
a oferit participantilor nume
roase cîstiguri în autoturisme si 
bani.

PROCURAȚI BILETE PENTRU TRADIȚIONALA TRAGERE 
EXTRAORDINARA l’RONOEXPRES A REVELIONULUI DIN 1 

IANUARIE 1976.

ClȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 16 DE
CEMBRIE 1975

FAZA I: Categoria 1: 1 varian
tă 25% a 17.500 lei și 2 variante 
10% a 7.000 lei; cat. 2: 2,30 va
riante a 25.000 lei sau la alegere 
o excursie la Innsbruck sau o 
excursie de două locuri în URSS 
și diferența în numerar ; cat. 3: 
7,70 a 12.255 lei ; cat. 4 : 29,95 a 
3.151 lei ; cat. 5: 74,05 a 400 lei ; 
cat. 6 : 117 a 300 lei ; cat. 7 : 
241,55 a 200 lei; cat. 8: 1.262,70 a 
100 lei.

FAZA a II-a : Categoria A : 1 
variantă 25% a 12.500 lei și 3 va
riante 10% a 5.000 lei; cat. B : 
4.85 variante a 10.000 lei sau la 
alegere o excursie de două locuri 
în URSS sau RDG și diferența în 

Stoian, i-a felicitat pe cei trei 
sportivi, evocind activitatea 
fructuoasă ce se depune în ca
drul secției de șah, una dintre 
cele mai puternice din țară. 
Din partea conducerii întreprin
derii, un premiu a fost înmî- 
nat maestrei internaționale Eli
sabeta Poiihroniade (Universi
tatea București), care a devenit 
pentru a 5-a oară campioană 
de șah a țării întrecîndu-le, 
printre altele, și pe reprezen
tantele I.T.B. A fost un frumos 
gest de fair-play.

DOUĂ PRizMil PcNTRU 
RODICA REICHER

Participînd la turneul inter
național feminin de la Tbilisi, 
maestra internațională Rodica 
Rcichcr a ocupat, după cum 
s-a anunțat, locul 6 intr-o com
panie puternică (6 puncte din 
12 posibile, 3 victorii, 3 înfrân
geri, 6 remize). Șahista ro
mâncă a fost distinsă, însă, cu 
două premii speciale : prima 
dintre participantele de peste 
hotare (au mai concurat Mi
chel, Pihajlici, Karakas și Po- 
lanova) și ccl mai bun rezultat 

neanul Constantin Drăghici, cu 
succese în formarea tinerilor 
boxeri : „Este un tinăr reușit 
din toate punctele de vedere — 
își prezintă elevul. Vă asigur 
că este serios, muncitor, talen
tat. II cunosc de cînd avea 13 
ani și... doar 28 kg". Cerem 
amănunte privind ultimele per
formanțe și aflăm un palma
res remarcabil pentru vîrsta sa. 
Numai în 1975 a susținut 13 
partide, ciștigîndu-le pe toate ! 
în finala campionatului repu
blican de juniori (cînd a de
venit campion la categoria sa) 
— trei victorii. Apoi, alte zece, 
toate in întilniri internaționale 
peste hotare : în campionatul 
balcanic de juniori (pe care 
l-a cîștigat) — două victorii ; 
în turneul „Prietenia" din R. D. 
Germană — patru victorii ; în 
dublul meci cu echipa R. D. 
Germană — două victorii ; în 
turneul din Anglia (din luna 
noiembrie) — două victorii.

Campionul din Drobeta Tr. 
Severin iubește, aflăm, foarte 
mult boxul. Exersează conști
incios la antrenamente, cu am
biție, fără să fie . „împins".

— Care îi sînt calitățile ? — 
îl întrebăm pe antrenor.

— Este un reprezentant al 
scrimei pugilistice. — ne răs
punde C. Drăghici. Nu se „bate" 
în ring, la intimplare. Boxează 
în viteză, gindește bine in

.v&;

Se cîstigă cu 2 numere din 4 
și cu 3 din 12 extrase.

Tragerea are loc miinc, la 
București în sala Clubului Fi- 
nante-Bănci din str Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 18.

numerar ; cat. C : 12.90 a 7.693 
lei; cat. D: 49,30 a 2.013 lei ; cat. 
E: 656,35 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 2G DECEM

BRIE 1975
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI: 790.412 lei din care 104.315 
iei report.

EXTRAGEREA I : 63 26 80 15 
66 1 13 59 57.

EXTRAGEREA a II-a : 87 G2 60 
2 88 76 43 81 51.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 8 ianuarie 
1976 pînă la 26 februarie 1976, în 
țară aproximativ din 12 ianuarie 
1976 pînă la 26 februarie 1976 in
clusiv ; iar prin mandate poștale 
aproximativ din 12 ianuarie 1976. 

I

contra jucătoarelor gruzine. Ro
dica Reicher a învins-o, prin
tre altele, pe cîștigătoarea tur
neului, marea speranță a șa
hului sovietic, Maia Ciburda- 
nidze, pe care mulți o socotesc 
drept o urmașă a ilustrei cam
pioane Nona Gaprindașvili

PETROSIAN REDIVIVUS
în campionatul de șah al 

U.R.S.S. (liga superioară, în 
care se hotărăște deținătorul 
titlului) a învins marele maes
tru Tigran Petrosian, care — 
la cei 48 de ani ai săi — mar
chează o spectaculoasă reve
nire. Fostul campion al lumii a 
acumulat 10 puncte din 15 po
sibile (+6 — 1 = 8). Iată cla
samentul în continuare : 2—5. 
Vaganian, Guliko, Romanișin, 
Tal 9/2, 6—8. Balașov. Gheller, 
Polugaevski 8/2, 9—10. Brons
tein, Bcliavski 7'/z, 11. Dvo-
rețki 672, 12. Alburt 6, 13. Dorf
man 5/2, 14. Furman 5, 15. Do- 
roskevici 472, 16. Klovan 4. Bo
ris Guliko a îndeplinit norma 
de mare maestru.

Rubrică redcctată de
Valeriu CHIOSE

timpul luptei, are precizie în 
lovituri, frecvență remarcabilă. 
Ar mai trebui spus despre el 
că învață repede și cu multă 
ușurință ceea ce i se arată. 
Acum lucrăm in special pen
tru îmbunătățirea forței, nece
sară desăvirșirli talentului său 
deosebit.
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Am vorbit despre Dumitru 
Cipere cu... el, cu tovarășii săi 
de muncă de la Șantierele na
vale din Drobeta Tr. Severin, 
cu colegii de sport și conclu
zia este una : tînărul- campion 
severinean — un veritabil ta
lent — este modest, respectuos, 
iubit de toți. Un amănunt în 
plus : pierzindu-și tatăl, în ur
mă cu un an, el este de fapt 
capul familiei, în care se află 
acum mama sa și un frate de 
8 ani. în ziua liberă, după pri
mirea ce i s-a făcut la ve
nirea din Anglia, a plecat gră
bit să rezolve unele probleme 
gospodărești. Gînduri de viitor ?

— Să boxez mult, mult dar 
și bine. Nu vreau ca victoriile 
din acest an să rămină singu
rele...

Modeslo FERRARINI

BASCHFT etapa a xi-a DHOk.liul A CAMPIONATULUI 
MASCULIN. Astăzi și mîine, în 
campionatul masculin sînt pro
gramate partidele (meciuri du
ble) etapei a Xl-a, ultima a 
turului. Cu excepția întîlnirii 
„U“ Cluj-Napoca (4) — Steaua
(1). celelalte patru dispute (a 
6-a partidă. Dinamo — Politeh
nica Iași, a avut loc marți si 
miercuri, incheindu-se cu ur
mătoarele rezultate : 101—53 și
117—69) se anunță echilibrate : 
Politehnica București (11) —
A.S.A. București (12), .,der- 
byui codașelor**. I.C.E.D. (6) —
Rapid (5). I.E.F.S. (8) — Uni
versitatea Timișoara (3) și Farul 
Constanța (7) — C.S.U. Brașov 
(9). • PERIOADA DE TRANS
FERĂRI. între 1 și 15 ianuarie 
1976, F.R B. organizează o nouă 
perioadă de transferări.

TURUL CON
CURSULUI REHANDBAL

PUBLICAN AL JUNIORILOR II 
(15—16 ani) a programat turnee 
în mai multe orașe din tară. 
Iată clasamentele înregistrate la 
Bacău, Baia Mare Si Tg. Mureș: 
BACAU (masculin) : 1 Șc. sp. 
Galați 12 p, 2. Șc. sp. Constanța
12 p. 3. Șc. sp Buzău 10 p, 4. 
Șc. sp. Bacău 8 p. 5. Șc. sp. 
Gh. Gheorghiu-Dej 8 p, 6. Șc.
sp. Brăila 2 p ; Feminin : 1.
Șc. sp. Bacău 13 p. 2. Șc. sp.
Galați 13 . p, 3. Șc. sp. Constanța

Turul cairpjona’ului Diviziei A revăzu’

DISCIPLINA SI SPOR
I AU LĂSAT, ÎN BUNĂ

DE DORIT
Disputat la un nivel valoric 

caîe nu a satisfăcut, în general, 
cerințele și așteptările marii 
mase de iubitori ai fotbalului, 
campioneftul Diviziei A ne-a o- 
ferit, în prima sa parte, destul 
de multe motive de nemulțumi
re și sub aspect etic, discipli
nar. în rîndurile dc față ne vom 
opri, îndeosebi, asupra abate
rilor de la sportivitate înregis
trate în timpul desfășurării 
jocurilor de campionat, deși — 
trebuie s-o recunoaștem — ma
nifestările de indisciplină, de 
încălcare a moralei sportive nu 
se opresc doar aici, ci se fac 
simțite și au implicații negati
ve pe un plan mult mai larg 
al activității noastre fotbalisti
ce, luînd nu de puține ori for
me mai grave, care lezează în
săși corectitudinea relațiilor so
ciale, principiile și normele eti
cii și echității noastre socia
liste.

Făcînd apel la scripte, cons
tatăm că în turul actualului 
campionat 17 jucători (în me
die, cîte unul de etapă) au fost 
eliminați de pe teren, pentru 
diverse culpe, cel mai adesea 
pentru lovirea adversarilor sau 
proteste și injurii la adresa ar
bitrilor. Este o creștere supă
rătoare față de turul campio
natului precedent, cînd se în
registraseră numai 13 eliminări. 
Să-i reamintim, însă, pe acești 
fotbaliști trimiși pe drept de 
către arbitri la vestiare, care 
și-au lăsat astfel echipele în 
inferioritate numerică uneori 
zeci de minute dintr-un meci : 
Ispir (A.S.A. Tg. Mureș), Stoc
ker (Jiul), M. Popescu (F. C. 
Constanta), Coca și Batacliu 
(„U“ CIuj-Napoca), Istrătescu 
și Jivan („Poii" Timișoara). 
Munteanu și Filipescu (F.C.M. 
Reșița), Bălăci și Marcu (Uni
versitatea Craiova). M. Olteanu 
(Sportul studențesc). Iovănescu 
și Dobrin (F. C. Argeș), An- 
ghelini (Steaua), Deleanu și 
Sătmăreanu II (Dinamo). După 
cum se poate — cu tristețe — 
constata, pe această listă figu
rează chiar și componenți ai 
reprezentativei naționale, deși 
lor — mai mult decît altora — 
li se poate pretinde să fie 
exemple de conduită sportivă 
în orice împrejurare.

