
NOI CONSTRUCȚII SPORTIVE
LA SINAIA Șl BRAȘOV

Apropiatul Congres al Consi
liilor populare județene și al 
președinților consiliilor popu
lare. eveniment 
ple semnificații 
cial-economică 
mină pretutindeni în țară 
mobilizare a energiilor oameni
lor muncii in îndeplinirea sar
cinilor economico-sociale. Noi 
obiective de larg interes cetățe
nesc. școli. grădinițe, spitale, 
complexe comerciale, case de 
cultură. îmbogățesc în fiecare

cu multi- 
în viața so- 

a țării, deter- 
o

an peisajul edilitar, contribuind 
Ia ridicarea nivelului vieții ce
tățenilor.

în această direcție se înscriu 
și modernele edificii ale sportu
lui înălțate la Ploiești, Timi
șoara. Bacău, Iași. Galați și în 
alte orașe. De curind, în jude
țele Brașov și Prahova au fost 
date în folosință două noi ase
menea obiective : pirtia de bob 
de Ia Sinaia și Sala sporturilor 
din

ZIAR AL

I

PROLETARI DIN TOATE TARILE.

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Brașov. concursul inkrnotioiial de Diatlon „Cupa PoituiiT
O LUCRARE UNICAT PIRTIA DE 3OS

La Sinaia, In zona Cota 1400 
— Furnica s-a realizat, pentru 
prima oară în țara noastră o 
pirtie de bob betonată. Constru
ită după proiecte realizate la 
Institutul de proiectări „Bucu
rești" (șef proiect : ing. M. 
Gavrilescu), pirtia de bob. în 
lungime de 1500 m, se înscrie 
în planul reușitelor. Inginerul 
Constantin Gherasim de la 
T.C.M.M. București, întreprin
dere care 
iectul, ne 
caracterul 
stri'.cția a

Gherasim 
București, i 
a materializat pro- 

spunea că : „prin 
ei de unicat, con- 

i necesitat un lu-

atent în toate fazele, în- 
trasare și termi-

cru 
cepînd de la 
nînd cu ultimele finisaje. Sin- 
tem siguri că am reușit să o 
facem bine, iar primul bob 
care va coborî pe pirtie sperăm 
să confirme aceasta". Dificultă
țile impuse de construcție au 
necesitat mobilizarea multor 
specialiști, printre aceștia aflîn- 
du-se ing. Dumitru Tăzlăoanu 
— șeful șantierului, ing. Marin 
Buga, ing. Gheorghe Bogatu.

(Continuare in pag. 3)
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Ieri, la Breaza, jucătorii echipei Politehnica Iași au început 
sprinturile de iarnă, cu gindul la retur. Foto : Dragoș NEAGU

Citiți în paginile 4—5 • Reportaje, articole, interviuri, știri din activitatea 
fotbalistica © Despre .importanța perioadei pregătitoare • Primul reportaj din 
seria dedicată antrenamentelor echipelor de Divizia A : astăzi, F. C. Olimpia 
Satu Mare © Interviu cu internaționalul Marcu • Vești, comentarii, corespon
dențe din activitatea internațională.

Tw?ul României^ in Sile

Nu ne făcusem iluzia, desi
gur, că intr-un oraș care nu are 
incă o sală de sport adecvată 
și nici măcar un medic spor
tiv (deși are un cabinet în ca
drul modernului spital abia 
inaugurat), sportul de perfor
manță ar fi la el acasă. Bilan
țul lui ’75 este, de altfel, mo
dest ; un loc 3, obținut de Paul 
Filipescu, la campionatul națio
nal de motocros, ș‘i poziția a 
5-a ocupată de Liceul forestier, 
în cadrul pentatlonului atletic 
școlar. în inima Gorjului, or
nată atît de frumos cu Coloana 
infinitului, sportul prezintă ur
mătoarea panoplie : o parti
cipantă în Divizia B, la handbal 
masculin — Știința-învăță- 
mînt ; în Div. C la fotbal — Ci- 
mentul-Victoria ; campionatul 
județean, disputat pe șapte 
ramuri ; atletism, fotbal, hand
bal, volei, popice, șah, tenis de 
masă ; campionatul republican 
al juniorilor și școlarilor, atacat 
de Școala sportivă la baschet și 
volei, și de liceul „Tudor Vla
dimirescu" la volei masculin. 
In fine, campionatul municipal, 
care înglobează 19 echipe la 
tenis de masă, 14 la tenis de 
cîmp, cîte 8 la volei și baschet, 
14 la handbal. Și secția moto a 
asociației I.T.A. Altfel zis, cam 
1 000 de băieți și 300 de fete 
practică organizat sportul în 
municipiul Tg. Jiu. îl practică, 
cum am văzut, la nivele com- 
pfetiționale- nepretențioase și pe 
o bază materială însumînd 5 te
renuri de fotbal, 4 de handbal, 
tot atîtea de volei și baschet, 3 
popicării cu cite 2 piste, 6 te
renuri de tenis de cîmp, sălile 
de sport ale liceului „Tudor

PROBA INAUGURALĂ: 20 km
Participanții au

traseului
efectuat ieri recunoașterea
și reglarea armelor

BRAȘOV, ÎS (prin 
Concursul internațional 
tlon dotat cu „Cupa Poiana" de
butează simbătă cu proba indi
viduală 20 km, urmată duminică 
de ștafeta 4X7,5 km. L,a Poiana 
Brașov au sosit toate echipele 
participante, definitivîndu-se și 
înscrierile individuale. Astfel, 
sintem informați că vor lua 
startul următorii coneurenți : 
BULGARIA — Hristo Madja- 
rov. Ilia Todorov, Mihail Kadcv 
(antrenor Vasil Vasilovski) ; 
DINAMO MOSCOVA — Alek
sandr Selifonov, Agu Ghemmu, 
Bahir Hasanov (antrenor Niko
lai Zaharov); CEHOSLOVACIA
— Dușan Simocko, Jaroslav 
Kamensky, Milan Zalepa, Ja
romir Simonck, Jiri Petrus (an
trenor Lubos Haeek); IU
GOSLAVIA — Slavko Premoze, 
Boris Kozinc, Bozo Kordez, Ma
teus Kordez; R.F. GERMANIA
— Wolfgang Mayer, Alois Witt
mann, Georg Hofreiter, Karl 
Becker (antrenor Brigitte Ben- 
tele); ROMANIA — Nicolae 
Cristoloveanu. Gheor -,he Duca, 
Gheorghe Gîrniță, Victor Fon
tana, Cornel Mandruș și Gheor
ghe Voicu (antrenori Costică 
Tiron și Marcel Stuparu).

în afara echipelor de 
sus vor mai lua startul 
culorile cluburilor și asociați
ilor din care fac parte) cîțiva 
dintre cei mai buni schiori bi- 
atloniști. printre care amintim 
pe Ion Mirza, Dumitru Drăghici 
și Victor Dihoi de la A.S. Ar
mata Brașov. Nicolae Veștea, 
Ioan Țeposu și Ferenc Foriko 
de la Dinamo și alții.

telefon). 
de bia-

mai 
(sub

LA TG. JIU PERFORMANȚA
ȚINE DE PERSPECTIVA

Se caută o altă Nadia Comaneci Cicliștii din Gorj

Vladimirescu" și ale Școlii spor
tive, sălița Școlii generale nr. 
3. Acestea sînt cifrele, puse cu 
amabilitate la dispoziție de se
cretarul C.J.E.F.S., Ion Corlan. 
Iată și o fotografie, pe care 
ne-o întinde mîndru fostul 
campion național de juniori la 
săritura în lungime, metodistul 
Manole Băloi, înfățișind o am-> 
plă și atent regizată demon
strație de gimnastică în grup, 
prezentată la deschiderea anu
lui de învățământ. Cifrele și fo
tografia spun destul, dar nu 
totul, iar noi ne-am propus să 
măsurăm pulsul sportiv al a- 
cestui oraș fără sport de per
formanță surprinzîndu-i mo-

în sala
Floreasca II

Programul întrecerilor 
următorul: simbătă ^ora 
proba de 20 km; duminică ora 
9’30: ștafeta 4X7,5 km; dumini
că ora 12: festivitatea de pre
miere.

în vederea participării 
întreceri, toți concurenții 
efectuat în cursul zilei de 
neri recunoașterea traseului 
fond, precum și trageri pentru 
reglarea armelor în Doligon.
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Mihai BARĂ
Victor Fontana candidează la 
un loc in echipa de ștafetă a

României pentru J.O.

Astăzi și mîine, pe patinoarul „23 August"

MECIURILE DE HOCHEI ROMANIA -UNGARIA,
TEST IMPORTANT

Astăzi și miine echipa repre
zentativă de hochei susține în 
compania echipei Ungariei ul
timele partide de verificare pe 
teren propriu înaintea plecării 
la Jocurile Olimpice de 
de la Innsbruck.

Lotul s-a înapoiat joi 
din Cehoslovacia unde 
nit in trei meciuri (disputate 
în patru zile) 
mație locală

iarnă

a
seara 
întil-

de
puternica for- 
Liga I, V.Z.K.G.

ÎNAINTEA 10
hocheiștii noștri 
mulți adversari 
decit echipa din,

Jocurile cu echipa Ungariei 
(care a sosit în Capitală și s-a 
antrenat, ieri dimineață, pe pa
tinoarul ,,23 August") se anunță 
interesante, deși adversarii noș
tri evoluează în grupa C a 
campionatului mondial. Hoche
iștii maghiari se disting prin- 
tr-un patinaj bun, prin tehnică

nu vor întilni 
mai puternici 
Ostrava.

uoru Tureanu, nr. 1

rnentele specifice, într-un sfîrșit 
de săptămină la finele vacanței 
școlare. Știam, doar, că pășim 
intr-un perimetru care a născut 
talente autentice ale sportului 
nostru : fotbaliștii Curcan, Tîl- 
vescu, Răceleșcu, antrenorul 
Cernăianu, sulițașii Gh. Popes
cu și Gh. Zamfir, voleibaliștii 
Pavel și Crivăț, luptătorul Alio- 
nescu, șahistul Emil Ungu-
reanu...

Ne îndreptăm spre una dintre 
popicării, cea de la „Flacăra",

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2)

al atacului echipei noastre, in acțiune. 
Ostrava. Antrenorul Ștefan Io- 
nescu se declară, în general, 
mulțumit de evoluția elevilor 
Săi care — deși au pierdut cele 
trei întîlniri — au prestat un 
joc bun, spectaculos, au atacat 
cu îndrăzneală, fiind întrecuți 
abia în finalul partidelor prin 
plusul de experiență și de con
diție fizică al adversarilor. Ori
cum, alegerea unui sparring
partner valoros, exigent și foar
te serios, a constituit un lucru 
bun și util. Probabil că în gru
pa B a campionatului mondial

și — mai ales — prin contra
atacuri — care constituie prin
cipala lor armă tactică. întîlni- 
rile dintre formațiile României 
și Ungariei s-au caracterizat 
totdeauna printr-o dispută echi
librată. Anul trecut, la Buda
pesta și Dunaujvaros, hocheiștii 
noștri au învins, după jocuri 
foarte strînse, cu 6—5 și 6—3.

Dincolo de rezultatul tehnic 
al întîlnirilor de astăzi și mîine 
(care, fără îndoială, nu poate fi 
indiferent) ne interesează, în 
măsură egală, modul în care 
s-a omogenizat echipa și — în 
special — randamentul ei în a- 
părare, compartiment socotit ca 
deficitar.

Ambele partide încep la ora 
18 și vor fi conduse de un cu
plu de arbitri polonezi.

Protagoniste, echipele
Sezonul competițional intern 

de scrimă se va inaugura as
tăzi în Capitală (sala Floreasca 
II de la orele 8) odată cu în
trecerile din cadrul Diviziei A 
de spadă și sabie. Primii care 
vor intra pe planșă vor fi spa
dasinii, urmînd ca de Ia orele 
14 competiția să fie continuată 
de sabreri. Apoi, duminică, 
„rundă" comună pentru trăgă
torii ambelor probe.

Cine participă la actuala edi
ție a primei divizii ? La spadă 
vor fi prezente două formații 
din Capitală, Steaua și I.E.F.S. 
(primele clasate în această or-

tic spiidd și sabie
dine la ediția precedentă a 
competiției) și alte patru din 
țară — C.S.U. Tg. Mureș, Elec
troputere Craiova, C. S. Satu 
Mare și Farul Constanța.

în cazul probei de sabie, clu
burile bucureștene sînt repre
zentate prin trei’ echipe — 
Steaua, I.E.F.S. și Dinamo, ce
lelalte competitoare fiind Poli
tehnica Iași, Tractorul Brașov 
și C.S.M. Iași.

