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sportiva românâ pentru J. 0. de Ia Innsbruck

Olimpic Român, 
Marin Dragnea, a

Ieri a avut loc plenara co
mună a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și a Comitetului Olimpic Român. 
Pe ordinea de zi au fost în
scrise probleme ale pregătirii 
olimpice și prezentarea bugetu
lui mișcării sportive pe anul 
1976. La lucrările plenarei au 
luat parte antrenori, specialiști, 
medici, sportivi fruntași, acti
viști sportivi și redactori de 
specialitate ai presei centrale, 

primul punct al ordinei de 
zi, președintele^ C.N.E.F.S. și al 
Comitetului ' - -
general lt.
prezentat o informare privind 
activitatea desfășurată de spor
tivii români în cursul anului 
1975, precum și principalele di
recții ale pregătirii finale pen
tru apropiatele Jocuri Olimpice 
din acest an. După ce a arătat 
realizările și progresul în per
formanțe obținute în perioada 
1974—1975 de sportivii noștri o- 
limpici, vorbitorul a subliniat 
necesitatea consolidării și per
fecționării pregătirii olimpice 
prin îndepărtarea deficientelor 
care mai persistă în procesul de 
instruire, asigurării condițiilor 
tehnice și materiale pentru ul
tima etapă a pregătirii, maxi- 
malizării eforturilor din partea 
tuturor factorilor care au răs
punderi în reprezentarea olim
pică. la nivelul cerințelor 
cumentclor de partid.

La Jocurile Olimpice de 
nă de la Innsbruck (4—15 
bruarie 1976) delegația română 
va participa la biatlon 
individuală și ștafete), 
(echipaje de 2 și 4) și 
cu 35 de sportivi.

Pe marginea informării au 
luat cuvintul : Nicolae Nava- 
sart — antrenor al lotului olim
pic de caiac-canoe, Argentina 
Menis — maestră emerită a 
sportului la atletism, Ion Rin- 
deriu — prim-vicepreședinte al

do-

iar- 
fe-

(proba 
la bob 
hochei.

Preliminariile C. E.
de șah pe echipe

REPREZENTATIVELE
ROMÂNIEI

SI UNGARIEI
se întiinescin prima zi

pc e-

elve- 
iarnă

albe din 1976) se

Elveției, Ungariei

Miine, la Montana-Crans, vor 
începe întrecerile seriei a Il-a 
preliminară din cadrul campio
natului european de șah 
chipe.

- în cunoscuta localitate 
țiană a sporturilor de 
(care a candidat la organizarea 
Olimpiadei " ” '
vor întrece formațiile Belgiei, 
Danemarcei, / _
și României. Se va juca la 8 
table, . simplu tur, cu adițiunea . 
punctelor de partidă, primele 
două clasate urmînd să se ca
lifice pentru turneul final pro
gramat in vară, la Moscova.

Concursul se anunță dificil și 
foarte echilibrat, mai ales în 
lupta pentru locul secund. De
sigur, principala favorită este 
reprezentativa Ungariei, care 
prezintă un lot de mari maeștri 
deosebit de puternic : * 
tisch (deținătorul unui 
cient 
Ribli, 
recent, în turneele interzonale), 
Adorjan, Sax, Barczay, Lengyel 
(toți cu un coeficient Elo de 
peste 2500 p).

La prima masă a formației 
daneze va evolua faimosul mare 
maestru Bent Larsen (2625), se
cundat de o serie de jucători 
cu experiență și cu bune rezul
tate internaționale ; Haman

L. Por- 
coefi- 

Elo de 2635 puncte !), 
Csom (ambii calificați,
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C.J.E.F.S. Dolj, Maria Simio- 
nescu — antrenor federal la 
F. R. Gimnastică, Ion Bogdan
— prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Mureș, Dan Irimiciuc
— maestru al sportului la scri
mă, Lucian Grigorescu — se
cretar general al F. R. Hand
bal, Nicolae Mureșan — prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Cluj, Ion Corneanu — antrenor 
federal la F. R. Lupte, Mihai 
Grigoras — prim-vicepreședin
te al C.J.E.F.S. Bacău, Efrem 
Chertes — adjunctul șefului co
misiei sport-turism a U.G.S.R., 
Gh. Cretu — prim-vicepreședin
te al C.J.E.F.S. Argeș.

Vorbitorii au dezbătut critic 
și autocritic. în mod realist, ac
tivitatea din loturile olimpice, 
au subliniat progresele înregis
trate și au insistat asupra nea
junsurilor. angajîndu-se ca în 
cel mai scurt timp să elimine 
toate carențele care mai stau 
în fata desăvîrșirii pregătirilor.

La al doilea punct al ordinei 
de zi, tov. Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S., a prezen
tat o informare cu privire la 
execuția bugetului mișcării 
sportive pe anul 1975 și a expus 
noul buget pentru anul 1976. 
Plenara C.N.E.F.S. și C.O.R. a 
aprobat noul buget.

în încheierea lucrărilor plena
rei au fost aleși ca membri ai 
Consiliului National pentru 
Educație Fizică și Sport tova
rășii : Bujor Mera, președinte 
al C.J.E.F.S. Bihor, Stefan 
Covaci, vicepreședinte al F. R. 
Fotbal. Lucian Dumitrescu, șe
ful Comisiei sport și turism al 
Consiliului National al Organi
zației Pionierilor și Ion Rinde- 
riu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Dolj. De asemenea, 
tov. Aurel Neagu, redactor șef 
al ziarului „Sportul", a fost ales 
membru în Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S.
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Inaintea plecării la Montana- 
Crans, lotul jucătorilor ro- 
mîni isi studiază... viitorii 

adversari
Foto : S. BAKCSY

(2485), lskov (2410), O. Jakob- 
sen, B. Jakobscn, Hansen.

In progres se află și echipa 
Elveției din care fac parte mul
tiplul campion al țării Lombard 
(2405), fostul campion mondial 
de juniori Hug (2420), proaspă
tul maestru internațional Wirt- 
hensohn, precum și alți jucători 
experimentați ca Hohler, Keller, 
Schaufelberger, remarcați la 
ultimele turnee.

Mai modestă, selecționata bel
giană poate provoca, totuși, di
ficultăți adversarelor sale prin

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 7-a)
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JUNIOARE, LOCUL

IN POLONIA

I

la un turneu 
organizat la 

(Polonia) în sco- 
participante- 
campionatu-

I
I
I
I

Participînd 
internațional 
Bialystok 
pul verificării 
lor în vederea 
lui european de junioare II, 
reprezentativa României a 

bună, 
Forma- 
urmată 
Olanda, 

I.

cea 
au a- 
Emilia 
Gross.

două 
P) Și

avut o comportare 
cucerind primul loc. 
ția română a fost 
în clasament de : 
Polonia II și Polonia 
Punctul forte al junioarelor 
românce a fost respectarea 
disciplinei de joc, iar 
mai bună comportare 
vut-o Maia Cuțov, 
lonescu și Iudith 
Maia Cuțov a primit 
premii : coșgeteră (80 
realizatoare a celor mai bu
ne procentaje : 83% la arun
cări libere, la aruncări
din acțiune. (Continuare in pag. 4—5)

la biatlon
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DAR MERITUOS: C. MANDRUȘ
POIANA BRAȘOV, 9 (prin 

telefon). întrecerile „Cupei A.S. 
Armata" la biatlon au continuat 
cu proba individuală de 20 km. 
De la început ne-a surprins ne
plăcut absența de la start a 
unor schiori consacrați cum sînt 
Dihoi, Țeposu, Urs precum și a 
tuturor reprezentanților C.S.O. 
Sinaia. Primii au invocat mo
tive mai mult sau mai puțin 
plauzibile, cum ar fi oboseală, 
apropierea următoarelor compe
tiții de fond la care vor lua 
startul (simbătă și duminică) și

Astăzi, la Ploiești, in Divizia A

AL V-LEA TURNEU DE HANDBAL MASCULIN
• După cum am anunțat, 

astăzi se reiau, la Ploiești, în
trecerile Diviziei A de hand
bal masculin. Sala Victoria va 
găzdui — sîmbătă, , duminică 
și luni — partidele celui de 
al V-lea turneu, care progra
mează etapele a XlV-a, a 
XV-a și a XVI-a. Iată progra
mul primelor două zile (cu 
începere de la ora 14) : sîm
bătă : Dinamo Brașov — A.S.A. 
Tg. Mureș, Minaur Baia Mare 
— C.S.M. Borzești, Știința 
Bacău — „U“ Cluj-Napoca, 
Dinamo București — C.S.U. 
Galați, Steaua — Petrolul Te-

După recenta plenară a F. R. Fotbal

OBIECTIVE IMEDIATE ȘI DE PERSPECTIVA,
IN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII ACTIVITATII> 1

contribuie la un cit 
start în importanta 
de primăvară" a a-

I-*- naintea începerii efective 
a pregătirilor pentru noul 
sezon fotbalistic (care se 
va produce, prin reunirea 

jucătorilor divizionari la clu
buri, la 12 ianuarie, pentru vi
zita medicală, și la 15 ianuarie 
pentru primele antrenamente), 
F.R.F. a organizat, în cursul 
zilei de joi, o serie de acțiuni 
menite să 
mai bun 
„campanie 
cestui an.

După cum s-a anunțat, an
trenorii divizionari au partici
pat, la București, la o consfă
tuire în cadrul căreia, după a- 
nalizarea turului campionatului 
divizionar A și B, s-au adoptat 
măsuri privitoare la pregătirea 
echipelor de club pentru retur 
și a echipelor naționale pentru 
viitorul sezon. De asemenea, a 
avut loc plenara Comitetului 
federal, care a adoptat măsuri 
organizatorice cu privire la 
componența Comitetului și Bi
roului federal, după care s-a 
ținut și o primă ședință a nou
lui Birou federal.

rntru toți cei care urmă
resc viața cotidiană a 
fotbalului nostru este e- 
vident faptul că, în acest 

început de an, prin unele ac
țiuni cu caracter organizatoric și 
cu conținut tehnic-metodic, se 
simte un nou impuls în activi
tatea acestei populare discipline 
sportive — pe drept cuvînt a- 
preciată ca nesatisfăcătoare —, 
un impuls care-și propune să 
ducă la eliminarea unor lipsuri, 
a unor carențe și să instituie 
un climat de muncă apt de a 
atrage progresele calitative aș- 

al

la

pentru care se 
conservă. Pentru 
ceilalți, nici o ex
plicație...

Proba s-a bucu
rat de aceleași con
diții excepționale 
ca joi dar, spre 
deosebire de prima 
zi, componenții lo
tului olimpic au a- 
rătat obosiți, măr
eați de efortul dis
tanței și al unui 
antrenament intens 
efectuat în ultime
le zile. De pildă 
Gîrniță, protago
nistul teoretic 
cursei, a avut al 
patrulea timp 
fond, iar cu pena
lizările mari de la 
tragere s-a clasat 
poziția a cincea, 
veanu pe poziția a șaptea (după 
o alergare sub posibilități, este 
drept acuzînd și o ceruire nepo
trivită). întrecerea l-a relevat 
pe talentatul Mandruș care, 
grație calităților sale de fon- 
dist, cîștigă prima sa întrecere 
importantă de biatlon. El a fost 
secundat la numai 4 secunde de 
un „veteran" 
Fontana, care 
între cele două 
probei a reușit 
Dintre ceilalți 
impresionat din 
la I.P. Oradea 
ționat în 
(campionul probei în 1975), a- 
bandonat (după părerea noastră

de abia pe 
iar Crisiolo-

al biatlonului, 
prin echilibrul 

componente ale 
să se impună, 
participanți, a 

nou Kerezsi de 
și ne-a dccep-

continuare Veștea

Ieajen șl Politehnica Timișoara
— „U“ București ; duminică : 
C.S.M. Borzești — Dinamo 
București, A.S.A. Tg. Mureș — 
Știința Bacău, „U“ București
— Minaur Baia Mare, C.S.U. 
Galați — Steaua, Petrolul Te- 
I ajen — Dinamo Brașov și 
„U“ Cluj-Napoca — Politeh
nica Timișoara.

• Trei dintre divizionarele 
A care se aliniază la întrece
rile de la Ploiești au partici
pat zilele trecute la un turneu 
de pregătire, desfășurat la 
Bacău și dotat cu „Cupa Ști
ința". Este vorba de forma

teplate, în mod justificat, de 
numeroșii iubitori ai acestui 
sport.

In această ordine de idei, ne 
referim la alegerea unui nou 
președinte al F.R.F., la reorga
nizarea Biroului federal, la în
tărirea colegiilor și comisiilor 
acestuia, la recentele măsuri 
privind organizarea vacanței de 
iarnă a jucătorilor cluburilor 
divizionare, la măsurile de în
drumare și control asupra fe
lului cum se va desfășura pe
rioada de pregătire în vederea 
reluării activității competițio- 
nale etc.

Toate aceste acțiuni, precum 
și altele care, desigur, vor ur
ma (privind atit procesul in- 
structiv-educativ din cluburi, 
unitățile de bază de la care 
trebuie să pornească creșterea 
valorică a fotbalului nostru, cit 
și îmbunătățirea activității di
verselor loturi naționale) urmă
resc unul și același obiectiv 
principal : scoaterea fotbalului 
din impasul pe care l-a străbă
tut in ultima vreme și ridicarea 
sa la standardul atins in arena 
internațională de alte ramuri 
sportive de la noi, cu ale căror 
rezultate de mindrim.

I* n plenara de joi a Comi
tetului F.R.F., ca și în 
prima ședință a noului 
Birou, s-a arătat, între 

altele, că una din primele sar
cini care stau în fața forului 
de conducere a fotbalului româ
nesc este analizarea — atentă, 
realistă — și apoi adoptarea 
„Planului de măsuri privind 

Aspect din timpul tragerilor în poziția culcat 
care au influențat in mare măsură clasa

mentul final
fără motiv) în cursa de azi 
(n.r. : ieri).

în proba de tineret, în care 
prezența la start s-a redus la 
numai 4 concurenți (! ?), victo
ria a fost decisă de un plus de 
precizie manifestat de Zaharia.

Clasamente : 20 km seniori (4 
trageri) : 1. C. Mandruș (A.S.A.) 
lh 27:45 (6 min. pen.), 2. V. 
Fontana (A.S.A.) lh 27:49 (4), 3. 
Gh. Voicu (A.S.A.) lh 29:10 (6), 

Duca (Dinamo) lh 30:27 
Gh. Gîrniță (Dinamo) 
(8), 6. I. Mîrzea (A.S.A.)
(8) ; 16 km tineret (3 

: 1. R. Zaharia (Dina-

4. Gh.
(7), 5.
lh 31:43
Ih 33:58 
trageri) 
mo) lh 16:15 (6), 2. I. Pelin
(A.S.A.) lh 20:17 (12), 3. N. Run- 
ceanu (Dinamo) lh 23:01 (10).

Mihai BARA

țiile Știința Bacău, C.S.M. 
Borzești și C.S.U. Galați — 
clasate în această ordine pe 
primele trei locuri. Ultimul loc 
a fost ocupat de divizionara B 
Relonul Săvinești.

• în cadrul Concursului 
republican de juniori III, e- 
tapa de la Oradea a reunit 10 
echipe — 6 de băieți și 4 de 
fete In clasamente, primele 
trei locuri au fost ocupate de 
Șc. sp. Oradea 10 p, Viitorul 
Cluj-Napoca 8 p și Șc. sp. Cluj- 
Napoca 5 p la băieți, Șc. sp. 
Oradea 6 p, Șc. sp. Cluj-Napoca 
4 p și Șc. sp. Dej 1 p la fete.
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încep cursurile teoretice in aviafia sportivă
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PERSPECTIVE PROMIȚĂTOARE
Aerocluburile cunosc în aces

te zile atmosfera unor pregătiri 
intense pentru deschiderea 
cursurilor teoretice care preced, 
an de an, activitatea de aero
drom. Folosim acest eveniment 
pentru a solicita secretarului 
general al federației de specia- 

CALOIANU, 
coordonatele 
in perioada

litaie, col. Aurel 
amănunte privind 
aviației sportive 
care urmează.

— Aș vrea să subliniez de la 
început — ne spune interlocu
torul nostru — că documentele 
de partid privind activitatea de

cu profil aviatic pentru elevi, 
pe timpul vacanței de vară. A- 
nul acesta taberele vor func
ționa cu cite două serii, așa că 
numărul aspiranților la breve
tul de aviator se va dubla. A- 
preciem ca un suces în acest 
sens organizarea, din actualul 
sezon, a încă trei secții de zbor 
cu motor și mai ales înființa
rea a încă trei aerocluburi, la 
Suceava, Deva și Arad. Pentru 
organizarea acestora am găsit 
un larg și valoros sprijin din 
partea organelor locale, care 
au făcut totul pentru ca star-

așteaptă pe viitorii zburătoriPregătite, planoarele îi

educatie fizică și sport pun în 
fața aviației sportive, ca factor 
important în pregătirea tinere
tului pentru apărarea patriei, 
sarcini de mare răspundere. 
Pentru îndeplinirea acestora la 
nivelul unor înalte exigențe, 
începînd de anul trecut s-a lăr
git baza de cuprindere a tine
retului, băieți și fete, în prac
ticarea planorismului, parașu
tismului și zborului cu motor, 
prin organizarea, în colaborare 
cu C.C. al U.T.C., a taberelor

tul să fie bun și perspectivele 
deosebit de promițătoare.

— Ce măsuri au fost luate 
pentru asigurarea bazei tehnice 
și de instruire in unitățile nou 
create, ca și în cele unde acti
vitatea a fost extinsă ?

— Zestrea tehnică a aviației 
sportive — prețiosul material 
volant — a crescut considera
bil in ultima vreme. A intrat 
în dotarea aerocluburilor și 
continuă să intre un nou lot 
de avioane moderne pentru

școală, remorcaj de planoare, 
lansări de parașutiști, acrobație 
aeriană, avioane românești de 
tip IAR 823, precum și avioane 
de tip Zlin și A.N.2. De aseme
nea, s-a îmbogățit parcul de 
planoare, cu aparate de con
strucție românească, precum și 
rezerva de parașute sportive de 
performanță. în ce privește a- 
sigurarea cadrelor de speciali
tate, putem să vă spunem că 
am pregătit o serie de instruc
tori de 
vem în 
Iot de 
motor.
menea,
ca activitatea să se desfășoare 
cu eficiența maximă și in sigu
ranță deplină.

— In ce privește activitatea 
de performanță, ce noutăți pu
teți oferi pentru iubitorii aces
tui sport, obișnuiți eu o seamă 
de succese dc prestigiu, obți
nute de înaintași ?