Mult mai mare este, desigur, 
numărul jucătorilor din prima 
divizie care au primit avertis
mente din partea arbitrilor în 
turul actualului campionat. 
După evidența noastră, în cele 
17 etape disputate in sezonul 
de toamnă arbitrii au făcut de 
219 ori uz de cartonașul gal
ben. Și cu siguranță acest nu
măr ar fi fost mai ridicat dacă 
conducătorii meciurilor de cam
pionat erau mai exigenți și 
sancționau prompt toate abate
rile de la regulament. peste 
care, însă , au trecut uneori prea 
ușor, fie din dorința de a nu-și 
crea complicații în timpul jo
cului, fie de a nu produce ne
plăceri altora, îndeosebi gazde
lor. Și așa, însă, situația nu este 
deloc roză, avînd în vedere că 
aceste avertismente au fost date 
unui număr de 133 de jucători 
din totalul de 368 cîți au evo
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10 p, 4. Șc. sp. Călărași 6 p, 5. 
Șc. sp. Buzău 6 p, 6. Șc. sp. 
Gh Gheorghiu-Dej 6 p ; BAIA 
MARE (masculin) : 1. Șc. sp.
Cluj-Napoca 14 p, 2. Șc. sp. Vii
torul Cluj-Napoca 11 P. 3. Șc. 
sp. Oradea 10 p, 4. Șc. sp. Baia 
Mare 8 p. 5. Șc. sp. Zalău 5 p î 
Feminin : 1. Șc. sp Cluj-Napo
ca 8 p. 2. Șc. sp. Dej 6 p, 3. 
Șc. sp. Năsăud 6 p., 4. Șc. sp. 
Zalău 4 p. 5 Șc. sp. Oradea 4 
p ; TG. MUREȘ (masculin) : 1. 
Lie. Bolyai Tg. Mures 8 p. 2. 
Sc. sp. Sighișoara 8 p. 3. Șc. sp. 
Tg Mures 7 p, 4 Șc. sp. Sf. 
Gheorghe 5 p, 5. Șc. sp. Odor- 
hei 2 p, 6. Șc. sp. Cristuru Se
cuiesc 0 p ; Feminin : 1. Șc.
sp. Odorhei 12 p, 2. Șc. sp. Sf. 
Gheorghe 10 p. 3. Șc. sp. Tg. 
Mures 7 p, 4. Liceul Bolyai Tg. 
Mures 7 D. 5. Șc. sp Miercurea 
Ciuc 4 d 6 Șc. sp. Cristuru 
Secuiesc 2 p. 7. Șc. sp. Sighi
șoara 0 p.
PHI Ci „CUPA 30 DECEM- 
• wLU BRIE“. competiție re
zervată celor mai bune echipe 
de copii din țară a fost cîsti- 
gată de formația Dinamo Bucu
rești (antrenor luliu Capsa), 
care a cîștigat toate cele 6 jo
curi din turneu. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Rapid 8 
p. Șc. sp 1 București 8 p. Sc. 
sp. Cluj-Napoca 6 p, Șc. gene
rală nr. 3 București 4 p. Șco
larul București 2 p si Sc. sp. 2 
București 2 p.
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INDICAȚII ALE BIROULUI FEDERAL
IN LEGĂTURĂ CU VACANȚA DE IARNA

A JUCĂTORILOR DIVIZIONARI
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Atacurile neregulamentare, denotînd $! ele lipsa de
sportivitate, s-au înregistrat adeseori în meciurile din turul cam
pionatului, soldindu-se uneori 
întrecere

cu accidentarea ■partenerului de
Foto : S. BAKCSY

ciplină a F.R.F., care stabilește 
și măsuri de sancționare. în 
prima parte a acestui campio
nat, respectiva comisie, alcă
tuită din activiști obștești, oa
meni cu autoritate profesională 
și profil moral neîndoielnic, a 
manifestat o exigență sporită, 
judecind și sancționind — in 
general — cu obiectivitate ca
zurile ajunse în fața sa. Totuși, 
se poate afirma că activitatea 
acestui organism al federației 
nu se ridică încă la nivelul do
rit, continuînd să prezinte — 
atit din motive independente de 
voința lui, cit și subiective — 
o seamă de deficiențe și slăbi
ciuni. Principala dintre ele este 
indulgența cu care uneori mai 
privește și analizează abaterile 
săvîrșite de jucătorii cu nume, 
îndeosebi cei din Ioturile repre
zentative (comparativ cu fer
mitatea dovedită față de jucă
torii din eșaloanele inferioare). 
A surprins, de asemenea, lipsa 
de promptitudine in judecarea 
unor cazuri, justificată tot prin- 
tr-o intenție de menajare (exa
gerată, după opinia noastră) a 
vîrfurilor fotbalistice aflate în 
culpă (de pildă, jucătorii eli
minați de pe teren în penultima 
etapă a turului n-au trecut prin 
fața comisiei nici pînă azi, ei 
evoluind în ultima etapă ca și 
cînd nimic nu s-ar fi întim- 
plat !). Considerăm, pc de altă 
parte, ca nepotrivită tendința 
comisiei de a da interpretări 
diferite cartonașelor galbene, 
nevalidtnd unele dintre ele, 
ceea ce duce la știrbirea auto
rității arbitrilor. Sugerăm, de 

cazul jucători- 
pe teren și că- 
dă (pe consi- 
antecedentelor) 
această sanc-

desfășurarea primei părți a 
campionatului a lăsat în bună 
măsură de dorit. Cum în se
zonul de primăvară -— cînd 
lupta pentru titlu, ca și pentru 
evitarea retrogradării va lua o 
turnură decisivă — jocurile vor 
deveni mai aspir, este de dato
ria conducerilor echipelor, a 
antrenorilor, să întărească în a- 
ceastă perioadă precompetițio- 
nală munca educativă, 
măsurile necesare 
întâmpina abateri 
lor petrecute in

Constantin

să ia 
pentru a pre- 
de genul ce- 

toamnă.
F1RĂNȚSCU

1

asemenea, ca în 
lor eliminați de 
rora comisia le 
derentul lipsei 
doar mustrare, 
țiune să fie echivalentă cu un 
cartonaș galben, trecut ca atare 
în evidența F.R.F.

Concluzionînd la această 
temă succint dezbătută în rîn- 
durile de față, apreciem că din 
punctul de ve^re al discipli- 

al sportivității în general,

Floreasca, 
Politehnica 
București, 

ițea Timi- 
tapid (Div.

Patinoarul ,,23 Au
le : Italia — Aus- 
18,30 : România —

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9 : Politehnica Bucu
rești — A S.A. București, 
I.E.F.S. — Universitatea Timi
șoara și I.C.E.D. — Rapid (Div. 
A. m).

HOCHEI, 
gust", ora 
tria ( ora io.ov , ouiuanui — 
Bulgaria (..Turneul celor 6 na
țiuni", echipe de juniori).

ii „23 Au- 
ia — Aus- 
omânia — 
:elor 6 na- 
iniori).

MICUL ECRAN
ra 15,45 : „ANUL SPORTIV 1975" — Turneul celor 
rl cu schiurile ; recorduri mondiale atletice ; cam- 
e patinaj viteză ; campionatele mondiale de te- 
Emisiune de Gabriel Bădescu.
ora 15,00 : „ANUL SPORTIV 1975" (partea a 11-a) 

șl Dan Grecu, camoionî europeni la gimnastică ; 
plloții de formula 1 ; recorduri 
națiuni la rugby și altele.

ora 16,05 : rugby : ANGLIA — AUSTRALIA.

>bilistice pentru 
turneul celor 5

RIE
de la Londra,
ARIE, ora 15,00 : „ANUL SPORTIV 1975" (partea 

Stahl, campioana mondiala la scrima ; finala 
1 de baschet masculin ; „Trofeul Tomis” la vo
ințele mondiale de ciclism și altele.

Sezonul competițional care s-a 
încheiat a însemnat pentru ju
cătorii din primul eșalon divi
zionar, și în mod deosebit pen
tru componenții lotului repre
zentativ, un examen, în ansam
blu, de mare dificultate, cu so
licitări multiple, și intense, al 
căror efect s-a resimțit, inerent 
aproape, și în gradul sporit de 
uzură psihofizică, precum și în 
numărul mai mare ca de obi
cei al accidentărilor.

Dată fiind o asemenea stare 
de lucruri și pornind de la ne
cesitatea restabilirii cit mai de
pline și în timpul cel mai scurt 
a potențialului tuturor jucători
lor — în așa fel incit aceștia 
să poată fi în măsură a face 
față cu succes sarcinilor pe cit 
de importante pe atit de difi
cile ale fotbalului nostru in a- 
nul 1976 — Biroul Federației 
Române de Fotbal a stabilit ca 
vacanța de iarnă a fotbaliștilor 
să fie pînă la 12 ianuarie 1976, 
dată la care își vor relua pre
gătirile toate echipele 
nare A și B.

Stabilind prelungirea vacan
tei de iarnă, în raport 
precedenți, Biroul F.R.F. are în 
vedere necesitatea asigurării 
refacerii complete a tuturor ju
cătorilor, în condiții de recreare 
și pe calea tratamentului me
dical, astfel incit la sfîrșitul a- 
cestci vacanțe toți componenții 
loturilor divizionare A și B să 
fie în măsură a relua pregăti
rile cu întreaga lor capacitate 
de muncă, fără urmă de obo
seală, cu o dispoziție psihică 
optimă, apți a suporta cu ușu
rință efortul din antrenamente 
și a acumula cit mai mult in 
vederea viitoarelor solicitări 
competitionale.

In

are obligația să-și organizeze 
cit mai rațional timpul rămas 
pînă la reluarea pregătirilor, să 
evite orice exces caro poate 
dăuna refacerii integrale a po
tențialului fizic și psihic. în 
mod deosebit este necesar ca 
în perioada 3—11 ianuarie după 
zilele de tratament și sărbăto
rile de sfirșit de an, jucătorii să 
aibă un regim de viață sporti
vă similar celui din perioada 
competițională, respectiv cu 
timp corespunzător pentru odih
nă, plimbări în aer liber, ex
cursii, practicarea unor spor
turi complementare.

Atrăgind aten(ia asupra aces
tor cerințe, care, de altfel, ar 
trebui să facă parte din con
duita generală a oricărui fot
balist de performanță, Biroul 
F. K. Fotbal a indicat tuturor 
cluburilor ca. în cadrul contro
lului medical ce va fi efectuat 
]a ,nr-. "-ngătirilor, să se 
verifice niinuțioș măsura în care

fiecare jucător a înțeles să se 
supună rigorilor vieții sportive 
în această perioadă de vacanță. 
De asemenea, pentru a evita 
orice interpretare unilaterală a 
acestor măsuri, se precizează 
că, deși este vorba de vacanță, 
cluburile divizionare au datoria 
de a cunoaște programul tutu
ror jucătorilor, de a-i sprijini 
în organizarea corespunzătoare 
a timpului liber, de a. le pune 
la dispoziție mijloace pentru 
practicarea unor sporturi com
plementare, excursii etc., ținînd 
seama de solicitările din turul 
campionatului (individualizare).

Biroul F. R. Fotbal își ex
primă convingerea că. prin a- 
plicarea măsurilor indicate, va
canța de iarnă a fotbaliștilor 
va constitui nu o simplă pauză 
între turul și reluarea campio
natului, ci o premisă solidă 
pentru o muncă serioasă, pe 
noi coordonate, în fotbalul nos
tru.
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ACTU ALIT ATI
• Pregătirile efective 

chipelor divizionare în 
rea viitorului sezon vor 
în ziua de 15 ianuarie.

Cu 
face

ale e-
vede- 

îriccpe

se vacîteva zile înainte
un control medical.
Avînd in vedere că pri
nted al echipei naționale 

1976 (returul jocului ou
mul 
în 1976 (returul jocului 
Franța din preliminariile J.O.) 
este programat foarte devreme 
(24 martie) și că lotul repre
zentativ arc nevoie de o oare
care perioadă de pregătire co
mună. în această iarnă au fost 
interzise 
noastre de

• F.R.F.

turneele echipelor 
club peste hotare, 

a alcătuit, în liniile

sale generale, calendarul com- 
petițional al sezonului de pri
măvară.

Returul Diviziei A va începe 
la 7 martie după ce, cu o săp- 
tămînă înainte (29 februarie), 
se va disputa o etapă de „Cu
pa României".