Pentru ambele probe, o ob
servație comună : un sensibil 
echilibru valoric este de anti
cipat intre sportivii echipelor 
campioane (Steaua) și cei ai

formațiilor care aspiră la pozi
ții de frunte la actuala ediție a 
competiției. Aceasta ca urmare 
a sporirii maturității unor tră
gători precum și a bunei lor 
pregătiri efectuate încă de la 
jumătatea lunii decembrie a a- 
nului trecut. Sînt așteptate cu 
un legitim interes îndeosebi 
meciurile dintre Steaua — 
I.E.F.S., Electroputere — C.S.U., 
I.E.F.S. — Farul, Steaua — 
C.S.U. la spadă, Steaua — Poli
tehnica, Tractorul — I.E.F.S.,
Politehnica — Dinamo și Steaua 
— I.E.F.S. în care învingătoare
le pot lua serioase opțiuni, în
că din etapa inaugurală, pentru 
locurile fruntașe.

C. M. feminin de șah

TURNEU DL BARAJ
LA TiniȘOARA

Timișoqra, începe meciul 
baraj pentru desemnarea 

t_____ ~t__ ‘ 's inter
zonale din cadrul campionatului mon
dial feminin de șah. La întrecere 
participă .maestrele internaționale 
Suzana Makaî (România). Maria Po- 
rubszki (Ungaria) și Hanna Hartston 
(Anglia). Se va juca dublu tur. Arbi
trul concursului este maestrul N. Ilijin.

Lunî, Io 
turneu de ------ , .
unei participante la turneele



COMPETIȚII DE MASĂ ÎN CAPITALĂ
Din numărul mare de manifestări sportive ce vor avea 

loc la sfîrșitul acestei săptămîni în Capitală, multe sînt 
organizate în cadrul competiției de masă cu caracter re
publican „Cupa tineretului". Iată cîteva dintre întrecerile 
sportive organizate în Sectorul I : la tenis de masă, șah, 
volei, handbal, baschet, tenis și fotbal, duminică dimi
neață, în multe școli generale (nr. 4—6—8—11—17 ș.a.) 
și licee (nr. 21—24—28, Economic) ; sectorul 2 : baschet, 
volei, șah și tenis de masă, tot duminică, ora 9, la Clubul 
Electronica ; sectorul 3: întreceri de tenis de masă la 
șc. gen. 46, liceul de Mecanică Fină și Căminul de nefa- 
miliști în zilele de sîmbătă și duminică ; sectorul 4 : te
nis de masă și șah la patru școli generale, duminică di
mineața ; sectorul 5 : atletism la șc. gen. 190, duminică 
ora 9,30, handbal în sala Olimpia (ora 15) ; sectorul 6 : 
numeroase întreceri la tenis de masă și șah organizate 
la cluburile întreprinderilor Tricodava, ITA, Aurora, Tî- 
năra Gardă ; sectorul 7 : întreceri sportive, în toate uni
tățile școlare din raza sectorului. Șah, la cluburile Elec
tra și Ecran ; sectorul 8 : astăzi, tenis de masă la I.U.P.S. 
Chitila și liceul mecanic nr. 15, fotbal la baza Cireșarii. 
în toate sectoarele întîlnim și alte manifestații sportive 
dotate cu tradiționala „Cupa Unirii". Iată cîteva dintre 
acestea, disputate astăzi și mîine. la șah (în sala M.I.C. 
M.G.), tenis de masă (sala Agricultori), popice (sala Bere 
Grivița), tir (poligonul Herăstrău). Mai remarcăm o du
minică cultural-sportivă la liceul I. L. Caragiale și „-Cro- 
sul Unirii1', pentru elevi, în parcul I.O.R.

UN RODNIC BILANȚ 
PENTRU EDITURA 

SPORT-TURISM
Ieri, la sediul C.N.E.F.S., Edi

tura sport-turism a făcut bilan
țul producției sale editoriale în 
1975, bilanț care a ilustrat preo
cuparea tot mai intensă ca lu
crările din acest domeniu să sa
tisfacă atît exigențele specia
liștilor, cit și pe cele ale sim- 
patizanților sportului și turis
mului. Cele 112 titluri, tipărite 
în peste 1 800 000 de exemplare, 
sînt o dovadă elocventă a in
teresului cu care este privită 
cartea de sport și de turism. 
Dintre cele mai reprezentative 
lucrări — fără pretenția de a 
le enumera pe toate — amin
tim : „Metodica educației fizi
ce", „Jocurile Olimpice. Parti
ciparea sportivilor români", 
„Șahul pentru începători", 
„Cinci ani cu Belnhegor", „At- 
hlos", colecțiile „Munții noștri", 
„Ghiduri turistice județene", 
„Mie îndreptar turistic", „Ma
pamond" ș.a.

De altfel, aparițiile din 1975 
s"b egida Editurii sport-turism 
reprezintă, totodată, și o invi
tație de a-i urmări, cu același 
interes, activitatea și în 1976.

Cartea profesoarei Elvira Simio- 
nescu, „Educația fizica pentru cla
sele de fete", apărută recent în 
Editura didactică și pedagogică, 
este un atestat neîndoios al inte
resului manifest de care se bucu
ră multitudinea de probleme ri
dicate de aspectele metodice ale 
predării educației fizice în școală. 
Avenția este reținută 
sebit și de faptul că

în mod deo- 
sfera de cu-

prindere a îndrumătorului vizează 
o tendință de particularizare sub 
diverse unghiuri de vedere a edu
cației fizice pentru clasele de fete, 
unde nu există o zestre prea bo
gată în materie de publicații. De 
altminteri, in sprijinul acestei aser
țiuni stă solida documentare, com
petența și bogata experiență a 
autoarei, complexitatea și diversi
tatea problemelor abordate, strînse 
într-un tot unitar. Plecînd de la 
ideea că drumul, adeseori anevo
ios, spre perfecțiunea 
ore un scop în sine, ci se răsfrîn- 
ge pozitiv în formarea personali
tății omului, permîțindu-i acestuia 
o mai puternică ancorare în rea
litățile vremurilor noastre, dîndu-i 
sentimentul de utilitate sociolă, se 
ajunge la o interpretare diferen
țiată, reliefîndu-se convingător 
particularitățile specifice în acti
vitatea cu fetele. Arsenalul meto
dic judicios indicat, materialul fap
tic didactic prin natura lui, in
genios selecționat în argumentările 
folosite, exemplificările prin sche
me și ilustrații sînt numai o parte 
din atributele volumului, conceput 
cu rigorile unei lucrări metodico- 
științifice, care devine indiscutabil 
în m'na profesorilor de educație 
fizică un valoros instrument de lu
cru. (lector univ. N. VERDEȚU — 
I.C.P.P.D. București).

fizică nu

AGENDĂ SAHISTĂ
PETROLUL PLOIEȘTI, 

ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA

Formativ ploiesteană PETRO
LUL s-a deplasat la Budapesta 
întilnind într-un meci la 8 table 
(6 seniori, un junior, o junioară) 
dublu-tur, echipa locală GANZ 
VILLAMOSSAGI. Șahiștii români 
au obținui victoria cu scorul ge
neral d? 10—6 (5l/a—2V2 Și
4V2—3‘/2). Cele mai bune rezultate 
(2 puncte) le-au realizat M. Vit 
si E. Macarie. Cite 1V2 puncte au 
înscris maestrul international C. 
Partoș (la prima masă), junioa
ra Viorica Ilie si iuniorul A. Ne- 
Eulescu.

„CUPA VACANȚEI"

Consiliul municipal al organi
zației pionierilor din Timisoara 
si C.J.E.F.S. Timiș au organizai 
la centrul de șah al clubului 
Medicina un foarte reușit con
curs pentru copii, dotat cu ..CU
PA VACANTEI" La întreceri au 
luat parte 44 de concurenți 
(elevi si eleve) reprezentând ma
joritatea școlilor orașului. După 
dispute interesante, victoria în 
întrecerea fetelor a revenit mezi
nei competiției. Otilia Ganț —

7 ani!, elevă in clasa a n-a a 
Scolii generale nr. 13, si Rodicăi 
Filimon (din clasa a VIII-a a 
Scolii generale nr. 4) care au 
acumulat același număr de punc
te. Au urmat: Valentina Cortura-
che (din cl. a VlT-a a Șc. gen nr. 
11) și Violeta Milutin (din cl. a 
Vi-a a Liceului C.D. Loga). Doi 
învingători au fost si în întrece
rea băieților: Alin Ardelean (Lie

C.D. Loga) sl Dorin Moise (Șc 
gen. nr. 18), urmați de Călin 
Dragomirescu (Lie. C. D. Loga),
Dan Mituletu (Sc. gen. nr. 16) și 
Călin Ardelean (Șc. gen. nr. 19). 
In fotografia de mai sus. Otilia
Gant (dreapta) în timpul partidei 
decisive cu Violeta Milutin.

Ion OARGA, coresp.

JUNIORUL N. BARBU, 
PE PRIMUL LOC LA BRATISLAVA

ROMÂNI PE ȘAPTE CONTINENTE
Te-lui Val. 

șapte con-
Noua lucrare a 

belea, „Români pe 
tinente“, apărută recent în E- 
ditura sport-turism, reprezintă 
continuarea unor mai vechi 
preocupări, reflectate cu ani 
în urmă de volumul „Străbă- 
tînd lumea". Actuala carte, 
după mărturisirea autorului, 
își propune să prezinte „date 
și aspecte din viața și activi
tatea exploratorilor și călăto
rilor români care, de-a lungul 
veacurilor, au întreprins cerce
tări consemnate in literatura 
de specialitate de circulație 
mondială, au deschis ferestre 
spre lumea înconjurătoare în 
paginile memorialisticii româ
nești de călătorii, au ajutat 
prin Deregrinările lor peste ho
tare la o mai bună cunoaștere 
pe mapamond a poporului ro
mân și a valorilor sale spiri
tuale". Așadar, iată firul călă
uzitor al acestei cărți, care pre
zintă contribuțiile românești la 
eforturile de cunoaștere a Ter- 

SIMBĂTA DUMINICĂ

români pe șapte 
continente

rei. circumscrisă în timp dc la 
Spătarul Milescu la Expediția 
română transafricană din 1970.

„TURUL ROMÂNIEI
(Urmare din pap. 1)

căutînd din ochi mesele acelea 
pentru tenis de masă despre 
care auzisem, făcute din beton 
și presărate printre blocuri, dă
ruite, în număr de 76, copiilor 
de către C.J.E.F.S. și Consiliul 
popular municipal. Iată una, 
iat-o și pe a doua, ne răsar în 
cale, de după ziduri, de după 
copaci, și în jurul fiecăreia ro
iesc băiețandri îmbujorați de 
mișcare și aer, cu palete în 
mîini. întrerupem un strașnic 
meci de „dublu“ și notăm nu
mele „protagoniștilor", repre
zentanți în coloanele ziarului 
nostru ai tuturor prietenilor lor 
care își pasează de dimineață, 
pînă seara tîrziu, la lumina fe
linarelor, micuța minge de ce
luloid : Claudiu Manea, Salva
dor Călinoiu, Dan Geamănu și 
Costinel Duțu... La popicăria 
„Flacăra", 4 juniori se antre
nează cu sîrg. Sub privirile 
noastre, „trage" Septimiu Maier 
și popicele izbite în plin se ri
sipesc ca niște așchii inofen
sive...

Ne încrucișăm drumurile cu 
strungarul Gheorghe Adam. 
Știm despre el că este un fel 
de... Don Quijotte al sportului 
cu pedale. Și-a aplicat într-o zi 
Ia bicicletă patru bidoane etan
șe și a ajuns, pe Jiu, cu hidro
bicicleta, pînă la Craiova, sub 
privirile consternate ale pesca
rilor, în vreme ce femeile care 
înălbeau rufele își scuipau în 
sin. în altă zi și-a pus patine 
la roata din spate, brăzdînd lu
ciul înghețat al unui lac. Cert 
este că a făcut 12 prozeliți pen
tru cicloturism. El însuși, pe 
locul șase, în 1974, în campio
natul național de ciclocros (ca
tegoria oraș) a „scos", în ace
lași an, un campion, pe tînărul 
candidat la studenție Gh. Po
pescu, după ce, în 1972, îl suise 
pe . Nicolae Topală pe treapta a 
treia a podiumului de premie
re. Dintre băieții lui, Valentin

ÎN FILE DE REPORTER
Negrcscu și-a luat cîndva ini- 
ma-n dinți și a bătut la ușa 
clubului Steaua. Prestigiosul 
club bucureștean l-a pus la în
cercare și l-a oprit în secția sa 
de mare performanță...

Week-end voleibalistic în sa
la liceului „Tudor Vladimires- 
cu“. în două zile, patru me
ciuri, cel mai încleștat dintre 
ele — și la un nivel valoric 
mulțumitor — fiind acela dintre 
Voința și liceul Tudor Vladi- 
mirescu. La aceleași ore, bas- 
chctbaliștii de la Școala spor
tivă disputau un turneu, dinco
lo de fruntariile județului, la 
Craiova...