— Ne străduim să facem și 
în acest sens însemnați pași. 
Vom participa în acest an la 
Campionatul mondial de acro
bație aeriană (U.R.S.S.), cu o 
echipă de băieți și la Campio
natul mondial de parașutism 
(Italia), cu o echipă de fete. 
Sperăm să ocupăm, în ambele, 
locuri fruntașe. Vom participa 
și la alte întîlniri internațio
nale. Pentru îmbunătățirea per
formanțelor existente vor fi 
sporite exigențele la antrena
mentele aeriene, dar mai ales 
la cele de la sol. In acest scop, 
toate aerocluburile au fost do
tate în ultimul an cu amena
jări sportive complexe. Dorim 
și vom face tot ceea ce este 
posibil pentru ca anul aviatic 
în care am intrat să fie cit 
mai fructuos.

zbor fără motor și a- 
curs de specializare un 
instructori de zbor cu 
Au fost luate, de ase-
toate măsurile pentru

Interviu realizat de
Viorel TONCEANU

„ȘANTIERUL NAVAL" DIN ARAD
Peste drum de Consiliul ju

dețean, trei cămăruțe adăpos
tesc secția de modelism a aso
ciației sportive Rapid. Un in
structor entuziast, Adalbert Mu- 
neran, „fost și viitor campion 
național" — cum ne spune — 
conduce treburile secției, de 
soarta căreia răspund asociația, 
Comitetul județean U.T.C. și 
C.J.E.F.S. Arad. Secției nu i se 
potrivește situația eroului prin
cipal din piesa lui Goldoni, 
„Slugă la doi stăpîni", ci ace
ea din proverbul românesc cu 
mielul blind : toată lumea o a- 
jută, numai tovarășii de la 
U.T.C. dotînd-o recent cu scule 
și aparatură de 20 000 lei. în 
ateliere e rînduială, fiecare știe 
ce are de făcut, de unde să fa 
și mai ales unde să pună la 
loc uneltele, toți membrii sec-

ției au cite o cheie, fiindcă vin 
în funcție de programul 
muncă sau învățătură. Sînt 
tineri de la 17 ani în sus, 
cepători sau avansați și 22 
performeri, în virstă de peste 
25 de ani. „Cînd termină sta
giul de virstă Ia Casa pionieri
lor — ne spune tov. Muneran 
— vin la noi", ceea ce înseam
nă că la Arad se rezolvă o pro
blemă mult discutată, aceea a 
continuității constructorilor de 
modele după virstă copilăriei. 
Secția are rezultate frumoase, 
îndeosebi la navomodelism, fi
indcă „Mureșul îndeamnă mai 
ales la asta, iar pentru aero 
nu prea sînt motorașe și navele 
nu se sparg, ca aeromodelele", 
are un candidat maestru (Gh. 
Sziics — dublu campion națio
nal în 1973 și 1974), în 1974 a

de
16 

în
de

BOGATA AGENDA SPORTIVA DE MASA
Sfîrșitul acestei săptâmîni 

va fi marcat în Capitală, 
prin ample întreceri sporti
ve organizate, în primul 
rînd, în cadrul „Cupei tine
retului".

In sectorul 1, de pildă, e- 
levii de la școlile generale 
nr. 5, 7, 10, 17, 19 și de la 
Liceul nr. 21 vor lua parte 
la competiții de șah, tenis 
de masă, baschet, minifotbal 
și handbal programate în 
sălile sau pe bazele sporti
ve proprii. în sectorul 2 re
ține atenția acțiunea Grupu
lui școlar „Electronica" : du
minică (de la ora 10) se va 
da startul în competițiile de 
baschet, volei, șah și tenis 
de masă. In sectorul 3 cen
trul de activitate sportivă 
din acest sfîrșit de săptămî- 
nă îl vor constitui școlile 
generale nr. 56 (șah, hand
bal, patinaj și orientare tu
ristică — în pădurea Pante- 
limon) și nr. 58 
masă și volei).

Pentru sectorul 
de atracție îl va 
baza sportivă 
care duminică, de la ora 10, 
vor avea Ioc întreceri de șah 
și tenis de masă, într-o sală 
special amenajată. în același 
sector, duminică (ora 10) va

(tenis de

4 punctul 
reprezenta 

.Voinicelul" pe

Sportul

fi inaugurată sala de sport 
a Școlii generale nr. 69.

în sectorul 5 atrag aten
ția acțiunile ce vor fi or
ganizate sub egida școlilor’ 
generale nr. 111, 114 și 98 
(tenis de masă) și nr. 190 
(baschet și volei). întreceri 
cu mingea de celuloid sînt 
programate, de asemenea, 
in întreprinderile Dîmbovi
ța, T.U.G. și Filaret (dumi
nică ora 15, sala Olimpia), 
în același timp, în patru 
școli generale din sectorul 
6 — 122, 126, 136 și 150 — 
agenda „Cupei tineretului" 
cuprinde competiții de fot
bal, volei, șah, handbal și 
baschet.

în cadrul sectorului 7, de 
notat întrecerile de șah 
(Casa pionierilor), tenis de 
masă („Pasteur"), natație 
(„Ipromet", bazinul Floreas- 
ca) și volei („Cupa Elec
tra"). în fine, în sectorul 8, 
de menționat inițiativa în
treprinderii de utilaj pentru 
piese de schimb, sîmbătă și 
duminică, 
mai 
tive.

In final, 
zată 
campionatele de juniori și 
concursul republican de co
pii la patinaj artistic (10 și 
11 ianuarie, între 10—17, la 
patinoarul „23 August").

multe

direct

cu întreceri la 
discipline spor-

o acțiune organi- 
de C.M.E.F.S., —

cîștigat 6 titluri republicane cu 
9 participant, plus alte locuri 
2 și 3. în 1975 arădenii au luat 
un singur loc secund, dar se 
pregătesc să se relanseze în 
viitorul campionat. Membrii 
secției sînt mai ales muncitori, 
sînt și două fete la începători 
și una — Smaranda Faur •— 
campioană națională cu un mo
del de navă militară. Se lucrea
ză după planuri de nave în 
serviciu — cargouri, nave de 
luptă, dar s-a făcut și o ma
chetă a avionului „Vlaicu II", 
cu care au obținut locul I la 
„machete românești". Dacă au 
„probleme" ? Da, au. Propun 
să se înființeze un magazin de 
specialitate în Arad, să se con
struiască și la noi motorașe, fi
indcă cele de la jucării nu pot 
împinge nave de 1,5 metri... 
Propuneri îndreptățite, din par
tea unor meșteri pricepuți, care 
construiesc ei înșiși 
mare parte din cele 
ință.

cea mai 
de trebu-

noi

LARMA SI GLORIA STADIOANELOR9
încercare temerară prin 

structura sa. care duce cu gîn- 
dul la alte modele (unele chiar 
celebre), cartea de „convor
biri cu Teodor Mazilu despre 
artă și sport", a confratelui nos
tru, ziaristul Eftimie Ionescu, se 
înscrie In categoria volumelor 
de certă reușită în cadrul pro
ducției Editurii sport-turism.

Cu un titlu, care singur poa
te îndemna la meditații — 
„Larma și gloria stadioanelor" 
—, cartea abordează dintr-un 
unghi cu o mare notă de Ine
dit, „rolul pe care îl are spor
tul în societatea modernă". Ci
titorul care dorește o dezba
tere bazată exclusiv pe feno
menul faptic, va fi nevoit să 
accepte (cu multă plăcere, am 
zice) și convorbirea teoretică, 
cum. la fel, cititorul care se 
așteaptă la o discuție abstrac
tă, cu noțiuni și idei abstracte, 
va fi surprins, la rîndul său, 
de bogăția de fapte ^1 eroi. în
tre cele două aspecte există un 
echilibru cu îndcmînare păs
trat, care îndeamnă, pe neob
servate, la o parcurgere aten
tă și interesată. De altfel, car
tea este. în bună măsură, ase
mănătoare unei piese de ac
tori, în care un singur cuplu 
reușește să mențină trează a- 
tenția spectatorului nu numai 
prin calitățile textului, cl și 
prin virtuozitatea interpretării. 
Aici, Eftimie Ionescu și in
terlocutorul său, apreciatul 
scriitor și publicist Teodor Ma
zilu, susțin partitura de pe po
ziția unor foarte buni cu
noscători ai fenomenului spor
tiv, dialogul fiind. în acest caz, 
un mijloc eficient de expri
mare oare îsi păstrează acura
tețea și vioiciunea pe tot par-

cursul textului. Este o dezba
tere de idei, de idei „despre o 
patimă comună" — sportul și 
personajele sale dintotdeauna. 
care nu poate lăsa indiferent 
pe nici unul dintre iubitorii 
fenomenului sportiv.

Vom încheia aceste scurte 
notatii. citîndu-1 pe Teodor 
Mazilu : „... dacă n-am săvîrșit 
păcatul de a fi plicticoși — cel 
mai grav dintre toate — cele
lalte ni se vor îerta". Lăsăm 
cititorilor plăcerea de a da 
singuri un răspuns. Noi li in
vităm doar să lectureze cartea 
pînă la ultima filă.

0 NOTARII Ă CONTRIBUI IE IA ISTORIA EDUCAȚIEI

la 
a 

Și

In cadrul Expunerii la Cons
fătuirea de lucru cu activul de 
partid din domeniul ideologiei 
șl al activității politice și cul
tural-educative, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta că : 
„Este necesar să punem un 
mai mare accent pe cunoaște
rea de către tineret a trecu
tului dc luptă a partidului 
nostru, să prezentăm perma
nent stările de lucruri din tre
cut, să reamintim cum a trăit 
clasa muncitoare, tineretul în 
trecut, pentru că numai așa ti
nerii vor putea să înțeleagă 
mai bine realizările de astăzi, 
condițiile pe care le au".

Avînd ca punct de plecare 
aceste valoroase idei. Nicolae 
Postolache se prezintă în fața

cititorilor cu o nouă lucrare 
de larg interes : „Din istor.a 
mișcării sportive muncitorești 
și de mase", în care își pro
pune să reliefeze contribuția 
adusă de mișcarea sportivă 
măreața operă de educare 
maselor în spiritul politicii 
idealurilor revoluționare.

Bazîndu-se pe un bogat ma
terial bibliografic, lucrarea a- 
părută recent în Editura sport- 
turism, reușește să prezinte 
„modul cum a luat naștere 
mișcarea sportivă muncitoreas
că (concepții, organizare, des
fășurare etc.), etapele parcurse 
în evoluția sa alături de cea a 
proletariatului din România 
pentru cauza socialismului și 
comunismului, atributele socia
le esențiale și coordonatele fie
cărei etape, în sfîrșit, ce a de
venit mișcarea muncitorească 
în anii de după Eliberare".

Așadar, bibliografia lucrări
lor din acest domeniu se îm
bogățește cu un nou volum — 
pe care îl considerăm doar un 
început pentru mal ample in
vestigații ulterioare —. el în- 
scriindu-se ca o contribuție 
notabilă la completarea istoriei 
educației fizice și sportului din 
țara noastră.

ALTE APARIȚII
TURISM : Colecția „Cîn-

tarca României" — Gala Ga- 
laction, „Prin țară", 153 pag. 
5.25 lei G Colecția „Mapa
mond" — Mira și Constantin 
Lupeanu, „Pași prin lumea 
chineză", 273 pag., 11 lei G 
Francis Mazifere. „Fantastica 
insulă a Paștelui", 189 pag., 
12 ' ‘lei.

Rubrica realizată de 
Emanuel FANTANEANU

COSTEA

douo ooro, fără ca ea să fi fost 
atinsă între timp de alt jucător. Este 
o chestiune pe care o credeam știută 
de toată lumea.

I. GHINESCU, COMUNA BOTENI. 
O urare pentru llie Nostase, învingă
tor pentru a patra oară în Turneul 
campionilor ;

Tare mult ne-ar bucura
Și toți am aplauda
De-am vedea și-n ’76 
„Serialul** lui Nâstase.

Flacăra Morenî în Divizia B ? 15 1 
Și, judecind după felul cum a evo
luat în turul campionatului, in seria 
a Vl-a a Diviziei C, s-ar putea ca 
la anul, pe vremea oceasta, punin- 
du-ni-se aceeași întrebare, să răs
pundem : ...16 ani I

MARIAN BADEA, BUCUREȘTI. So- 
licitînd un... vagon de rezultate care 
vă lipsesc din evidența dv, nu ți
neți seama nici de spațiul rubricii 
și nici de timpul nostru, limitat și el. 
Măcar să ne fi cerut toote acestea 
în zilele libere pe care le-om avut 
cu prilejul Anului Nou I Opriți-vă la 
chestiunile core să interesează mai 
mult și vă vom răspunde.

DAN CIRCEAG, BRAȘOV. Mingea 
respinsă de portar la executarea u- 
nei lovituri de Io 11 metri, poote fi 
reluată de oricare jucător (inclusiv 
cel

Nu se 
potri-

MONEL TRIFU, FAGARAȘ. 
poate vorbi despre o virstă 
vită pentru a învăța șahul. Cu cit moi

cu atît mai bine I Să nu 
Florin Gheorghiu purta încă 
școlară cînd a cucerit pen-

devreme, 
uităm că 
uniforma 
tru prima oară titlul de campion al 
tării. Dar, nu este nici prea tirziu 
vreodată pentru a practica acest fru
mos sport ol mintii.

ANDRONACHE, COMUNA

ii

V. B., CLUJ-NAPOCA. Și noi vom 
ține pumnii strinși pentru Dudu Geor
gescu. Dar asta nu este suficient. 
Să vedem ce gînduri are și Dudu. 
Sperăm câ nu se va mulțumi cu o 
singură „Gheată", fie ea și de aur, 
ci va face totul pentru a o lua și 
pe cea de a doua.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. .Trico
lorilor" noștri care au obținut, în 
1975, noua rezultate de egalitate :

Tot gîndind la rezultate, 
Ne-adresăm acuma vouâ : 
Anu-acesta — de se poate — 
Tactica sâ fie... nouâ I 
VASILE NENCIU, VALEA LUNGA. 

Cîți ani a activat echipa de fotbal

care a tras penalty-ul). Dacă,

însc, mingea a lovit bora și a reve
nit în teren, executantul loviturii de 
la 11 metri nu are voie să reia min
gea, direct, jucînd-o deci pentru a

IONEL _______________ _ __________
STROANE. Este primo contrazicere pe 
anul 1976 ? In orice coz, dv. aveți 
dreptate : actualul echipier al lui 
F. C. Brăila, Ion Constantin, o fost 
legitimat în 1969 la Dinamo. De aici, 
în același an, a trecut la
Jiul Petroșani. In Divizia A, el a 
mai activat la Steaua, Petrolul și 
Sportul studențesc. La 20 ianuarie. 
Ion Constantin împlinește 30 de ani.

MANOLE TEODORESCU, BUCU
REȘTI, Lui llie Floroiu îi puteti scrie 
Io clubul Farul, la Constanța. Spe
răm că vă va răspunde la chestiunea 
care vă interesează pe dv.

Ilustrații : N. CLAUDIU



♦

AWWWV wwwwwwww

la (onicrința pc (ard
adresai dc tovarășul NICOLAE CEAUSESCU

a mișcării sportive

timpul vacanței de iarnă nume-

V»V»
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în
roase grupuri de școlari au luat 
parte ia acțiuni turistice, cu pri
lejul cărora au admirat frumuse
țile patriei, mărturiile trecutului 
glorios al poporului nostru, marile 
obiective economice și social-cul- 
turale înălțate in anii socialismu
lui. Astfel de acțiuni au avut un 
puternic caracter educativ. In ima
gine, un grup de elevi buzoieni in 
excursie, pe versantul prahovean 
al Bucegilor. Foto: V. BAGEAC

,Odată cu pregătirea tehnică de specialitate, trebuie intensificată munca 
formarea unui tineret cu însușiri fizice 
ținută demnă și responsabilă in socie- 

participant activ, conștient, la lupta și 
pentru construirea socialismului și comunis

de educare politică a sportivilor, pentru 
superioare și, în același timp, cu o 
tate, cu un înalt nivel cetățenesc, 
eforturile întregului popor 
mului în România".

Din licsajul
pariicipanlilor

ORA DE EDUCAȚIE FIZICA 
ÎN SLUJBA VIITOAREI PROFESII

Modul în care educația fizică și sportul școlar pot deveni 
în mai mare măsură elemente dinamice ale procesului general 
de pregătire a elevilor și școlarilor pentru muncă și viață a 
constituit subiectul unei recente — și interesante — consfătuiri 
a cadrelor de specialitate din județul Olt. Cu acest prilej au 
fost subliniate o seamă de succese ale sportului școlar din 
acest județ De astă dată, nu ne vom opri asupra lor, ci vom 
releva un alt aspect care — se pare — ar putea fi luat în 
considerație, prin caracterul său exemplificator, și în alte județe. 
Este vorba de folosirea tuturor prilejurilor oferite de orele de 
educație fizică pentru stabilirea unor strînsc legături între latu
rile instructivă si educativă.

Cu toate că în cadrul consfătuirilor organizate în anul 1975 
s-au dezbătut teme decurgînd din sarcinile stabilite de cel de 
al XI-lea Congres al P.C.R. privind legarea învățămîntului gene
ral, special șl tehnic-profesional de practică și producție, totuși, 
multe dintre orele de educație fizică din școli nu pun accen
tul pe acele acțiuni motrice și exerciții selective care să cultive 
cu precădere deprinderi de mișcare, calități morale și de voință, 
în scopul de a ajuta pe elevi să dea un randament mai mare 
în producție Printre cauzele care au determinat această stare 
de fapt pusă în evidență de luările la cuvînț critice și auto
critice ale participanților s-au aflat modul superficial de pre
gătire a lecțiilor, formalismul întocmirii documentelor specifice, 
caracterul improvizat al orelor de educație fizică, lipsa preocu
pai- I ir pentru o permanentă informare și documentare asupra 
problemelor teoretice și metodice de specialitate.

Cu același prilej, s-a făcut manifest și un alt aspect, ținînd 
de activitatea sportivă din liceele, cu profil tehnic-profesional. 
Necunoașterea specificului meseriei viitoare, prin studiul locului 
de muncă (atelier, șantier) al elevului, lipsa de preocupare 
pentru selecționarea exercițiilor în corelație cu specificul acestei 
meserii duc la realizarea unor lecții de educație fizică eu 
valoare. în general, dar nu și cu un conținut formativ și, mai ales, 
integrator.

Vizînd stilul de muncă al dascălilor de sport, problema 
corelării educației fizice școlare cu pregătirea tineretului studios 
pentru muncă, problemă dezbătută in cadrul amintitei consfă
tuiri constituie, totodată, un act de „educare a educatorilor", cu 
multiple consecințe pozitive în planul pregătirii pentru viață a 
elevilor.

0 CARIERĂ SPORTIVĂ SE CONSTRUIEȘTE CU MUNCĂ ASIDUĂ

Radu TIMOFTE

RINGUL INSEAMNA MULT,
DAR NU TOTUL

Paul Dobrescu... 
cunoscut în lumea 
iubitorilor sportului, un nume 
care se bucură de stima și a- 
precierea tuturor celor care-1 
cunosc ca om și sportiv.

Campion național de juniori 
și seniori, cîștigător al cam
pionatelor balcanice, învingător 
in cadrul „Dinamoviadclor" și 
a numeroase turnee interna
ționale de amploare, Paul Do
brescu s-a impus in arena bo
xului mondial amator bucu- 
rîndti-se de o popularitate 
binemeritată.

La 28 de ani, Paul Dobrescu 
(membru al clubului 
București) este un 
oe bază al lotului 
iar cursa olimpică 
început-o alături 
său de sală și rivalul

Calistrat Cuțov, 
nunță deosebit de palpitantă, 

urmînd să re
de

Un nume 
boxului, a

Dinamo 
component 
republican, 
pe 
de

ring,

care a 
colegul 
de pe 
se a-

cîștigătorul ci 
prezinte România la J.O. 
la Montreal...

în afara sportului, ca ofițer 
in cadrul Ministerului dc In-

• MUNCA ANGAJA
TA. fAra concesii 
neutru a nutea obține 
rezultate bune la anro- 
niatele camnionate eu
ropene de bob — tine
ret și. în special. la 
Jocurile Olimnlce de 
iarnă de la Innsbruck 
— iată ce caracterizea- 

i ză în aceste zile acti
vitatea loturilor 
bob. schi și 
Este greu să-î 
acum oe cel 
disting in 
nregătirilor. 
îi vom ...
„veteranii"
ru.
Si 
nrecum si 
nerii lor 
Secui. Glieorghe 
dru.
năuc 
dros

de 
biatlon. 

numești, 
care se 
procesul 

dar totuși, 
menționa pe 

Ion Panțu- 
Dragos Panaitescu 

Gheorghe f* 
pe r 

colegi

Constantin 
si Cornel

GîrnUă, 
mai ti- 
l Mihai 

Lixan- 
Ilonja- 

Man-

• SUCCESE PE
SURA VALORII

ma- 
care

Convorbire cu maestra emerită
— La adresa dv., Doina Ivă- 

nescu, am auzit adesea expri- 
miiidu-se aprecieri mai mult 
decit măgulitoare. Se vorbește 
despre dv. ca despre cea mai 
valoroasă jucătoare pc care a 
avut-o voleiul românesc...