• în perioada 5—9 ianuarie, 
federația de fotbal din R.D. 
Germană organizează un sta
giu de informare, la care au 
fost invitați și antrenori ro
mâni. F.R.F. a stabilit să par
ticipe la acest stagiu antreno
rul Gheorghe Constantin și 
lectorul universitar Mihai Bir- 
san.

S S B B E G E n E ■ D

sorți a jocurilor din „sferturi** DE PRETUTINDENI

VOM AVEA PREZENȚE-SURPRIZA IN TURNEUL
FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN?

Sînt cunoscute cele opt echi
pe care au intrat în faza sfer
turilor de finală ale Campiona
tului european rezervat echi
pelor naționale. Spunem aceasta 
chiar dacă, în grupa a 8-a, a 
mai rămas de disputat un meci, 
R. F. Germania — Malta, în 
care gazdele au nevoie doar 
de un rezultat de egalitate spre 
a se califica. Și, oricît de plin 
de surprize e fotbalul, este 
greu să admitem că actuala 
campioană mondială nu va fi 
în stare să obțină punctul ca
lificării. Prin urmare, în ordi
nea grupelor, reprezentativele 
calificate sînt : Cehot livada, 
Țara Galilor, Iugoslavia, Spania, 
Olanda, Uniunea Sovietică, Bel
gia și (foarte probabil) R. F. 
Germania. Găsim, în acest grup, 
trei dintre echipele care au a- 
părut în turneul final al ulti
mei ediții (disputat în Belgia, 
în 1072) : K F. Germania și 
Uniunea Sovietică (finalistele 
acelui campionat) și Belgia (se- 
m'finalistă a întrecerii). Dar 
constatarea cea mai surprinză
toare c 
eellip; I; 
turneul 
Campionat mondial, 
depășească prima 
tualei competiții 
Iugoslavia, Olanda 
Germania, o altă 
uzura întrecerii 
1974 se face simțită la 
major late a combatantelor de 
la „Weltmoisterschaft".

De altfel, cercetînd formați
ile pe care reprezentativele in
trate în sferturile de finală ale 
r F. )" nu t țn -
trecerilor din grupe, constatăm 
efortut sexe. , .... ..j? „ .ui
prospăta loturile cu jucători 
tineri, plini de forță și de am
biție. Observația operează atît 
pentru echipele prezente la 
C. M„ cit și pentru celelalte 
competitoare Astfel, de pildă, 
deși reprezentativa Cehoslova
ciei dispune de un fond de 
jucători în bună formă, com
pus din fotbaliști cu experien
ță, cum sînt Viktor, Masny, 
Pollak, Dobias etc, selecțione
rul Jezek a introdus și ele
mente mai tinere, ca Gogh și 
Knapp.

Selecționata Tării Galilor a 
obținut o calificare netă, prin- 
tr-un joc constant. E surprin
zătoare omogenitatea acestei 
reprezentative, selecționată pe

că numai trei dintre 
europene, prezente la 
final al ultimului 

, reușesc să 
fază a ac- 

continentalc : 
și II. 

dovadă 
mondiale din 

marea

F. 
că

baze foarte relative, știut fiind 
că federația din Cardiff nu 
organizează un campionat per
manent. Se pare, însă, că for
ma uriașului Toshack, autorul 
unor goluri decisive, a repre
zentat un element determinant 
în reușita galezilor. 
sub direcția unui 
tînăr. Mladinici, 
nata Iugoslaviei a avut un fi
nal care i-a asigurat o cali
ficare fără emoții. „Unspreze- 
cele" țării vecine este, astăzi, 
unul dintre cele mai mature 
de pe continentul nostru, ca 
și momentul carierei sportive a 
majorității compQnenților Iui. 
Folosind ca bază formația lui 
Real Madrid (prezentă, de 
regulă, cu 6—7 titulari), echi
pa Spaniei a obținut calificarea, 
ajutată însă și de . rezultatele 
concurentelor din grupă.

Vicecampioana mondială, O- 
landa, pusă sub conducerea 
energicului Knobell, părea 
scoasă Jin luptă de echipa Po
loniei pe prima jumătate a 
parcursului. în finalul lui, 
Cruyff, Neeskens și coechipierii 
lor au reușit intrarea în „sfer
turi", efect direct nu numai 
al victoriei proprii în fața 
„unsprezecelui" polonez, dar și 
al drawului italienilor la Var

Trecută 
antrenor 
selecțio-

- V

Finala „Cupei Braziliei", care 
conferă titlul de campioană a 

de 
lău
dat 
mai

tării și, implicit, dreptul 
participare la competiția 
reaților sud-americani. a 
cîștig de cauză unei echipe 
puțin cunoscută — Internatio
nal Porto Alegre. Ea a învins, 
in întîlnirea decisivă, pe teren 
propriu, pe Cruzeiro : 1—0
(0—0). Cei 82 000 de spectatori 
de pe stadionul din Porto Ale
gre și peste 30 de milioane de 
telespectatori (finala a fost 
transmisă în direct de toate re
țelele televiziunii braziliene) au 
fost satisfăcuți doar de a doua 
parte a meciului. în prima re
priză, amîndouă echipele au 
jucat nervos, cu multe greșeli 
tehnice. După pauză a inter
venit 
și, în 
eroa, 
golul,

o descătușare nervoasă 
min. 55, fundașul Figu- 

urcat în atac, a înscris 
care avea să rămînă sin-

echipeiSelecționerii 
și-au văzut misiunea 
de forma 

de

șovia. 
U.R.S.S. 
ușurată 
manifestată de Dinamo 
care a constituit osatura repre
zentativei. autoarea unui suc
ces net în grupa a 6-a. Bene
ficiara unui joc al rezultatelor, 
echipa Belgiei, apelînd la mulți 
dintre titularii 
calificarea la C. 
reușit victoria 
partenere dificile,
R. D. Germane și Franței. în 
fine, deși a manifestat dese 
oscilații de formă și a încer
cat un mare 
tori, echipa 
este aproape

Meciurile din sferturile de 
finală, pc care tragerea la sorți 
de la 14 ianuarie 1976 Ie vor 
fixa, se anunță ca foarte e- 
chilibrate, e'.e puțind schimba 
în mare proporție grupul cali- “-- x----- x..„5.---- . »•__< jn

dis- 
Ne 

doar 
ceea 
pînă 

competiției echipele 
Cehoslovaciei și

deosebită
Kiev,

care au ratat 
M. 1974, a 

în fața unor 
echipele

număr de jucft-
K. F. Germania 
calificată.

ficatelor în turneu] final, 
raport cu c !-• care și-au 
putat trofeul ediției 1972. 
gindini — ca să amintim 
un singur element — la 
ce au arătat în etapa de 
acum a 
Iugoslaviei, 
Tării Galilor

Eftimie IONESCU

gu-rul, în favoarea lui Interna
tional. Replica celor de la Cru
zeiro a fost vehementă. Unul 
dintre cei mai buni atacanți 
brazilieni în momentul de față, 
Palinho, a fost căutat cu mul
te baloane, dar adversarul său

Coresp ondență 
din Sao Paulo

direct, același Figueroa, a reu
șit să-l anihileze, iar portarul 
Manga să oprească cîteva mingi 
foarte dificile. Și, astfel, Inter
national 
pînă

și-a 
la sfirșit

putut menține 
minimul avan-

mită
încheierea 
cupă, dar

competiției, nu- 
în fond o în-

DUPĂ 
donatului Ungariei a avut 
„Cupa de iarnă", la care 
participat toate echipele din 
ma ligă. Competiția a fost 
tigată de Ferencvâros (lideră în 
clasamentul campionatului) care, 
in finală, a întrecut cu 4—1 pe 
Ujpesti Dozsa.

Intre 21 sl 31 mai se va des
fășura la New York. Washing
ton si Philadelphia un turneu 
international organizat cu prile
jul celei de a 200-a aniversări 
a independentei S.U.A. Și-au 
anuntat participarea reprezenta
tivele Angliei. Italiei și Brazi
liei. Echipa tării gazdă, prezen
tă si ea la turneu, va fi alcă
tuită din jucători străini care 
activează în S.U.A.. printre 
care si Pele.

BAYERN MONCHEN, care a 
avut o comportare slabă în pri
ma parte a campionatului vest- 
german. este pe punctul de a 
reveni la forma ei veche, 
meroasele indisponibilități 
contribuit la randamentul 
zut al campionilor Europei, 
cent. într-un meci de cupă. 
reintrat după o lungă 
Gercl Miiller sl 
Suedezul Conny 
care si-a anuntat transferul la 
Young Boys Berna, s-a răzgîn- 
dit între timp si a semnat un 
nou contract cu Bayern Miln- 
chen. pînă în 1977.

UN NUMĂR de 17 arbitri en
glezi vor părăsi gazonul cu În
cepere de la 1 
Motivul ? Ei au 
de 47 de ani si. 
lamentului englez, nu mai 
conduce partide oficiale

DIN cauza programului deose
bit de încărcat. reprezentativa 
Braziliei a renunțat la turneul 
pe care urma să-l întreprindă, 
în 1976. în Europa.

terminarea turului eam- 
loc 
au 

prl- 
cîs-

Nu- 
au 

scă- 
Re- 
au 

pauză 
Ulii lioness, 

Thorstensson,

ianuarie 
împlinit 
conform 

nu

1976. 
vîrsta 
regu- 

pot

trecere sistem campionat, orga
nizată pe întreaga Brazilia, 
s-ău prezentat citeva cifre eloc
vente pentru amploarea sa. 
Campionatul a început in au
gust și s-a terminat in decem
brie, cu programări permanente 
de etape în cursul săptăminii. 
S-au disputat 430 de intîlniri, 
care au necesitat 645 ore de 
joc. Echipele au parcurs 600 de 
milioane de kilometri (marca 
majoritate cu avionul), pentru 
a ajunge la locurile de dispu
tare a meciurilor. Totalul spec
tatorilor, prezenti la partidele 
competiției, s-a ridicat la im
presionanta sumă de 6 521 346 
Multe jocuri au atras peste o 
sută de mii de spectatori ' in 
tribune. Deși pretinde mari c- 
forturi din partea echipelor, 
succesul actualei formule pare 
că va duce Ia menținerea ei.

PEDRO VILLA



In aceste zile, pretutindeni 
în țară, se organizează diferite 
acțiuni 
de 30 
dintre 
dotate
ne-?.u

sportive dedicate zilei 
Decembrie, 
competițiile inițiate 
cu cupe 

relatat 
ziarului nostru :

Iată citeva

- despre care 
corespondenții

CONCURS ATLETIC DE SALĂ

La Cluj-Napoca. comisia ju
dețeană de atletism a organi
zat in cinstea zilei de 30 De
cembrie un concurs atletic de 
sală rezervat seniorilor, junio
rilor I și II. Iată citeva dintre 
rezultate : seniori, 50 m : V. 
Domos (,,U“) 5,8 ; juniori I,
50 m : C. Tătar (Șc. sp.) 6,1 ; 
50 mg: Șt. Kanyo (Șc. sp.) 
7,7 ; înălțime : A. Keresztes 
(Lie. 11) 1.85 m ; juniori II,
50 m : D. Dumitrescu (Șc. sp.) 
6,0 ; 50 mg: E. Cipariu (Șc. 
sp.) 7,5 : înălțime și lungime : 
D. Virban (Șc. sp.) 1,79 m și 
respectiv 6,21 m ; junioare I, 
50 m : J. Csipkes (C.S.M.) 6,6.

teianovici (C.F.R.), M. Nichi- 
teanu (Șc. sp. Viitorul). A. B i- 
deanu (Lie. construcții). V. Cio
can (C.F.R.). G'n. Flutur (Șc. 
sp. Viitorul). M. Man (Șc. sp- 
Viitorul) si I. Beneluș (C.F.R.). 
La întreprinderea Mecanică Ti
mișoara, o altă întrecere, 
lupte libere, a avut la ! 
120 de concurenți. printre 
tigători numărindu-se 1. 
fan. E. Timus. D. Precup. ‘ 
Curcălean, toți de la I.M.Ț. De 
asemenea, la Electromotor s-au 
inițiat 
ferite 
gatorii 
Bene, 
iar la .
volei și handbal, disputele con
tinuă.