Ținta noastră, stadionul Vic
toria. în gura stadionului, pe 
marginea patinoarului natural 
din „orășelul copiilor", un băie
țel cu patinele pe umăr aruncă 
înciudat cu pietre în pojghița 
care se fringe. Stadionul este 
gol. Ba nu ! Pe turnanta pistei, 
brumată cu zăpadă, sînt 7 gîze 
albastre. In treninguri impeca
bile, 7 fetite da 7 ani execută 
cu mare dezinvoltură ronde 
11 icuri în torent, salturi în mi
nă, șuruburi de 360 de grade. 
Le supraveghează doi profe
sori : Jeana Preduț și Gheorgfie 
Ecobovici. Ultimul a revenit, 
de la Baia Mare, pe meleagu
rile natale, hotărit să înființeze, 
după modelul soților Karoly, o 
secție de gimnastică de mare 
performanță, o trambulină pen
tru o altă Nadia Comaneci. A 
selecționat aceste 7 fetițe din- 
tr-un total de 500 de școlărițe 
dintr-a întîia. Profesorul Eco
bovici este tînăr, dinamic, în o- 
chii ca_ două picături de smoa
lă joacă o flacără pătimașă. Ge
ta Barna, Liliana Simeria, Da
niela Grama, Carmen Nidu, 
Anda Popeangă, Cristina Pop, 
Mirela Ileanu, par mici jucă
rii mecanice care nu se tem de 
forța gravitațională. Toate o 
iubesc pe Nadia și visează s-o 
întreacă cîndva. Mărunte și 
dîrze cum sînt, lîngă silueta 
sălii polivalente, 1 000 de locuri, 
din incinta stadionului, care se 
va inaugura în luna august, al
cătuiesc tabloul simbolic al vi
itorului sportului de performan
tă din inima Gorjului.

La Bratislava s-a desfășurat 
tradiționalul turneu internațio
nal de Anul Nou rezervat junio
rilor. Un frumos succes a repurtat 
Nicolae Barbu, clasat ne primul 
loc. cu 8 n din 11. la egalitate 
cu Olat Raitza IRD.G.). Al trei
lea a fost V. Sulek (Cehoslova
cia) cu 7 puncte.

UN SIMULTAN INEDIT

La Casa de cultură din Odobești 
a avut loc un simultan dc șah 
ieșit din comun. Elementul ine
dit l-a constituit faptul că alături 
de cunoscuta maestră. internațio
nală dr. Maria Pogorevici (care 
juca la 10 table) evolua, la același 
număr de mese, dar avînd drept 
adversari pionieri și elevi, fiica sa, 
talentata junioară Mafîna Pogore
vici, în vîrstă de 14 ani. Acțiunea, 
organizată de C.O.E.F.S. Odobești, 
în colaborare cu Comitetul orășe
nesc U.T.C. și Consiliul orășenesc 
al sindicatelor, s-a bucurat de un 
foarte mare succes.

M. CRISTEA, CLUJ-NAPOCA. 1. Nu 
le știu chiar pe toate I Oricum, uneie 
piobleme sint mai greu de rezolvat 
decît se crede. 2. O urare pentru Ilie 
Năstase: un an ca in ’73 și câști
garea Wimbledonului, care îi lipsește. 
Ar fi, cu adevărat, încununarea — 
la 30 de ani — a unei mari cariere. 
Să ținem pumnii strînși, de pe acum !

ION BÂJENARU, LUGOJ. Nici spa
țiul rubricii, nici profilul ei nu ne per
mit publicarea unor cronici rimate.

MIHAI PASCAL, BUCUREȘTI. Fotba
lul american se apropie mai mult de 
rugby decît de fotbalul practicat la 
noi. In ultimii ani, americanii au înce
put să se intereseze mai mult și de 
soccer, fotbalul practicat în celelalte 
târî dar nu se poate spune că acest 
sport, atît de popular în restul lumii, 
se numără printre disciplinele prefe
rate ale americanilor. Poate că într-o 
zi...

EUGEN LUPU, ROMAN. Jmi plac 
nespus fotbalul și tenisul. In ceea ce 
privește fotbalul, m-am molipsit de la 
tatăl meu, Vasile Lupu care este în
drăgostit de acest sport cu toți dracii 

ATLETISM. Sala „23 August", 
ora 17,30: campionatul munici
pal pentru juniori. I.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 16; Voința — Cri șui 
(f. A.). Politehnica — Universi
tatea Timișoara (m. A.), I.E.F.S.
— C.S.U. Brașov (m. A) ; sala 
Olimpia, ora 17.30: Olimpia — 
I.E.F.S. (f. A); sala Progresul, 
ora 17,30: Progresul — C.S.U. 
Galați (f. A).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust". de la ora 18: România
— Ungaria.

SCRIMA. Sala Floreasca II, 
de la ora 8: Divizia A la spa
dă și sabie (etapa I).

TIR. Poligonul Dinamo.* de 
la ora 9: ..Cupa municipiului 
București" la arme cu aer com
primat.

și îngerii lui, el fiind un foarte bun 
arbitru de fotbal. De fapt, a fost, pen
tru că anul acesta a fost „pus pe 
liber". Să știți, însă, că nu pentru ar
bitraje greșite. Virsta și numărul de 
locuri (două) atribuite județului au 
determinat această măsură. Dar tăticul 
nu este mai bine dispus de cînd nu 
mai are de-a face cu ofsaidurile și cu 
penaltyuri-le ? 2. Așadar, tenisul este 
unul dintre sporturile care au luat 
avînt în orașul Roman. S-au amenajat 
cîteva terenuri și s-au adus rachete și 
mingi. Dar cum să învățați acest 
sport ? Ați cumpărat cartea „Tenis”, 
scrisă de Ilie Năstase și Eugen Cris- 
tea ? Sînt informat, pe de altă parte, 
că federația va tipări un afiș meto
dic care, probabil, va ajunge și la

Roman. Dar tenisul se poate învăța 
și „unul de la altul”. Imi spuneți cu 
mindrie că colegul dv. Lucian Aramă, 
a smuls un set cîștigătorului „Cupei 
Scînteia tineretului". Deci, aveți de 
la cine învăța I

ATLETISM. Sala ,.23 August", 
de la ora 9: campionatul mu
nicipal pentru juniori I.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 9: Voința — Cri.șul (f.A), 
Politehnica — Universitatea Ti
mișoara (m.A). I.E.F.S. — 
C.S.U. Brașov (m.A) ; sala O- 
limpia, ora 10,30: Olimpia — 
I.E.F.S. (f.A) : sala Progresul, 
ora 10: Progresul — C.S.U. Ga- 

•lați (f.A).
JUDO. Sala Giulești, ora 9: 

campionatul republican (faza 
de zonă pentru juniori mici și 
mari).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 18: România 
— Ungaria.

SCRIMA. Sala Floreasca II, 
de la ora 8: Divizia A la «.spa
dă și sabie (etapa I).

TIR. Poligonul Dinamo, de 
la ora 9: concurs de selecție a 
loturilor naționale la pușcă și 
pistol cu aer comprimat.

GHEORGHE MUSCA, PLOIEȘTI. Dî- 
namovistul Cornel Dinu a fost de trei 
ori desemnat cel mai bun fotbalist al 
anului: in 1970, 1972 și 1974.

C. SANDOR, MIERCUREA CIUC. 1. 
„Gheata de aur" nu este transmisi
bilă. în fiecare an, se acordă cîte o 
„Gheată de aur". 2. La Jocurile Olim
pice de la Roma, din 1960, Armin 
Haiy a alergat suta de metri în 10 
secunde, doborînd vechiul record mon
dial, care era de 10,1. 3. „Olandeza 
zburătoare" Francina (Fanny) Blan- 
kers-Koen avea... 30 de ani, în 1948, 
cînd a cucerit, la J.O. de la Londra, 
4 medalii de aur : 100 m, 200 m, 80 
m garduri și ștafeta 4 X 100 m. Din 
toate punctele de vedere, este o per
formanță greu de egalat.

N. RUDU, PLOIEȘTI. Ne-au plăcut 
distihurile. Dar sint tardive pentru re
velionul 1976 și premature pentru re
velionul 1977 !

ANDREI BRADU, LUGOJ. Ce face 
acum fostul rapidist Ion lonescu, par
tenerul de-acum 10 ani al lui Dumitriu 
II ? Este antrenor la divizionara B, 
C.S.M. Suceava. Sperăm să vă dați 
seama de acest lucru și din jocul pe 
care îl va practica în retur echipa 
suceveană...

Ilustrații : N. CLAUDIU



PE AGENDA

SPORTULUI

DE MASA

STUDENJESC
Pentru studenții bucure,teni com

petițiile de maso reprezintă un 
mijloc plăcut fi eficcțce de petre
cere a timpului liber, de practi. 
core a exercițiului fizic, de intă- 
rire a sănătății. Fiecare institut 
are întrecerile sale specifice, care 
atraa în săli și pe terenurile de 
sport mii de tineri și tinere din 
mediul universitar.
• la Institutul de construcții, 

una din ramurile cele mai îndră
gite este șahul. Lect. univ. Ruxan- 
dra lonescu (din cadrul catedrei 
de educație fizică), responsabila 
resortului respectiv, ne-a spus că 
la faza pe facultăți a întrecerilor 
de șah, prevăzute să se desfășoare 
în cadrul „Cupei tineretului", au 
fost prezențl aproape 600 de șa
hiști. Disputele pe centru univer
sitar sînt de bună valoare și toate 
institutele din Capitală și-au tri
mis reprezentanții. Finalele au loc 
în sala Institutului de construcții 
(str. Matei Basarab 7) și la ele 
participă 48 de studenți și 8 stu
dente.
• Cei peste 10 000 de studenți 

și studente de la Academia de 
studii economice sînt angrenați 
permanent în atractive competiții 
de masă. Lect. univ. Adrian Va- 
siliu, responsabil din partea ca. 
tedrel de specialitate cu aceste 
competiții, a precizat că a format 
un colectiv din care mai fac parte 
lect. univ. Cornel Zegreanu pre
cum și asist, univ. Elena Dobro- 
volschi și Ion Bărbuță. Ei au alcă
tuit un pian amănunțit în care 
sînt cuprinse întrecerile dotate cu 
„Cupa anilor l“, la jocuri sportive 
și care au dat următoarele câști
gătoare: baschet, fete: Comerț, 
băieți: Finanțe-Contabilitate; hand- 
bal, fete: Finante-Contabiiitate, 
băieți: Finanțe-Contabilitate: vo
lei, fete: Comerț, băieți: Ciberne
tică. Reîntorși din vacanța de iar. 
nă, studenții și studentele au în
ceput imediat disputele la jocuri 
sportive prevăzute de competiția 
„Cupa tineretului". întrecerile se 
dispută tur-retur și angrenează a- 
proape 4 000 de participări. Au 
loc, de asemenea, concursuri de 
șah și tenis de masă. Conform ca
lendarului competițional, în semes
trul li sint prevăzute citeva com
petiții noi, interesante: „Cupa A- 
cademiei" la jocuri sportive, șah, 
tenis de masă, natatie, gimnastică; 
„Cupa 8 martie" — la mai multe 
ramuri, „Crosul primăverii" și, fi
rește, alte dispute in cadrul „Cu
pei tineretului", lată, deci, o bo
gată activitate sportivă de masă, 
cu rezultate dintre cele mai bune.

• La institutul de arhitectură 
„Ion Mincu" activitatea sportivă 
de masă are o veche tradiție. Șe
ful catedrei de specialitate conf. 
univ. Nicolae Pădureanu are un 
calendar competițional extrem de 
bogat. Frumoasa solă de sport 
este ocupată din zori și pină seara 
tirziu. Competițiile de masă atrag 
sute și sute de viitori arhitecți ce 
se întrec pentru „Cupa tineretu
lui", la jocuri sportive, șah, tenis 
de masă ș.a.

în plină iarnă, studențimea 
bucureșteană este prezentă în nu
măr mare pe terenuri și în săli 
de sport, într-o activitate dintre 
cele mai folositoare.

SPORTIVE LA SINAIA SI BRASOV

Sarcina trasată de Congresul 
al XI-lea al P.C.R., privind 
modernizarea continuă a învă-

Paul IOVAN

-a
Foto : Ioan POPESCUNoua Sală a sporturilor din Brașov cu funcționalitate complexă

(Urmare din pag. 1) 

dispecer Eduard Tatu, Constan
tin Gheorghiu — șeful echipei 
de topometriști.

UN MODERN EDIFICIU SALA SPORTURILOR
Pentru viața sportivă a mu

nicipiului Brașov, existența 
unei săli polivalente oferă mul
tiple posibilități de ridicare ca
litativă a întregii activități. 
Amolasată în vecinătatea unui 
cartier de locuințe, lingă gară, 
Sala sporturilor, realizare re
centă a proiectanților și cons
tructorilor brașoveni (șef pro

COTIDIANUL APEL LA SPORT
AL STICLARILOR DINDOROHOI PASIUNI SPORTIVE...

jurul 
care

Pe podiumurile din 
cuptoarelor încinse, în 
cristalul se zbuciumă sub im
pulsul sutelor de grade, oameni 
vînjoși, cu chipuri umezite de 
dogoarea, ambrazurilor, mînu- 
iesc cu uimitoare dexteritate și 
eleganță instrumente cu aspect 
de buciume subțiri prin care
masa vîscoasă extrasă din pîn- 
tecele clocotitor al cuptorului
capătă formele cele mai felu
rite... Prin grandoare și auten
ticitate, scena, în care pînă și 
scurtele dialoguri dintre suflă
tori și minuitorii de forme par 
mimate, impresionează mai pu
ternic decît un spectacol de 
sugestie bine regizat. Suflătorii 
sticlei sint tineri, ca 
de altfel aproape toti 
cei ce lucrează în ce
lelalte secții ale la fel 
de tinerei fabrici din 
Dorohoi.