Maestra emerită a sportului, 
fosta componentă a lotului na
țional timp do 17 ani, acum 
profesoară și în al treilea an 
de antrenorat la echipa de se
nioare a clubului Dinamo, cam
pioană a țării, segmentează aici 
debutul dialogului pe care i-1 
propusesem. Și cu seninătatea și 
nonșalanța obișnuite amina pri
ma întrebare, precizînd :

— Știu că am fost apreciată 
ca jucătoare, dar o asemenea 
clasificare nu m-a preocupat 
niciodată. într-un sport în care 
nu există o măsură exactă, 
concretă a valorii, atunci cind 
la prima treaptă mai sînt can
didaturi, iar candidatele au 
strălucit în perioade și condiții 
diferite, o clasificare devine a- 
nevoioasă. Mă mulțumesc să 
accept că am fost una dintre

a sportului DOINA IVÂNESCU

După orele de mun
că și cele de antre
nament, in liniștea 
odihnitoare a cămi
nului Paul Dobrescu 
găsește timpul nece
sar pentru studierea 
ultimelor amănunte 
despre J. O. de la 

Montreal

Foto : I. MIHAICA

cele mai bune voleibaliste, 
atit. Dacă însă ..din afară" 
apreciază că aș fi prima dintre 
cele valoroase, faptul acesta mă 
bucură și cred că el se datorea
ză pasiunii și muncii deosebite 
care au caracterizat activitatea 
mea de performanță.

— Ce credeți că a fost defi
nitoriu pentru cariera dv. spor
tivă, talentul sau munca ?

— Cred că oricărei izbinzi îi 
este indispensabilă o fărimă de 
talent. Altfel, strădaniile sin
gure, oricît de îndirjite ar fi 
ele, nu-s suficiente pentru o 
deplină afirmare. Dar păstrez 
în același timp credința că, 
acolo unde talentul abundă, 
materializarea sa este condi
ționată de o muncă perseve
rentă, înverșunată, plină de 
pasiune. Dacă privesc în urmă 
și judec evoluția mea pe plan 
sportiv, constat că am avut ap
titudini pentru mai multe dis
cipline : atletism, baschet, vo
lei, handbal. Am ales pînă la ' 
urmă voleiul pentru că dintre 
toți profesorii pe care îi avem 
cel de volei a știut să mă facă 
să iubesc mai mult această dis
ciplină. Dar să revin : fără a 
minimaliza rolul aptitudinilor, 
al calităților fizice înnăscute, al 
înclinației, nu mă indoiesc de 
faptul că dominantă a fost to
tuși munca, generată de pa
siune și de dorința fierbinte și 
chibzuită de a deveni o perso
nalitate în sport...

— în ce măsură 
dv. au contribuit la 
personalității dc care 
și ce ați reținut din metodele 
lor pedagogice in propria-vă ac
tivitate de educator ?

— Generația mea a benefi-

Și 
se

educatorii 
formarea 

pomeneați

ciat de antrenori cu o înaltă 
ținută pedagogică — și aș numi 
pe dr. Miron Georgescu, pe Gh. 
Constantincscu — care au știut 
să ne dirijeze pasiunea, să ne 
canalizeze eforturile spre o- 
biectivul final al fiecărei etape, 
să ne sugereze clar ceea ce era 
în folosul sau contravenea in
tereselor noastre, 
mi-au rămas în 
respectul față de 
gătirii, față de 
muncă și modestia care trebuie 
să-l caracterizeze pe sportivul 
valoros. Prin urmare, educația 
în spiritul muncii precum și 
respectarea normelor de con
duită în societate, în familie 
sau pe terenul de sport sînt 
preocupări de mare răspundere 
pentru mine ca educator. Și Ie 
am permanent în atenție, în- 
trucît știu bine că ele pot in
fluența rezultatele...

— Ca pedagog, ce socotiți că 
poale da o mai mare eficiență 
muncii educative ?

— Cred că un antrenor 
poate declara satisfăcut 
munca sa, dacă își face elevii 
sâ consimtă, fără constrîngcrc, 
la rigorile pregătirii și la regu
lile de comportare, să înțeleagă 
sensul restricțiilor și limitele li
bertăților îngăduite de regimul 
de viață al sportivului de marc 
performanță, să-și cunoască 
propriile interese, să interpre
teze corect condițiile foarte 
bune pe care li le oferă socie
tatea, să nu pretindă mult 
(cum sint tentați unii) și să 
dea puțin. Altfel, munca sa pe 
plan educativ nu va avea înrîu- 
rire pozitivă asupra performan
țelor.

De la ei 
primul rînd 
cerințele pre- 
regimul de

se 
de

Aurelian BREBEANU

CINSTEA PĂTATĂ...

terne, comunistul 
este apreciat Ia 
muncă pentru 
operativitatea cu cure rezolvă 
sarcinile de serviciu.

Deși timpul său liber este 
extrem de limitat el nu se 
mulțumește cu ce a realizat 
pînă acum. S-a înscris la con
cursul de admitere la Facul
tatea de drept din București. 
Orele de studiu au dat roade 
și în prezent Paul Dobrescu 
este student în anul III. La 
antrenamente, în orice de-

Paul Dobrescu 
locul său de 

priceperea și

plasare legată 
sportivă, 
gaz el 
curs de _
conspectează cu atenție. Aceas
tă muncă perseverentă, această 
preocupare permanentă de a fi 
la curent cu tot ce este nou, 
a făcut ca în carnetul de note 
al studentului Paul Dobrescu 
să nu se afle nici o notă mai 
mică de 8... Pentru el, ringul 
înseamnă intr-adevăr mult, dar 
nu totul...

de activitatea 
în orice clipă de ră- 

are Ia îndemână un 
la facultate din care

Paul IOVAN

i-a consacrat în arena 
internațională reprezin
tă gl în acest an te
lul luptătorilor, mai 
ales că Montrealul 
este... destul de aproa
pe. Iată de ce. Con
stantin Alexandru. Ni
cu Gingâ, Ion Păun, 
Ion Enache. Petre Co
ni an, Alexandru Simon. 
Vasile Iorga si colegii 
lor nu precupețesc 
nici un efort, strădu- 
indu-se să îndeplineas
că la un cît mai 
nivel obiectivele 
puse.

înalt 
pro-

• atmosfera 
ÎNCREDERE ÎN 
TELE PROPRII si 
tre membrii 
de canotaj. Elena O- 
prea. Angelica Chertic, 
Marilena Predescu. Ni- 
colae Simion, Pavel 
Zagoni. Ilie Oanță, ion 
Matei muncesc cu con-

de
FOR- 
prin- 

loturilor 
Elena

stiinciozitate pentru ca 
în noul sezon eompe- 
titional international să 
se înregistreze rezulta
te mai bune decît în 
anii precedent!.

• ..TOTI MEMBRII 
LOTULUI DE SCRIMA, 
fără excepție. depun 
intense strădanii — 
ne-a asigurat secreta
rul general al federa
ției de specialitate. Dio- 
nisie Tepșati. 
fieri ? Nu se pot face, 
pentru a nu 
ceotibilitățile".’ 
ram. așadar, că cei 31 
de scrimeri vor realiza 
rezultate dintre cele 
mai bune, ne măsura 
pregătirilor efectuate.

federației. Traian Di
nul. am aflat că ci
cliștii noștri fruntași, 
aflati în aceste zile la 
Constanta, conștienti de 
răspunderile ce le re
vin. sînt prezent! cu 
regularitate la antrena
mente, neprecupetind 
eforturile. în fruntea 
plutonului. Mircea 
mascanu si Vasile 
dor

Ka- 
Teo-

Eviden-

răni sus- 
Să spe-

• ..CURSA PĂCII** 
UN OBIECTIV IMPOR
TANT al cicliștilor. De 
la secretarul general al

9 „DORIM UN 
ZON MAI BO^AT 
REZULTATE BUNE 
ne-a spus calai etul 
Eugen Ionescu. De 
aceea am început pre
gătirile din 
Dar 
rul. 
Ion 
nar.
stantin Vlad se pregă
tesc cu rîvnă pentru 
startul în viitoarele 
concursuri de la Novi 
Sad. Sofia si Varșovia.

SE
IN

vreme**, 
el nu este singu- 

Duniitru Velea, 
Popa. Iosif Mol- 
Oscar Reccr. Con-

Misiunea sportului este, se știe, 
nu numai aceea de a duce la o 
dezvoltare fizică armonioasă a ti
nă rutul, dar mai ales de a contri
bui la formarea și dezvoltarea ti
no r însușiri alese, la promovarea 
cinstei și corectitudinii, a discipli
nei și respectului față de normele 
de conduită. Din păcate, însă, mai 
există cazuri, ce e drept rare, de 
atitudini care nu au nimic cu no
țiunea de sportivitate..,

...Meci de fotbal între Dierna 
Orșova și Metalul Drobeta Tr. Se
verin, din Divizia C. La sfîrșitul 
intilnirii, arbitrul V. Timofte re
ține carnetele de legitimare a doi 
jucători de la Metalul : Grigore 
(căruia i se arătase cartonașul 
roșu) și. neașteptat, căpitanului e- 
chipei, Preda (la cererea tușierului 
Simion Plev, pe motiv că Preda 
l-ar fi insultat). După un timp, 
instructorul A. F. de la Metalul 
primește un telefon de la arbitrul 
V. Timofte, care-i spune pe șleau : 
„Dacă dați 2 000 lei, vă dăm îna
poi carnetul lui Preda. Eu trec cu 
trenul de la Reșița spre București. 
Să fie cineva cu banii pe peron 
(in gara Drobeta Tr. Severin la 
ora 1,20 noaptea) O să cobor, iau 
banii și vă dau carnetul**. S-a 
anunțat imediat miliția, s-au strins 
banii și delegatul clubului Metalul 
s-a dus pc peron la intilnirca cu 
arbitrul V. Timofte. Acesta a co- 
borît din tren, s-a dus la delegat, 
dar, părîndu-i-se ceva „suspect" 
n-a mai dat carnetul și s-a înapo
iat in vagon. Interesant apare un 
memoriu al arbitrului V. Timofte 
pe care l-am citit șl noi. El recu
noaște, de fapt, totul, făcînd însă 
mențiunea că a cerut „niște" bani 
ca mesager al lui Plev ! Apoi re
cunoaște că a greșit, dar cere în
durare întrucît : a) este oarecum 
lipsit de experiență, ncavind de
cit... 25 de ani și b) visează șl 
..dorește să devină un arbitru in
tegru. stimat..."

...Raliul României, ultima etapă 
« campionatului republican. Con-

curenții, care aveau de străbătut 
distanța București — Baia Mare, 
noaptea, întilnesc la trecerea peste 
Car păți condiții meteorologice vi
trege : zăpadă, viscol, polei. In 
condițiile aspre ale luptei sportive, 
un echipaj (Horst Graef și Ga
briel Mohora) se gîndește să-șl 
înșele tovarășii de întrecere. Cu 
ajutorul a doi oficiali — Eugen 
Olaru și Lucian Popa — ei obțin 
la punctul de control Siliștea un 
timp mai bun decît cel real. Și 
n-aveau să fie singurii care au dat 
dovadă de nesportivltate în aceas
tă etapă. Alte patru echipaje (din 
București, Brașov șl Timișoara) 
slnt chemate pentru uncie abateri 
in fața comisiei de disciplină.

★
Este inutil să arătăm cit timp 

s-a pierdut cu judecarea cazurilor 
amintite. Discuții, memorii, con
testații, mărturii verbale, scrise 
ș.a.m.d. Rezultatul final a fost cel 
firesc. Tovarășul I. Pătruică, 
prlm-vice președinte al C.J.E.F.S. 
Caraș-Seuerin ne-a anunțat că Si
mion Plev și Vasile Timofte au fost 
excluși din lotul de arbitri de către 
colegiul județean. Iar secretarul 
Federației române de automobilism 
și karting Paul Alexandrescu ne-a 
comunicat că echipajul Horst 
Graef — Gabriel Mohora a fost 
eliminat din clasamentul etapei.

Așa cum era și de așteptat ne
cinstea a fost dată in vileag șl 
aspru sancționată. Dar rămîrte 
pata rușinoasă a acestor fapte 
prin care este lezată onestitatea 
întrecerii sportive. Iată la ce a 
trebuit să mediteze incă, deopo
trivă cei tentați să procedeze ast
fel și cei chemați să împiedice 
asemenea fapte...

Modesto FERRARINI

Sportul Pog.o 3o



OBIECTIVE IMEDIATE SI DE PERSPECTIVA
(Urmare din pag. I)

mbunătățirea activității fotba- 
isticc“, alcătuit recent și care 
îmbrățișează o largă arie de 
probleme, referitoare la : dez
voltarea bazei de masă a fot
balului de performanță, îmbu
nătățirea procesului instructiv- 
educativ în echipele divizionare, 
perfecționarea sistemului com
petițional și a pregătirii cadre
lor de tehnicieni, îmbunătățirea 
muncii de educare moral-poli- 
tică și culturală a factorilor im
plicați în activitatea fotbalisti
că etc. Unele din prevederile 
acestui Plan de măsuri au fost 
prezentate în ziarul nostru, cu 
cîtva timp în urmă, și de a- 
ceea nu ne vom ocupa acum de 
ele. Ne propunem să relevăm 
însă, în lumina concluziilor re
centei plenare a Comitetului 
F.R.F., unele sarcini imediate 
care stau în fata fotbalului 
nostru.

Astfel, dacă nu și-a putut 
atinge obiectivul califică
rii în „sferturile" campio
natului european, echipa 

noastră reprezentativă va trebui 
să nu rateze îndeplinirea celui
lalt tel al său, prezența la tur
neul final al J.O. de la Mont
real. Startul slab de la Blois 
(datorat, ca și alte rezultate 
necorespunzătoâre din 1975, 
unor greșeli la nivelul federa
ției, ca și muncii slabe de la 
unele cluburi care nu și-au pre
gătit bine jucătorii) poate fi 
compensat prin rezultate bune 
în celelalte trei meciuri din 
grupă. Handicapul de puncte și 
goluri față de echipa Franței 
poate fi recuperat. Pentru a- 
ceașta, însă, pregătirile la clu
buri, ca și Ia lot (care se vor 
desfășura numai în țară, cu a- 
sigurarea de jocuri în compa
nia unor echipe de club de 
peste hotare) trebuie să se des
fășoare eu maximă seriozitate, 
fără rabaturi de Ia disciplină și 
de la indicațiile privind inten
sitatea și volumul antrenamen
telor.

Antrenorii echipelor divizio
nare — îndeaproape suprave
gheat! de conducerile cluburilor 
— trebuie să aplice cu consec
vență indicațiile primite din 
partea Colegiului central al an
trenorilor în consfătuirea de 
joi, respcctînd perioadele de 
pregătire stabilite și conținutul 
lor, preocupîndu-se ca terenuri
le de antrenament să se pre
zinte continuu in bune condiții 
de asigurare a instruirii, ca în
tregul lot să fie apt de a abor
da startul competițional 
ma corespunzătoare, iar 
rii selectionabili (care 
convocat! la lot, la 22 
rie, pentru o săptămînă) 
vedească, prin forma 
stagiul de pregătire Ia 
lc-a fost util.

în noul sezon, trebuie defi
nitiv curmale acele stări de lu
cruri care au dus la deseom- 
pletarea Ioturilor naționale (A 
și de tineret) din motive de in
disciplină, ceea ce a implicat un 
randament sub posibilități al e- 
chipelor 
culorile 
Colegiul central

în for- 
jucăto- 
vor fi 

fehrua- 
să do
lor, că 
cluburi

care au reprezentat 
(arii. Biroul federal, 

al antrenori-

lor au obligația de a exercita 
un control sistematic asupra 
pregătirilor la cluburi, asupra 
stării sănătății jucătorilor, pen
tru a se exclude orice posibili
tate ca fotbaliștii de care echi
pele naționale au nevoie să se 
poată sustrage de Ia convocări
le la lot.

In curînd, Biroul federal va 
numi antrenorii fiecărui Iot (A, 
tineret 23 și 21 de ani, juniori), 
care vor lucra sub directa con
ducere a lui Ștefan Covaci, an
trenor responsabil al tuturor lo
turilor reprezentative. Tehnicie
nii de la cluburi au obligația de 
a colabora, deschis și deplin, cu 
antrenorii de lot, lăsînd la o 
parte unele interese mărunte, 
de echipă, și aducindu-și con
tribuția la reprezentarea inter
națională a fotbalului românesc.

I-* a afara acestor sarcini, 
privind echipele naționa
le, plenara Comitetului 
federal a subliniat nece

sitatea ca la scara întregului 
nostru fotbal să se instaureze 
un climat de ordine, disciplină 
și principialitate fără nici o 
fisură. Este nevoie, în acest 
spirit, să se schimbe mentali
tatea la unele cluburi, să se 
pună capăt acelor practici, 
profund condamnabile, ale in
tervențiilor, presiunilor, memo
riilor și apelurilor de tot felul, 
pornite din calcule meschine, 
din rivalități neprincipiale. Edu
cația care se face jucătorilor la 
cluburi trebuie să aibă ca prim 
suport, ca exemplu, însăși com
portarea morală și disciplinară 
ireproșabilă a antrenorilor, a 
conducătorilor de club și de 
secție. în acest sens, s-au a- 
mintit în plenara Comitetului 
federal și anumite practici ale 
unor cluburi care, fată de ar
bitrii și observatorii federali 
delegați la jocuri, au atitudini 
în discordanță cu respectul și 
demnitatea cu care aceștia tre
buie primiți și tratați.

Un alt aspect abordat în ple
nară a fost acela al preocupării 
pentru creșterea de cadre pro
prii de jucători, condamnîndu-se 
mentalitatea unor echipe care 
pretind locuri în eșaloane com
petiționale superioare sau în 
partea de sus a clasamentelor, 
dar se prezintă cu garnituri al
cătuite din jucători crescuți de 
alții, fără a deDune un efort 
propriu de contribuție la creș
terea fondului national de ju
cători de valoare.

O întărire a prestigiului si 
autorității comisiilor de disci
plină și competiții, ca si reor
ganizarea activității Colegiului 
de arbitri, iată alte obiective pe 
care Comitetul federal. Bircl 
acestui for și le-au promis la 
acest moment nou care intervi
ne în fotbalul nostru.

Ne exprimăm convingerea 
că. în condițiile de acti
vitate nou create, fotba
lul nostru va reuși — 

prin munca energică, devotată, 
competentă, principială a tutu
ror activiștilor — un important 
pas înainte pe drumul promo
vării sale valorice generale, al 
afirmării — constante și la ni
vel superior — în arena inter
națională.

RECOMANDĂRI ALE COI
PENTRU PE

• Continua mărire a volumului și ca

COMPONENTA BIROULUI F. R. FOTBAL
în plenara Comitetului F.R.F. 

de joi 8 ianuarie a fost ales 
noul Birou federal, care are ur
mătoarea componența :

PREȘEDINTE : Traian Dudaș.
VICEPREȘEDINȚI : Mircea An- 

gelescu, Ștefan Covaci și Nico- 
lae Popescu.

SECRETAR GENERAL : Florea 
Tânâsescu. SECRETAR GENERAL 
ADJ. : Ion Alexandrescu.

MEMBRI : Eugen Barbu, Ovi- 
diu Diaconescu, Ion Epure, Pan- 
telimon Gâvânescu, Constantin 
Manolescu, Ion Motroc, Angelo 
Niculescu, llie Oanâ, Glieorghe 
Popescu, Andrei Radulescu, Ste- 
lian Staicu, Mircea Samâreanu, 
Constantin Teașcâ, Dumitru To- 
mescu, Radu Urziceanu.

★
în cadrul primei ședințe a 

Biroului federal, au fost desem
nați președinții Comisiilor și 
Colegiilor centrale, după cum 
urmează :

Colegiul central al antrenori
lor : Ștefan Covaci.

Comisia de competiții : Flo
rea Tănăsescu.

Comisia de disciplină : Eugen 
Barbu.

Comisia de juniori și copii : 
Ion Alexandrescu.

Colegiul central de arbitri : 
Andrei Radulescu.

Comisia centrală medicală : 
Dr. Dumitru Tomescu.

Comisia de propagandă și 
presă : Radu Urziceanu.

Comisia de relații internațio
nale : Mireea Sămăreanu.

In zilele viitoare vor fi de
semnați membrii acestor cole
gii și comisii, care urmează a 
fi aprobați de Biroul federal.