. de 
start 
ciș- 
To- 

și I-

multe competiții la di- 
discipline. La șah cîști- 
au și fost desemnați (I. 

I. Kombos și R. Butnar) 
tenis de masă, scrimă,

Petre ARCAN, coresp. județean

MII DE PARTICIPANT! 
IN JUDEȚUL VRANCEA

ti-

Petre NAGY, coresp.

ÎN ÎNTREPRINDERILE 
TIMIȘORENE

Dacă ar fi să socotim toți 
nerii din județul Vrancea care 
sint angrenați în prezent la în
trecerile de șah și tenis de 
masă organizate — în cinstea 
zilei de 30 Decembrie — de că
tre Comitetul județean U.T.C. 
în cadrul a diferite competiții, 
dotate cu cupe, numărul ace

NOUA GEOGRJIE
A COHSIRuC! IILOR SPORTIVE

Convorbire cu 
Călăiță Merchea, 
președinte al C.J.E.F.S.

In Vasluiul zilelor noastre au opârut 
numeroase obiective economice și so- 
cial-culturafe. Concomitent, s-a dezvol
tat baza materiala a sportului de masa 
și de performanță, atît în Vaslui cit și 
în celelalte localități ale județului. 
Prîm-vicepreședintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport, 
tovarășul Călăiță Merchea referin- 
du-se la această problemă, ne-a spus :

„Cu sprijinul Comitetului județean 
al P.C.R., in colaborare cu ceilalți 
factori — am in vedere in mod spe
cial Uniunea Generala a Sindicatelor
— in orașul Vaslui s-a construit un 
frumos complex sportiv. Este vorba 
despre un stadion de fotbal cu tri
bune avind o capacitate de 6 000 de 
locuri. In același perimetru au fost 
date în folosința două bazine de înot, 
precum și mai multe terenuri de vo
lei, handbal și fotbal, pentru antrena
mente”. In timpul unui raid făcut la 
întreprinderea de confecții am avut 
prilejul să vedem o bază sportivă fo
losită cu multă eficiență pentru între
cerile din cadrul ,,Cupei tineretului", 
ale campionatului intern și pentru alte 
competiții de masă : un bazin de 
înot, terenuri de volei, handbal și 
tenis, unele cu zgură, altele bitumi- 
nizate, și o arenă de popice. Rugîn- 
du-l pe interlocutor să se refere la 
acest important aspect al bazei mate
riale, ne-a declarat :

„Cu mai mult de doi ani in urmă, 
din inițiativa comitetelor sindicatelor, 
cu sprijinul conducerilor întreprinderi
lor și instituțiilor și al comitetelor oa
menilor muncii, în majoritatea unită
ților economice ale Vasluiului și munici
piului Bîrlad a început acțiunea de 
amenajare a unor baze sportive pro
prii. In Vaslui, în afara terenurilor de 
la întreprinderea de confecții, și-au 
mai amenajat baze sportive întreprin
derea de conslructii-montaj : bazin de 
înot, terenuri de handbal și volei, 
arenă de popice ; Filatura de bum
bac : terenuri de tenis, volei și hand
bal. Se evidențiază preocupa
rea comitetului oamenilor
— director ing. Mihai
— de la întreprinderea de
care dispune acum, chiar în 
trul unității, de un adevărat ___ r___
sportiv și de agrement. Amenajarea a- 
cestuia (terenuri pentru jocuri spor
tive, teren de tenis, un mare teren 
de... șah, bazin de înot, în curs de 
finisare aflindu-se un poligon de tir 
cu aer comprimat) s-a făcut fără fon
duri speciale. Asociația de la Consiliul 
popular al județului dispune, de ase
menea, de baza sportiva proprie”.

Firește, în atenția C.J.E.F.S. a stat 
și amenajarea de baze sportive în 
celelalte localități ale județului. în 
municipiul Birlad numai întreprinderea 
de rulmenți dispune de trei bazine 
de înot, 
bal, fotbal 
situație se 
confecții și 
Și Ia Huși, 
lități rurale 
și altele) 
sportive noi. „Acum ne îndreptăm e- 
forturile — ne-a spus, în încheierea 
discuției, tovarășul Călăiță Merchea
— spre atragerea cit mai multor oa
meni ai muncii, în deosebi tineri, la 
practicarea exercițiilor fizice și spor
turilor preferate. Sîntem conștienți că 
din acest punct de vedere sîntem încă 
deficitari. Dar nu se pot face toate 
dintr-o dată".

tora ar trece de 5 000. Numai 
în municipiu) Focșani, de pildă, 
au fost 200 de concurenți. Cî«- 
tigători : Șt. Brumă (Șc. gen. 
4) și Claudia Bobocea (Lie, a- 
groindustrial) — la tenis de 
masă : E. Popa (Lie. A. I. 
Cuza) și Laura Constantinescu 
(Liceul Unirea) la șah.

I. ROMAN, coresp.

IN MUNICIPIUL ROMAN

La Roman au avut loc com
petiții de șah și tenis de masă, 
cu participarea tinerilor din 
școli generale și licee. Iată cîști- 
gătorii : șah, cat. 10—14 ani : 
Denisa Macovei (Șc. gen. 8) și 
Sorin Grădinaru (Șc. gen. II) : 
15—16 ani : Mariana Ursăchel 
(Șc. gen. 1) și Gheorghe Calalb 
(Șc. gen. 6) ; tenis de masă, ca
tegoria 10—14 ani : Manuela 
Rusu și Romeo Florea (Șc. gen. 
7) ; 15—16 ani : Ana Furduescu 
(Lie. Roman Vodă) și Mircea 
Buștan (Șc. gen. 3) ; 17—19 ani : 
Darina Puiu și Radu Pruncu 
(Lie. nr. 2). De asemenea, s-au 
organizat întreceri la volei și 
popice.

Județul Vaslui:

George GROAPA, coresp.
La C.F.R. Timișoara s-a 

ganizat o întrecere la lupte 
greco-romane. Dintre cei 90 de 
participanti cei mai bine pregă
tiți s-au dovedit a fi : V. Ma-

or-

tovarășul 
prim-vice-

Instantaneu din cadrul crosului dotat cu „Cupa 30 Decem
brie". la Sibiu, in parcul „Sub arini". Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

SPORTUL APANAJ AL
in contextul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 

din februarie — martie 1973 educația fizică și 
sportul, activități de interes național, reprezintă 
o parte componentă a procesului de educare 
comunistă, o modalitate directă de a angrena 
întregul tineret

O asemenea 
deosebit școlii,

LECȚIE DE
CU... 800

PASIUNE

DE 1000 DE
FĂRĂ ARIPI

Drumul in sport al tine
rei florica Uțâ este asemă
nător cu al atitor altor tine
re din tara noastră, care 
au urcat și urcă treptele 
năiestriei prin talent 
muncă perseverentă, 
vind-o pe această

si 
Pri- 

harnicâ 
muncitoare a secției de rih- 
tuit din combinatul de pie
le și încălțăminte „Progre
sul" București, mărunțică și 
cu chipul inundat de 
zîmbet copilăresc, 
ti vine să crezi 
față un adevărat as al u- 
nuia dintre cele 
taculoase și grele sporturi: 
parașutismul

„Ce m-a atras spre aceas
tă disciplină ? Mai intii am 
practicat gimnastica, 
atletismul — ne spune 
rica Ută — dar cind 
văzut pe parașutiști. 
raiul lor m-a fascinat.* 
am zis Că trebuie să 
minunat să plutești prin văz
duh. fără aripi, legănat sub 
uriașa cupolă de mătase. 
Aceasta era prin 1968“.

...începutul n-a fost ușor. 
Și-a încercat mai intii cu
rajul la turnul de parașu
tism. apoi a urmat marele 
examen, primul salt din a- 
vion. de la 600 m înălțime. 
Instructorul s-a dovedit sa
tisfăcut : Florica avea
reflexe bune, o condiție 
fizică excelentă și o perse
verență in pregătire demne 
de luat în seamă. Și nu se 
înșela După numai doi ani 
de activitate. în care Flori
ca își împărțea zi de zi 
timpul între munca în în
treprindere și cea de

un
parcă nu
că ai în

mai spec-

apo: 
Flo- 
i-am 

cu- 
Si 
fie

f
De 

aerodrom, a fost promovată 
în lotul național de parașu-

CITORVA ELEVI SAU

in practicarea exercițiilor fizice, 
cerință se adresează in mod 

la nivelul claselor

GIMNASTICA
DE COPII I

sau anilor de

studii, care are obligația de a cuprinde în ac
tivitățile sportiv-educative marea masă a ele
vilor și elevelor.

lată și ideea 
citeva școli din 
intitulat „Cui se 
elevi sau tuturor ?

prinraidului nostru întreprins 
București, Deva și Galați, și 
adresează sportul : citorva

ORI
PRIN

PLUTIND
VĂZDUH

după încă doi

muncii 
Rotaru 
mobila 
perime- 

complex

de terenuri de volei, hand- 
și tenis. In aceeași bună 
află întreprinderea de 
Școala generală nr. 9. 

precum și în multe loca- 
(Văieni, Băcani, Murqeni 

au fost amenajate baze

Ion GAVRILESCU

ortul

Ce plăcută surpriză îți poate 
oferi o unitate de invățămint 
— Școala generală nr. 189 din 
cartierul Berceni — atunci cind 
vizitînd-o, constați că 800 de 
copii, băieți și fete, adică în
treg ciclul II, execută exerciții 
de gimnastică!... O originală 
lecție cu toată lumea (de_ fapt 
un circuit frontal de încălzire, 
ca să ne exprimăm corect) pe 
care elevii de la „189“ o prac
tică cu entuziasm, convinși de 
utilitatea ei.

Directorul școlii, prof. Florin 
Demarat, evidențiat nu o dată 
de Inspectoratul școlar al sec
torului 5 al Capitalei pentru 
modul cum contribuie la dez
voltarea activității sportive în 
rindurile elevilor, ne-a dat să 
înțelegem că această acțiune de 
gimnastică colectivă va conti
nua după vacanța de iarnă in
tr-o formă nouă : pe clase (si 
în clase) prin intermediul di- 
fuzoarelor.

Așadar, toată școala prezen
tă în acțiunea de practicare a 
exercițiului fizic, prin gimnas
tică. Dar clasele ca atare, cum 
sint organizate pe firul activi
tății sportive ? Sondajul nostru 
a ales clasa a Vll-a E. acolo 
unde este 
de limba 
naru. Ce 
mite ?

Clasa practică, organizat, trei 
discipline sportive : fotbalul, 
handbalul și judo. Aceasta a 
însemnat prezență sută la sută 
la antrenamente și competiții 
(clasa a fost împărțită in gru
pe, în mini-echipe) desfășurate 
de la 20 septembrie și p‘nă la 
13 decembrie, cind au fost cu
noscute 
buni la 
ții unei 
zate la 
de 14 decembrie. Un fel de bi
lanț sportiv al școlii, 
la această serbare s-au pr: 
tat 
La 
rile 
de 
tie fizică și sport (Ghizela Ros-

taș, responsabilă. Dorina Udres- 
cu. Cecilia Ene și Constantin 
Pirvu). sub îndrumarea directă 
a conducerii școlii 
zafiei de partid.

PREA PUȚINE
TERENUL DE

și a organi-

ELEVE PE
SPORT

In cel mai vechi liceu gălâ- 
țean — „Vasile Alccsandri" — 
activitatea sportivă îmbracă un 
larg caracter de masă. Aproape 
95 la sută din efectivul liceului 
este antrenat în
cursuri și competiții

diverse con- 
organizate

Organizarea activității spor
tive de masă la „Vasile Alecsan- 
dri“ nu este o operație facilă, 
dacă ne gîndim că aici lucrează 
doar un singur profesor de spe
cialitate cu normă întreagă (si
tuație de neînțeles intr-un ora? 
reședință da județ !)• respectiv 
tov. Victor Gasparoti.