în orășelul de pe cele șapte 
coline, făuritorii podoabelor din 
sticlă sint vestiți nu numai prin 
calitatea produselor și inspira
tele lor modele, ci deopotrivă 
prin pasiunea cu care se dedi
că sportului, mișcării in aer li
ber. „Această pasiune deosebită 
— ne spunea maistrul Sava 
Băetu, președintele asociației 
sportive „Cristalul", om pri
ceput în meserie, călit la școala 
medieșană a sticlei — se expli
că atit prin tinerețea colectivu
lui nostru, cit și prin nevoia 
lucrătorilor de a-și fortifica 
trupul și in primul rind plămî- 
nii, solicitați destul de muli la 
locurile de muncă. Sticlarii 
noștri sint foarte inventivi si in 
materie de competiții sportive. 
Se întrec la diverse discipline, 
stimind frumoase rivalități in
tre sectoare sau ateliere, intre 
schimburi. Ambiția care-i ani
mă. pasiunea lor pentru sport 
au găsit ecou și la conducerea 
întreprinderii care se preocupă 
de îmbogățirea bazei materiale, 
de satisfacerea necesarului de 
terenuri, unde tinerii să poată 
desfășura această activitate re
creativă, utilă sănătății...".

în scurtele convorbiri pe care 
le-am avut cu cîfiva dintre ti
neri. am aflat că în această în
treprindere. alături de omni
prezentul fotbal, sportul lupte
lor cîștigă cei mai numeroși a- 
depti, fapt pentru care — re
marca Petru Pașaluc, luptător 
la categoria 48 kg — a și fost 
întemeiată o secție, cu 25 de 
sportivi deocamdată, dar cu as
pirații foarte înalte către lumea 
performantei. Și tenisul de 
cîmp întrunește multe sufragii, 
ca dovadă stînd faptul că la 
ediția din vara trecută a „Cu
pei Scînteii tineretului", toti cei 
șase reprezentanți ai județului 
Botoșani proveneau de la „Cris
talul" Dorohoi. Unul dintre fi- 
naliști, tehnicianul sticlar _ loan 
Cantea. ne spunea că în între
prindere sint multi amatori de 
tenis. „Vrem să înființăm. și noi 
o secție. Pină atunci eu m-am 
oferit să-i îndrum pe cei dor
nici în tainele sportului alb. 
Totodată, mi-am pus in gind să 
antrenez și cîțiva copii pentru 
performantă. Mă ocup de pe a- 
cum de doi — L. Colescu și N.

Bobul românesc, sport cu 
frumoase reușite, are acum o 
,.casă proprie". Să sperăm că 
noua pîrtie va contribui și mai 
mult la afirmarea sportivilor 
noștri în această disciplină.

iect-arh. Puiu Aurel, 
tul de proiectări; șef 
— ing. Iosif Grad — 
I.C.I.M.), se înscrie în 
arhitectural ca un punct de re
ferință. Sala are o capacitate 
de >2420 de locuri, dintre care 
1 300 în tribune de beton, restul 
în tribune pliante, care per
mit mărirea suprafeței de

Institu- 
șantier 

de la 
peisajul

dovedesc apti-

despre

Alexoaie — care 
tudini deosebite".

Ni s-a vorbit 
bogata activitate 
șoară la moderna arenă 
două piste a asociației 
talul“. despre înfiriparea 
echipe de handbal ; despre în
trecerile de cros și în principal 
despre cea mai bună alergă
toare, Maria Spinu. participantă 
la două finale pe țară : cea a 
„Crosului tineretului" de la 
Deva și cea a „Crosului tineri
lor muncitori" de la Sibiu : 
despre excursiile în Deltă sau 
în munți, efectuate în gru
puri ; despre inițiativa conduce
rii asociației sportive de a pro- 
______ fita de fiecare acțiune 

trecerea unor 
din complexul 
și sănătate"; 
intenția de a 

se introduce gimnastica in pro
ducție la secția gravură, singura 
în care mișcările sint puține, 
iar munca se desfășoară in po
ziție statică ; despre proiectele 
de amenajare, in curînd, a unor 
terenuri bituminate etc.

în aceeași dimineață în care 
am vizitat fabrica de sticlă, am 
avut prilejul să asistăm, in sala 
de sport a asociației „Cristalul" 
(compusă din popicărie și. Ia 
etaj, sală pentru tenis de masă 
și șah), la două competiții la 
care se întreceau sportivi ai 
mai multor asociații, în cadrul 
„Cupei tineretului", sub supra
vegherea profesorilor Viorel 
Ungureanu și Alexandru Pas- 
caru. Am reținut și citeva nume 
de participanți care 
la aceste discipline ; 
(sticlar), la tenis de 
hiștii M. Cojocaru

apoi despre 
ce se desfă

cu 
„Cris- 

unei

se disting 
C. Bolea 

masă, șa- 
(profesor). 

M. Ailoaiei (elev), precum 
neobositul activist voluntar 
Cadar (pensionar), apreciat 
„Cristalul" drept unul 
cei mai iscusiți organizatori de 
competiții de masă. Iar faptul 
că această asociație sportivă se 
numără printre cele mai active 
din județ se datorează și mă
iestriei sale organizatorice.

și 
I. 
la 

dintre

Aurelian BREBEANU

La secția dc educație ii/ica și spart a Instiluiiiliii pedagogic din Oradea

• Bazele sportive proprii — amenajate prin
munca studenților Practicarea gimnasticii
la locul de muncă sprijinită științific de cadre
didactice și studenți 3 Prestări de servicii

pentru

joc în timpul antrenamentelor. 
Notăm, de asemenea, existența 
unei săli de forță, a saunei, a 
celorlalte anexe, precum și o 
„premieră" în materie de fini
saj : placarea pereților cu ce
ramică. Totodată, să mențio
năm că acoperișul metalic — 
structură spațială, se înscrie ca 
o rezolvare nu numai pe plan 
tehnic, ci și estetic.

Competițiile organizate în a- 
ceastă perioadă în Sala sportu
rilor au dovedit interesul cu 
care a fost primită noua cons
trucție de către cetățeni, ea 
constituind, totodată, un punct 
ce va polariza activitatea spor
tivă brașoveană.

Pledoarie pentru mișcare
bine de un
ing. Constantin Guțu, 
al Institutului de coa

De mai 
prof. dr. 
prorector 
strucții din București, se eviden
țiază ca un inimos susținător al 
activității sportive a studenților. 
Este adevărat, calitatea de pre
ședinte al clubului sportiv „Con
strucții" îi creează anumite obli
gații obștești, presupune o serie 
de îndatoriri. Dar, de fiecare 
dată, neobositul profesor univer
sitar le onorează, acordîndu-le 
un important volum din timpul 
său liber.

Aria preocupărilor sale în do
meniul sportului este deosebit de 
vastă. în cadrul fiecăreia dintre 
cele 5 facultăți ale Institutului 
(utilaje, construcții civile, insta
lații. drumuri-poduri și hidro
tehnică) dînsul susține, cu toate 
ocaziile, o pledoarie convingătoa
re in favoarea exercițiului fizic, 
a mișcării în aer liber, a activi
tăților sportive de masă, mdru- 
mînd direct catedra de speciali
tate, prof. dr. ing. C. Guțu a dat 
viață întrecerilor din cadrul „Cu
pei tineretului", precum și unei 
competiții tradiționale, „Cupa 
Anghel Saligny". In ambele ca
zuri se consemnează o partici
pare masivă (peste 70 la sută din 
efectivul facultăților) la între
cerile dc atletism, tenis de masă, 
șah, volei, baschet, handbal, fot
bal, tenis etc. Asigurarea unui 
volum cit mai bogat de activi
tăți sportive de masă impunea 
existența unei baze materiale a- 
decvate. Qn asemenea deziderat 
a fost înfăptuit, pe de o parte 
prin amenajările din incinta in
stitutului, iar pe de altă parte 
prin folosirea judicioasă a Com
plexului sportiv de la lacul Tei 

— .prin grija prof.
— studenții de la „Con- 
au un larg acces.

sfera activității obștești a 
prof. Guțu intra și sportul de 
performanță. Echipele de la 
„Construcții", îndrumate de acest 
președinte inimos, se află pe pri
mele locuri în categoria „Onoare-* 
a campionatelor municipiului 
București la baschet, fotbal, 
handbal și volei, altele activează 
chiar în Divizia A, cum sînt cele 
de rugby și tenis de cîmp. Per
spective de a accede la elită 
au și baschetbaliștii, șahiștii etc.

pe care
C. Guțu 
strucții" 

In

Tiberiu STAMA

populație
țămîntului românesc de toate 
gradele, prin apropierea aces
tuia de producție și cercetare, 
constituie o preocupare cons
tantă a conducerii Institutului 
pedagogic din Oradea. Aici 
funcționează o secție de educa
ție fizică și sport a cărei con
ducere și-a propus, ca obiectiv 
de prim ordin, educarea pentru 
muncă și viață a tinerei gene
rații. Șeful secției, conf. univ. 
Aurel Encuțescu, ne spunea:

„Dezideratul de azi al invă- 
tămintului românesc, și anume 
legarea lui de viață, de mun
că, de producție se poate trans
forma în realitate numai în 
condițiile în care vom reuși 
să-i facem pe tineri să devină 
— încă de pe băncile facultă
ții — producători. Ce am în 
vedere ? Mă gîndesc, în primul 
rind, la faptul că bazele spor
tive și alte amenajări necesare 
desfășurării procesului instruc
tiv să fie realizate de studenții 
înșiși".

In același perimetru în 
se află institutul, există 
adevărat complex sportiv 
mat din terenuri pentru 
disciplinele. Acestea, împreună 
cu pirtia de schi de la Stîna 
de Vale (150/70 m) sînt aproa
pe in întregime opera studen
ților secției de educație fizică. 
„Pentru actualul sezon de 
sporturi de iarnă — ne spunea 
Aurel Encuțescu — a fost ter
minată căsuța-adăpost pentru 
sehi-liflul care urcă spre pir
tia de concurs. Ducind in spi
nare rucsacurile cu cărămizi, 
cu ciment și alte materiale, de 
la șoseaua principală care se 
află la o distanță destul de 
mare, studenții noștri au dat 
dovadă de dragoste de muncă 
și de fidelitate, in același timp, 
față de instituția unde se pre
gătesc să devină cadre didac
tice".

Alte două capitole formează: 
activitatea studenților In școli-

care 
un 

for- 
toate

LA ȘCOALA VIEȚII
Fără 

muiți 
înțeleg __ ____
numai fortificarea organismului și atin
gerea unor performanțe cît mai înalte, 
ci că el constituie, mai ales, un im. 
portant factor educativ și, ca atare, 
misiunea lor este, in primul rînd, 
aceea de a fi pedagogi, dascăli 
chemați să îndrume pașii tineretului, 
p:in activitatea din arenă, spre teluri 
precise in viață, utile societății. Des
pre un asemenea exemplu este vorba 
,in rîndurile de fată: Gheorghe Barbu, 

I- mocje|jsm

invrOiaia, sint muiți, foarte 
instructorii și antrenorii care 

că sportul are ca scop nu

instructor la secția 
mentul" din Turda.

„Au trecut muiți 
gul anilor, dar nu 
pe vreunul. Vedeți, _____ ____ _ .._ ,
atit de bine cunoscut de marele pu
blic, cum este fotbalul, sau handbalul, 
sau boxul. Dar satisfacția pe care o 
om, vâzind că aproape toți foștii mei 

și-au găsit, prin aceasta dis- 
un drum bun in viață, e mai

pe aici de-a lun- 
cred sâ-l fi uitat 

sportul nostru nu-i

dupâ terminarea 
îndrumat spre 
spre producție. 
Toți lucrează la 
iți completează

elevi 
ciplină, i 
presus de orice*.

Sint puține sporturile care au adus, 
pentru Turda, atitea titluri și trofee ca 
modelismul, dar Gheorghe Barbu, el 
însuși multip'u campion și recordman, 
socotește că tot atît de important, tot 
atit de înălțător ca succesul în sport 
este atingerea unui țel precis în 
viață. Și de aceea prima condiție 
pe care o pune copilului ce vine la 
cerc, atras de mirajul aparatelor de 
zburat, al mininavelor și rachetomo- 
delelor, este de a fi fruntaș la invă. 
țăturâ

„Toți cei 12 juniori ai secției lu
crează la mine de cind erau ‘pionieri 
— ne spune Gheorghe Barbu. Le-am 
urmărit înclinațiile și, 
școlii generale, i-am 
școli profesionale și 
Băieții m-au ascultat, 
diferite întreprinderi, 
studiile și activează, în continuare, la 
cerc".

lată, așadar, bucuriile unui antrenor 
dintr-un sport mai puțin cunoscut de 
marele public — modelismul —, un 
sport chemat să-l introducă pe nu
meroșii săi pasionați în antecamera 
științei și tehnicii. Pentru activitatea 
sa neobosită, pentru succesele obți
nute, Gheorghe Barbu, maestru al 
sportului, a fost distins, la șfîrșitul 
anului trecut, cu diploma „Merite în 
activitatea sportivă".