★
Cu prilejul plenarei Comite

tului F.R.F. au fost aleși ca 
membri ai Comitetului 
următorii tovarăși :

Eugen Barbu, Horia 
Ștefan Covaci, Traian 
Ion Epure, Constantin 
lescu, Constantin Mareș. Paul 
Matecscu, Ion Motroc, Gheor- 
ghe Popescu.

federal

Cosma, 
Dudaș, 
Mano-

*

IN ÎNTÎMPINAREA NOULUI SEZON

tactice • Toată aten(ia muncii ei

activul F.R.F.
- sarcinile le- 

noului sezon, 
de ieri, se lu- 

programu-

în aceste zile, 
este preocupat de 
gate de începerea

Astfel, începînd 
crează la definitivarea 
lui competițional pe anul în curs, 
atît în privința întrecerilor inter
ne, cît și a celor internaționale. 
In acest grafic sînt prevă
zute datele campionatelor (A—B—C, 
tineret-speranțe și juniori) și cele 
reținute pentru „Cupa României". 
Aceasta în ceea ce privește acti
vitatea internă. Pentru competițiile 
internaționale sînt în vedere da
tele reținute deja de cele trei în
tâlniri din preliminariile olimpice 
și de turneul olimpic (în caz de ca
lificare) în sezonul de primăvară 
și vară. Tot pentru acest sezon se 
mai proiectează perfectarea unui 
meci internațional amical inter- 
țări. Trecînd la sezonul de toamnă 
1976. el are ca puncte deja cu
noscute etapele de campionat și 
cupă. în privința datelor recla
mate de activitatea internațională, 
e vorba de partide’e din cupele 
europene — la capitolul echine de 
club. La cel al echipei reprezenta
tive se intenționează fixerea uneia 
dintre partidele contând pentru 
preliminariile C.M. în această pe
rioadă , după cum. tot pentru

toamnă, este anunțată dubla în
tâlnire cu selecționata Bulgariei din 
finala „Cupei balcanice". Rămîne 
de văzut dacă se vor mai fixa și 
a-lte jocuri cu caracter amical.

în atenția forului de speciali
tate mai sînt. în aceste zile — în 
afara lucrărilor pentru definitiva
re a planului de măsuri pentru 
redresarea fotbalului nostru, sar
cină de mare importanță — o se
rie de acțiuni ca : atenta urmărire 
a declanșării pregătirilor echipe
lor de Divizia A ; începerea din 
vreme a tuturor acțiunilor pentru 
amenajarea și refacerea terenuri
lor ; alte măsuri și operațiuni le
gate de fortificarea activității co
misiilor și subcomisiilor federației, 
de întâmpinare a noului sezon com
petițional printr-o muncă și mai 
susținută, de eliminare a defec
țiunilor semnalate.

Duel între C. Zamfir $i 
Sătmăreanu II, în meciul 
Steaua — Dinamo, unui 
din putinele spectacole 
fotbalistice de calitate 
care ni s-au oferit 

toamna anului trecut
Foto : S. BAKCSY

PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI
NU A REALIZAT SALTUL VALORIC AȘTEPTAT
Consfătuirea antrenorilor divi

zionari, desfășurată în urmă cu 
două zile în organizarea F.R.F., 
a marcat, ca de obicei, înaintea 
unui nou sezon competițional. mo
mentul de analiză a ceea ce a fost 
prima parte a actualei ediții de 
campionat și, în același timp, a 
constituit punctul de plecare pen
tru pregătirea din perioada de iar
nă a echipelor și jucătorilor noș
tri fruntași, în vederea îndeplinirii 
importantelor . sarcini care revin 
fotbalului românesc în cursul a- 
cestui an. Au fost prezentate, cu 
acest prilej, de către prof. N. Pe
trescu și, respectiv, C. Drăgușin, 
două rapoarte ale Colegiului cen
tral al antrenorilor cuprinzînd 
considerații tehnice asupra desfă
șurării întrecerii Ta nivelul Divi
ziilor A și B în toamna anului tre
cut. Pe marginea acestor docu
mente ne propunem, în continua
re, a face cîteva sublinieri.

Astfel, referindu-ne la ACTIVI
TATEA ECHIPELOR DIVIZIO
NARE A, remarcăm, ca o consta
tare generală, faptul că atât pe 
plan competițional intern, cît și 
internațional, nu au fost îndepli
nite obiectivele de performanță 
prevăzute pentru toamna anului 
1975 și că, în ansamblu, nivelul 
fotbalului nostru continuă să se 
mențină în limitele calificativului 
de nesatisfăcător. în mod deosebit 
atrag atenția nereușitele echipe re
prezentative în tentativa de a se 
califica în turneul final al cam
pionatului european, startul său 
slab în preliminariile turneului o- 
limpic, precum și eliminarea, chiar 
din primul tur ăl competițiilor eu
ropene, a echipelor noastre de 
club : Dinamo, A.S.A., Universi
tatea Craiova și Rapid.

Cauzele care au determinat, în 
esență, o astfel de situație trebuie 
căutate în volumul insuficient de

lucru Ia antrenamente și în super
ficialitatea pregătirii, cu repercu
siuni directe asupra capacității 
competiționale a jucătorilor ; în 
atmosfera de indisciplină care se 
face simțită în majoritatea colecti
velor ; în lipsa de exigență a an
trenorilor și în atitudinea lipsită 
de răspundere, ambiție și pasiune 
a unor fotbaliști fruntași din sfera 
performanței. în sprijinul unor 
astfel de afirmații, care de fapt 
caracterizează nivelul actualmente 
mai scăzut al fotbalului nostru, a- 
naliza Colegiului central al antre
norilor ne oferă și cîteva elemente

cași perspectivele în 
de importante avind

ondițiilc 
deosebit 
tivele fotbalului nostru pc plai 
faptul că turul s-a prezentat | 

câtor. Sincronizarea pregătirilor jucat 
făcută — în consecință — în așa fel 
o creștere a randamentului jucătoriloj 
sportive, încă din 
24 martie, 
important, 
antrenorii 
tații, mai 
destul de 
nomen de

primele etape ale 
noastră olimpică I 
selecționata similal 
să-și pregătească 
în vacanta de iar

echipa
ccl cu 
trebuie 
ales că
lung pentru refacere și 

oboseală.

Indicațiile Colegiului central 
al antrenorilor urmăresc să 
sprijine această acțiune, baza
te pe ideea că posibilitățile 
jucătorilor noștri sînt mult 
mai mari decît cele pc care 
ei le-au exprimat în turul 
campionatului.

1. Cu privire la completarea 
și întărirea loturilor și alcă
tuirea formației. Antrenorii 
vor face o analiză cît mai 
exactă a perspectivei și nece
sităților din retur în ceea ce 
privește loturile de jucători. 
Se va căuta întărirea acestor 
loturi cu elemente bine verifi
cate — mai cu seamă din pro
priile pepiniere — pe baze cît 
mai obiective, căutîndu-se a se 
promova jucători valoroși și 
cu un fizic corespunzător, pen
tru asigurarea rezervelor de 
care au nevoie echipele res
pective, astfel îneît aceste re
zerve să fie de o valoare cît 
mai apropiată față de cea a 
titularilor.

2. Cu privire la concepția de 
joc și la tactica de joc. Teo
retic și practic, în special, se 
va accentua idcca fotbalului 
ofensiv, dinamic, combativ, cu 
manevre ordonate după un 
plan general de joc, care să 
sintetizeze. în mod armonios, 
acțiunile de atac cu cele de
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comportare a echipelor clasate pe 
locuri inferioare lor.

• Primele trei echipe, socotite 
pe bază de clasament cele mai 
bune și exprimînd, practic, valoa
rea Diviziei A, au înscris în total 
104 goluri, primind în schimb 60. 
în toamna anului 1974, primele trei 
echipe în clasament au realizat 
golaverajul general de 81—49. 
Comparația dintre cele două tu
ruri de campionat indică o anu
mită superioritate în ceea ce pri
vește atacul echipelor în actualul 
campionat. înscrierea mai multor 
goluri în toamna anului 1975 decît

Iul loviturilor Ia poartă a scăzut, 
dar îâai îngrijorător este regresul 
privind precizia șuturilor (44 la 
sută față de 51 la sută în 1974).

Analiza desfășurării turului Di
viziei A mai cuprinde, ca ele
mente ajutătoare de detaliu, și o 
serie de date privind jocul în 
cele două situații fundamentale — 
atac și apărare —, care evidenția
ză, pe lingă unele trăsături poziti
ve (grupaj mai bun în defensivă, 
apărare mai viguroasă, mai erme
tică, acțiuni cu un grad mai mare 
de cursivitate) și multe lipsuri cu 
caracter cronic, cum ar fi : com-

Unde considerații tehnice ale Colegiului central al antrenorilor

obiective — cu caracter statistic — 
pe care le enunțăm succint în 
continuare :

• Punctele realizate de prima 
echipă în clasament (Steaua) re
prezintă în acest an un procent de 
numai 70 la sută din totalul posi
bil, față de 79 la sută realizat de 
lidera din toamna anului 1974 (Di
namo).

© Golaverajul celor 18 echipe a- 
rată că doar șase dintre acestea îl 
au pozitiv, două egal 
gativ. Este o dovadă 
unui slab randament 
cacitatea atacurilor.

• Formațiile nou 
ocupat, la sfîrșitul 
toamnă, locurile 4 
8 (F. C. Bihor) și 9 
aceste trei echipe, 
cut au jucat în Divizia B, figurea
ză, deci, în acest tur de campionat 
în prima jumătate a clasamentului 
confirmînd, și prin aceasta, slaba

și zece ne
elocventă a 
privind efi-

promovate au 
sezonului de 
(S. C. Bacău). 
(Rapid). Toate 
care anul tre-

în perioada corespunzătoare a 
anului 1974 se datorește, totuși, 
scăderii randamentului apărători
lor și nu creșterii valorii atacan- 
ților.

• Ultimele trei echipe din cla
sament au înscris 51 de goluri, 
deci 50 la sută din totalul realizat 
de primele trei formații și au pri
mit 75 de goluri, adică cu numai 
15 mai mult decît acestea. Dife
rența mică de goluri primite do
vedește încă o dată apropierea 
valorică dintre echipele din frun
tea și coada clasamentului. De alt
fel, locurile 8 și 18 în clasament 
sînt despărțite de numai patru 
puncte ! O astfel de nivelare, în 
jos, nu reprezintă deloc un fapt 
pozitiv, ci trădează multe carențe 
în instruire și în modalitatea abor
dării meciurilor de către jucători.

• Elementul decisiv al jocului, 
al victoriei, este șutul. în turul 
actualei ediții de campionat tota

bativitate scăzută și angajament 
în joc sub cota cerințelor pe plan 
internațional ; deficiențe în ce 
privește viteza de acțiune, circu
lația jucătorilor și rezistența în 
regim de viteză ; acțiuni ofensive 
confuze și întâmplătoare 
procent foarte ridicat ; 
indicelui de eficacitate : ] 
exagerată pentru tactica 
cu orice preț.

De bună seamă că în 
cauzelor care au produs 
scăzut al turului din actualul cam
pionat se situează insuficiențele 
în procesul de instruire și educa
ție. Aici trebuie intervenit, în pri
mul rînd, cu toată hotărîrea și 
simțul de răspundere, în așa fel 
incit calitatea muncii să fie sub
stanțial îmbunătățită în vederea 
îndeplinirii importantelor obiec
tive pc care Colegiul central al 
antrenorilor Ie propune pentru re
turul acestui campionat și pe care

s intr-un 
scăderea 

preferință 
i apărării

centrul 
nivelul

le publicăm alăturat, în paginile 
de față.

In ceea ce privește DESFĂȘU
RAREA CAMPIONATULUI DIVI
ZIEI B în toamna anului 1975, a- 
naliza F.R.F. remarcă, în general, 
aceleași aspecte negative care au 
făcut ca, valoric, cel de-al doilea 
eșalon competițional să se situeze 
în continuare sub nivelul cerințe
lor. Aceasta pentru că și aici s-au 
manifestat din plin carențe pe pla
nul instruirii și educației, s-a 
muncit insuficient în antrenamen
te, selecția nu s-a făcut după cri
terii riguros obiective, s-a umblat 
după rezultate imediate și cu orice 
preț, lucru care a creat o atmo
sferă potrivnică spiritului întrece
rii și eticii sportive. De menționat 
că numărul jocurilor cu adevărat 
bune a fost destul de redus și că 
bilanțul, în ansamblu, al manifes
tărilor de nesportivitate atinge 
cifre aproape record : 82 etape 
suspendare, 39 cartonașe roșii și 
695 cartonașe galbene ! Și toate a- 
cestea în ciuda faptului că în Di
vizia B activează o serie de antre
nori cu multă experiență și com
petență profesională, că la nivelul 
acestui eșalon au fost asigurate o 
serie de condiții tehnico-materiale 
pentru o reală creștere a nivelului 
calitativ al competiției, pentru o 
mai bună valorificare a fondului 
de jucători la scara 
fotbalului nostru.

Aceste deziderate 
încă, dar posibil a 
printr-o muncă mai 
printr-o activitate pe deplin res
ponsabilă. rămîn în continuare o- 
biectivele majore ale Diviziei B și 
pentru returul actualei ediții 
campionat, la realizarea lor 
buind să se înscrie eforturile con
vergente ale tuturor factorilor — 
jucători, antrenori, conducători de 
cluburi și asociații.
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EGĂTITOARE
Pentru eliminarea deficiențelor tehnico- 
tivitatea testelor fizice și tehnice
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numai în perioada pregătitoa
re, ci și pe tot parcursul pe
rioadei competitionale. Este 
bine cunoscut că această ar
monie menține atît echilibrul 
fizic, cit și cel psihic, îmbinîn- 
du-se în mod util cu tehnica 
și tactica de joc.

Se va mări capacitatea aero
bă astfel îneît testul de re
zistentă de 3 200 metri să fie 
trecut cu ușurință, înregistrîn- 
du-se, după un minut și ju
mătate de la terminarea pro
bei, un puls de 120—130 (con
diții de pistă și climă norma
lă). în același timp, va fi a- 
meliorată însă și capacitatea 
anaerobă pentru ca jucătorul 
să poată suporta o mare da
torie de oxigen, fără toxine 
nocive, cu efecte inhibitorii 
asupra mușchiului și creierului. 
După testul de 4x200 metri, la 
un minut și jumătate, pulsul 
va fi între 120-126 de bătăi.

Menționăm că se va tine 
seama, la trecerea testelor, de 
aceste cifre.

5. în ceea ce privește teh
nica de joc, trebuie insistat 
pentru reducerea numărului 
de erori. în special la pase și 
la trasul la poartă. Se vor 
face cît mai multe exerciții în 
condiții apropiate de joc. repe
tate de suficiente ori, astfel 
ca să se ajungă la efecte vizi
bile.

6. Cu privire la educație și 
sportivitate. Factorul educa
tiv în procesul de instruire 
trebuie să rămînă pe prim 
plan pentru a se crea o atmos
feră corectă, de muncă și dis
ciplină, în rîndurile tuturor 
jucătorilor. Cei ce comit a- 
bateri trebuie să fie prompt 
sancționați, sau chiar elimi
nați în cazul cînd aceștia nu 
dau semne vădite că pot fi 
îndreptați. Trebuie evitat cu 
orice preț, atît din partea ju
cătorilor, cît și a antrenori
lor, orice act de indisciplină 
sportivă, atît pe terenurile de 
fotbal, cit și în afara lor.

7. Cu privire Ia testele fi
zice și tehnice. Testele fizice 
și tehnice stabilite de colegiu 
sînt obligatorii pentru cam
pionatul 1975/76 și vor fi date 
conform normelor stabilite. 
Testele vor fi pregătite în 
mod progresiv. Ele trebuie să 
servească și ca un stimulent 
și ca un mijloc de pregătire.

Ide mai sus au căutat să atingă pro- 
I importante ale pregătirii jucătorilor 
Ele nu epuizează întregul arsenal me- 

l dispoziția antrenorilor și nici toate 
ntelor, dar sînt utile ca un ansamblu 
t și adaptat la cerințele locale.

antrenorilor este convins că antre- 
te bine rolul primordial și răspunderea 
car^a fotbalului nostru, pe plan inter- 
are i se cuvine și vor depune toate 
Iduinta spre a indeplini cit mai bine, 
rtanta lor misiune.

AMBELE ECHIPE
CĂ VOR RĂMÎNE ÎN

Fotbalul clujean a cunoscut în toamnă unul
slabe sezoane din istoria sa. C.F.R. și „U“ Cluj-Napocă se află 
pe ultimele două trepte ale clasamentului și, dincolo de explica
ții, dincolo de opinii, cei mai multi se întreabă cu neliniște, dacă 
orașul de sub Feleac va ieși din circuitul primei divizii. Repor
terul a căutat și el un răspuns la această întrebare. Și pentru 
ca răspunsurile să nu poarte în ele subiectivismul (și optimis
mul I) inevitabil, a inversat pentru cîteva clipe pe cei doi an
trenori. Reporterul l-a trecut pe dr. Constantin Rădulescu la ti
mona lui „U“, iar pe Paul Popescu la cîrma formației C.F.R.

Dr. C. Rădulescu
— Să zicem 

doctore, că, dc 
mîinc, dumneata 
ai fi antrenorul 
„șepcilor roșii"!... 
Ce i-a lipsit echi
pei în tur ?

— Să zicem !... Dacă am ju
cat șase ani în echipa lui „U“ 
din 1943 pînă-n 49, de ce n-aș 
fi și antrenor al ei ?!... Echipa 
a ajuns în impas în primul 
rînd pentru că și-a pierdut 
entuziasmul. elanul său stu
dențesc, calitatea ei de bază 
de-a lungul deceniilor. E o 
primă explicație a turului mo
dest, dar nu singura. Mă gîn- 
desc că și lipsa unui suport 
moral și material, ca și fră- 
mîntările din cadrul conduce
rii clubului, amplificate de u- 
nele schimbări, nu întotdeauna 
pline de tact, toate acestea 
pot reprezenta alte cauze ale 
locului 17. La „U“ mai trebuie 
rezolvată o problemă : sînt 
multi student! în echipă, cu un 
program diferit la cursuri, ceea 
ce obligă la studierea mai a-

față in față cu... „U"
tentă a timpului de pregătire 
sportivă. Sub aspect tehnic, 
criza de toamnă a lui „U“ tine 
în special, de jocul din atac, 
lent și lipsit de forță.

— Care ar fi „punctele de 
sprijin" din retur ale echipei 
„U" CIuj-Napoca, antrenată 
de... dr. Constantin Rădulescu?

— Jocul sobru și precis al 
apărării. Si cîtiva jucători cu 
experiență și personalitate în 
joc.

...iar Paul Popescu la timona...

— Ce „retușuri" ați aduce 
echipei „șepcilor roșii" ?

— în primul rînd. aș pune 
în formă unul din portari. A 
fost un punct nevralgic în tur. 
Și, dacă eu aș antrena echi
pa studențească. atunci aș 
juca cu Batacliu și Cîmpeanu 
II Ia mijloc. și nu în atac, 
ambii avînd mari posibili
tăți de a spori valoarea ofen
sivei, în care Uifăleanu, Vaczi 
și Coca sînt capabili de rea
lizări superioare. Ceea ce nu 
înseamnă. însă, că Paul Po
pescu trebuie să vadă lucru
rile la fel ca mine.

— Una peste alta, va scăpa 
„U“ de retrogradare ?

— Va scăpa ! Echipa are 
un lot bun, și, mai ales, un 
program favorabil. Din pri
mele 8 meciuri ale returului, 
„U“ va susține 5 acasă. Ceea 
ce poate însemna o relansare 
morală, susținută de „puncte 
grele". în clasament.

C.F.R-ului
— Paul Popescu, 

cum ai privi retu
rul, dacă ai fi an
trenor Ia C.F.R. ?