O asemenea situație explică, 
în parte, și de ce la liceul „Va
sile Alecsandri“ din Galați nu 
s-a reușit să se modifice o a- 
numită stare de inerție a ele
velor care participă încă în nu
măr neînsemnat Ia activitățile 
sportive de masă și totodată

r
A

IN OBIECTIV
CITEVA ȘCOLI

GALAJI
DIN
SI

BUCUREȘTI, 
DEVA

diriginte un profesor 
română, Vasile Băje- 
concluzii se pot e-

campioanele. Cei mai 
judo au fost evidenția- 
reușite serbări organi- 
„Tehnic-c!ub“, în ziua

fiindcă 
izen- 

performerii tuturor claselor, 
bază, însă, au stat întrece- 
cu toate clasele, organizate 
colectivul catedrei de cduca-

asociația sportivă. Realmen- 
în fiecare după-amiază și, 
regularitate, duminicile sint 

întreceri de șah. 
masă, atletism (cu 

si

de
te, 
cu 
programate 
tenis de 
prioritate probe de cros) 
fotbal Ia care sînt prezente nu 
vîrfurile sportive ale liceului, 
ci elevii nelegitimați la cluburi. 
Prin urmare, o activitate spor
tivă deschisă, la nivelul clase
lor sau interclase. 
tuație 
III C, 
tiv de 
97 de
— în primul trimestru al școlii
— în întreceri sportive de 
masă.

în același timp cîștigă un te
ren tot mai larg competițiile 
de volei, baschet și handbal. 
La fiecare dintre aceste disci
pline iau parte cîte 16 echipe 
selecționate pe clase care se 
întrec în campionatele liceului, 
sistem divizie. Aceasta face ca 
activitatea sportivă de masă din 
liceul gălățean să aibă un ca
racter permanent.

statistică
III D și I
108 elevi.
elevi au

Dintr-o si- 
vizind clasele 
D cu un efec- 
un număr de 

fost angrenați

ce evidenta celor care iau 
la diferite concursuri și

de 
parte 
competiții prezintă multe la
cune. Sint carențe pe care prot. 
Gasparoti (care este și director
adjunct al liceului) ca și consi
liul asociației sportive — prin 
elevul Radu Stănescu. vicepre
ședinte — le-au recunoscut și 
pe care, cum ne-au dat să în
țelegem, se vor strădui să le 
lichideze, odată cu trimestrul 
al II-lea al acestui an școlar.

CU GÎNDUL LA
VIITOAREA PROFESIE

Unitate de’ învăț&mînt cu tra
diție in sport. Liceul pedago
gic din Deva se afirmă printre 
cele în care activitatea sporti
vă de masă' constituie o preo
cupare permanentă. Lucrul a- 
cesta l-am constatat sondînd ia 
intîmplare una din
VIII-a al cărei diriginte 
prof. Adrian Golgotiu. 
țită în 5 grupe, trei 
(Camelia Stănculescu, 
Săvulescu și Camelia

clase, a 
este 

împăr- 
de fete 

Ileana 
Crăciun)

tism. iar 
să fie distinsă, pentru suc
cesele obținute, cti titlul de 
maestră a sportului.

Cind s-a căsătcrit. colegii 
săi credeau că Florina va 
renunța la parașutism. Soțul 
ei însă este și el aviator, 
instructor de zbor la aero
clubul „Aurel Vlaicu". ast
fel că in familia Ută sportul 
este o pasiune comună 
Florica a lipsit de pe aero
drom doar în perioada cind 
aștepta să vină pe lume 
de al treilea membru 
familiei. Mugurel

întrebînd-o cîte salturi 
parașuta a executat 
acum. n°-a 
prea multe. Doar o 
ceva..." O mie 
cu parașuta, de la 
metri înălțime, 
frumos sau biciuită 
fale de vint rece ca 
constituie, totuși, o 
să performanță. Performan
ță la care Florica Uță a 
adăugat nu mai puțin de 
11 recorduri republicane, 
individuale și în grup, 
record mondial egalat, 
proba de salt de la 1500 
altitudine 
punct fix. citeva titluri 
recordmană 
proba de acrobație aeriană 
(ultimul in 1975) și medalia 
de argint la prima ediție a 
Jocurilor balcanice de a- 
viație (Iugoslavia. 1975).

Aceasta este ascensiunea 
sportivă a tinerei munci
toare de la „Progresul", mă
runțică și cu chipul inun
dat de un zîmbet copilăresc.

răspuns

de

pe

avea

cel 
al

cu 
pînă 

: „Nu
mie si 
salturi 

mii de 
timp 

de ra- 
gheata. 

frumoa-

cu aterizare

naționala

un 
în 
m 
la 
de 
în

Viorel TONCEANU

AL TUTUROR?
de băieți (Crinel Matie? 
Dascăr), clasa a parti-

și două 
și Alin 
cipat integral, încă din primoie 
săptămîni ale anului școlar, la 
întreceri atletice : apoi, după 
realizarea unei anumite omoge
nități valorice, la competiții de 
handbal (fetele) și fotbal des
fășurate pînă la căderea zăpe
zii. Practic, nici un reprezentant 
al clasei a VIII-a n-a rămas in 
afara activității sportive. Pînă 
și cei care beneficiază, justifi
cat, de scutiri medicale nu tac 
excepție, efectuînd ușoare exer
ciții dc gimnastică și, mai ales, 
ajutind clasa la organizarea în
trecerilor, în calitate de oficiali 
sau arbitri.

Cum ne-am putut convinge, 
extinzînd sondajul și la alte 
clase, sistemul de organizare a 
activității sportive de masă este 
unitar. Faptul se explica Dnn 
grija pe care conducerea liceu
lui (directoare, prof. Zoe Zaha- 
ria) o manifestă pentru sport, 
pregătind pe viitorii dascăli de 
la sate pe multiple planuri. 
Ceva maî mult, în sfera acestei 
lăudabile preocupări se află si 
acțiunea de inițiere a elevilor 
de la Liceul pedagogic din Deva 
ca instructori sportivi. Cu al re 
cuvinte, miine la locurile lor 
de muncă. în școlile generale 
sau căminele de copii, viitorii 
învățători și viitoarele educatoa
re vor fi in măsură să cunoas
că felul cum trebuie organizată 
activitatea de mișcare și de e- 
ducație fizică și sport, pornind 
de la gimnastica de înviorare și 
pînă la concursuri și competiții 
cu întregul efectiv al unității 
respective. în același timp ele
vii de aici sînt pregătiți și ca 
arbitri intr-o serie de discipline 
cu o largă audiență în masele 
de tineri.

De notat că in sprijinul a- 
cestor multiple preocupări și 
activități concrete, colectivul 
profesorilor de educație fizică 
și sport (responsabil, prof. Ste- 
lian Popescu) se îngrijește de 
înființarea unui cabinet meto
dic.

Așadar, la Liceul pedagogic 
din Deva toate acțiunile și ini
țiativele converg către același 
țel, cuprinderea și menținerea 
în activități sportive de masă 
a întregului efectiv de elevi și 
eleve, cu un obiectiv imediat : 
asigurarea sănătății tineretului, 
dar și cu altul. în perspectivă 
— pregătirea de cadre obștești, 
in mediul sătesc, pentru spor
tul de masă.

fiberiu STAMA
Telemac SiRIOPOL



Dună C. IU. de handbal feminin
ECHIPA ROMÂNIEI ARE VALOARE CERTĂ 
PENTRU A SE IMPUNE LA MONTREAL 

j
Iii accsi scop, este necesar ca tehnicienii $i jucătoarele sâ desfășoare o intensă 

muncă de pregătire, de omogenizare valorică a formației, să dovedească
abnegație și conștiinciozitate

ediție a campiona-

al majorității 
--------- a as-

A Vl-a 
tului mondial de handbal femi
nin a fost — așa cum am mai 
subliniat — cea mai dificilă 
din istoria competiției. Nivelul 
valoric ridicat ' __
formațiilor (ca urmare a_
censiunii handbalului feminin și 
a pregătirilor intense efectuate 
pentru această întrecere cu du
blu obiectiv — titlul mondial și 
calificarea la J.O.), echilibrul 
de forțe și dîrzenia încă neîn- 
tilnită a jucătoarelor au ge
nerat partide de mare luptă, 
spectaculoase, uneori drama
tic''

n acest context, reprezenta
tiva României, aflată printre 
fruntașe, a reușit să-și înde
plinească numai unul dintre o- 
biective — calificarea la Jocu- 
ri!e_ Olimpice de la Montreal, 
celălalt (obținerea unei meda
lii) fiind ratat. Dacă Ia alte 
discipline sportive locul IV la 
campionatul mondial poate fi 
socotit satisfăcător, uneori chiar 
bun, în handbal această pozi
ție este apreciată drept neco
respunzătoare. Este consecința 
firească a nivelului la care se 
situează handbalul românesc, a 
succeselor repurtate de-a lun- 

anilor, a pretențiilor jus
tificate față de acest sport.

Handbalistele noastre au e- 
^Șțuat bine în preliminarii, la 

’ au întrecut echi- 
(24—18), Norve- 
și Clehoslova- 

în turneu] fi- 
prestațiile lor 
între califica

și satisfăcător :

Vilnius, unde 
pele 
Elei 
ci ei 
nai, 
s-au 
tivele 
16—17 
garia, 
și 12—11 c: 
au fost cauzele acestei_ ...
portari inconstante, uneori con
tradictorii ? De ce au pierdut, 
la limită, unele partide ? De ce 
au săvîrșit handbalistele noas
tre o serie de greșeli, unele 
de-a dreptul copilărești ? Pen
tru a răspunde la aceste între
bări ne-am revăzut notițele din 
timpul întrecerilor, ne-am 
mintit unele secvențe și am 
făcut un inventar al cauzelor. 
De mare ajutor în selectarea 
și explicarea considerentelor 
care au determinat reușita par
țială a handbalului nostru fe
minin la C.M. ne-a fost și re-
~4'--—---- L™ a Bi-

RECOLTĂ BOGATĂ 
LA SFÎRȘiT DE AN

JaDonlei
(13—10)

(20—6 !). 
însă, 
situat 
slab

cu U.R.SJS., 9—10 cu Un- 
10 cu R. D. Germană 

cu Iugoslavia. Care
— — ——COTY1-

4

centa ședință de analiză a 
rotilui F.R.H., Ia care au fost 
prezenți și membri ai condu
cerii C.N.E.F.S.

Am depistat trei categorii de 
cauze și le vom discuta în or
dinea gravității și a ponderii 
lor. Prima o constituie acci
dentările. Chiar la sfîrșitul 
preliminariilor, reprezentativa 
României a pierdut practic două 
dintre componentele sale de 
bază, extremele Cristina Petro- 
vici și Nadire Luțaș, acciden
tate. Pierderea acestor „piese de 
bază" a influențat negativ com
portarea echipei, i-a dereglat 
mecanismul. în timpul turneu
lui final, alte jucătoare s-au 
accidentat (Arghir, Boși, Io- 
nescu), una dintre ele — Si
mona Arghir — devenind indis
ponibilă pentru două luni. Este 
clar, aceasta a fost una dintre 
principalele cauze ale căderii 
echipei (și pe fondul unei că
deri psihice). Din tot ceea ce 
se exersase, din tot ceea ce 
se pregătise, aproape nimic n-a 
mai putut fi realizat, deoarece... 
principalii pioni ieșiseră de pe 
tab’ă.