Viorel TONCEANU

Contra unei su- 
mici, cetățeni de 

și preocupările 
aceste secții —

le și asociațiile sportive din 
Oradea și din județul Bihor, 
pe de o parte, și contribuția 
lor. in calitate de tehnicieni, 
la mișcarea sportivă de perfor
manță, pe de altă parte. Primul 
aspect se concretizează în pre
gătirea unor programe de gim
nastică (este vorba de Școala 
generală nr. 4 din Oradea) și 
la organizarea activității spor
tive în afara orelor de educație 
fizică (școlile generale nr. 2, 4. 
7, 9 și 25). Avem, apoi, în ve
dere, contribuția substanțială pe 
care cadrele didactice și stu
denții anilor II și III au adus-o 
la introducerea gimnasticii la 
locul de muncă în multe insti
tuții și întreprinderi de pe cu
prinsul municipiului și din ju
deț.

De bune aprecieri din par
tea publicului larg din Oradea 
se bucură prestările de servicii 
sportive inițiate de Secția de 
educație fizică și sport a Insti
tutului pedagogic. Centrele de 
învățare și inițiere în judo, 
culturism, yoga, gimnastică 
modernă, artistică, sportivă și 
de întreținere, 
me destul de 
toate vîrstele 
frecventează 
conduse de cadre didactice și 
studenți cu multă experiență 
— pentru a-și întreține sănăta
tea și întări capacitatea de 
efort.

Să adăugăm, în încheiere, 
și faptul că, datorită bunelor 
rezultate obținute atit în proce
sul de instruire a studenților, 
cit și în activitatea de cerceta
re în domeniul recuperator, Mi
nisterul Sănătății și Ministerul 
Educației și Invățămîntului au 
aprobat ca, nu peste mult timp, 
să-și deschidă porțile, pe lingă 
Secția de educație fizică și 
snor* '» insfiț.-tio d>n fprg
în care se vor organiza cursuri 
post-universitare, cu o durată 
de 6 luni, pentru profesorii de 
gimnastică medicală. De aceas
tă inițiativă vor beneficia — și 
nu ne îndoim de succesul ce va 
fi înregistrat —, pentru început, 
pacienții veniți pentru trata- 
îueuie ia Pane Feux și 1 ixiai.

Ion GAVRILESCU
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IMPORTANTE CERINȚE 
ALE ACESTOR SĂPTĂMÎNI

Divizionarele A în preajma noului sezon

f. c. OLIMPIA SATU MARE IȘI STRiNGE RINDURILE

Divizionarele A au de
clanșat pregătirile pentru 
noul sezon. Ele străbat o 
perioadă a cărei importan
ță, pentru întreg anul com- 
petițional, a fost totdeauna 
subliniată dar de bineface
rile sau daunele căreia s-au 
convins, în mod direct, în 
primul rînd antrenorii și. ju
cătorii. Nu e o exagerare 
cînd se spune că viitoarele 
succese sau eșecuri acum 
sint plămădite sau facilita
te. Acum, în aceste săptă
mîni, în aceste zile, neapă
sate 
cînd 
grup 
area 
care 
— de toată atenția și răbda
rea și, mai ales, de întrea
ga competență și inventivi
tate a tehnicienilor din eșa
lonul nr. 1 al fotbalului nos
tru. Pentru că, fără o ne
încetată preocupare de per
fecționare, de înnoire, de 
adaptare a unor metode și 
mijloace moderne la aceas
tă esențială perioadă a ac
tivității, e greu să se poată 
spera într-un progres, într-o 
creștere a calității jocului.

Dorim să ne oprim azi 
asupra unei probleme esen
țiale pentru că ea condițio
nează reușita unui program 
conceput cu judiciozitate și 
pricepere. E vorba de ati
tudinea celor cărora le e 
adresată toată această mun- 

a tehnicienilor, atitudi- 
jucătorilor. Au devenit 

leit-motiv supărător a- 
promisiuni spectaculoa- 

acele declarații sforăi
toare despre antrenamen
tele acestei perioade care 
anunțau „transformarea", în 
săptămînile de iarnă, a res
pectivei echipe dintr-o mo
destă (să zicem) concuren
tă de mijlocul clasamentu
lui într-o 
campioană, 
tocmai de 
ușuratică, de la o evaluare 
de suprafață a realităților, 
dintr-o atitudine superfici
ală față de acest moment 
decisiv din viața fiecărui co
lectiv fotbalistic. Numeroa
sele eșecuri, desele consta
tări decepționante față de 
realitatea înaltei performan
te pe care ni le-au procurat 
ultimele sezoane, dar mai cu 
seamă toamna trecută, arată 
că nu șe , mai poate merge 
pe acest drum.

Fără o totală și necondi
ționată dăruire in munca de 
pregătire, fără eliminarea 
tuturor concesiilor, a unor 
atitudini de părtinire, în- 
tr-un cuvînt fără o exigen
tă fără reproș din ambele 
părți (antrenor-jucător) ia
răși se vor depăși săptămî-

de febra competiției, 
se pornește cu întregul 
de jucători în efectu- 
unui plan de pregătire 
a beneficiat — sperăm

că 
nea 
un 
cele 
se.

viitoare mare 
Ele porneau 

la o atitudine

nile acestea fără ciștigurilc 
de fond, de esență, de care 
toți fotbaliștii noștri frun
tași au nevoie. Privind me
reu la obiectivul nr. 1 al 
soccerului nostru, depășirea 
nivelului său nesatisfăcător, 
trebuie să amintim că aces
te zile sînt decisive și pen
tru fortificarea unui element 
care reprezintă însăși ideea 
vitală a fotbalului : spiritul 
de colectivitate, de echipă, 
existența unor sentimente 
de prietenie reală și traini
că. Or, și acest capitol ne-a 
arătat în clipele 
atunci cînd el devine 
de bază a victoriei, 
dintre jucătorii noștri 
piți sau împărțiți de 
runte cauze personale, 
cum. în zilele de pregătire 
comună, de efort cot 
trebuie să se nască 
rata familie sau să 
lăture fisurile care 
în ea.

Privind 
fotbalului 
du-ne tot 
să prindă 
formanțe, 
ță și o seric de schimbări 
de mentalități, de obiceiuri, 
operație care tot acum poa
te fi pregătită spre a-și ară
ta bunele efecte. E vorba 
printre altele, de abando
narea acelor reuniuni lungi 
de dinaintea fiecărui joo, 
practică de mult depășită 
în organizarea tuturor clu
burilor mari din lume. Sis
temul acesta, pluș alte obiș
nuințe dăunătoare, au trans
format pe antrenori în ade
vărate „dădace" ale unor oa
meni în toată . firea. Or, un 
jucător ajuns la treapta cea 
mai înaltă a competiției, 
trebuie să posede și un dez
voltat simț de responsabi
litate. în definitiv, fără a 
ști să-ți conduci singur pa
șii însemnează că însuși 
mersul înainte al carierei 
tale sportive e în bună mă
sură compromis, dacă se tot 
așteaptă neîncetatele ajutoa
re, sprijiniri și asistențe ale 
altora. De pe acum, lucru
rile trebuie abordate cu toa
tă seriozitatea, în așa fel 
ca fotbaliștii do, prima di
vizie să devină — în fine — 
responsabilii propriei pre
gătiri și comportări, condi
ție pe care noul sezon o va 
pune net.

Iată cîte lucruri trebuie 
făcute cu convingere, cu se
riozitate și cu pricepere în 
aceste săptămîni care, 
spuneam, rămîn 
pentru întreaga 
din lunile de solicitări 
examene care urmează.

I

grele, 
armă 
multi

(scor : 0—0).

mărăcini. Din acest 
reîntilnirea pentru 
medical obligatoriu, 
ceputul săptămînii,

Fază din meciul Rapid — F.C. Olimpia, desfășurat in prima etapă 
a turului. Atunci, sătmărenii, evoluind bine, obțineau un punct 

promițător (scor : 0—0).

Zilele de vacanță au rămas 
undeva în urmă. La drept vor
bind, pentru sătmăreni parcă 
nici nu a fost vorba de așa 
ceva. Pentru că una e să ter
mini turul pe un loc liniștit și 
alta e să rămîi acolo, jos, în 
zona periculoasă a retrogradă- 

Cu toții au stat parcă pe

haotice, finalizare slabă, defi
cit de capacitate fizică încă din 
perioada pregătitoare de vară; 
ÎN APĂRARE — insuficientă 
colaborare și lipsă de sprijin 
reciproc, deficiențe individuale, 
spații mari între apărători, ha- 
zardări ale fundașilor în faza de 
atac, un grad insuficient de răs-

Ia cot, 
adevă- 
se în- 
existau

tot la obiectivele 
nostru, referin
ța dorința ca el 
pasul marii per- 

noul sezon anun-

cum 
decisive 

activitate 
și

Eftimîe IONESCU

motiv, la 
controlul 

de la în- 
______ . atmosfera 
nu era prea destinsă. A trecut 
prin rigurosul control întreg 
Iotul de bază : Bathori I, Pusz- 
tai, Filip, Matei, Berețki, Po
pescu, Knoblau. Kardoș, Bocșa, 
Popa, Kaizer, Borota, Marcu, 
Helvei, Hațeganu, lancu, V. 
Mureșan, Both, Bathori II, ju
niorul Varga din proprie pepi
nieră.

Miercuri, spre ora prînzului, 
a avut loc o nouă reunire : 
timp de aproape 3 ore. factori 
de răspundere ai clubului îm
preună cu jucătorii, plecînd de 
la ceda ce a fost negativ în a 
doua jumătate a sezonului de 
toamnă, au jalonat drumul 
imediat de parcurs, pentru ca 
echipa să revină pe linia ei de 
plutire, acea linie pe care F.C. 
Olimpia a avut-o în anul său 
de debut în prima divizie a 
tării. Nu greșim cu nimic afir- 
mind 
luat 
vind 
tîndu-și propriile slăbiciuni și 
insuccese, cu J—-------- *
de a rămîne

Pe scurt, 
exprimate, în primul rînd, 
lucida analiză 
mărenilor în
Gheorghe Ola, antrenorul echi
pei : „F. C. Olimpia a dovedit 
mari slăbiciuni în ambele faze 
ale jocului. ÎN ATAC — circula
ție ientă a jucătorilor și a balo
nului. micșorarea frontului de 
acțiune, prin îngrămădirea îna
intașilor în centrul careului de 
16 m, acțiuni întîmplătoare și

pundere personală, slăbiciuni 
de ordin moral etc“.

Am descifrat in toate aces
tea, minusuri atît ale, conduce
rii tehnice cit și 
în speță. Alte 
Both : „Am atacat 
cu un minus de 
toate planurile și 
parcurs, nimeni nu a avut 
rajul să întindă coarda, de 
că să nu ne dea peste 
Dar tot atît de adevărat 
că noi nu ne-am pregătit cu 
conștiinciozitatea absolut obli
gatorie obținerii performanței. 
Mai mult, unii au pierdut și 
puținul cîștig al pregătirii, prin 
viața neordonată pe care au 
dus-o. în vacanță ne-am gîn- 
dit mult și în profunzime unde 
și cum am greșit și sint con
vins că stă în putința noastră

ale clubului 
mărturisiri : 
campionatul 

potențial 
cred că.

pe 
. pe 

cu- 
fri- 
cap. 
este

ca, prin muncă foarte intensă, 
să revenim la frumoasele 
jocuri de altădată" ; Knoblau : 
„S-au 
toată filiera : 
nori, 
privește n-o să precupețesc nici 
un efort pentru a contribui la 
scoaterea echipei din impas" ; 
N. Saroși — medicul echipei : 
„Acum este nevoie de calm, 
luciditate și de foarte multă 
răspundere personală. Noi știm 
că echipa nu are o valoare ri
dicată. însă putem .compensa 
aceasta pnntr-o intensă muncă 
și responsabilitate totală. Să ri
dicăm la maximum ștacheta 
exigențelor și cei care nu vor 
reuși să o treacă să ne lase 
în pace". în sfîrșit președintele 
clubului, Aurel 
gea atenția că 
are nu numai 
se salva de la 
și datoria de 
suflu care se 
fotbalul nostru 
ce astfel și ea contribuția la 
îndeplinirea parametrilor de 
calitate ai campionatului. Ju
cătorii sătmăreni au condiții 
bune de pregătire. Se impune 
strîngerea rîndurilor. ordine, 
disciplină de fier, muncă, res
ponsabilitate".