— Foarte greu, 
cum va fi și pentru 
„U“ ! Dar voi fi la
fel de optimist. Formația fero
viară va scăpa și ea de re
trogradare. Are cîteva piese de 
rezistentă (Moldovan, Ciocan, 
Vișan, Boca, M. Bretan, A- 
dam), care, sînt convins, vor 
reface suportul moral al echi
pei. Cu seriozitatea lor dintot- 
deuna, jucătorii feroviari vor 
realiza din nou un retur de 
forță, chiar dacă în primele 8. 
etape vor evolua de 5 ori pe 
terenuri străine. Cred, însă, că 
echipa e capabilă să aducă 
puncte de afară și va evita 
retrogradarea.

...Așadar, ambele echipe 
clujene vor scăpa de retro
gradare ! Criteriul adevărului 
se află. însă, dincolo de con
sensul acestor opinii. în re
tur...

Mircea M. IONESCU

în luna februarie
MECIURI AMICALE 

INTERNATIONALE
în perioada pînă la începerea 

campionatului, unele dintre e- 
chipele noastre din prima divi
zie proiectează organizarea de 
turnee ale unor formații de 
peste hotare. Jocurile amicale 
cu aceste formații se vor des
fășura în cadrul programului 
obișnuitelor întîlniri de verifi-

L-am „numit" pe Paul Po
pescu antrenor al echipei C.F.R. 
și i-am adresat cam aceleași 
intrebări.

El a cerut un „timp de 
gîndire". firesc dacă ne gîn- 
dim că a venit la Cluj-Napo- 
ca vara trecută : „Cred că e- 
chipa feroviară a fost dere
glată în special de absenta 
lui Țegean. Șocul acesta n-a 
putut fi suplinit de noii ve- 
niți (excepție, Ciocan — jucă
tor cu personalitate în joc). 
Bila și Gostilian nu aveau 
pregătirea corespunzătoare pen
tru a face față angajamen
tului fizic prin care s-a reco
mandat mereu C.F.R. Cluj-Na- 
poca. Din aceste motive, fero
viarii n-au mai alcătuit acea 
echipă foarte disciplinată tactic 
și de angajament din edițiile 
anterioare. La aceasta s-a a- 
dăugat și lipsa de extreme, și 
numărul redus de jucători în 
atac, ceea ce a făcut ca la 
Cluj-Napoca adversarii să fie 
invitați să atace. De aici și 
pierderea a numeroase puncte 
importante pe terenul pro
priu".

• NOUL VICEPREȘEDINTE 
AL CLUBULUI SPORTUL 
STUDENȚESC va fi, după toa
te probabilitățile. Viorel Kraus, 
care a funcționat, pînă acum, 
ca antrenor la divizionara B 
Automatica Alexandria. în a- 
ceastă eventualitate, conducerea 
tehnică a echipei Automatica 
este posibil a fi încredințată 
fostului international Nicolae 
Georgescu.

• ÎNTÎLNIRE INTRATA ÎN 
TRADIȚIE. Ca în fiecare an, 
clubul sportiv Progresul Bucu
rești organizează duminica vi
itoare, 18 ianuarie, în sala Fi
nan te-Băncl din str. Doamnei, 
cu începere de la ora 9, tradi
ționala întîlnire dintre factorii 
de conducere ai Centrului de 
copii și juniori al acestui club, 
tinerii fotbaliști de la acest 
centru și părinții acestora. Cu 
acest prilej, se va trece in re
vistă activitatea centrului în a- 
nul recent încheiat, realizările 
și minusurile lui. De asemenea, 
se vor discuta sarcinile de vi
itor menite să îmbogățească 
suita frumoaselor reușite ale 
acestui centru cu o activitate 
atît de rodnică în fotbalul 
bucureștean. într-un cadru săr
bătoresc, vor fi evidențiați cei 
mai merituoși copii și juniori 
ai centrului de la Progresul.

• PENTRU VIITORUL SE
ZON, antrenorii echipei Poli
tehnica Timișoara, Petrică și 
Constantin Rădulescu, urmează 
să folosească următorul 10t‘ de 
20 de jucători : Catona, Jivan, 
Mioc, Păltinișan, Mehedințu 
Maier, Popa, Nadu, Dcm- 
brovschi, Crîngașu. Covalcic 
Cotec, Șerbănoiu, Roșea, An- 
ghel, Fioareș, Belanov, Istră 
tescu, Giuchici, Petrescu.

• ANTRENORUL VIORF.I 
MATEIANU a fixat planul dc 
pregătire a divizionarei B Pro
gresul, una din candidatele la 
promovarea în primul eșalon 
fotbalistic al tării. Luni 12 ia
nuarie, efectivul de 22 de jucă
tori va fi supus timp de trei 
zile unui riguros control me
dical. în program figurează un 
stagiu de instruire de aproxi
mativ două săptămîni în sta
țiunea Slănic-Moldova, după 
care „alb-albaștrii“ vor continua 
pregătirile în Capitală, perioadă 
care va coincide și cu suita me
ciurilor de omogenizare și ve
rificare a formației.

care care cuprinde și meciuri 
cu echipe din tară din diferite 
eșaloane competiționale.

Astfel. F.C. Constanța a și 
perfectat o partidă cu formația 
sovietică Cernomoret Odesa 
pentru ziua de 12 februarie, la 
Constanta. Este o întîlnire tra
dițională a celor două echipe, 
care au mai jucat împreună și 
în sezoanele precedente. La rîn- 
dul ei, F.C. Bihor este în tra
tative avansate pentru invitarea 
cunoscutei echipe poloneze Gor- 
nik Zabrze, de mai multe ori 
campioană a tării, formație care 
l-a consacrat pe Lubanski. întîl- 
nirea este proiectată pentru 
data de 10 februarie, la Ora
dea.

Numărul acestor întîlniri a- 
micale internaționale va crește 
pe măsură ce tratativele în 
curs, în care sînt angajate și 
alte echipe divizionare A, se 
vor definitiva.

J 1 -k._ J. k -A A 1 J

Miercuri, la Ziirich, vor fi cunoscute

MECIURILE DIN SFERTURILE DE FINALĂ
ALE COMPETIȚIILOR EUROPENE

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MB

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PENTRU PROCURAREA 
HA TRAGERE LOTO 2 
Inului
pnosport se găsesc de I pentru tragerea Loto 2 
re a.c.
Le Loto 2 din acest an 
ftiga autoturisme și bani. 
Înseamnă mai multe 
BE CÎȘTIG.
rea se face după o for- 
I și avantajoasă la care 
kte sînt de 100 și 200 lei. 
ticipanți este și acela că 
numere din 4 extrase și 

extrase.
ne, duminică 11 ianuarie

a.c. la București, în sala clubului Finanțe-Bănci 
din str. Doamnei nr. 2, cu începere de la ora 
17,45. în continuare, va rula un film artistic.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 9 IANUARIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 849 172 lei.

Extragerea I : 71 60 68 34 77 26 25 43 22

Extragerea a Il-a : 3 66 29 12 45 40 50 85 13

Plata cîștigurilor de la această tragere se va 
face astfei : în municipiul București de la 20 
ianuarie pînă la 9 martie 1976, în țară de la 
23 ianuarie pînă la 9 martie 1976 inclusiv, prin 
mandate poștale începînd de la 23 ianuarie 1976.

Miercuri, la Ziirich, în sala 
de festivități a hotelului „At
lantis", unde prin tradiție are 
loc operația tragerilor la sorți 
a marilor competiții fotbalisti
ce, vor fi cunoscute meciurile 
din sferturile de finală ale 
campionatului european (seni
ori și tineret), precum și ale 
celor din cupele europene : 
C.C.E., „Cupa cupelor" si 
„Cupa U.E.F.A."

în campionatul european 
pentru seniori apar două echi
pe noi în sferturile de finală, 
Țara Galilor și Olanda, cele
lalte fiind î U.R.S.S (câștigă
toarea ediției din 1960 și fi
nalistă in 1964 și 1972), Iugo
slavia (finalistă în 1960 și 1968), 
Spania (cîștigătoare în 1964). 
Cehoslovacia (locul 3 în 1960) 
și Belgia (locul 3 în 1972). A 
8-a participantă va fj mai 
mulț ca sigur reprezentativa 
R. F. Germania (cîștigătoarea 
ediției din 1972), care pentru a 
se califica, are nevoie doar de 
un punct în ultimul meci, pro
gramat pe teren propriu, cu 
Malta, (28 februarie).

chengladbach, Real Madrid și 
Benfica se află și St. Etienne. 
P.S.V. Eindhoven, Ilajduk 
Split, ale căror apariții în pri
mul eșalon al valorilor con
tinentale au fost mai rare în 
ultimii ani.

în „Cupa cupelor", Wrexham, 
Sachsenring Zwickau, F. C. 
den Haag și Sturm Graz sînt 
debutante în „sferturi", alături 
de „veteranele" West Ham U- 
nited, Eintracht Frankfurt pe 
Main, Celtic Glasgow și 
S. C. Anderlzcht.

în fine, în „Cupa U.E.F.A." 
sînt calificate numeroase for
mații cu prestigiu ca A. C. 
Milan, F. C. Liverpool, Ham
burger S. V., C. F. Barcelona, 
Dynamo Dresda, alături de 
Stal Mielec. Lewski-Spartak și 
F. C. Bruges.

Partidele din „sferturile" 
competițiilor rezervate echipe
lor de club sînt programate la 
3 martie (tur) și 17 martie 
(retur).

Doi dintre cunoscuta jucători 
ai echipei Iugoslaviei, calificată 
in „sferturile" campionatului 
european : portarul O. Petrovici 

și înaintașul Oblak
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isl", de la 
inicipal al

ora 16,30: 
ești (f. A), 
Rapid — 

asca, ora 
ca (f. A).

_ PATINAJ ARTISTIC. Patinoarul ar
tificial „23 August” de la ora 10: în
treceri în cadrul camDionatului repu
blican rezervat juniorilor (figuri obli
gatorii) .

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 August", de la 

ora 9 : campionatul municipal al ju
niorilor de cat. a lll-a.

BASCHET. Sala Progresul, ora 9,30 : 
Progresul — Sănătatea Ploiești (f A), 
sa'a Giulești, ora 10.30 : Rapid — 
Olimpici (f- A), sala Flcreasca, ora 
11,30 : I.E.F.S. — Politehnica (f A.).

TIR. Sala din parcul sportiv Dinamo, 
de la ora 11 : concurs de verificare 
pentru trăgători fruntași (pistol cu 
aer comprimat).

PATINAJ ARTISTIC. Patinoarul arti
ficial „23 August", de la ora 14 : în
treceri în cadrul campionatului repu
blican pentru juniori (figuri libere).

Intîlnirile din „sferturi" sînt 
programate la 24—25 aprilie 
(tur) și 15—16 mai (retur). E- 
chipele cîștigătoare (semifina- 
listele) vor participa la turneul 
final ce va fi organizat (în 
iunie) probabil în R. F. Ger
mania.

Printre cele 8 formații cali
ficate in „sferturile" campio
natului european de tineret se 
află reprezentativele U.R.S.S., 
Ungariei. Iugoslaviei. Scoției, 
Franței și Poloniei.

în C.C.E.. alături de echi
pele consacrate în fotbalul e- 
uropean ca Dinamo Kiev, Ba
yern Munchen, Borussia Mon-

DE PRETUTENDENI
TURNEUL U.E.F.A. pentru Juniori 

se vq desfășura anul acesta între 28 
mai și 6 iunie în Ungaria. Finala va 
avea loc la Budapesta (6 iunie).

IN PREZENT, clasamentul „Ghetei de 
aur" se prezintă astfel : 1. Dudu 
Georgescu (Dinamo București) 19 go
luri (17 jocuri) ; 2. Bianchi (Reims) 
19 (21) ; 3. Gallis (V.S.S. Kosice) 18 
(16) ; 4. Geels (Ajax) 18 (16) ; 5. 
Bradley (Finn Harp) 17 (12). lordă- 
nescu (Steaua) ocupa locul 31, cu 11 
goluri.

MICHEL LARQUF (St. Etienne) a fost 
desemnat cel mai bun fotbalist fran
cez al anului 1975.

ARBITRUL sovietic Bahramov, care a 
condus finala C.M. în 1966, și-a în
cheiat activitatea Internațională la 1 
ianuarie 1976

DOI FOTBALIȘTI englezi celebri își 
continuă încă activitatea competițio- 
nală. Este vorba de Bobby Moore, de 
la Fulham, în divizia secundă, și 
Jimmy Greaves, de la Brentwood, în 
liga regională de sud. Recent, pen. 
tru prima oară în cariera sa, Moore 
a fost schimbat la pauză în meciul 
de campionat cu Plymouth.

DUPĂ cum se știe, Oleg Blohin 
(Dinamo Kiev) a fost desemnat cel 
mai bun fotbalist european al anu
lui 1975 în ancheta pe care o orga
nizează anual (din 1956) revista 
„France-Football". lată laureații, în 
ordinea anilor (din 1956 pînă în 1975): 
Matthews ; Di Stefano ; Kopa ; Di 
Stefano ; Suarez ; Sivori ; Masopust ; 
lasin ; Law ; Eusebio ; B. Charlton ; 
Albert ; Best ; Rivera ; Muller ; Cruyff; 
Beckenbauer ; Cruyff ; Cruyff și Blohin.



ECHIPA NAȚIONALĂ DE RUGBY-1975
Putem spune că anul 1975 a 

oferit un program bogat rugbyu- 
lui românesc. Mărturie stau cele 
13 partide susținute de echipa 
noastră reprezentativă, un ade
vărat record in materie. în anul 
care s-a scurs, rugbyștii noștri 
au intrat în posesia titlului eu
ropean după parfrrda victorioasă 
din luna mai. de la Madrid, care 
încununa o excelentă serie de 
succese ale „XV“-lui nostru na
țional, neînvins de doi ani ! De 
asemenea, tot la polul pozitiv se 
poate înscrie, prin valoarea sa 
de ansamblu, importantul turneu 
din Noua Zeelandă, țară socoti
tă a avea cel mai bun rugby din 
lume. Din păcate, anul nu s-a 
încheiat așa cum am fi dorif. 
Suita de succese a fost întreruptă 
de meciul de la Bordeaux (iar 
Bordeaux-ul !...), unde formația 
Franței a întrecut-o pe a noas
tră (36—12), foarte naivă în do
rința ei de a-și proba (neapărat) 
progresele, ceea ce a dus-o la 
acele atacuri hazardate, conce
pute copilărește, și la greșeli cum 
n-a mai făcut în ultimii ani. 
Toate aceste aspecte le-am a- 
bordat recent cu antrenorul fe
deral Valeriu Irimescu.

R. : Cum apreciați anul rugbys- 
tic 1975, în ansamblul său ?

V. I. : Anul trecut am devenit 
campioni continentali, obținînd 
locul întîi în competiția organi
zată de FIRA. Așa că putem 
spune, cred, că sezonul 1974/75 a 
fost, în general, bun. Mai puțin 
bun a fost. însă, din păcate, 
sfîrșitul de an, care corespunde, 
de fapt, cu noua ediție a cam
pionatului european. Am pierdut 
categoric la Bordeaux, ceea ce 
a impietat serios asupra frumoa
sei noastre cărți de vizită, pe 
care ne-o făurisem din greu in 
ultimul timp.

R. : Cu alte cuvinte, deși „cam
pioni europeni", nu avem cea mai 
bună echipă continentală...

V. I. : Nici vorbă. Nici o clipă 
nu ne-am amăgit cu o asemenea 
aureolă, atîta timp cît britanicii 
nu iau parte la această întrecere. 
Și ar mai fi ceva : nu am reușit 
încă să croim o echipă mare, 
capabilă să joace constant la un 
nivel înalt.

R. : Considerați că turneul din 
Nou» Zeelandă a însemnat un 
cîștig pentru echipa națională "

V. I. : El a constituit, fără doar 
si poate, o etapă importantă In 
dezvoltarea rugbyului românesc. 
Am văzut și am învățat : jocul 
grupat al înaintașilor ; încadra
rea permanentă a purtătorului de 
balon și urmărirea acestuia de 
către parteneri ; continuitatea a- 
tacului prin alternarea înaintași
lor cu treisferturile în purtarea 
mingii și asigurarea, astfel, a 
unei a doua linii, atît în situați
ile de atac, cît și în cele de apă
rare. Acest turneu ne-a convins, 
încă o dată, că drumul pe care 
am pornit este singurul bun I

Turul I al campionatului de baschet masculin

0 ÎNTRECERE FĂRĂ SARE, FĂRĂ PIPER
SI FĂRĂ...
1

PERSPECTIVE
După cum era de așteptat, 

Steaua (actuala fruntașă a cla
samentului. datorită coșavera- 
jului direct mai bun cu 3 punc
te obținut in meciurile cu Di
namo) și Dinamo (deținătoarea 
titlului) au dominat net (dato
rită valorii loturilor și condi
țiilor de pregătire) primul tur 
al campionatului republican de 
baschet masculin încheiat re
cent. Fruntașele clasamentului 
sint urmate de cinci echipe 
(Rapid București, Universitatea 
Timișoara, Farul Constanța, 
Universitatea Cluj-Napoca și 
I.C.E.D.) care își dispută șansa 
de calificare in grupa 1—6 a 
competiției și de un trio 
(I.E.F.S., C.S.U. Brașov și Poli
tehnica Iași) fără veleități, 
„ariergarda" fiind alcătuită din 
două formații (A. S. Armata 
București și Politehnica Bucu
rești) care pot evita retrogra
darea doar printr-o comportare 
excepțională in tururile urmă
toare ale Diviziei A.

In general, se poate aprecia 
că inovația creată prin desfă
șurarea meciurilor duble a 
produs un oarecare reviriment 
in disputarea ediției a 27-a a 
campionatului național, dovadă 
fiind și numărul apreciabil al 
rezultatelor de „1—1“ in parti
dele programate simbătă seara 
și duminică dimineața (deci in
tr-un interval scurt care a o- 
bligat pe antrenori să foloseas
că mai mult decit 7—8 jucă
tori, așa cum procedau in intil- 
nirile simple din campionatele 
trecute). Dar, trebuie spus că 
nici partidele duble, nici me
ciurile încheiate la diferențe 
minime și nici surprizele (care 
au trezit uneori interesul pu
blicului) nu au putut ascunde 
nivelul submediocru al campio
natului, reliefat de practicarea

antrenorul federal

VALERIU IRIMESCU :

„von continua $1 in mo
SĂ PRACTICA*! IN RIIOBY LĂRGIT..."
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R. : Cum explicați, totuși, eșe
cul de la Bordeaux, venit ulte
rior ? In fond, putea fi evitată 
înfrîngerea ?

V. I. : Să ne înțelegem : am 
întîlnit o echipă a Franței de 
„zile mari", care putea învinge 
orice adversar. Noi am pierdut 
meciul, in primul rînd, în față, 
la nivelul grămezii. Nu pot im
puta, deci, nimic celor din Linia 
de treisferturi. Pilierii au fost 
dominați net, ceea ce ne-a sur
prins din cale afară, fiindcă ei 
au fost testați în Noua Zeelandă 
(și în țară) și au corespuns in
tegral. înseamnă că vîrful „rad
ierului francez (paparemborde 
4- Cholley) a fost peste... pute
rile lor. Din această cauză, tot 
jocul grămezii s-a dereglat, ne- 
maiputîndu-se organiza cea de a 
doua linie — de care vorbeam — 
și, deci, asigura atacul treisfer- 
t urilor (nota bene, și ele lipsite 
de așezarea normală, în adinei- 
me. necesară pentru a putea lan
sa cu eficacitate aripile). Ideea de 
joc nu a fost greșită ! Concepția a 
fost bună și nu avem motive s-o 
schimbăm.

R. : Totul e s-o aplicăm co
rect, nu ca la... Bordeaux ! A 
doua zi după meci, ați declarat 
ziarului „Midi Olympiquc" : „Ne 
vom orienta fin continuare spre 
un rugby lărgit. Pot să vă asi
gur că vom continua pe această 
calc. Desigur, mai avem de mun
cit, mai ales la nivelul înaintă
rii, dar asta nu ne sperie...4*

V. I. : Exact. Vom continua i- 
deea de joc adoptată în ultimul 
timp. Se înțelege, cu corectările 
de rigoare. Vom face tot posibi
lul pentru a forma un pachet de 
înaintași solid, compact, care, în 
primul rînd, să fie capabil să 
cîștige balonul în grămezi și în 
margini și să-l recupereze din 
aglomerări. Dacă vom reuși să 
obținem același număr de mingi 
cu adversarul, sau mai multe, 
noi le vom folosi permanent în 
atac, căutînd a le păstra cît mai 
mult în posesia noastră și. deci, 
a menține inițiativa, condiție de 
bază a reușitei în rugby.