O altă carență cu pondere 
(din păcate, mare) a consti-(din păcate, mare) a _____
tuit-o modul criticabil în care 
echipa a fost condusă de a- 
ceastă dată. Antrenorul eme
rit Constantin Popescu este un 
tehnician reputat, un om cu 
vaste cunoștințe în materie, ca
pabil să pregătească o echipă 
reprezentativă pentru cucerirea 
titlului mondial. De altfel, an
tecedentele o probează : el a ob
ținut cu selecționatele Româ
niei 3 medalii de aur la C.M. 
Aceste mari atu-uri sînt însă 
grevate, în încercarea de a le 
valorifica, de starea de nervo
zitate care-1 cuprinde pe an
trenorul C. Popescu cu puțin 
timp înainte de începerea în
trecerilor. Emotiv, irascibil, el 
nu mai are calmul, luciditatea 
necesară pentru a conduce cu 
mină sigură echipa, pentru a o 

soluțiile 
în va- 

Așa se

îmbărbăta, a-i indica 
de moment de punere 
loare a potențialului. „„
explică unele schimbări prema
ture, starea de nervozitate 
transmisă întregului lot. inhi
barea unora dintre sportive.

formule nepotrivite Ia care a 
apelat în unele întîlniri. Antre
norul C. Popescu are datoria 
să elimine aceste grave ca
rențe, să-și impună conduita 
cea mai adecvată în timnul 
meciurilor și. așa cum spunea 
vicepreședintele F.R.H.. D. Cos- 
tea, „să se antreneze intens 
pentru aceasta". N-ar trebui ui
tate nici cuvinte’e președinte
lui F.R.H.. loan Kuns'-Ghcrmă- 
nescu : „Echina națională nu 
este proprietatea unui antrenor, 
ei locul său de muncă ; echina 
reprezentativă este a Româ
niei". Lucru valabil pentru toți 
antrenorii de loturi.

Dintr-o altă categorie de 
cauze care au determinat com
portarea sub așteptări am se
lectat : decalajul nefiresc din
tre titulare și rezerve (creat de 
faptul că în pregătiri s-a mi
zat numai pe o formație-stan- 
dard. orientare greșită în con
dițiile unui turneu de 7 jocuri 
în 10 zile care reclama un lot 
întreg omogen, valoros, specia
lizat pe posturi) ; comportarea 
nesatisfăcătoare a echipei în a- 
părare (lipsă de mobilitate și 
atenție) : potențial fizic (atle
tic) general scăzut al întregului 
lot (urmare a unei selecții ne- 
judicioase în perioada junio
ratului și a unei pregătiri in
suficiente ulterior) : lipsa posi
bilităților tactice de depășire a 
diferitelor sisteme de apărare ; 
labilitatea psihică : necunoaște
rea noutăților de ultimă oră (in 
sistemul de joc și formații) la o 
serie de adversare (Ungaria, 
R. D. Germană și, mai ales, 
U.R.S.S. și Iugoslavia) : obo
seala acumulată înainte de ple
care (trei zile petrecute prin 
aeroporturi). Cumulate, toate a- 
cestea au diminuat conside

a-

TENISUL DE MASĂ
ÎNTRE DIVERTISMENT SI PERFlIftMANTĂ

Finalele campionatelor repu
blicane individuale s-au consu
mat recent la Arad. Campionii 
și-au îmbrăcat tricourile în a- 
plauzele discrete ale asistenței, 
s-au înmînat medalii de aur. 
argint și bronz. Bucuria de pe 
podium s-a transmis pentru cî- 
teva clipe în sală. întrerupînd 
reconfortant sentimentul de 
neîmplinire care a domnit tot 
timpul concursului și va dăi
nui o vreme, sperăm nu prea 
îndelungată. Fiindcă. sîntem 
datori s-o spunem de la înce
put — sintetizînd părerea tu
turor antrenorilor consultați, 
inclusiv a antrenoarei federa
le, Ella Constantinescu — va
loarea finalelor de la Arad a 
fost mediocră.

Dar înainte de a ajunge la 
desfășurarea partidelor, să no
tăm că și la masculin și la fe
minin tabelele întocmite de ju
riu erau presărate cu multe 
goluri Absentele unor sportivi 
calificați in finale au dat din 
plecare o notă de improvizație 
etapei supreme a campionatu
lui intern. La masculin 24 de 
neprezentări. la feminin 7. a- 
dică 37 și. respectiv. 21 la sută 
din cei așteptați la Arad. 
Ne-am întrebat, firesc, de ce 
n-au venit cei de la Școala 
sportivă Odorheiul Secuiesc. 
Voința Sinaeorzul de Pădure. 
Lotrul Brezai ? De ce nu si-au 
prezentat toti sportivii la start 
Constructorul Hunedoara. Pro- 
oresul. SpartaC. Voința. Poli și 
Locomotiva București. Comer
țul Tg. Mures si Gloria Buzău? 
Unde, dacă nu la finala pe 
tară. îsi verifică potențialul si 
raportează antrenorii si spor
tivii respectivi cum au muncit 
un an de zile ? Aici nu se 
pune problema „vrem sau nu 
vrem", aici e vorba de un 
sistem, de o disciplină, care nu 
pot fi innovate după bunul 
plac al fiecăruia. Ce să credem 
despre antrenorul secției de la 
Școala sportivă nr 1 din 
București. M. Lăzărescu. care 
și-a trimis eleva (Viorica P°- 
trini) fără să-i asigure foi de 
drum în ordine, legitimația si. 
dacă nu a considerat necesar 
să o însoțească, s-o dea măcar 
în grija cuiva ? Ea a stat 
spectatoare în tribună timp de 
3 zile ! Credem că imputarea 
cheltuielilor de prisos — tren, 
masă, hotel — nu ar însemna, 
ea singură, o sancțiune. 

rabil potențialul reprezentativei 
României, i-au redus simțitor 
șansele.

Biroul federal a încredințat, 
în continuare, sarcina pregăti
rii echipei pentru Jocurile O- 
limpice antrenorului emerit 
Constantin Popescu și colegu
lui său Dan Bălășescu. Pornind 
de la premisa certă, reală, că 
valoarea intrinsecă a jucătoa
relor și a tehnicienilor, condi
țiile excelent'» de pregătire 
puse la dispoziție, posibilitățile 
evidente ale lotului, îndreptă
țesc speranța de a se obține 
la Montreal titlul olimpic, se 
creează obligația unei pregă
tiri de înaltă linută. Eliminarea 
tuturor lipsurilor, o grijă deo
sebită pentru recuperarea spor
tivelor accidentate, pentru re
facerea întregului lot, o selec
ție judicioasă a elementelor ca
pabile să facă față unei cam
panii de maximă dificultate și 
responsabilitate, un proces in- 
structiv-educativ la nivelul ce
lor mai ridicați parametri (cu 
accent pe creșterea potențialu
lui fizic, îmbunătățirea aoărării, 
specializarea pe posturi și crea
rea unor rezerve la nivelul ti
tularelor) — iată sarcinile care 
stau în fața lotului național 
de handbal, a tehnicienilor lui. 
Federația de specialitate tre-. 
buie și ea să acționeze mai 
ferm, să-și impună punctul de 
vedere, să controleze și să în
drume permanent, prin antre
norul federal, colegiul de an
trenori și chiar prin Biroul fe
deral activitatea acestui lot care 
poate și trebuie să îndepli
nească obiectivul pe care și 
l-a asumat de a cuceri o me
dalie la Montreal, dacă se va 
putea chiar d'’ aur.

Hristache NAUM

In ce privește nivelul par
tidelor. cum arătam. aproape 
totul a fost mediocru, cenușiu, 
neinteresant, departe de nive
lul cerut unui campionat națio
nal, ca să nu mai vorbim de 
nivelul mondial. Cu excep
ția Măriei Alexandru, total 
angajată, preocupată de fie
care partidă și minge, cu 
excepția lui Doboși — păs- 
trînd proporțiile — sau a 
2—3 copii de 13—14 ani (Cri- 
șan și frații Bohm, de la Cluj- 
Napoca), la care am adăuga 
pe Aurel Ovanez (Progresul 
Buc.) și finala de dublu fete 
(Alexandru. Moldovan '— Fe- 
renezi, Căruceru). care au mai 
înviorat asistența pe alocuri, în 
rest slab, slab pe linie ! Au 
abundat scorurile de 3—0. semn 
că în această mediocritate ge
nerală aproape jumătate din 
concurenți, ca și învingătorii 
acestora, cînd mergeau mai de
parte, nu au justificat nici mă
car acest calificativ. Să reți
nem : la finale, unde vin cei 
mai buni din tară ! Servicii 
„fără probleme", țăcăneală, in 
general ritm exasperant de în
cet, neinsusirea unor lovituri 
de bază si mai ales slaba rezis
tentă nervoasă au caracterizat 
pe particinantii la aceste finale. 
Se vede de departe că în ma
joritatea secțiilor selecția este 
deficitară, se lucrează cu cine 
vine și cînd vine la sală. Nici 
la fete, nici la băieți n-am pu
tut descifra care este tipul so
matic pe care se merge, dacă 
și-a pus cineva această pro
blemă. Și la fete și la băieți 
era un conglomerat de prichin
dei (unii slăbuți, alții rotofei), 
de sportivi cu talie mijlocie, 
de alții foarte înalti. de aseme
nea pe subcategorii de... suple
țe. Cu puține, foarte puține 
excepții, nu am văzut la jucă
tori o lovitură pe care s-o știe 
bine si să o folosească eficace 
pentru a puncta. Mai toți an
trenorii se lamentau pe mar
gine. își implorau elevii să fa
că un anume lucru, dar era 
limpede că aceștia nu puteau 
fiindcă nu știau, nu învățaseră 
sau nu fuseseră invățați. Cu 
excentia aceleiași Maria Ale
xandru si altor 1—2 concurenți. 
n-am văzut jucători completi. 
capabili să se orienteze tactic, 
în funcție de adversar, să-și 
ia răspunderea atacului decisiv, 
bine pregătit. Jocul variat, ser-

Reunirea într-un concurs de 
amploare la finele anului a 
speranțelor înotului a intrat în 
tradiția competițiilor cu caracter 
intern Organizarea ..Cupei spe
ranțelor" în vacanta de iarnă a 
elevilor, la sfîrșitul unui ciclu 
de pregătire în bazin acoperit, 
este binevenită din toate punc
tele de vedere. Pe de-o parte, 
antrenorii au posibilitatea de 
a evalua eficacitatea antrena
mentelor într-o perioadă de 
mari acumulări, cînd de fapt 
se pun bazele performantelor 
din vară, iar pe de altă parte
selecționerii loturilor au un 
excelent prilej de trecere în 
revistă a tuturor elementelor 
talentate pe care vor conta în 
sezonul următor.

Adăugind faptul că de-a lun
gul celor 8 reuniuni au fost sta
bilite 37 noi recorduri naționale 
de copii, unele dintre ele de o 
bună valoare vom putea con
chide că întrecerile de la 
Ploiești s-au bucurat de o reu
șită deplină. La aceasta a con
tribuit si interesul sporit pentru 
creșterea tinerilor într-o se "ie 
de secții ca Sc. sp. Reșița. Cri- 
șul Oradea. C.S.M. Clvi-Nanoca. 
Lie. 4 Galati. Șc sp Brăila si, 
cum era de așteptat. Sc. 54 Bu
curești. primul nucleu al unui 
viitor liceu de înot.

Obligînd — prin actualul re
gulament de desfășurare — sec
țiile să-si înscrie sportivii în 
probe cît mai variate si mai a- 
les în ștafete ne diverse proce
dee tehnice, federația a re-’Sit. 
evident, să dea impuls în ulti
ma vreme pregătirii multila’te”a- 
le a înotătorilor. Aceștia nu 
s-au—mai prezentat doar la star
tul curselor care i-au ..consa
crat". încercîndu-si cu mult 
curai forțele si în alte stiluri. 
Urmarea ? Cîteva surprize dintre 
cele mai plăcute și asupra unora 
am dori să ne oprim.