F. C. Olimpia a luat startul 
pregătirilor în localitate cu 
gînduri mari, concretizate în 
planul general al „asaltului de 
primăvară". După ședințele de 
readaptare la efort, ținute afa
ră și în sala de sport, mîine 
cartierul general se 
stațiunea 
Baia Mare, 
acumulatorilor biologici, 
februarie, 
veni acasă pentru a continua 
lucrul început la munte și, 
apoi, pentru a trece la antre
namentul specific. Perioada 
necesară omogenizării cuprinde, 
printre altele, o suită de 10 
jocuri de verificare cu forma
ții de Divizia A și B. Toată 
lumea este conștientă că dru
mul propus nu este deloc ușor 
și publicul, din preajma echi
pei, trebuie să înțeleagă că. 
acum este nevoie de liniște și 
răbdare.

Stelinn TRANDAFIRESCU

făcut mari greșeli pe 
jucători, antre- 

conducători. In ce mă

Medcșean, atră- 
„F. C. Olimpia 
obligația de a 
retrogradare, ci 
a percepe noul 

instaurează in 
pentru a-și adu-

mută în 
de lingăIzvoare,

pentru încărcarea 
La 1 

sătmărenii vor re

că formația sătmăreană a 
startul pregătirilor „pri- 
înapoi cu mînie“, impu-

dorința expresă 
în Divizia A. 

iată adevărurile 
în 

a evoluției săt- 
tur, făcută de

CHIMIA RM. VILCEA SE PREGĂTEȘTE DE ASALT • • •

întîlnire întîmplătoare în 
Capitală cu Dumitru Drago- 
mir, președintele clubului de 
fotbal Chimia Rm. Vîlcea. Dis
cutăm, firește, despre „viața în 
divizia secundă, mai dură și 
mai anonimă", dar nu putem 
ocoli evoluția modestă, sub aș
teptări, a fostei divizionare A.

— Ne-am revenit foarte tîr- 
ziu din șocul retrogradării — 
ne spune Dumitru Dragomir. 
Iar cînd ne-am revenit, ajunse
sem undeva în zona periferică. 
La drept vorbind, ultimul se
zon de toamnă, ne-a obligat l i 
o totală schimbare de forma
ție. Pentru că, cum am retro
gradat, au și părăsit echipa 
Donose, Stana, Tr. Stoica (n.n. 
cel de la Jiul), Tătaru, Gojga
ru, Lungu și Cincă. A revenit 
doar Cincă.

— înseamnă că la Rm. Vîl
cea s-a clădit o nouă echipă...

— Exact ! O echipă tînără, 
care avea nevoie de timp pen
tru rodaj. Sper că formația cea 
nouă și-a găsit, acum, matca 
cea bună.

— Dintre cei noi s-a impus 
în mod deosebit vreun jucă
tor anume ?

— Cred că da. Mă gîndesc 
la Boța, un vîrf valoros, și Ia 
Teleșpan. Cu jucătorul acesta 
s-a petrecut și o metamorfoză 
de post. Era extremă, iar 
cum joacă fundaș lateral. Și, 
așa cum joacă, am curajul să 
afirm că în cel mult doi ani 
va bate la porțile primei re
prezentative. O vorbă in plus

a-

vreau să spun și despre Boța. 
EI apare în clasamentul gol- 
geterilor seriei a II-a' cu 9 
goluri marcate. realitate,

însă, să știți că el a înscris 11 
goluri în tur, două dintre ele 
fiind trecute, în 
de corespondenți, 
altor jucători.

— La sfîrșitul 
mia Rm. Vilcea 
locul 7, la șapte 
der. Aceasta să 
reală a tinerei echipe vîlcene ?

— Acest loc e meritat pen
tru startul nostru slab, ampli
ficat și de absența temporară, 
pentru abateri disciplinare, a 
Iui Șutru și Borz, doi jucători 
experimentați. Dar 
nostru de sezon ne 
afirmăm că valoarea 
superioară locului 7.

mod greșit, 
în dreptul

turului, Chi- 
s-a clasat pe 
puncte de li- 
fie valoarea

Dumitru Anescu. antrenorul cu 
care Chimia Rm. Vilcea a ciș- 
tigat „Cupa României" și cu 
care speră, acum, să revină pe 
prima scenă a fotbalului nostru.

finalul 
obligă să 
echipei e 
Cred 

dacă mai erau trei etape, 
tram în lupta pentru titlu.

— Cum n-au mai fost, însă, 
la ce aspiră „Chimia" ?

— Ne gîndim la formarea u- 
nei echipe puternice, care in 
campionatul viitor să promo
veze în prima divizie. Pentru 
că anul acesta, Steagul roșu și 
Progresul București, cred eu, 
vor da „bătălia cea mare". 
Dați-mi voie, însă, să cred că, 
dacă în primele trei etape ale 
returului — un joc acasă cu 
C.S. Tîrgoviște, două „afară", 
cu Autobuzul și Automatica —. 
obținem maximum de 
atunci vom forța 
chiar și 
Chimia 
teste să

că 
in-

puncte, 
promovarea 

anul acesta. Oricum, 
Rm. Vîlcea se pregă- 
iasă din anonimat.

Mircea M. IONESCU
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ar fi să facem un cal
care să rezulte posibi-

Dacă 
cui din 
litățile reale de exprimare a jo
cului echipelor noastre în de
plasare — acest lucru reprezen- 
tînd o condiție principală a 
manifestării pe plan valoric su
perior a fotbalului competițio- 
nal — ajungem la concluzia că, 
în ultimele trei ediții de c~m- 
pionat, se remarcă o pronunța
tă tendință de scădere a pro
porției de puncte adiționate în 
partidele susținute în afara te
renului propriu. Iată de altfel 
și cifrele care atestă o aseme
nea afirmație : în campionatul 
1973—74 formațiile oaspete 
cîștigat — 
puncte -- 
reprezintă 
ediția de 
s-a ajuns 
pentru ca 
na anului 
meciuri disputate, proporția să 
scadă la 16,5 la sută ! Evident 
că, mergînd intr-un astfel de 
ritm, nu ar fi deloc exclus ca, 
într-un 
tat, să 
situații 
practic, 
anuleze 
lorice dintre echipe, ceea ce ar 
avea drept consecință o și mai 
accentuată nivelare a competi
ției către limita sa inferioară.

încercînd a explica o aseme
nea stare de lucruri va trebui 
să ne gindim, fără îndoială, Ia 
o serie de cauze care țin de 
procesul de pregătire în sfera 
performanței. Despre așa ceva 
am mai vorbit însă în multe 
alte împrejurări și atenția

au
612 
ce 
în 

campionat 1974—75, 
la 117 puncte (17,5%), 
în* sezonul din toam- 
trecut, după 153 de

din totalul celor 
numai 126, ceea 

20 la sută ;

viitor nu prea îndepăr- 
ne găsim în fpța unei 
de excepție în care, 
avantajul terenului să 
treptat diferențele va-

noastră îndreptată exclusiv a- 
proape asupra unor cauze din 
domeniul instruirii și educației, 
pe care ne-am obișnuit a le 
invoca de fiecare dală în alte 
forme dar mereu în același 
conținut, ne-a făcut să scăpăm 
din vedere un factor care și el 
însuși s-a sustras, parcă, preo
cupărilor noastre analitice. Este 
vorba despre arbitraje și arbi
tri. Adică despre cei care, în 
teren, intervin uneori nu în spi
ritul regulamentului de joc, ca
re împart în mod inegal drep
tatea, aceasta însemnînd, de 
fapt, sancțiuni mai mult pen
tru oaspe și, toleranță față de 
gazde. Aceasta nu însemnează, 
că omitem în. întreaga aprecie
re a situației, elementul princi
pal — prestația celor două for
mații. Aceasta rămîne, în ulti
mă instanță, factorul decisiv în 
stabilirea unui rezultat. Dar, 
plecînd de la intenția noastră 
de a contribui într-o anumită 
măsură Ia o mai bună orientare 
asupra calității și obicctivității 
arbitrajelor, ne-am propus, în 
continuare, să încercăm a pre
zenta o situație inedită a „ca
valerilor fluierului" în activitate 
(mai puțin cei care au 
in acest an) după 
punctelor obținute de 
pe care aceștia le-au 
in deplasare. Evidența 
cuprinde partidele 
trei ediții de campionat (inclu
siv cea actuală), iar datele res
pective sînt exprimate global, 
atît numeric cit și procentual. 
Așadar...

N. Petriceanu — 29 meciuri — 
20 puncte = 34,5% ; C. Dinules-

dcbutat 
criteriul 
echipele 
arbitrat 
noastră 

ul timelor

PRINTRE DIVIZIONARELE B
® Sub conducerea antreno

rului Alexandru Constantines- 
cu și-au reluat pregătirile 
componenții 
Ceahlăul P. Neamț.
se prezintă programul echipei 
pină la reluarea campionatu
lui : 12—18 ianuarie : acomoda
rea organismului la efort ; 18 
ianuarie — 7 februarie : pre
gătire preliminară în stațiunea 
Tușnad ; 8 februarie — 3 mar
tie : perioada precompetiționa- 
lă, cu jocuri de verificare sus
ținute pe teren propriu și in 
deplasare. Din lotul Ceahlău
lui fac parte, printre alții, Fu-

si
13di vizionarei

Iată cum

leneși, Niță, Mustață, 
' (de la A.S.A. Tg.

Constantin, Gojgaru,
~ C.

gaciu, 1
Biikossy
Mureș),
Berceanu (revenit de la S. 
Bacău) etc. (R. TOMA-coresp).

• Lotul lui C.F.R. Pașcani 
s-a reunit în cursul acestei săp- 
tămîni pentru efectuarea con
trolului medical. între 18 și 31 
ianuarie pregătirea se va face 
la Vatra Dornei. Va urma pro
gramul de jocuri amicale cu 
Foresta Fălticeni, Minerul Gura 
Humorului, Laminorul Roman, 
Politehnica Iași, S. C. Bacău 
etc. (C. ENEA-coresp.).
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DIN CE SE COMPUNE FOTBALUL?
Publicăm însemnările unei călătorii efectuate în R. 

Această călătorie a 
și V. Angarski - 

cluburile Eintracht

fotbalului din țara lui Beckenbauer, 
de știință sovietici — M. Godik 
vizitat cantonamentul olimpic 
cluziile acestei călătorii.

Și

F. Germania pentru studierea 
fost efectuată de doi oameni 

- în cursul 
și Duisburg.

toamnei trecute. Ei 
Iată, în linii

au
mari, con-
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— Asistența medicală 
o importanță deosebită, 
faptului că pe statul de 
cluburilor vest-germane 
rează medici. Această

antrenament 
concomitent

Dupâ un articol publicat
in revista „Fotbal și hochei"

supliment al ziarului

rcu (Universitatea Craiova)

SĂ JO C
ONTREAL
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— Apropo de Universitatea 
Craiova. Cum explici căderea 
ei din turul campionatului ?

este dc 
în ciuda 
plată al 

nu figu- 
asistență

este asigurată de cei mai buni 
medici ai orașului, care își oferă 
serviciile fără plată. Drept com
pensație, numele lor sînt trecute 
în programele și revistele clubu
rilor, ceea ce contribuie mult ' 
popularizarea activității lor 
oraș.

— Asistența medicală se află 
un nivel foarte ridicat. Antreno
rii respectă cu absolută strictețe 
indicațiile medicilor, 
medicului reprezintă 
tru individualizarea 
tului.

— Fotbaliștii din _
efectuează de două ori pe an un 
control medical foarte 
Controalele curente se 
ză săptămînal.

— în multe 
echipei face 
rea clubului, 
rite aparate, 
feră masajul 
efectuează și 
trenamente.

— Medicii conduc 
Vitaminele abundă, 
vitaminizării este 
Dacă antrenamentele __ _____
șoară pe arșiță, jucătorii iau ta- 
blete-săruri. Toate aceste mijloa
ce sînt cunoscute și în alte țări 
europene, dar, din păcate, aplica
rea lor nu are un caracter siste
matic și permanent.

— Potrivit datelor, nivelul ca
pacității de lucru a fotbaliștilor 
vest-germani este foarte ridicat : 
ținînd seama de indicele schim
bului gazos, 
de lucru se ____ ___
cea a canotorilor și a alergăto. 
rilor pe distanțe lungi. Cercetă
torii sovietici susțin că, din acest 
punct de vedere, fotbaliștii so
vietici se află pe locul 10 față de 
celelalte ramuri dc sport.

— K. Heddergot este considerat 
teoreticianul fotbalului vest-ger- 
man. Ideile pe care le susține în 
cartea „Noua școală a fotbalului" 
sînt respectate în general de an
trenorii din Bundesliga. Iată cî- 
teva din ideile generale ale aces
tei cărți :

la 
în

la

Aprecierile 
o bază pen- 
antrenamen-

Bundesliga

serios. 
efectuea-

masorul 
conduce.

cazuri, 
parte din 
El dispune de dife- 
dar jucătorii pre- 
manual. Masajul se 
înainte și după an-

alimentația.
Programul 

sistematizat, 
se desfă-

această capacitate 
situează doar sub

1. Exercițiile de 
trebuie să acționeze 
asupra tuturor laturilor pregătirii 
fotbaliștilor. De aceea, folosirea, în 
număr mare, a mijloacelor care 
dezvoltă doar o latură a pregă
tirii (de pildă, cea fizică) nu este 

‘recomandabilă.
2. Indicațiile privind jocul sau 

antrenamentul trebuie date în așa 
fel îneît fotbalistul să 
doar tema generală, 
de rezolvare a temei 
le găsească el . însuși,

3. Pentru aprecierea 
tehnico-tactice nu se 
folosirea exercițiilor de 
Tot ce se referă la tehnică și 
tactică trebuie înregistrat doar 
în procesul jocului.