R. : întrevedeți schimbări în 
componența XV-lui național, de
oarece. s-a văzut, unii titulari au 
cam obosit ?

unui joc învechit (trecere lentă 
a mingii din apărare in atac, 
ritm cu „încetinitorul" in acțiu
nile poziționale, număr supă
rător de mic al aruncărilor de 
la distanță și semidistanță, in
sistență in aplicarea schemelor 
fixe cu finalizare sub panou, 
insuficientă pregătire tehnico- 
tactică și combativitate in apă
rare), de frecvența îngrijoră
toare a greșelilor de tehnică, de 
lipsurile în pregătirea fizică 
etc. De altfel, ce poate fi mai 
elocvent (in sensul celor afir
mate mai sus) decit desfășura
rea tradiționalului derby Steaua 
— Dinamo care a oferit (unui 
public numeros și plin de spe
ranțe) un spectacol deloc a- 
greabil și de o valoare cu mult 
sub ceea ce se aștepta de la 
protagonistele campionatului.

In aceste condiții, nu este de 
mirare că sălile au avut de 
cele mai multe ori doar cîțiva 
zeci de spectatori (chiar și la 
Timișoara, Constanța, Cluj-Na
poca, orașe în care baschetul 
făcea cîndva săli arhipline), că 
dezinteresul și-a pus tot mai 
mult amprenta asupra campio
natului la care iau parte cele 
mai bune 12 echipe ale țării. 
Mai mult chiar afirmăm că, 
disputarea întrecerilor la un ni
vel atît de scăzut cum a fost 
turul I al Diviziei A nu poate 
crea premise pentru perfor
manțe superioare locului 11 o- 
cupat chiar anul trecut la cam
pionatul european disputat in 
Iugoslavia. Cauzele și soluțiile 
au fost cercetate și propuse de 
multă vreme și de multe ori. 
Din păcate, rezolvările preconi
zate intirzie la nesfirșit. Ce aș
teaptă, oare, antrenorii echipe
lor noastre fruntașe pentru a 
se încadra — in concepție ca 
volum de muncă și ca intensi
tate a antrenamentelor — in 
ceea ce solicită de mai bine de 
un deceniu baschetul interna
țional de mare performanță '!

D. STĂNCULESCU
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V. I. : Tindem să avem în 1976 

o comportare bună, în primul 
rînd în partidele oficiale cu O- 
landa. Ralia și Spania, din cam
pionatul european, care urmea
ză. Apoi, ne vom gîndi din nou 
la meciul din toamnă cu Fran
ța, de la București, pe care am 
dori, desigur, să-1 cîștigăm. Este 
visul oricărui rugbyst care a- 
junge în echipa națională. In 
privința XV-lui național nu avem 
un prea mare cîmp de manevră 
din cauza numărului relativ re
dus de jucători de valoare fur
nizați de cluburi. Am putea, to
tuși, avansa cîteva nume, apte 
de pe acum a figura in prima 
reprezentativă, bunăoară Dumitru 
Alexandru, Gheorghe Varga, Ște
fan Bunduc, Florin Ioniță, Ște
fan lonescu, Ion Zafiescu, Sorin 
Fui cu, Florică Murariu, Radu 
Malcanu, Emil Drumea. E mult, 
e puțin ?...

R. : Oricum, e ceva. Tot ui este 
ca ei să pășească pe porțile „na
ționalei" cu modestie și dorința 
fermă de a învăța. Să nu se 
transforme de la început în... 
profesori. De altfel, problema 
disciplinei trebuie pusă în mo
dul cel mai hotârît. Elementele 
turbulente nu au ce căuta pe te
renurile noastre de rugby. Cu a- 
tît mai mult cu cît „echipa 
mare" are o bună reputație. Ni 
se pare interesant a cita în a- 
ceastă direcție o declarație dată 
presei franceze de cunoscutul 
referee scoțian Norman Sanson, 
cel care ne-a arbitrat la Bor
deaux : „Trebuie să mărturisesc 
că după informațiile culese eram 
puțin îngrijorat de luarea de 
contact cu rugbyștii din Carpati 
Eram chiar decis să-i sancționez 
cu asprime în cazul comiterii u- 
nor neregularități sau situații de 
anti-joc. Țin să recunosc, însă, 
că am fost agreabil surprins de 
desăvîrșitul spirit sportiv al ro
mânilor, de corectitudinea lor", 
(n. a. raportul loviturilor de pe
deapsă în partida de la Bor
deaux: francezii — sancționați de 
18 ori; ai noștri — doar de 9. 
Elocvent, nu ?

★
Vom continua să-l acordăm în

credere antrenorului federal, în 
ciuda unor „pași greșiți", deoa
rece în activitatea sa POZITIVUL 
precumpănește. Să-1 susținem, 
așadar, în eforturile pe care ie 
face spre adoptarea de către toa
te echipele românești a unui 
„rugby lărgit", cum ii place să-1 
numească V. Irimescu. Dar să
nu uităm, nici o clipă, că țelul 
pe care-1 urmărim are un numi
tor comun: prestigiul rugbyului 
românesc trebuie să crească fără 
încetare !

Oimitrie CALLIMACHI

DUPĂ ÎNTRECERILE DE LA CLUJ NAPOCA

PATRU CANDIDATURI PENTRU „EUROPENELE" Dl JUNIORI LA ÎNOT

emită ambiții

din țara

ai țării, 
Carmen

Și

Ultima competiție republi
cană a anului trecut a con
firmat progresul în care se 
află tinerele speranțe ale înotu
lui românesc, ca și faptul că 
ritmul de creștere a rezulta
telor s-a mărit simțitor in com
parație cu anii trecuți. între
cerile din piscina acoperită 
din Cluj-Napoca, excelentă 
pentru asemenea competiții, au 
prilejuit unor performeri să-și 
apropie și mai mult recordurile 
personale de media rezultate
lor de valoare continentală și, 
în același timp, au dat posi
bilitate unor tineri mai puțin 
cunoscut! să ' ’" ' '
lăudabile de a figura intr-un 
viitor apropiat In grupul de 
elită al înotătorilor 
noastră.

Patru dintre noii 
de juniori 
Vlăsceanu, 
Alexandru Szabo 
Neagrău prezintă de acum, cu 
8 luni înainte, opțiuni evidente 
pentru a candida la finalele 
„europenelor" de juniori (spor
tivi născuți in 1961 și mai ti
neri) programate la Oslo. 
Vlăsceanu și Bunaciu, campi
oane balcanice in anul trecut, 
au câștigat secunde prețioase in 
1975: prima..................... ~
1:10,5 (pe 100 
la 2:29,2 (pe 
cunda, de la 
100 m) de la 2:43,6 
(pe 200 m) Și clujeanul Szabo 
aprogtesal spectaculos în anul 
ce s-a scurs : de la 1:17,6 la 
1:11,7 pe 100 m și de la 2:50,2 
la 2:40.4 pe 200 m. In sfirșit. 
orădeanul H. 
mul înotător 
reușit sâ-și aproprie toate re
cordurile naționale ale cate
goriei sale de virslă (13—«—14 ani)

campioni
Valeria 

Bunaciu, 
Horațiu

de la 1:12,5 la
m) și de la 2:34,2
200 m), iar se- 

1:16,1 la 1:10,4 (pe 
la 2:32,7

Neagrău este pri- 
din țară care a

CAMPIONATUL DE HANDBAL, 
prilej de Întărire 

A REPREZENTATIVELOR
După o lungă vacantă com- 

pelițională, care — sperăm — 
a fost folosită de echipe pentru 
o temeinică pregătire tehnico- 
tactică și fizică, campionatele 
de handbal Divizia A se reiau. 
Va fi vorba de un veritabil 
sprint prelungit, deoarece de-a 
lungul a numai 36 de zile se 
vor disputa 138 de partide în 
23 de reuniuni. Handbaliștii și 
handbalistele vor da un sever 
examen, trebuind să facă față 
unor dificultăți majore. Numai 
pregătirea poate forma suportul 
acestui veritabil maraton.

Greul va fi suportat de cam
pionatul feminin. El progra
mează 84 de partide în cadrul 
a 14 runde. Nu vom discuta 
acum dacă această formulă este 
sau nu oportună, pentru că 
schimbări nu se mai pot face. 
Ceea ce dorim să punem în 
discuție este modul în care vor 
trebui să se desfășoare întîlni- 
rile. Prima și cea mai impor
tantă îndatorire revine, fără în
doială, echipelor și antrenori
lor. Este imperios necesar să 
se renunțe — chiar în focul 
luptei pentru titlu sau pentru 
evitarea retrogradării — la jo
cul dur, uneori brutal, pe carc-I 
mai practică o seric de for
mații. Accidentarea unora din
tre jucătoare este în defavoarea 
handbalului nostru și, deci, 
grija pentru un joc corect tre
buie sporită. Să nu uităm nici 
o clipă cerințele sportivității, ca 
și faptul că ne aflăm în anul 
Jocurilor Olimpice de la Mon
treal. că ambele reprezentative 
ale României țintesc fruntea ie
rarhiei și că, în consecință, ele 
vor trebui să beneficieze — în 
pregătiri și în timpul competi
ției olimpice — de toate for
țele, de toate valorile, în per
fectă stare de sănătate. Ar tre
bui să fie clar pentru toată 
lumea că sarcina reprezentării 
cu cinste la J.O. este a tuturor 
jucătorilor și jucătoarelor, a tu
turor antrenorilor, tehnicienilor 
și activiștilor handbalului româ
nesc, implicați direct sau indi
rect în pregătiri.

In această direcție, un rol 
important ii vor avea și arbi
trii. Ei au obligația să aplice 
cu strictețe regulamentul, să nu 
tolereze nici o brutalitate, să 
reprime din fașă orice tendință 
spre durități. Campionatele tre
buie să contribuie la pregătirea 
membrilor loturilor, să eviden
țieze noi talente capabile să fie 
incluse in formațiile olimpice, 
deci să le îmbogățească și nu 

în probele de craul, de la 
100 m la 1500 m.

Pentru a vă putea forma 0 
imagine mai clară a perspec
tivelor actuale ale celor patru 
înotători vă oferim, spre com
parație, în tabelul de mai jos, 
în ordine, cifrele realizate de 
al 3-lea clasat (medalie de

100 ni spate (f) 66,65 — 70,56 Bunaciu 70,4
Vlăsceanu 70,5

200 ni spate (f) 2:26,28 — 2:30,09 Vlăsceanu 2:29,2
Bunaciu 2:32,7

100 ni bras (b) 1:11,97 — 1:14,33 Szabo 1:11,7
200 ni bras (b) 2:32,18 — 2:41,66 Szabo 2:40,4
400 ni liber (b) 4:13,46 — 4:20,94 Neagrău 4:24,4

Cu rezultatele obținute la 
Cluj-Napoca, Vlăsceanu și Bu
naciu ar fi fost finaliste la 
Geneva, iar Szabo ar fi obți
nut medalie de argint în cursa 
de 100 m bras, In acest con
text, perspectivele celor patru 
sportivi merită toată conside
rația. Nu trebuie să uităm 
însă că ți în alte țări ale 
continentului tinerii înotători 
se pregătesc asiduu și este de 
așteptat chiar o îmbunătățire 
a rezultatelor viitorilor meda- 
liați sau finaliști în competi
ția de la Oslo, lată de ce 
toți cei patru noi campioni de 
juniori ai țârii au datoria de 
a se pregăti și în continuare 
cu multă ambiție, de a dubla 
volumul repetărilor la antrena
ment, cu intensitatea cerută 
astăzi de pregătirea modernă.

Alături de cei numiți mai 
sus, la Cluj-Napoca ne-au ofe
rit reale satisfacții, prin evolu
țiile la un nivel superior și 
alți tineri, de aceeași vîrstă 
(Ladislau Szakadati, Alexandru 

să le rărească rindurilc prin ac
cidentări.

Primii care intră în dispută 
sînt băieții. Astăzi, la Ploiești, 
ei vor susține meciurile etapei 
a XIV. în ceea ce-i privește, 
ar trebui să nu uite (ba mai 
mult, să facă totul pentru a 
șterge o nefavorabilă impresie) 
că Ia sfirșitul anului trecut au 
produs nemulțumire prin rezul
tatele realizate în partidele sus
ținute in R. D. Germană, Bul
garia și U.R.S.S. Echipa mascu
lină a României este campioană 
mondială. Acest titlu ii ono
rează pe handbaliști. dar îi 
OBLIGA — in același timp — 
să-și apere onoarea în fiecare 
intilnire, să muncească necon
tenit pentru a se afla în per
manență la cel mai înalt nivel 
valoric. Se pare insă că hand- 
baliștii noștri, îmbătați de suc
cese, au început să abdice de la 
principiile unei pregătiri in
tense, calitativ și cantitativ su
perioară altor sporturi, să se 
abstragă de la rigorile unei 
vieți sportive fără reproș. Re
zultatele din turneele amintite 
sint un semnal de alarmă care 
trebuie să-i trezească Ia reali
tate. Antrenorii au datoria să 
nu mai manifeste indulgență 
față dc abateri, să ceară spor
tivilor să realizeze pregătirea la 
cei mai inalți parametri, să 
conteze pc odihnă — în primul 
rind — ca mijloc de refacere 
după efort.

Campionatul trebuie să evi
dențieze revenirea la optica fi
rească, caracteristică handbaliș- 
tilor noștri, în ceea ce privește, 
jocul modern, in viteză, cu a- 
tacuri variate și procedee teh
nice multiple, cu o apărare mo
bilă, atentă (dar nu brutală). El 
trebuie să ne arate că rezervo
rul handbalului românesc este 
bogat în elemente de valoare, 
îndreptățite să solicite selectio
narea în prima reprezentativă, 
că antrenorii de la cluburi au 
muncit bine în această perioa
dă, contribuind la creșterea ni
velului diviziei și, implicit, a 
întregului handbal.

Pentru toți cei care compun 
marea și puternica familie a 
handbalului românesc obiectivul 
principal al anului 1976 este în
deplinirea angajamentelor asu
mate, de a cuceri medalii la 
Jocurile Olimpice. întreaga lor 
activitate, puterea de muncă, 
cunoștințele — totul trebuie pus 
în slujba realizării unor perfor
manțe de răsunet la Montreal.

Hristache NAUM

bronz) și ce) de al 8-lea cla
sat (ultimul finalist) la ediția 
din 1975 a C.E. de juniori (Ge
neva). Se impune insă o su
bliniere foarte importanta : 
toți cei patru sportivi români 
sînt născuți în 1961, în timp 
ce la Geneva au concurat îno
tători născuți in 1960.

Adrian), din categorii inferioa
re (Anca Cîmpianu, Mariana 
Marin, Renate Lulay), sau 
dintre cei care se află la vîrsta 
junioratului (Uarion Svetz, 
Petre Ciomârtan, Nicolae Szo- 
boslay, Horia Lucaciu, Alex. 
Grozescu, Levente Madi, Edith 
Puel, Alex. Noapteș). La creș
terea substanțială a mediei re
zultatelor înregistrate de fi- 
naliștii recentei competiții o 
contribuție importantă și-au 
adus Crișul Oradea (antrenori 
— soții Schier), C.S.M. Cluj- 
Napoca (antrenori O. Mlădiu 
și M. Benedek), Șc. sp. Reșița 
(antrenor I. Schuster), Petrolul 
Ploiești (antrenori — soții 
Mitrofan). Oinamo (antrenor 
Cr. Șoptereanu) și, desigur, 
reprezentanții Școlii generate 
nr. 54 din București al cărei 
colectiv, după numai un an 
de existență, s-a situat In 
fruntea tuturor secțiilor din 
țară.

A. VASILIU



Frig ascuțit către dimineață. 
Tar dinspre lac a început să se 
ridice un vîntulet subțire ca o 
lamă. Hoinarul dă ocol mai în- 
tîi sălii Floreasca, apoi se o- 
prește în dreptul bazinului. Ne 
oprim și noi în așteptarea pri
mului înotător. Ceasul arată 5 
dimineața, dar am fost sfătuiti 
că la ora aceasta trebuie să 
venim pentru a sta de vorbă 
cu sportivul care, zi de zi, i- 
naugurează activitatea pisci
nei. Firește, vom începe cu în
trebarea „Pentru ce 
sportul Ia o oră 
atit de matinală ?“. 
Și chiar așa înce
pem...

— Dacă ne per
miteți : pentru ce 
practicați înotul la 
mult decit matinală 7

— Cred că așa m-am obiș
nuit. Oricum, recunosc, ora este 
ieșită din comun. Dar întreba
rea, sînt sigur, așteaptă alt răs
puns. Se referea, bănuiesc, la 
motivul pentru care fac sport 
la o oră atit de mică.

— Ați exprimat exact ceea ce 
«m vrut să spunem.

— Motivul, dacă mă gîndesc 
bine, ar putea fi rezumat ast
fel : in urmă cu 12 ani am ve
nit aici, la bazin, bănuit de 
astenie, preinfaret, tulburări os
cilatorii și tot felul de lucruri 
din acestea care, cind Ie auzi, 
nu iți prea fac plăcere. Ani 
inotat un an, zi de zi, apoi, ori 
am uitat eu de ele, ori ele au 
uitat dc mine, cert este că 
m-am simtit excelent și după 
cum vedeți continui să fac miș
care zilnic. Adică să fac 
mai înțelept 
înainte de a

— De aici 
niti...

— I41 care 
dacă mai așteptați puțin, veri 
vedea intrind pe ușa bazinului 
alți 150 de înotători, de abonați. 
Vreau să spun de oameni care, 
eontra unui abonament plătit

practicați

însemnări
DE REPORTER

o oră mai

lunar, sînt abonați la sănătate.
— Cunoscind programul ba

zinului, bănuim totuși că a- 
ceastă oră ciudat de matinală 
vă este impusă.

— La prima vedere așa s-ar 
părea. Intr-adevăr, „performan
ța** își începe activitatea la ora 
7. Dar chiar dacă viitorii per
formeri ar intra în bazin la ora 
9, noi. abonații, tot Ia șapte, 
șapte și jumătate trebuie să in
trăm pe poarta întreprinderii. 
Un singur lucru explică vigoa
rea efortului abonatului din 

Berceni ori Drumul 
Taberei : știe că 
după ce a venit 
aici, după ce a 
parcurs 15—20 de 
lungimi de bazin, 

serviciu ușor ca fulgul

J

declară antrenorul

a NUMAI „CAPETE
DE AFIȘ' I

lucru cu 
merge la 
și ora la

cel 
putință 

serviciu.
care ve-

venim! Fiindcă.

pleacă la
(medicii ii spun mobilitate arte
rială și chiar îți pot recomanda 
prafuri adecvate pentru aceasta), 
are putere dc muncă cît trei co
legi care abia au reușit să co
boare de pe cuptor („am dor
mit mult și — nu știu de ce 
— mă simt obosit'*), arc, în 
sfîrșit, zîmbetul pe față, zîm- 
bctul de sportiv pe care efor
tul I-a întărit, l-a calmat și 
dispus. Sc pare — și n-a fost 
în intenția mea — că am ținut 
un mic curs despre avantajele 
practicării exercițiilor 
Sper să mă iertați. De 
mă și grăbesc, fiind și 
de instructor voluntar la 
pă mai avansată. Cițiva 
tori care au împlinit ceva mai 
mult de 
sănătate, 
matism, 
normală.
părut bine!...

Și primul înotător al 
coboară grăbit către 
Citim pe abonamentul lăsat la 
garderobă : ing. dr. Miron Be
lea, profesor universitar Ia In
stitutul de construcții.