Pînă în această vară, despre 
clujeanul Al. Szabo (14 ani), fi
nalist la campionatele europene 
de juniori de la Geneva (limi
ta de virstă a fost 15 ani), se 
știa că este un talentat brasist. 
De altfel, el și deține recordu
rile naționale (pentru categoria 
sa de vîrstă) la 50 m bras (3°.l) 
și 100 m bras (1:13.2). La Plo
iești însă. Szabo a făcut dova
da unor indiscutabile calități si 
pentru probele de delfin — a 
împărțit locul I cu H. Neagrău 
cu un record la 50 m (29 4) — 
sau cele de mixt Un alt exem
plu concludent ni l-a oferit si

Simion Crișan și frații Iosif și Zsolt Bohm (C.S.M. Cluj- 
Napoca), trei spiridusi care au animat finalele campionatelor.
viciile variate, loviturile cu e- 
fect, stopul la fileu ș.a. au 
fost rarisime. In discuțiile cu 
cîțiva tehnicieni am aflat ex
plicația. Se lucrează puțin, 
schematic, si. peste putinfă. se 
vrea ca intr-un timp insufi
cient să se învețe toate cite 
sînt în lume, fără să se tină 
seama de caracteristicile elevi
lor si. pină la urmă, fără să se 
învețe nimic temeinic. De aici 
lipsa ..poziției" adecvate la ma
să. și uluiala, mai ales în fi- 
nalnrile de set. '

Cum scriam mai sus, este 
supărătoare labilitatea psihică. 
mai ales la fete. Brațe ridicate 
spre tavan, manifestări nervoa
se. de parcă altcineva era vi
novat. pînă și la cei mai ti
neri jucători. La fete — fasoa
ne greu de suportat, gesturi 
largi a lehamite sau de „stele" 
neînțelese. Este evident că a- 
semenea jucători de tenis de 
masă nu sini pregătiți, nu sînt 
educați pentru lupta sportivă, 
într-un ioc in care răsturnările 
de rezultat nu sînt neobișnuite. 
Elevii nu ascultă indicațiile 
antrenorilor fiindcă nu au fost 
invățați să asculte. Aprecierile 
aparțin tot unui antrenor, ob
servator competent, dar ai că
rui elevi trădau și ei aseme
nea neajunsuri.

în astfel de condiții, este les
ne de înțeles cam cum au ară
ta* partidele de dublu...

Și mai supărător este faptul 
că unii tineri in care s-au in
vestit speranțe (cum ar fi Mo
rarii si Gvongyăsi). cărora li 
s-au asigurat condiții deosebi
te. au fost trimiși in numeroa

1 Tinerii înotători au stabilit 
37 noi recorduri ale tării

Horațiu Neagrău. multiplu 
| recordman — un caz unic 

Brasistul Alex. Szabo este
și un specialist la „delfin'*

orădeanul Horatiu Neagrău, șe
ful promoției ’75 La elevul lui 
Herman Schier toată lumea a- 
nrecia calitățile de fondist sau 
delfinist. De această dată. Horâ- 
tiu — antrenorul său ne spunea 
că este si un elev excelent — 
a impresionat șl nrin talentul 
său de snrinter. Luind startul 
în cursa de 100 m liber, el a 
realizat 58.8 sec. stergind din 
tabelă vechiul record (59.5). al 
lui Zeno Opritescu. datînd din 
1968 ! Astfel, la această oră, 
sportivul orădean deține toate 
recordurile naționale ale catego
riei de vîrstă (14 ani. pe care 
o va depăși neste cîteva zile), 
în probele de craul. caz unic 
în istoria înotului românesc.

Firește, numărul mare de re
corduri înregistrate este îmbu
curător. Am observat însă că 
marea majoritate au fost obți
nute în curse pe distante scur
te (50 si 100 m). deși obiectivul 
principal urmărit de antrenori 
în primul ciclu de pregătire a 
fost îmbunătățirea substanțială 
a rezistentei si forței. Pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv 
sportivii ar fi trebuit să înre
gistreze. în primul rînd. rezul
tate superioare în probele pe 
distante mai lungi (200 m. 400 
m sau 800 m). fiindcă pe baza 
acumulată în aceste luni s-ar 
ii creat apoi fondul dezvoltării 
vitezei în perioadele următoare. 
Lucrurile s-au petrecut însă in
vers. fapt ce ne obligă să pri
vim totuși cu circumspecție da
tele privind volumul si intensi
tatea pregătirii efectuate de 
tinerii înotători în lunile de 
toamnă, ca si posibilitățile ime
diate ale noilor performeri de 
a înregistra un progres calitativ 
substantial.

V. ADRIAN

se turnee de pregătire si la 
mari competiții, ca si unii mai 
putini tineri, de la care se tot 
așteaptă maturizarea sportivă, 
nu au îndreptățit încrederea si 
eforturile de tot felul.

Tot din discuțiile cu tehni
cienii consultați de noi la A- 
rad am desprins faptul că ac
tivul federației se ocupă a- 
proape în exclusivitate de lo
turi. acordind foarte puțină 
atenție muncii concrete a sec
țiilor. care nu sînt îndrumate 
unitar, controlate sistematic și. 
firește, trase la răspundere 
cînd e cazul.

Ce e de făcut ? Federația și 
cluburile știu prea bine. Biroul 
federal, in plenul lui. să ia de- 
îndată în dezbatere concluziile 
specialiștilor care au urmărit 
finalele, să întroneze o orien
tare si o metodică unică de se
lecție si pregătire, o atmosferă 
de muncă, disciplină si răspun
dere in secții. Poate ar trebui 
văzut dacă n-ar fi mai bine 
pentru un timp să se pună ac
cent ne secțiile de la Progre
sul. C.S. Arad. C.S.M. Clui- 
Napoca. Craiova. Iași și Buzău: 
să se încurajeze și tenisul de 
masă cu caracter de divertis
ment. dar să se delimiteze clar 
sarcinile de performanță. Suc
cesele obținute de-a lungul a- 
nilor stau garanția reușitei, dar 
Si obligă.

Mircea COSTEA
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PROBLEMĂ VECHE CARE AȘTEAPTĂ 
Șl CÎT MAI DEPLINĂ REZOLVARE

DUELUL MEU
Vasile Iordache, unul dintre 

portarii echipei Steaua, obligat 
să stea departe de gazonul sta
dionului întreg sezonul de 
toamnă, din cauza unei hepa
tite cronice, ne-a vizitat acum 
cîteva zile la redacție. După 
zîmbetul pe care îl afișa și ?a- 
re-i trăda bucuria, ne-am dat 
pe loc seama că stelistul este 
în bună dispoziție. Intr-adevăr, 
Vasile Iordache ne-a pus Ia 
curent cu faptul că de curînd 
a primit aviz medical favora
bil pentru reluarea activității 
sportive. Deocamdată, numai 
temporar, pentru ca medicii 
să-și poată da seama pe par
curs cum va răspunde organis
mul tînărului portar la solici
tările maximale la efort. Iar 
dacă totul va decurge normal, 
Iordache se va putea încadra 
pe deplin în procesul de in
struire dinaintea sezonului de 
primăvară.

— Cum ți s-au părut cele 
șase luni de așteptare ? — l-am 
întrebat.

— Parcă au fost... șase ani ! 
Nimic nu poate fi mai dureros 
pentru un sportiv care iubește 
fotbalul, așa cum îl iubesc eu, 
decît așteptarea și iar aștepta
rea. N-a fost deloc ușor să stau 
atîta timp pe tușă. Au fost si
tuații cînd am dus o luptă dîr- 
ză cu propriile mele sentimen
te. Pot afirma că am stat pe 
tușă și la propriu și la figurat, 
căci. în toată această perioadă, 
nu-mi amintesc să fi lipsit de 
la vreun antrenament al echi
pei, bineînțeles în calitate de 
„observator". Cu toate acestea, 
nu de puține ori, așa, pe fu
rate, fără să mă vadă nimeni, 
am pus mîna pe minge. Lucrul 
la zid, care reprezintă un mij
loc excelent în antrenamentul 
portarului, îmbunătățind simți
tor priza la balon, n-a lipsit, 
de asemenea, din preocupările 
mele.

— Ce-ai făcut în cele 180 de 
zile de... speranțe ?

— Am urmat un program se
ver de refacere, prescris de 
doctorul loan Drăgan, directo
rul Centrului de medicină spor
tivă. pe care l-am respectat cu 
strictețe. Regimul alimentar, 
plimbările în aer liber, ușoarele

CU MORARU"

In continuarea itinerarului 
nostru retrospectiv privind tu- 

, rul campionatului divizionar 
; A, astăzi ne vom ocupa de „ar

bitri și arbitraje", temă mult 
discutată in ultimul timp, me
reu actuală și incă nerezol
vată, in măsura in care es
te așteptată contribuția celor 
mai buni „cavaleri ai fluierului" 
la ridicarea calitativă a fotba
lului din țara noastră.

Mai înainte însă de orice alte 
considerații, observații critice 
sau aprecieri, cîteva elemente 
de ordin statistic ni se par de 
strictă necesitate pentru o mai 
deplină înțelegere a problemei 

j—țr discuție. Astfel, din totalul 
celor 6 099 de arbitri, aflați în 
evidența F.R.F. la începutul a- 
nului 19'75, un număr de 35 au 
fost desemnați, înaintea ediției 
de campionat 1975—1976 să facă 
parte din lotul divizionar A, a- 
cestora încredințîndu-li-se, mi
siunea de a conduce cele 153 
de meciuri ale sezonului de 
toamnă. Referindu-ne la com
poziția acestui lot, va trebui să 
remarcăm o anumită tendință 
de scădere din punct de vedere 
valoric, ca urmare și a retra
gerii din activitatea competițio- 
nală, în cursul anului 1975, a 
patru dintre arbitrii noștri cei 
mai buni : G. Limona, M. Ro
taru, Gr. Birsan și Z. Szecsei. 
Ținind seama, printre altele, și 
de acest lucru, comisia de spe
cialitate a F.R.F. s-a orientat 
în privința delegărilor — și 
bine a făcut — după principiul 
unei repartiții diferențiate în 
raport de posibilitatea practică 
de alcătuire a unor grupe va
lorice distincte. In consecință, 
arbitrii din categoria „consacra- 
ților" au condus 87 de meciuri, 
reprezentînd un procent de 57 
la sută : O. Anderco (5), C. 
Bărbulescu (5), I. Cîmpeanu
(3) , I. Chilibar (2), N. Cursaru 
(8), C. Dinulescu (7), C. Ghiță 
(12), C. Niculescu (6), C. Petrca
(4) , N. Petriceanu (6), N. Rai- 
nea (8), I. Rus (9), V. Topan 
(10), cărora li s-au adăugat, 
mai tîrziu, Al. Pirvu (1) și Gh. 
Popovici (1). Grupului de ar
bitri cu stagiu ceva mai redus 
în lotul A, — avînd în 
irea sa pe : T. Andrei 
Buzea (4), Fr. Coloși 
Drăgulici (4)_, Al. Ene 
Iacob (2), 
M. '• 
M.
(2), 
(2), 
revenit un număr 
jocuri (procent 33 la sută), în 
timp ce contribuția „debutanți- 
lor“ — I. Ciolan (1), N. Dines- 
cu (3), M. Fediuc (2), I. Hdnig 
(2), Gh. Ionescu (1), R. Șerban 
(2) .și Cr. Teodorescu (4) — în- 
sijpecră doar 15 delegări la 
refftru (procent 10 la sută). A- 
șadar, o distribuire bine chib
zuită, logică și echitabilă.