Cercetătorii sovietici menționea
ză că nerespectarea acestor prin
cipii determină lipsa improviza
ției pe teren, înlocuirea fotbalu
lui printr-o simplă alergătură. 
Neglijarea celui de-al doilea prin
cipiu transformă ședința de an
trenament într-o explicație lungă 
și plictisitoare, cu (letalii inutile 
în legătură cu direcția și circu
lația paselor.

— O importanță 
prezintă pregătirea 
antrenorilor. în R. 
există trei categorii _______
B, A și Elita. Antrenor de cate
goria B poate fi orice jucător 
de fotbal, dar cu _________
categorie el poate antrena doar 
echipele de amatori sub nivelul 
categoriei a IV_a. Pentru promo
varea în categoria A este nece
sară absolvirea unui curs de 132 
de ore. Pentru a intra în grupul 
Elitei se cere absolvirea Facultă
ții de fotbal din Koln (aproxima
tiv 750 de ore). Chiar și cel mai 
strălucit fotbalist vest-german nu 
poate antrena o echipă profesio
nistă înainte de a intra în grupul 
Elitei.

— Campionatul vest-german în
cepe în august și se încheie în 
iunie. Pauza dintre tur și retur 
este de 40—45 de zile, iar pauza din
tre campionate este de 60—G5 de 
zile. Jocul echipei naționale nu 
poate amina un joc de campio
nat. „Naționala" joacă, în gene
ral, miercuri.

Perioada pregătitoare în clu. 
durează între zîle și 8

primească 
Mijloacele 

trebuie să 
pe teren, 
măiestriei 

recomandă 
control.

hotărîtoare o 
și reciclarea 
F. Germania 
de antrenori:

o asemenea

săptămîni 
menționează 
acestei perioade în fot
balul sovietic este de 16 
săptămîni). Antrenorii vzzt ger 
mani socotesc că perioada mini
mă trebuie să fie de opt săptă
mîni. Ei o reduc pînă la 2—4 
săptămîni în cazul în care echipa 
evoluează cu succes în turneele 
oficiale de cupă (ale căror jocuri 
se desfășoară după terminarea 
campionatului), sau dacă e nece
sar șă cîștige timp pentru tur
neele' în afara planului.

— Lucrul, de 
perioada rrzg..... .... __ ____
Iară adaptări. în timpul va
canței, jucătorii se antrenează pe 
cont propriu, astfel că se găsesc 
într-o bună condiție la reluarea 
lucrului în primele două săp
tămîni ale perioadei pregătitoare 
se urmărește mărirea capacită
ții de lucru. Urmează antrena
mentele tehnico-tactice intense. 
In principiu, in perioada pregăti
toare nu există zile libere. An
trenorul poate acorda zile libere 
doar pe baza recomandării me
dicului.

— în ciclul săptămînal, efortul
de antrenament în cluburi se 
repartizează astfel : luni, marți, 
joi, vineri — cîte două antrena
mente. durata fiecăruia — pînă 
la două ore. Miercuri. în unele 
cluburi, ___ _
joc ; în altele - 
trenament. seara 
tă. în toate cluburile 
antrenament, duminică 
două antrenamente . _ ___
fort se planifică în funcție 
dificultatea jocului de sîmbătă). 
Majoritatea covîrsitoare a antre
namentelor se efectuează cu min
gea

— Dacă perioada de pregătire a 
fost scurtă, repartizarea efor
tului în primele 2—4 săptămîni 
ale perioadei competitionale. se 
face la fel ca în perioada pre
gătitoare.

(cercetătorii 
că durata

vest-ger-

_____  în
pregătitoare se începe

antrenament

sau antrenament sau 
dimineața an- 
- joc. Sîmbă- 

joc de 
unul- 

(ai căror e- 
de

— începînd cu săptămînile 3—5, 
repartizarea efortului 
de antrenament este 
rea :

Sîmbătă 
duminică

în ciclul 
următoa-

.Sovidski sport"

— cîte două antrenamente ; 
miercuri — unul-două antrena
mente. sau joc de antrenament ; 
joi — unul-două antrenamente 
(în funcție de dificultatea jocu
lui de miercuri) ; vineri — un 
antrenament. (Precizăm că jocu
rile de campionat. în R. F. Ger
mania. se desfășoară sîmbătă). 
Deci, si în această perioadă in
tensitatea lucrului de antrena
ment este foarte ridicată. Antre
namentul de 
și intensitate 
foarte puțin 
(Cercetătorii 
la faptul că 
alte țări fac _ ___ ,__  _________
în ziua premergătoare jocutui de 
campionat)

Durata antrenamentului în pe
rioada competitională este de 
60—90 de minute. în 
de joc, cei mai activi 
baliștii fără minge. Ei 
permanent.

— Structura clubului.
are o echipă primă, una amatoa
re si 15—20 de echipe de tineret 
și de juniori, în care joacă fot
baliști începînd cu vîrsta de opt 
ani. Echipa primă este condusă 
de antrenorul principal, ajutat 
dc doi asistenți. Unul din asis
tenți răspunde de echipele 
juniori celălalt de „tineret" 
ceste echipe sînt antrenate 
antrenori care nu figurează 
statul de plată, ei -
cu ora.

— Programele de antrenament 
pentru toate echipele clubului se 
alcătuiesc pe baza indicațiilor 
antrenorului principal. O dată 
pe lună toți antrenorii clubu
lui dezbat problemele generale: 
planificarea de perspectivă a an
trenamentului. starea fotbaliști
lor. necesitatea transferării lor de 
la o echipă la alta. în cadrul 
clubului. Această structură per
mite desfășurarea activității după 
principii unice pentru toate e- 
chipele. în al doilea rînd, se a- 
sigură controlul si asistenta din 
partea antrenorului principal. în- 
tr-un cuvînt, clubul este capabil 
să-si crească rezervele.

vineri — ca volum
— se deosebește 

de celelalte zile, 
sovietici se referă 
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— Indisciplina în joc si o 
automultumire generală au cau
zat în cea mai mare măsură 
nereușitele echipei. Poate că si 
turneul brazilian — numai cu 
jocuri — precum si prelungirea 
sezonului precedent pînă la fi
nala Cupei să fie de vină. Poa
te că in viata echipei a inter
venit si un reflux normal după 
trei-patru ani buni, cînd am 
luptat pentru campionat si 
Cupă. Indisciplina in joc. adică 
nerespectarea întocmai a indi
cațiilor date de antrenori, ră- 
mine insă motivul principal. 
ț>in~ toate acestea va trebui să 
învățăm. Pentru a putea urca 
din nou spre virful piramidei 
fotbalului nostru. Si vom urca. 
Pentru că Universitatea Craio
va are mult mai multe resurse 
decit locul 12 in clasament. La 
Herculane_ si în continuare ne 
vom pregăti ca atunci cînd vi
zam titlul. Este o hotărîre fer
mă a noastră, a tuturor. Si sînt 
sigur că 1976 ne va aduce mai 
multe satisfacții decit 1975.

— Un gînd deosebit pentru 
1976 ?

— Să joc la Montreal in e- 
chipa noastră olimpică...

Laurențiu DUMITRESCU

ioc de 
odihnă.

campionat, 
luni, marți

actuala ediție a C.E.

COMENTARII SI PRONOSTICURI
1

LA SFERTURILE DE FINALA ALE C.E
Tragerea la sorți a sferturilor 

de finală ale campionatului eu
ropean, rezervat echipelor na
ționale, desfășurată la Zurich, 
a fost 
normal 
mentarii, declarații, calcule, și 
pronosticuri. Ideea generală e 
aceea că . partidele prezintă un 
pronunțat echilibru, cel mai 
pronunțat din istoria competi
ției, pentru această fază. Majo
ritatea „calculelor hîrtiei" și 
ale pronosticurilor dau ca favo
rite echipele R. F. Germania 
(actuala deținătoare a titlului

urmată — cum era și 
— de o avalanșă de co-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• La 14 ianuarie a avut loc șe

dința de analiză la Sport Club 
Bacău. Antrenorii Gheorghe Constan
tin și M. Nedelcu au trecut în revistă 
realizările obținute în prima parte a 
campionatului de echipa băcăuană, 
oprindu-se îndeosebi asupra deficien
țelor semnalate pe parcursul primelor 
17 etape ale întrecerii. Lotul, din care 
nu lipsește nici un jucător, a plecat 
la Slănic Moldova, unde va rămîne 
pînă la sfîrșitul lunii. (I. IANCU — 
coresp.).

• Miercuri seara, la Tg. Mureș, a 
avut loc ședința de analiza a com
portării formației A.S.A. în prima par
te a actualului campionat. Au fost 
scoase la iveala, cu tot curajul, cau
zele care au făcut ca echipa sâ ob
țină rezultate mai puțin concludente 
decit în trecuta ediție a Diviziei A. 
Ispir — căpitanul echipei, Fazekaș și 
Mureșan s.au referit, în mod critic 
și autocritic, la evoluțiile lor și ale 
echipei pe parcursul turului și în me
ciurile cu Dynamo Dresda din Cupa

U.E.F.A. Obiectivul pe care și l-a 
propus A.S.A.: locul III la încheierea 
întrecerii. în lotul mureșenilor, o sin
gura noutate — I. Hintea, promovat 
de la A. S. Miercurea Ciuc. Joi, A.S.A. 
a plecat la Sovata unde se va pre
găti pînâ la sfîrșitul lunii. în aceasta 
stațiune vor susține mureșenii și pri
mele meciuri de verificare cu Lacul 
Ursu Sovata 
tul județean.

și echipe din campiona
te. ALBU — coresp.).

și 22 februarie, asociația• între 20 . ____ ______
sportivă Armătura Zalău va organiza 
o interesantă competiție dotată cu 
„Cupa Armătura". Vor participa divi
zionarele A F. C. Olimpia Satu Mare, 
„U“ și C.F.R. din Cluj-Napoca, pre
cum și Armătura Zalău, liderul seriei 
a IX-a a Diviziei C.

de campioană europeană), 
niunii Sovietice (finalista ulti
mei ediții), Olandei și Iugo
slaviei. Dar iată un grupaj 
declarații ale unor antrenori 
jucători.

H. SCHON (selecționerul 
chipei R. F. Germania) : „Avem 
multe șanse să intrăm 
neul final... dacă nu 
încurca cumva echipa 
în momentul de față, 
movările care au dat 
satisfacție mai cu 
meciul cu Turcia, dispunem de 
o echipă Ia fel de redutabilă ca 
în zilele cînd am cucerit tre
cutul campionat". BLOHIN (ju
cătorul nr. 1 al Europei, com
ponent al echipei Dinamo Kiev 
și al reprezentativei U.R.S.S.) : 
„Sper să reușim o bună peri
oadă de vacanță și, astfel, să 
ne valorificăm pe deplin posi
bilitățile de victorie în fața 
puternicei echipe cehoslovace". 
GOETIIALS (antrenorul echipei 
Belgiei) : „Iarăși Olanda ? (n.n. 
belgienii i-au întîlnit pe olan
dezi în preliminariile C.M. 1974 
și sînt iarăși în serie cu olan
dezii pentru C.M. 1978 !). De

Golul marcat de Neeskens în partida Olanda 
din cele trei

tre cele

Polonia (primul 
reușite de olandezi) e considerat cel mai frumos din- 
înscrise — pînă acum — în

• între 13 și 26 februarie, echipa 
poloneză Stahl Rzeszow va între
prinde un turneu în țara noastră. 
Oaspeții vor susține patru jocuri 
cu formații nedesemnate încă.

RONOSPORT INFORMEAZĂ
TRA- 
NUA-

!ÎȘTI-
27.763

ximativ din 30 ianuarie
16 martie 1976 inclusiv, 
mandate poștale aproximativ din 
30 ianuarie 1976.

pînă la 
iar prin

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 IANUARIE 197G

62 65

64 90

înce 
mărie 
apro-

EXTRAGEREA I : cat. 
riantă 25% a 50.000 lei
riante 10% a 20.000 lei ;
2.75 a 18.921 lei ; cat. 3 
5.947 lei ; cat. 4 : 14,00
lei ; cat. 5 : 77,25 a 674 
6: 161,05 a 323 lei.

va- 
va-

2 :

EXTRAGEREA
1 variantă 25% 
„DACIA 1300" ;
17.944 lei ; cat. 
lei ; cat. D : 27,60
cat. E : 79,05 a 545 lei ; cat.
177,25 a 243 lei ; cat. X : 1.859,15 a 
100 lei.