Tsutomu Koyama este bine
cunoscut in lumea voleiului 
mondial. A jucat peste 20 de 
ani la clubul Fuji Film, fiind 
titular în echipa națională ni
ponă între anii 1959—1966. în 
1972, cind Japonia a cîștigat 
titluil olimpic, era antrenor se
cund al selecționatei. După 
J.O. de la Miinchen, a devenit 
antrenor principal. japonezii 
cîștigînd medaliile de bronz la 
mondialele din Mexic.

Interviul nostru a început în 
sala Floreasca. unde domnul 
Koyama, venit în România ca 
invitat al F. R. Volei, urmărea 
antrenamentele echipei 
line de volei a tării 
care se pregătește în 
turneului de calificare 
J.O., turneu ce se va desfășura, 
începînd de săptămina viitoare, 
la Perugia și Roma.

mascu
ri oastre, 
vederea 
pentru

Japonez T. «Oîjama

ce constau atuurile

Fiecare din cele trei meciuri ale 
grupei 1—6 poate figura drept 
„cap de afiș** al unei etape a Di
viziei A la baschet feminin. Fă- 
cînd această afirmație, credem că 
nu mai sînt necesare alte argu
mente pentru a scoate în relief a- 
tractlvitatea etapei a 18-a. care se 
dispută azi și '
torul program 
rezultatele din 
te): I.E.F.S. — 
68—89, 75—72),
(74—72. 86—64, 
tea Timișoara 
Cluj-Napoca (59—56, 97—77, 58—73). 
In grupa 7—12 au loc jocurile : 
Crișul — C.S.U. Tg. Mureș (64—61, 
66—59, 54—59). C.S.U. Galați — 
Voința București (59—77, 46—43,
48—55), Progresul — Sănătatea 
Ploiești (76—61, 52—50, 52—61).

Iată si clasamentul după parti
dele desfășurate în cursul acestei 
săptămini :

mîine după urmă- 
(între paranteze, 
tururile preceden- 
Politehnica (76—70, 
Rapid — Olimpia 

66—57). Universita- 
— Universitatea

fizice, 
altfel, 

un fel 
o gru- 
inoiă-

70 dc ani! Abonați la 
ca și mine, fără reu- 

cu o greutate 
adică fericiți.

fizică 
Mi-a

zilei 
vestiar.

INTRFCFRIIF CEIOR MAI TINERI
PATINATORI ARTISTICI CONTINUA

Concursul republican de pati
naj artistic rezervat copiilor a 
continuat vineri dimineață pe 
patinoarul acoperit „23 August" 
cu proba de „libere". In prea
labil, însă, sportivii au trecut 
și prin „purgatoriul** programu
lui scurt, probă care a avut 
darul să ridice simțitor cota in
teresului competiției. La aproa
pe fiecare categorie de vîrstă 
(fete și băieți) din programul 
întrecerii, liderii după progra
mul obligatoriu au fost detro
nați, sau au pierdut simțitor 
din avansul de puncte față de 
următorii clasați. La progra
mul scurt s-au evidențiat Ga
briel Popa și Elena Fometescu 
de la C. S. Școlarul București 
— la copii II, Dan Tăutu 
Viorica Nicu — C. S. 
București, la copii I. 
mul figurilor libere a 
ca întotdeauna. Copiii 
celat nu atit prin execuțiile lor 
tehnice cît mai ales prin gra
ția, gingășia și fantezia cu care 
executau dansul lor exuberant 
pe gheată. La figuri litiere a 

t fost tranșată rivalitatea între 
' Gabriel Popa și Robert Haimo- 

vici, între Dan Tăutu și Tibe- 
riu Suciu, între Mihaela Balea 
și Elena Fometescu — toți de 
la C. S. Școlarul București. 
Dar, iată clasamentele finale 
ale acestui frumos și intere
sant concurs : copii II, băieți :
1. Robert Haimovici 7 — 56,72 p,
2. G. Popa 8 — 56.51 p, 3. V. 
Chirilă (Șc. sp. 1 Galati) 15 — 
44,76 p ; copii II, fete : 1. Ele
na Fometescu 6 — 51,34 p, 2. 
Mihaela Balea 9 — 50,76 p, 3. 
Csilla Sandor (Șc. sp. M. Ciuc) 
17 — 46,17 p ; copii I, băieți t 
1. Tiberiu Suciu 6 — 66,52, 2. 
D. Tăutu 9 — 64,82 p, 3. M. 
Negrea (C. S. Dinamo Brașov)

Si 
Școlarul 
Progra- 
îneîntat, 
au ex-

— Asistați din simplă curio
zitate profesională la antrena
mentele echipei României sau 
cu gîndul că sextetul condus de 
Aurel Drăgan — vechiul dv. 
adversar de pe vremea cind 
jucați în reprezentativa Japo
niei — va fi prezent la Mont
real ?

— Sînt încredințat că jucăto
rii dv. vor face totul pentru a 
se califica. Cel puțin 4 echipe 
luptă cu sanse egale : Româ
nia, Italia. Cehoslovacia si Bul
garia. Meciul direct dintre 
România si Bulgaria este ho- 
tărîtor. Cunosc ambele echipe 
si. după părerea mea, românii 
au posibilitatea să învingă si. 
deci, să se califice. Sper si do
resc să-i întilnesc pe voleibaliș
tii români la Montreal.

— în ultimii 10 ani Japonia 
a repurtat frumoasa succese înVasile TOFAN

I, fele : 1.
65,42 p, 2.

Astăzi 10 intră în
concurs juniorii cu „obligato- 
riile“. Duminică, de la ora 14, 
au loc „liberele".

Viorica Nicu (C. S. 
Școlarul Buc.) cîs- 
tigătoarea autori
tară a concursului 

la copii I fete

Foto : V. BAGEA.C

15 — 58,26 ; copii
Viorica Nicu 5 —_ ,,,
Alina Samarian (C. S. ’ Școlarul 
București) 11 — 58,04 p, 3. Co- 
ralia Popescu (Șc. sp. 2 Buc.) 
14 — 56,10.

PRELIMINARIILE C.E
(Urmare din pag. 1)

maeștrii Boey (2430), Dunkel- 
blum, Van Steres sau Roose.

După cum s-a anunțat, țara 
noastră va fi reprezentată de 
marele maestru Florin Gheor
ghiu (2540), maeștrii interna
ționali Victor Ciocâltea (2470), 
Carol Partos (2410), Theodor 
Ghițescu (2435) și Volodea Vais- 
man (2385), precum și maeștrii 
Emil Ungureanu, Mircea Pav
lov, Aurel Urzică și Valentin 
Stoica. Conducătorul tehnic al 
echipei este maestrul interna
țional dr. Octav Troian eseu.

Tragerea la sorți (care a fost

D/N TOATE SPORTURILE
RATCHET noua conducere 
wnuvu iui TEHNICA A REPREZEN
TATIVEI FEMININE este formată din 
Sigismund Ferencz (antrenor principal) 
și Nicolae Martin (antrenor secund). 
Hofărîrea a fost luată aseară, in șe
dința biroului federal • IN DIVIZIA 
ȘCOLARA Șl DE JUNIORI, pe pri
mele locuri (la încheierea turului I) 
se află (in ordinea seriilor) : mascu
lin : Lie. „Bolyai" Tg. Mureș, 
Arad, Șc. sp. Cluj-Napoca, _______
București, Șc. sp. Constanța, Lie. 35 
București : feminin : Șc. sp. 
Sc. sp. Sibiu, Lie.

Șc. sp. 
Dinamo

Sighet,
....-----------------„Bolyai" Tg. Mureș,

Olimpia București, Șc. sp. Constanța, 
Șc. sp. lași. Returul va începe la 25 
ianuarie.

HOCHEI ea galați a avut nucnci LOC _cupA ȘCOLILOR 
SPORTIVE**, întrecere la care au luat 
parte echipele Școlilor sportive din 
Rădăuți, Gheorghieni, Galați precum 
ți echipa de juniori a clubului Du- 
năreo Galați. Iotă rezultatele : Șc. 
sportivă Galați cu Dunărea Galați 
6—3, cu Șc. sportivă Gheorghieni 9—5, 
cu Șc. sportivă Rădăuți 17—2 ; Șc. 
sportivă Gheorghieni — Șc. sportivă Ră
dăuți 7—6 ; Dunărea Galați — Șc. 
sportivă Gheorghieni 9—8 ; Șc. spor
tivă Rădăuți — Dunărea Galati 5—3. 
Pe primul Ioc s-a clasat Șc. sportivă 
Galați.

Gheorghe ȘTEFANESCU

DE SAH PE ECHIPE»
efectuată odată cu împărțirea 
echipelor în grupele prelimina
rii) programează miine, în pri
ma rundă, două meciuri „cheie*1, 
Ungaria — România și Danemar
ca — Elveția. (în ultima întîl
nire, la Olimpiada de la Nisa, 
— 4 mese — România a învins 
Ungaria cu 3—1). Luni echipa 
noastră este liberă, urmînd să 
întîlnească apoi consecutiv Da
nemarca, Belgia și Elveția.

Lotul român a plecat aseară, 
cu trenul, spre Montana-Crans 
însoțit de urările noastre de 
succes și speranțele de califi
care în faza finală a acestei 
mari competiții șahiste euro
pene.

RADIO DUMINICA 11 IKAUILJ între Qre|e 10 ,
desfățooră cea de o doua < 
Campionatului republican de 
scurte, in telegrafie, pe banda de 40 
m. Participă toți radioamatorii pose
sori de aparate de emisie-recepție. 
Regulamentul campionatului prevede 
realizarea unui 
de legături cu stații 
județe ale tării.

număr cit 
din cît

SCHI

volei. în 
echipei masculine a țării dv ?

— Este știut că japonezii au 
talie mai mică decit. de pildă, 
europenii. Pentru a suplini a- 
cest handicap, am acționat în 
direcția măririi mobilității, vi
tezei de execuție. Principalele 
noastre atuuri sînt mobilitatea, 
jocul variat, cu numeroase com
binații si— ambiția. In conse
cință, antrenamentele noastre 
sînt dure, iar concentrarea în 
timpul jocului este maximă.

— în voleiul modern există 
tendința de a juca după siste
mul 5+1. Ce sistem aplică na
ționala dv. ?

— Atîta vreme cit avem un 
jucător ca Nekoda, coordonator 
Si ridicător de talie mondială, 
aplicăm 
Cind 
cred 
2+4. 
mea 
sau 
ochii închiși titlurile mondial si 
olimpic. Nu mă îndoiesc că si 
dv., dacă ați avea un Nekoda, 
ați fi scutiți de emoțiile jocu
rilor de săptămina viitoare.

și noi sistemul 5+1. 
Nekoda se va retrage, 

că vom reveni la schema 
Dacă as avea în echipa 
doi trăgători ca Tutovan 

Dumănoiu. am cîstiga cu

— Deși pînă la Jocurile 
limpice mai sînt șase luni, 
putea încerca un pronostic 
ceea ce privește ierarhia 
a echipelor masculine la 
real ?

Cl
ăti 
în 

finală 
Mont-

— După părerea mea. 
echipa Uniunii Sovietice __
foarte puternică si greu de în
vins. Dar asta nu ne împiedică 
să sperăm si să luptăm cu in- 
dîrjire pentru victorie. Așadar, 
pentru locurile 1—2, confrun
tarea va fi, cred eu, între echi
pele U.R.S.S. si Japoniei. Lo
cul 3 poate aparține Poloniei. 
In continuare au sanse aproa
pe egale Cuba — un outsider 
tenace si in creștere valorică — 
Cehoslovacia si. bineînțeles. 
România. Jucătorii dv. sînt, la 
această oră. in progres față de 
felul cum s-au prezentat la eu
ropenele de la Belgrad, unde 
le-am urmărit evoluția.

acum 
este

Sever NORAN

ianuarie. 
$i 12, se 
etapă a 

i unde

mare 
multe

GRUP 
a

BohinJ (Iugoslavia) pentru a participa, 
în zilele de 13 și 14 ianuarie, la un 
concurs Internațional. Au făcut depla
sarea : Nicolae Dudu, Petre Ciobanu 
(seniori), Vilmo Tudor, Cornelia Mi- 
titelu, Marcela Țeposu ți Vasile Bâ- 
jenaru (juniori). Antrenori : Gheorghe 
Olteanu ți Ion Dudu.

UN 
DIȘTI

DE 
plecat

FON- 
la

GRUPA 1— 6

1. I.E.F.S. 23 22 1 1916-1410 45
2. Rapid 23 18 5 1613-1438 41
3. Politehnica 23 14 9 1645-1497 37
4. Olimpia 23 12 11 1553-1531 35
5. Univ. Timiș. 23 11 12 1 501-1510 34
6. ,U“ Cj-Nap. 23 8 15 1526-1663 31

GRUPA 7—12

Crițul 21
23
21
21
23
21

34
34

13 
ii
9
7
4
5

8
12
12
14
19
16

1421-1313
1357-1394 
1273-1279 30 
1131-1323 21 
1189-1522 27 
1280-1525 2«

7.
8. C.S.U.
9. Voința

10. Progresul
11. CSU Tg. M.
12. Sănătatea PI.

Golati 
Buc.

CONCURSUL REPUBLICAN

DE TENIS AL JUNIORILOR
(prin telefon de 
nostru). Ca a- 
larnă în ultimii 

ani, 'sala „Constructorul** din Hu
nedoara găzduiește din nou o im
portantă competiție de tenis. Este 
vorba de concursul republican 
„indoor**, rezervat juniorilor și ju
nioarelor.

La startul întrecerilor sînt pre- 
zenți 100 de băieți și fete, repre- 
zentind 15 cluburi, secții de tenis 
și asociații sportive din diferite 
localități ale țării. Se dispută pro
be de simplu, dublu și dublu mixt, 
pentru categoriile de vîrstă 15—16 
și 17—18 ani.

Cîteva rezultate. Băieți, 
ani : L. Mancaș (Tenis club 
rești) — S. Homorodean 
structorul Hunedoara) 6—4, 
T. Kadar (Dinamo București) — 
C. Ordeanu (Școala sportivă Cluj- 
Napoca) 6—2. 6—0 ; N. Stanciu 
(C. S. Tîrgoviște) — M. Poor 
(U. T. Arad) 7—5, 2—6, 7—G ; 17— 
18 ani : S. Zancu (Tot înainte 
București) — A. Ionescu (Școala 
sportivă Ploiești) 6—2, 6—2 ; S. Za- 
haria (Dinamo București) — L 
Crișan (U. T. Arad) 6—2, 6—1 ; R. 
Vintilă (Politehnica Cluj-Napoca) 
— A. Chivu (Petrolistul Cîmpina) 
4—6, 6—3, 6—2 ; fete, 15—16 ani : 
Marilena Totoran (Dinamo Bucu
rești) — Dorina Moldovan (Con
structorul Hunedoara) 7—5. 5—7,
6—4 ; 17—18 ani : Della Kăileanu 
(Tot înainte București) — Maria 
Benedek (Școala sportivă Tg. Mu
reș) 6—1, 6—0.

întrecerile continuă.

HUNEDOARA, 9 
Ia corespondentul 
proape în fiecare 
ani, sala ~

15—16 
Bucu- 
(Con- 
6—9 ;

I.
Ioan VLAD

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS,
ÎNAINTEA JOCURILOR DECISIVE

BRAȘOV, 9 (prin telefon). 
După încă o zi de întreceri viu 
disputate, oferind adesea un 
frumos spectacol sportiv, pri
mul nostru turneu internațio
nal de tenis „indoor" a intrat 
în faza penultimă, a semifina
lelor. într-o succesiune de pa
tru meciuri, pe distanța aproa
pe a 7 ore de joc, au fost de
semnați componenții acelui se
lect cvartet de jucători, care 
rămin în cursa pentru titlul de 
simplu. în rindul acestora, din 
păcate, se numără un singur 
tenisman român : fostul cam
pion Dumitru Hărădău.

în „deschiderea* 
sferturilor de 
Marcu a încercat zadarnic să 
treacă de 
sovietic, Konstantin 
Acesta — ocupant al 
doi în clasamentul unional — 
este posesorul unui joc în for
ță, punîndu-și în valoare ca
litățile fizice deosebite (1.92 m 
înălțime), dar și al unui stil co
rect de lovituri. Mai concentrat 
în setul al doilea. Marcu reu
șește să aducă jocul în tie
break, pe care însă îl pierde 
(4—7). Scor : 6—2, 7—6, pentru 
Pugaev.

O veritabilă demonstrație de 
tenis modern, specific jocului 
de sală, ne-au oferit-o prota-

reuniunii 
finală, Traian

redutabilul jucător 
Pugaev. 
locului

goniștii celei 
maghiarul 
cehoslovacul 
cuții rapide, 
tensitate constantă de la prima 
la ultima minge. A cîștigat Be
niyk cu 3—6. 7—6 (t.b, 7—4),
6— 3.

Viorel Sotiriu n-a vrut deloc 
să-și ia de la început rolul de 
învins în partida cu principa
lul favorit al turneului, Tho
mas Emmrich. Deși condus cu 
3—0 în setul doi, Sotiriu a știut 
să refacă handicapul, ca apoi 
să reușească un break în fina
lul setului. în ultima parte a 
jocului, Thomas Emmrich a ob
ținut, cu mai mult calm si dîr- 
zenie, dorita victorie : 6—3, 5—7,
7— 6 (t.b. 7—0).

în ultima întîlnire. Dumitru 
Hărădău l-a întrecut pe Toma 
Ovici cu 3—6, 6—3, 6—1.

Programul penultimei zile 
(n.r. — azi. ora 14,30) începe 
cu semifinalele de simplu 5 
Emmrich — Beniyk și Pugaev 
—Hărădău. Urmează semifinale
le de dublu. Duminică (de la ora 
9,30) se dispută finalele com
petiției.

Al

de-a doua partide, 
Janoș Beniyk și 
Jiri Granat. Exe- 
precise, joc de in-

Radu VOIA

Sportul] Pag, a 7-a



SPORTUL

LUPTĂTORII SOVIETICI, PRINCIPALI
FAVORIJI LA

II VOM 
INTiLNI 
LA 
MONTREAL

Ultima ediție a campionate
lor mondiale de lupte greco- 
romane a fost dominată cu au
toritate de sportivii sovietici, 
care au obținut nouă medalii, 
dintre care opt de aur, perfor
manță rar întilnită.

CATEGORIA 48 kg. Campion 
mondial al ultimelor trei ediții, 
Vladimir Zubkov (U.R.S.S.) : 
sportiv foarte înalt pentru a- 
ceastă categorie, învățătorul din 
Minsk posedă o bună tehnică și 
o mare viteză de execuție. Are 
27 de ani, .înălțimea — 1,61 m 
și greutatea reală de 54 kg. Slă
bind mult, către sfirșitul meciu
rilor, resursele fizice îi scad. 
Ultimele două ediții ale compe
tiției supreme le-a cîștigat cu 
destulă dificultate. In 1974, la 
Katowice; l-a întîlnit 
decisiv pe campionul Europei, 
Constantin Alexandru, in fața 
căruia n-a reușit nici un punct 
tehnic, amindoi concurenții fiind 
descalificați. Zubkov, avînd o 
situație mai bună pe parcursul 
competiției, s-a clasat pe pri
mul loc. La Minsk, în 1975, el 
a cîștigat discutabil, prin desca
lificarea iui Gheorghe Berceanu 
— campionul olimpic al catego
riei, atunci cind cei doi spor
tivi se aflau la egalitate de 
puncte tehnice : 1—1. în rîndul 
lavoriților se mai înscriu Ște
fan Anghelov (Bulgaria), Ferenc 
Sereș (Ungaria) și Salih Bora

în meci

„CUPA ELIBERĂRII
VARȘOVIEI' LA BASCHET

Kaunas 60—73București
In ziua a doua a turneului 

internațional de baschet mas
culin dotat cu „Cupa eliberării 
Varșoviei", selecționata Bucu- 
reștiului a fost întrecută de cea 
a orașului Kaunas cu 73—60 
(37—17). Cele mai multe punc
te : Popa 26, Căpușan 17 pen
tru București, Linkiavicius 20 
și Paulauskas 12 pentru Kau
nas. Alte rezultate : Helsinki — 
Phenian 81—69 (46—33), Varșo
via I — Moscova 92—89 (58 — 
47), Praga — Varșovia II 71 — 
61 (42—32). în semifinale vor
avea loc meciurile Varșovia I 
— Kaunas și Moscova — Praga.