Care a fost, însă, calitatea 
arbitrajelor în cele 153 de par
tide ale turului ? Consultînd ra
poartele observatorilor federali 
și însumînd notele acordate de 
aceștia, mediile realizate pe fie
care din cele trei grupe valorice 
convenționale se prezintă ast
fel : „consacrații" ■= 8,88 ; gru
pa de mijloc = 8,41 ; debutan- 
ții - 8.00. Individual, pe întreg 
lotul divizionar A, cele mai 
bune cinci medii aparțin unor 
„cavaleri ai fluierului" care s-au 
situat constant la nivelul unor

comportări superioare : C. Di
nulescu, N. Petriceanu, C. Ghi- 
ță, N. Cursaru și R. Stîncan. 
Rezultate remarcabile au obți
nut însă, ca urmare a unor 
prestații de calitate în ansam
blu, și C. Niculescu, C. Bărbu
lescu, Fr. Coloși și țlh. Vasi
lescu I. componenți mai vechi
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638.939

63 20 21
62 17 72

7 46 34

de la
tragere se

10 ianuarie
in tară, de la 14 ianuarie

«date poștale va începe

Constantin Dinulescu — unul 
din principalii candidați la tit
lul de „Cel mai bun arbitru al 

campionatului

sau mai noi ai lotului A, după 
cum promițătoare trebuie a- 
preciate, potrivit notelor obser
vatorilor federali — și evoluți
ile de pînă acum ale unor ar
bitri foarte tineri — N. Dines- 
cu, R. Șerban, I. Hdnig, M. 
Fediuc — pe care îi așteptăm, 
evident, să confirme în viitorul 
apropiat.

Incercînd a trage o primă 
concluzie din cele expuse pînă 
acum, reținem, ca element deo
sebit de semnificativ, media 
generală a celor 153 de arbitra
je ale turului : aproximativ 
8,50, ceea ce corespunde unui 
calificativ tinzînd ușor către 
„foarte bine" și care, firesc, ne 
pune în fața unei cit se poate 
de justificate întrebări : oare 
chiar așa să fie ?

Obligați a da un răspuns cit 
mai aproape de realitate, nu 
putem să nu ne amintim cu a- 
cest prilej și de tot ce a con
stituit în prima jumătate a 
actualului campionat — dincolo 
de numeroase reușite — motive 
de insatisfacție și chiar de re
proș in legătură cu modul în 
care au fost conduse o serie 
de jocuri de Divizia A. Ne gîn- 
dim, de pildă. Ia acelea al că
ror rezultat final a fost viciat 
de grave erori de arbitraj, 
printre acestea înscriindu-se 
partidele : F. C. Constanța — 
F. C. Argeș, Sportul studen
țesc — Universitatea Craiova, 
Rapid — „Poli" Timișoara,

F, C. Bihor — „Poli" Timișoara, 
A.S.A. — Sportul studențesc, 
F. C. Argeș — Dinamo și Poli
tehnica Iași — Steaua. Se cuvin 
a mai fi adăugate acestor cîteva 
exemple ieșite din comun și 
numeroase alte cazuri în care 
unele decizii greșite, chiar dacă 
nu au influențat direct soarta 
unor partide, au avut lotuși o 
pondere negativă însemnată

Va mai trebui, de asemenea, 
să relevam și acea atitudine 
subiectivă a multora dintre ar
bitri care, uneori, ajung să se 
transforme în al 12-lea jucător 
al gazdelor și să ne reamintim, 
acum, la ora de bilanț a sezo
nului de toamnă, că în marea 
majoritate a cazurilor oaspeții 
sînt aceia penalizați pentru du
ritate — și atunci cînd joacă 
corect, bărbătește —, ca și pen
tru ofsaid chiar și cînd nu se 
găsesc în această situație, că 
t°t ei — și numai ei aproape 
— sînt cei care comit așa-zise 
infracțiuni în careu, care în
seamnă de multe ori o lovitură 
de pedeapsă gratuită și un se
rios avans pentru obținerea u- 
nei victorii ilicite.

De aceea, privind cu obiecti
vitate lucrurile, va trebui să 
recunoaștem că, pe undeva, a- 
tît media de 8,50, cît și califi
cativul care tinde către „foarte 
bine", acordate arbitrilor din 
Iotul divizionar A în baza apre
cierilor observatorilor federali, 
apar ca exagerate. O analiză 
mai atentă și mai exigentă a 
arbitrajelor din turul acestui 
campionat, pe care — sîntem 
siguri — o va face organul de 
specialitate al F.R.F., ar putea 
stabili cu mai multă exactitate 
situația de fapt, ar permite un 
mai complet inventar al erori
lor în luarea deciziilor și al 
lipsurilor în pregătirea indivi
duală. In acest sens, se impune 
o mai intensă preocupare din 
partea F.R.F. și a Colegiului 
central al arbitrilor și în pri
vința raporturilor club-arbitri, 
a desfășurării lor pe baze mo
rale, de cinste și perfectă co
rectitudine.

Mihai IONESCU

exerciții, tratamentul medica
mentos și cel terapeutic, de 

la Băile Sîngiorz, m-au pus în
cet, dar sigur, pe picioare. Nu 
pot omite sprijinul permanent 
acordat de conducerea clubului 
Steaua. Grija și preocuparea 
față de mine au contat foarte 
mult, mi-au ridicat moralul, 
ceea ce a contribuit la însănă
toșirea mea.

— Ce preocupări ai în conti
nuare ?

— Aștept cu nerăbdare star
tul pregătirilor de la 15 ianua
rie. Dacă totul va decurge nor
mal și mă voi simți în pleni
tudinea forțelor, am să mă pre
gătesc cu toată ambiția de care 
sînt capabil. Cred că va fi foar
te interesant de urmărit duelul 
meu cu Moraru, pentru locul 
din poarta formației noastre, 
o reedi'are a duelului Voines- 
cu—Toma. Din această luptă 
pentru titularizare, sînt con
vins, va avea de cîștigat, în 
primul rînd, echipa, în efortul 
ei spre cîștigarea titlului de 
campioană. La cei 25 de ani, pe 
care ii împlinesc curînd, mă 
duc, însă, cu gîndul mult mai 
departe. Să-mi fie iertată lipsa 
de modestie, dar n-am să mă 
las pînă nu voi prinde și poar-! 
ta echipei naționale.

Gheorghe NERTEA

4 MINUTE LA DEBUT, POATE ALTE 6 MINUTE ÎN RETUR!...
Nu o dată, marele public s-a 

întrebat (și nu fără oarecare 
surprindere 1) care să fie ra
țiunea apariției unor jucători 
în diferite formații pentru două 
sau trei minute ? Sigur, expli
cația are substratul ei, mai a- 
les de ordin moral, debutul sau 
prezența (fie și pentru cîteva 
minute) în prima echipă con
stituind o satisfacție și un în
demn pentru noul venit. Iar 
dacă ne-am opri și la „cazul 
fericit" înregistrat în turul ac
tualului campionat la Petroșani, 
cînd Ion Ion a fost introdus 
în ultimele șapte minute și a 
marcat golul victoriei forma
ției Steaua, atunci înlocuirile 
acestea din finalul întîlnirilor 
pot fi privite și ca veritabile 
„arme secrete", elemente tacti
ce decisive. Adevărul apare, 
însă, dincolo de această excep
ție fericită.

Sîntem convinși că nici un 
antrenor nu face înlocuiri de 
dragul înlocuirilor. Fiecare ju-

va face 
pînă la

lei. din

TRAGEREA EXTRAORDINARA

PRONOEXPRES 
a REVELIONULUI 

•DIN

j* i»

AUTOTURISME,/* 
Șl EXCURSII / ‘

1 IANUARIE 1976
* TRAGEREA
EXTRAORDINARA

LOTO 
:a noului an 
-DIN 4 IANUARIE *1976

Agențiile Loto-Pronosport vă așteaptă!

cător de rezervă reprezintă, 
credem, pentru orice tehnician 
o piesă importantă, cu un rol 
bine stabilit în mecanismul lo
tului respectiv. Iar dacă valoa
rea rezervei e descoperită mult 
mai tîrziu, fenomenul își poate 
găsi și o argumentație logică. 
Așa. de exemplu, constănțeanul 
I. Moldovan a apărut în acest 
campionat în etapa a IV-a, dar 
pentru zece minute, pentru ca 
în ultimele șase runde ale sta
giunii să fie titular, jucător de 
bază în finișul spectaculos al 
dobrogenilor. La fel au stat lu
crurile și cu timișoreanul Co- 
valcic, ținut la tineret-speranțe 
sau pe tușă pînă în etapa a 
VIII-a. Atunci, el a redebutat 
în prima scenă pentru numai 
patru minute. Următoarea evo
luție a însumat 15 minute, iar 
în etapa a X-a a jucat 25 de 
minute. Titular a devenit, însă, 
în etapa a Xll-a. Și, din acea zi, 
Covalcic s-a numărat mai me
reu printre jucătorii remarcați 
în „ll“-le timișorean, antreno
rul C. Rădulescu declarîndu-se 
mulțumit de randamentul fos
tei rezerve. Aceste două exem
ple ridică, însă, dincolo de as
pectul lor pozitiv și o întreba
re majoră : nu cumva anumiți 
antrenori se pripesc atunci cînd 
emit judecăți de valoare cate
gorice asupra potențialului u- 
nor jucători ? Și nu cumva pro
cesul de cunoaștre a celor tri
miși Ia „speranțe" sau decre
tați „rezerve eterne" a plătit 
tribut superficialității sau gene
ralizării pripite ? !...

Cei mai mulți titulari au fost 
rezerve la început. De unde și 
menirea acestor înlocuiri din 
finalul partidelor, cînd anumiti 
jucători, tineri sau mai noi în 
lot, sînt aruncați în luptă pen
tru testare și pentru îmbărbă
tare. De cele mai multe ori, 
asemenea lansări se fac mai 
ales din tact pedagogic, urmă- 
rindu-se, în special, efectul 
psihologic. Dar, nu o dată, aceste 
încercări devin un bumerang, 
ele „blocînd" entuziasmul și în-

crederea fondului de rezervă. 
Pentru că unii jucători intuiesc 
caracterul mai mult... filantro
pic al introducerii lor pentru 
cîteva minute și refuză o ase
menea postură, începînd în a- 
celași timp să se îndoiască și 
de posibilitatea titularizării lor 
într-un viitor mai îndepărtat. 
De exemplu, Grecu, fost la Me
talul Mija, a părăsit Oradea, 
înțelegînd, după cele 25 de mi
nute de prezență în Divizia A, 
că nu va prinde formația de 
bază a F. C. Bihorului. Un caz 
din multe altele...

Bineînțeles, fiecare salt cere 
răbdare, perseverență și un 
moral solid din partea celor 
care bat la porțile titularizării. 
Nu știm, însă, ce moral mai pu
teau avea Minculescn, care a 
jucat doar patru minute la 
Jiul, în etapa a Il-a ; sau Ște- 
fănescu (fost la Petrolul Plo
iești) care, după 21 de minute 
din prima etapă, n-a mai apă
rut la U.T.A. ; sau Bungău, 
care pentru retitularizare a 
avut drept „termen" 30 de mi
nute, într-un meci din depla
sare, cînd echipa sa era con
dusă. Vrem să credem că a- 
ceste exemple au fost simple 
întîmplări, din care vor învăța 
mult jucătorii, dar, mai ales, 
antrenorii.

Turul actualului campionat 
ne-a oferit multe „recorduri" : 
Danciu a debutat la Steaua 
pentru 11 minute, evoluînd apoi 
alte 120 de secunde ; Sișcă a 
jucat la F. C. Bihor 11 minute; 
Pițurcă a apărut în „ll“-le cra- 
iovean tot 11 minute ; Săvulea 
a jucat în ultimele două etape 
la S. C. Bacău — prima dată 
cinci minute, apoi șase minute. 
Despre toți acești jucători am 
auzit multe lucruri bune. Să 
sperăm că ei vor avea tăria 
morală să forțeze ascensiunea, 
iar antrenorii lor vor găsi re
țeta ideală pentru a le valori
fica superior calitățile. De fapt, . 
exemplele amintite nu reprezin-| 
tă decît un pretext !...

Mircea M. IONESCU