(Turcia). Specialiștii apreciază 
că lupta pentru titlul olimpic 
se va da între V. Zubkov și re
prezentantul țării noastre (Gh. 
Berceanu sau C. Alexandru).

CATEGORIA 52 kg. Campion 
mondial, Vitali 
(U.R.S.S.). Și el 
înalt pentru cat. 
stilul, calitățile 
ciențele sale sînt asemănătoare 
cu ale lui V. Zubkov. în vîrstă 
de 26 de ani, dinamovistul din 
Ulianovsk rămîne unul 
favoriții categoriei. Baik Seong- 
Hun (Coreea de Sud) și Hiroia- 
ma Koitila (Japonia) — spor
tivi scunzi, puternici și foarte 
rapizi, excelenți în acțiunile de 
contraatac, sînt doi luptători 
care au apărut surprinzător în 
rîndul fruntașilor categoriei, 
deși niciunul dintre ei nu este 
tînăr (primul are 27 de ani, iar 
secundul 29). Chiar dacă nu s-a 
clasat printre primii șase, bul
garul Petr Kirov — de trei ori 
campion mondial și de două ori 
olimpic — nu poate fi omis de 
pe lista concurenților valoroși. 
Unul dintre învingătorii săi la 
C.M. de la Minsk este H. Koiti
la (Japonia). Bilal Tabur (Tur
cia) s-a clasat pe locul secund 
la C.M., mareînd, la 27 de ani, 
o evidentă ascensiune valorică. 
Cu toate că Nicu Gingă nu și-a 
putut reconfirma valoarea pe 
plan internațional în acest an 
(n-a luat parte ’ ~
el rămîne unul 
Iii pretendenți 
limpice.

CATEGORIA 
nul mondial, 
(U.R.S.S.) deține prima 
și în turneul olimpic. în vîrstă 
de 25 de ani, dinamovistul din 
Kiev se detașează printr-o forță 
și o viteză de execuție puțin 
obișnuite. Scund pentru această 
categorie (1,60 m), are brațe 
foarte puternice și o bună re
zistență în concurs. în imediata 
sa apropiere ca valoare se află 
fostul campion mondial Kazi
mierz Lipien (Polonia), inferior 
lui Davidian numai la capito
lul forță. In schimb, metalur
gistul polonez, in vîrstă de 26 
de ani, este rapid și dispune 
de o gamă mai variată de pro
cedee tehnice de atac. Nu tre
buie minimalizate nici șansele 
maghiarului Lăszlo Reczi (28 
ani) sau ale bulgarului Gheor- 
ghi Mirkov, sportivi clasați, ca 
și reprezentantul nostru Ion 
Păun, deseori în rîndul celor 
mai buni la diferite mari con
cursuri internaționale: Este o 
categorie cu mulți pretendenți 
la medalii, în care „sorții" pot 
juca un rol important.

Konstantinov 
luptător foarte 
52 kg, de altfel 
fizice și defi-

dintre

la C.E. și C.M.), 
dintre principa
la medaliile o-

62 kg. Campio-
Neison Davidian

șansă

Mihai TRANCĂ

BALADA BOXERULUI

discuri „Iu- 
Belgrad a 

lansat discul ce poartă 
titlul atit de puțin o- 
bișnuit „Baladă despre 
un boxer". Compozito
rul și interpretul este... 
fostul campion euro
pean Marian Beneș, cu
noscut ca un virtuos 
flautist.

Casa de 
goton“ din

PRIMELE MEDALII 
AVERY BRUNDAGE

LONGEVITATE 
OLIMPICĂ

Au fost decernate pri
mele medalii ale Fun
dației Avery Brundage. 
Potrivit dorințelor fostu
lui președinte al Comi
tetului Internațional O- 
limpic, distincțiile au 
revenit unor apreciați 
conducători de organis
me sportive. Au primit 
medaliile : Inger K.

PROGNOZE OLIMPICE PENTRU BIATLON
• Echipele favorite slnt, practic, cunoscute • Dispută sovieto-
finlandeză in proba individuală • Șansele sportivilor români

Dacă e 
imposibil, 
torii individuali ai 
olimpic și mondial, 
simplifică oarecum 
narea echipelor din 
alege campionii, 
prizele individuale fac deopotri
vă deliciul și legea marilor în
treceri ale discipiinei. în schimb 
pot fi numite cu precizie echi
pele dinăuntrul cărora se vor 
alege triumvirii podiumului. 
Valoarea, înalta valoare este 
circumscrisă intr-un perimetru 
bine cunoscut, spațiu în inte
riorul căruia pot interveni mo
dificări de poziții, dar în care 
pătrund destul de greu intrușii. 
Iată de ce e deasupra oricărei 
îndoieli faptul că marea bătă
lie olimpică pentru ștafetă (con
cursul pe 
principal 
Finlandei, 
mane, dar 
neglijabilă 
ci, României,
R.F. Germania. E aproape ex
clus ca viitoarele structuri me
daliate să se recruteze în afara 
acestor .echipe. Omogenitatea 
valorică a componenților, echi
librul dintre cele două spor
turi (tir și alergare) care alcă
tuiesc proba, experiența de con
curs acumulată în scurta isto
rie a acestei probe (introdusă 
în 1960), aria largă de recrutare 
și răspindire în țările respecti
ve sînt argumentele insurmon
tabile ale unei valori colective 
afirmate și menținute de-a 
lungul anilor. Ca ultim motiv 
în sprijinul celor afirmate am 
adăuga și faptul că, mai ales 
pe plan colectiv, dată fiind 
complexitatea probei, creșterile 
de valoare, modificarea rapor
tului de forțe este lentă și se
sizabilă din timp. Or, clasamen
tele ultimelor două campionate 
mondiale 
selva ’75) 
tră.

Riscăm 
proba individuală : lupta

greu, uneori chiar 
să prevezi invingă- 

biatlonului 
situația se 
în desem- 

care se vor 
Dacă sur-

echipe) se va da în 
între reprezentanții 
U.R.S.S., R.D. Ger- 
cu concurența deloc 
a echipelor Poloni- 

Norvegiej și ai

(Minsk ’74 și Anter- 
susțin prognoza noas-

un pronostic și în
pen-

Patru sportivi sovie
tici au reușit pînă acum 
să participe la 5 Olim
piade succesive, stabi
lind astfel un record 
valabil pentru U.R.S.S. 
Cei 4 sportivi sînt : să
ritorul în lungime Igor 
Ter-Ovanesian (1956— 
1972) și yachtmanii Fe
dor Sutkov (1952—1968), 
Timir Pineghin /1956— 
1972) și Konstantin Mel- 
gunov (1952—1968). Fru
moase probe de longe
vitate olimpică.

FOTOREPORTERI 
LAUREAȚI

Frith, președinta Fede
rației internaționale de 
tir cu arcul, Beppe Cro
ce, președintele Uniunii 
internaționale de yach
ting, Rene Frank, pre
ședintele Federației in
ternaționale .de ho
chei pe iarbă și Paul 
Libaud, președintele Fe
derației internaționale 
de volei.

O comisie de specia
liști al Asociației inter
naționale a presei spor
tive (AIPS), întrunită la 
Londra, a decernat pre
miile pentru cele mai 
bune fotografii sportive 
ale anului 1975. La cate
goria ,.alb-negru“. me
dalia de aur a revenit 
australianului James 
Fenwick, iar la catego
ria „color" premiul i-a 
fost acordat fotorepor
terului englez Tony 
Duffy.

INTR-UN MIC SAT...
(Cehoslova- 
este un să- 

de lo- 
loc, 

sezonului, 
turneu de

Drevenice 
cia de est) 
tuc cu doar 243 
cuitori. Aci a avut 
la sfirșitul 
tradiționalul
volei care este, proba
bil, și unul dintre cele 
mai mari din lume ! In 
două simbete și dumi
nici au venit să partici
pe la acest turneu 365 
de echipe, care au sus
ținut 647 de meciuri I

\""\\\\\\\\'

tru medalia 
noastră, se 
finlandez : 
chiar Suutarinen, 
forma care l-a consacrat, 
sovietic : Kruglov, Ușakov 
Biakov. Forma de moment 
bîndită pînă la J.O. va desem
na liderii de grup, între care 
se va da marea bătălie. Dacă 
sovieticii vor reuși să depă
șească tensiunea momentului — 
cum au făcut-o altădată — con- 
centrîndu-se în proba de tir, 
forța lor colectivă ar putea să 
le aducă succesul, în ciuda ex
cepționalelor individualități fin
landeze. Acest duel-derby va fi 
secundat de altele, nu mai pu
țin spectaculoase, pentru medalia 
de bronz și celelalte locuri 
fruntașe, dispută în care alături 
de reprezentanții R.D.G. : Sie
bert, Geyer, Bartnick sau Menz, 
norvegianul Svensberget, polo
nezii Zicba și Rapacz, un cu- 
vînt greu poate avea și cam
pionul român Gîrniță, liderul 
echipei. El are structura mora
lă și pregătirea psihologică pen
tru lupta și succesul la meda
lii ; este un trăgător de elită, 
cu rarisime ratări. Problema sa 
constă, credem, vis-ă-vis de

de aur, in viziunea 
va purta intre
Ikoia, Saira 

revenit
Și

HEIKKI IKOLA (Finlanda)

marii săi rivali, în găsirea a- 
celui ritm alert de alergare, 
superior obișnuințelor noastre, 
care să-i permită valorificarea 
preciziei tragerii în condiții bu
ne de timp de alergare. O dată 
acest echilibru stabilit, totul 
devine posibil.

Mihai BARA

PE GHEAȚĂ Șl PE ZAPADA
• în continuarea turneului

pe care-1 întreprinde în Ca
nada și S.U.A., echipa Aripile 
Sovietelor din Moscova a în
vins pe Red Wings Chicago cu 
4—2 (1—1, 3—0, 0—1) • Meci
amical la Berlin : Dynamo Ber
lin — Ceske Motor Budejovice 
4—4 (0—1, 4—2. 0—1).

★
• A continuat concursul 

la Trevisio (Italia). în proba
slalom special masculin victo
ria a revenit lui Bruno Nockler 
(Italia), urmat de compatrioții 
săi Tino Pietrogiovanna și 
Diego Amplatz. După această 
probă. în clasamentul general

de 
de

„Trofeul Sofia14 la volei

JUNIORII ROMANI LA PRIMA VICTORIE
telefon). In 

a „Trofeului 
juniorii români au re

SOFIA, 9 (prin 
cea de a treia zi 
Sofia44 _ 
purtat o frumoasă victorie în 
fața reprezentativei Poloniei : 
3—1 (8, —13, 0, 15). în primul 
set românii au dominat cate
goric. în setul al doilea, ei au 
fost conduși cu 8—1, au egalat 
la 9 dar, în cele din urmă, au 
pierdut la 13. Setul al treilea a 
fost cîștigat de juniorii români 
în mai puțin de 10 minute (!), 
fără ca polonezii să realizeze 
vreun punct. Foarte disputat a

Iată și o curiozitate sta
tistică : la cele 22 de 
turnee anuale de pînă 
acum, au participat 3 054 
de 
de

echipe din 12 țări 
pe trei continente !

CARTFA
SUPERVEDETELOR

La New York a apărut 
recent o carte intitulată 
„Super Stars”, consacrată 
vedetelor sportului mon-

gostini, a anunțat că în 
viitorul sezon va pilota o 
motocicletă aparținînd
mărcii „M. V. Agusta“. 
Agostini va participa la 
curse de 350, 500 și 750 
cmc. Transfer forțat, căci 
firma japoneză ,,Yamaha“, 
care furnizase lui Agostini 
mașinile pentru ultimele e- 
diții ale campionatului 
lumii, nu va mai figura 
în întrecere, în viitorul se
zon.
pe 
cu

„Ago” a mal alergat 
motociclete „Agusta", 

ani în urmă.

JOCURILE 
„NEOLIMPICE"

fost confirmată orga- 
unor Jocuri spor-

g
| 
f

fost ultimul set : după o serie 
de „cgaluri", românii au fost 
conduși cu 15—14 dar, printr-un 
splendid efort de voință, au e- 
galat și au cîștigat.- In toate 
meciurile susținute pînă acum, 
din echipa României s-a remar
cat Sorin Macavei, excelent a- 
tit în atac cit și în apărare, un 
bun coordonator al jocului în
tregii echipe.

Evoluînd în compania repre 
zentativei Cehoslovaciei, pre
tendentă la cîștigarea trofeului, 
junioarele românce au pierdut 
cu 3—0 (6, 10, 6), după un joc 
în care experiența învingătoa
relor și-a spus cuvîntul pe tot 
parcursul meciului.

Astăzi. in penultima zi a 
competiției, româncele vor juca 
cu reprezentativa R. D. Ger
mane, iar băieții vor întilni e- 
chipa Ungariei.

TOMA HRISTOV

dial din secolul nostru, se
lecționate însă din punc
tul de vedere al preferin
țelor publicului american. 
Astfel, peste 100 de super- 
vedete provin din basseball 
și fotbalul american. Din
tre atleți sînt citați Jesse 
Owens, Paavo Nurmi, E- 
mil Zatopek, 
mei și Abebe

Fapt curios, 
fotbalist este 
această carte, 
de brazilianul 
— de altfel - 
în prezent la echipa clu
bului „Cosmos" din New 
York. America de Sud mai 
este reprezentată de auto
mobilistul argentinean Ma
nuel Fangio și jocheul 
panamez Barulio Baeza.

Paavo Nurmi, 
Valeri Bru- 
Bikila.

un singur 
trecut în 
Este vorbo 
Pele, care 

— activează

„ON REVIENT..."

Campîonul mondial de 
motoclcllsm la clasa 500 
cmc, italianul Giacomo A-

A 
nizarea ___
tive mondiale la discipline 
neolimpice, prima ediție 
urmînd să se desfășoare 
în anul 1977. Pînă în pre
zent și-au dat avizul fede
rațiile de basseball, cultu
rism, karate, schi nautic, 
golf, tenis.

Se crede că și federa
țiile de tenis de masă și 
squash vor participa la 
aceste jocuri inedite, pen
tru a căror găzduire can
didează orașele Detroit, 
Ciudad de Mexico, Ryad și 
Philadelphia.

Ben Weider (Canada), 
președintele Federației in
ternaționale de culturism, 
unul dintre membrii comi
tetului de organizare a 
locurilor sportive mon
diale, a declarat că nu 
este vorba de a concura 
Jocurile Olimpice, ci de 
a oferi un spectacol la cel 
mai înalt nivel în sportu
rile mai puțin cunoscute 
marelui public.

al „Cupei Europei*4 conduc E. 
Pargaetzi (Elveția) și Karl An
derson (S.U.A.) cu 50 p. 
• „Sâptămina schiului de fond4* 
a continuat la Vallelunga (Ita
lia) cu ștafeta 3x10 km bărbați 
în care victoria a revenit echi
pei R. D. Germane (Meinel, 
Grimmer, Klause) cu lh55:25,8, 
urmată de Italia — lh 57:39,6, 
R.F. Germania — lh 59:18,2 șl 
U.R.S.S. — lh 59:21,7. Proba fe
minină de ștafetă 3x5 km a 
fost cîștigată 
Germane cu
Vineri, în cadrul „Cupei Mon- 
diale“ la schi, proba masculină 
de coborîre desfășurată la Won- 
gen (Elveția) a fost cîștigată 
de italianul Herbert Plank, în 
2:08,48 (pîrtia a măsurat 3 450 
m). Proba feminină de slalom 
uriaș disputată în Elveția, la 
Meiringen, a revenit austriecei 
Monica Kaserer, în 1:20,71. în 
clasamentele Cupei Mondiale44, 
la masculin conduce Piero Gros 
(Italia), iar la feminin Bcrna- 
dett Totschnig (Austria).

de echipa R.D. 
lh 07:22,6. •

OLIMPICII CANADIENI
SE PREGĂTESC

ÎN CUBA SI S. U. A.
țării gazdă 
în vederea

J. O. de

Și reprezentanții 
se pregătesc intens 
apropiatei ediții a 
vară. Astfel, în scurtă vreme, 
o delegație de 50 de sportivi, 
însoțiți de tehnicieni și medici, 
se va deplasa în Cuba pentru 
antrenamente și schimburi de 
experiență cu sportivii cuba
nezi.

Tot în vederea unei cit mai 
bune reprezentări a tării gaz
dă la J. O., un numeros grup 
de atleți canadieni va efectua 
un stagiu de pregătire în sudul 
Statelor Unite.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • în grupele sfertu

rilor de finală ale C.C.E., mascu
lin : Real Madrid — Maccabi Tel 
Aviv 125—78 ; B. C. Lugano — 
Forst Cantu 88—96 ; Racing Ma
lines — Akademik Sofia 103—81 ; 
feminin : Vozdovac 
Praga 65—97 ; U. C. 
Ferrand — Geas Sesto 
vanni 82—45.

HANDBAL « Finala ________
masculin de la Eskilstuna (Sue
dia) se va disputa între selecțio
natele U.R.S.S. și R. D. Germane, 
cîștigătoarele celor două grupe 
preliminare. în ultimele jocuri : 
U.R.S.S. — “ " " ................
(10—7) ; R. 
nia 25—24 
Luka, în | 
sferturile 
(masculin) : 
28—21 (15—9) ;
nuarie, la Alicante. • In C.C.E. 
(f) : H. G. Copenhaga — Valur 
Reykjavik 10—9 (în tur 12—7).

ȘAH « în runda a 9-a a tur
neului de la Hastings, Wolfgang 
Uhlmarin l-a învins în 39 de mu
tări pe William Hartston, Brons
tein a cîștigat la Keene, Miles la 
Beilin, Hort la Sosonko și Sigur- 
jonsson la Kaplan. A fost con
semnată remiza în partidele Jan
sa — Bisguier. Nunn 
Korcinoi — Taimanov. 
ment : Uhlmann (R.D.G.) 
Bronstein (U.R.S.S.) 6i/<

6 p.
etc.
Hobart 
meciul 
Australiei și In-

Sparta 
Clermont 
San Gio-

turneului

F. Germania 19—16 
Germană — Polo- 

(13—14). a La Banja 
primul meci 
de finală ale

: Borac — Alicante
returul la 18 ia-

R. 
D.

pentru 
C.C.E.

Cunoscutul atlet columbian 
Victor Mora, ciștigătorul re
centului cros de la Sao Pau
lo, a declarat : „La J. O. de 
la Montreal voi lua startul 
numai in proba de 10 000 m. 
Nu voi mai repeta greșeala 
comisă la Olimpiada tic la 
Miinchen, cind am participat 
și ia maraton, rezultatele ne- 
flind pe măsura aspirațiilor 
mele de atunci. Voi concura 
in proba de maraton la J. O. 
de la Moscova, cind voi avea 
virsta de 35 tie ani și voi 
dispune de o experiență a- 
decvată unei curse atit de 
dure".

(Cehoslovacia)
(U.R.S.S.) 5i/, p

TENIS A La 
fia) a început 
dintre echipele

— Stean și
In clasa-

7 p. 
p, Hort 

Korcinoi

(Austra- 
de tenis

doneziei, contînd ca semifinală a 
zonei asiatice a „Cupei Davis". 
După prima zi, gazdele conduc 
cu 2—0 • Turneul de la Mon
terrey (circuitul W.C.T.) a pro
gramat optimile de finală : Ge- 
rul-aitis — V. Amritraj 6—4, 6—0 ; 
Solomon — Case 7—6, 
e La Columbus, tot în 
W.C.T. : Ashe 
6—1 ; Okker — 
Pattison
G—3 ; Stockton 
Drysdale

TENIS DE MASA
campionatelor internaționale ale 
Angliei : Anglia — Suedia 3—0 
(masculin) și Suedia — Ceho
slovacia 3—2 (feminin).

2—6. 7—6. 
cadrul 

Hewitt 6—2, 
Martin 6—4, 7—5 ; 

Alexander 7—6, 6—7, 
Cox 6—4. 6—0 ; 

Ralston 6—2, 6—‘.
In finalele
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