E :

a Il-a : cat. A : 
— autoturism 
cat B : 2,40 a 

8,50 a 5.066 
a 1.560 lei ; 

F :

C :

Cîștigul de 50.000 lei jucat sfert 
a fost obținut de Ioan I. Măsar 
din Pitești, iar autoturismul DA
CIA 1300 de asemenea jucat sfert 
a revenit participantului loan 
Hârâciu din Sibiu.

în tur- 
ne va 
Maltei.

cu pro- 
o mare 

seamă în

mai pierdem !". 
(căpitanul echipei

data asta nu
GEAICI
Iugoslaviei) : „Am ajuns la un 
grad de coeziune care ne garan
tează calificarea în fața echipei 
Țării Galilor".

Și acum pronosticul lui 
FACCHETTI, căpitanul echipei 
Italiei și recordmanul selecțio
nărilor în „squadra azzurra" : 
„Favoritele mele sînt echipele : 
R. F. Germania — pentru că 
are cel mai bogat grup de mari 
talente ; Uniunii Sovietice — 
fiindcă dispune de o bază de 
formație remarcabilă, Dinamo 
Kiev ; Olanda — pentru că 
poate realiza o redutabilă com
binată Neeskens, Cruyff — 
P.S.V. Eindhoven ; Iugoslavia 
— deoarece a atins un grad de 
tehnicitate și omogenitate care 
o face foarte greu de

DE
A

învins".

Corespondentă din Italia

DUPĂ INCIDENTELE DE GENOA

PRETUTINDENI
_ FOST stabilit programul 

campionatului de fotbal al 
U.R.S.S. — ediția 1976—77. Potri
vit noului sistem de desfășurare 
(turul — toamna și returul — pri
măvara), campionatul va începe 
la 15 august a.c. și se va înche
ia anul viitor 
dintre tur și 
mată între 15 
4 aprilie 1977. 
campionatului 
mulă — în primăvara și vara a- 
ceasta — se va organiza un 
campionat neoficial de tranziție, 
numai tur.

la 11 iulie. Pauza 
retur este program 
noiembrie a.c. și 
Pînă la începerea 

— după noua for-

• AZI se va relua campiona
tul vest-german, cu jocurile din 
retur. Atrag atenția întîlnirile 
Braunschweig — Bayern Munchen 
și Borussia Monchengladbach — 
Hannover 
în timpul 
echipe au 
te hotare, 
îndeosebi 
trenamente. 
pregătirilor au

Ultima etapă n-a fost o etapă 
de fotbal, de sport, a fost o e- 
tapă a nesportivității, a violen
țelor. Să amintim, pe scurt, 
faptele. în partida Roma — Ju
ventus, după opinia unei părți 
a publicului, spectatori păti
mași, arbitrul Agnolin trebuia 
să dicteze ...cinci penaltyuri 
pentru Roma. Reluarea, seara, 
la televiziune, cu încetinitorul, 
a tuturor fazelor incriminate a 
demonstrat că pentru nici una 
dintre ele nu era cazul sancțiu
nii supreme. Dar cei răuvoitori 
de care aminteam, au înțeles să 
treacă la acte de vandalism, 
distrugînd instalații ale stadio
nului olimpic, astfel că a fost 
necesară intervenția poliției. La 
Genoa, în meciul Sampdoria — 
Inter, faptele au fost și mai

LA ROMA Șl
grave. Nemulțumirile 
de la un penalty dictat de arbi
trul Ciacci împotriva Sampdo- 
riei, ca și de la anularea unui 
gol marcat de formația-gazdă 
(la situația de 2—1 pentru In
ter). După anularea golului, an
trenorul Sampdoriei, Bersellini. 
și un spectator au intrat în te
ren și cel din urmă l-a lovit pe 
arbitrul Ciacci. Primele sancți
uni : suspendarea terenului din 
Genoa pe trei etape și trei luni 
de suspendare din activitate a 
antrenorului Bersellini.

Dar vor urma și alte, măsuri. 
Principalul este insă să se pu
nă capăt unor asemenea gesturi 
și atitudini care apar, din pă
cate, tot mai des pe stadioane 
le italiene.

CESARE TRENTINI

au pornit

96. De menționat că, 
pauzei, foarte puține 
întreprins turnee pes. 
vacanța fiind folosită 

pentru odihnă și an
in ultima fază a 

______ - i avut loc turnee 
de sală. Cîteva rezultate : Mon- 
chengladbach cu Bremen 2—1, 
cu Grasshoppers 6—4 și cu Han
nover 96 2—4.

a PROGRAM^ NON-STOP în 
R. D. Germană/După terminarea 
campionatului, începînd de la 
15 iunie se va organiza un tur
neu cu participarea a 14 forma
ții din prima ligă și a 10 echipe 
din liga a doua. Interesant de 
remarcat că, după fiecare meci, 
indiferent de rezultat, ambele e- 
chipe vor executa cîte 5 lovituri 
de la 11 m.

© RETURUL campionatului Bul
gariei va începe la 28 fe
bruarie și se va încheia la 6 iu
nie. în programul sezonului fi
gurează meciul amical al repre
zentativei cu Elveția, finala Cu
pei balcanice cu selecționata 

României (turul), meciurile de cali
ficare pentru Turneul U.E.F.A. 
(juniori) cu Iugoslavia. întîlnirea 
dintre Akademik Sofia și Adan- 
spor (Turcia) din cadrul „Cupei 
balcanice" etc.



UNITĂIUE ȘCOLARE CU PBOfll -

PEPINIERE ALE SPORTUEUI BE PERFORMANTĂ
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DUPĂ NUMAI UN AN
DE ACTIVITATE

ȘCOALA 54 DIN BUCUREȘTI
5 <•

STATIE-PILOT A ÎNOTULUI ROMÂNESC
Federația română de natație 

și Ministerul Educației și în- 
vățămîntului au creat cu un 
an in urmă primul nucleu al 
unui „Liceu de înot-* din Româ
nia. Mai precis, la Școala ge
nerală nr. 54 din Capitală (di
rector _  tov. Sonia Popescu)
au fost reuniți, mai întîi în 5 
clase, cei mai talentați sportivi 
bucureșteni, pregătirea lor fiind 
încredințată unui grup de teh
nicieni apreciați în această ac
tivitate. Pe tot parcursul anu
lui trecut, selectînd continuu 
tot ce are mai bun înotul de 
performanță din Capitală, noua 
unitate școlară a ajuns astăzi 
la 9 clase de înotători, săritori 
și poloiști, care însumează peste 
200 de sportivi.

Marele avantaj oferit de a- 
ceastă formă de organizare a 
activității constă în perfecta 
sincronizare a procesului de 
învățămînt cu programul de 
pregătire a elevilor respectivi, 
astfel că marea lor majoritate 
sînt în măsură, la această oră, 
să efectueze cîte două antrena

UN NOU „LABORATOR" AL HANDBALULUI

Cițiva dintre elevii clasei speciale de handbal în timpul unei lecții
Foto : S. BAKCSY

A trecut mai bine de un an 
de cînd, in cadrul Liceului nr. 
24 din București, a fost înfiin
țată o clasă specială de hand
bal. La vremea respectivă con
semnam evenimentul și ne pu
neam speranțe in această nouă 
pepinieră a handbalului bucu- 
reștean. Acum, după un an șco
lar și la jumătatea celui de-al 
doilea, iată-ne din nou la Li
ceul 24, de această dată cu in
tenția de a vedea ce s-a reali
zat între timp. Interlocutorul 
nostru — prof. Gheorghe Pre- 
descu, șeful catedrei de educa
ție fizică a liceului și un pro
ductiv antrenor al secției de 
handbal de la C. S. Școlar.

— Ce a însemnat pentru dvs. 
înființarea acestei clase specia
le și ce a determinat alegerea 
handbalului ?

— Dat fiind că in școala 
noastră handbalul a prins foar
te bine, fiind practicat cu deo
sebită plăcere de majoritatea 
elevilor, înființarea clasei spe
ciale a constituit o realizare 
deosebită, care a bucurat deo
potrivă pe profesori și elevi. 
Firește, odată cu înființarea 
clasei a trebuit să îmbunătă
țim considerabil procesul de 
pregătire. Urmind indicațiile 
primite, nivelul orelor speciale 
a mers in avans față de pro
grama școlară, s-au desfășurat 
șase ore săptămânal, iar dumi
nica au fost organizate cu regu
laritate jocuri.

— Ce rezultate concrete ați 
obținut ?

— Performanțele bune s-au 
profilat incă de anul trecut. 
Atunci, după citeva luni de 
lucru intensiv, echipa de fete 
a clasei speciale (clasa a V-a) 
a ocupat locul secund in 
Campionatul municipal al cla
selor a VI-a. La această oră,

mente zilnice, lucru care s-a 
reflectat direct într-o crește
re substanțială a performanțe
lor. într-un singur an nucleul 
de înotători al Școlii 54 s-a în
scris printre secțiile fruntașe 
ale natației românești. Recent, 
la Cluj-Napoca ei au ocupat lo
cul I în clasamentul pe clu
buri și asociații al campiona
telor republicane de juniori, 
demonstrînd din plin nu nu
mai o pregătire avansată, în 
comparație Cu colegii de între
cere, dar și superioritatea de 
necontestat a formei organiza
torice în care se' înscrie acti
vitatea lor.

Efectuînd în permanență cîte 
două antrenamente pe zi, pri
mul înaintea cursurilor iar al 
doilea ‘după-amiaza și benefi
ciind de condiții de recuperare 
optime, o serie dintre elevii 
școlii au crescut în mod spec
taculos în aceste 12 luni de ac
tivitate. Ilarion Sveț și Văii 
Dragomir au ajuns campioni 
balcanici de juniori. Primul a 
progresat simțitor în probele de 

majoritatea elevilor clasei spe
ciale confirmă selecționarea. 
Dintre 17 fete și 13 băieți, 
contăm pe cel puțin 22—23 ju
cători de autentică perspecti
vă. Ca să dăm și citeva nume, 
aș aminti de Carmen Burlacu 
și Florica Streja. care vor pu
tea atinge o talie de 1,80 m, po- 
sedind și o tehnică bună, de 
patinatoarea Carmen Gancev, 
care se dovedește a fi o foar
te abilă conducătoare de joc, de 
inotătoarea Laura Minzatu — 
și ea o viitoare handbalistă de 
valoare — precum și de geme
nele Mihaela și Virginia Ciucur, 
eleve foarte bine dotate fizic. 
Dintre băieți, s-au remarcat O- 
vidiu Mantho, Dan Mina. Vlad 
Axenciuc și Dan Hurtoi.

— Cum vă asigurați noi eșa
loane in spatele acestei prime 
generații ?

— Anul acesta a avut loc o 
nouă selecție intre elevii care 
au intrat in clasa a V-a, luind 
ființă, deci, o a doua clasă spe
cială. Dorința noastră este ca 
în fiecare an școlar să existe o 
asemenea clasă a V-a specială.

— Pentru aceasta aveți ne
voie, însă, de elemente bine do
tate fizic la nivelul claselor a 
IV-a. Sînt suficiente ?

— In general, da. Dar pentru 
o selecție cit mai bună și o 
reușită deplină ar fi bine ca 
■școlile vecine cu noi să ne dea 
o mină de ajutor, propunin- 
du-ne copiii înzestrați pentru 
practicarea handbalului. Pină 
acum n-am găsit ecou pentru 
inițiativa noastră, dar cred că 
de anul viitor vom colabora 
fructuos cu colegii din alte 
școli.

— Spre ce secții de perfor
manță îndreptați elevii clasei 
speciale ?

— In principal la C. S. Șco
lar, dar — cind vom avea ce
reri — vom da jucători și al
tor unități sportive din Capi
tală.

Horio ALEXANDRESCU 

craul (distanțe scurte) și mai ales 
cele de spate, în care vizează, 
într-un viitor apropiat, șl re
cordurile naționale de seniori. 
Și alți tineri și-au îmbunătățit 
substanțial performanțele în 
ultima vreme datorită efortului 
crescînd în pregătire : Alex. 
Grozescu, Petre Ciomîrtan, Io
nel Luca (din Galați), Horia 
Lucaciu (din Sibiu), Dorina Ba- 
ranyai. Cu toții se înscriu prin
tre cei mai buni performeri ai 
înotului românesc în 1975.

Cele cîteva date concrete — 
mai adăugăm în primul bilanț ' 
al școlii peste 100 de titluri de 
campioni și recorduri naționale 
— exprimă o serie de realizări 
care depășesc toate așteptările 
specialiștilor. Dar sîntem con
vinși că micul colectiv al pro
fesorilor, din rîndurile căruia 
cităm pe Dan lonescu, Ștefan 
Ionescu, Nieolae Tat, Mircea 
Olaru, Mihai Cerchez, Ion Co- 
dreanu, Gh. Perjaru, nu ur
mărește doar pregătirea unor 
sportivi care să se afirme pe 
plan național. Obiectivele șco
lii sînt cu mult mai mari și, 
din simpla confruntare a pla
nurilor de pregătire aprobate 
în comun, se desprind inten
ții mult mai curajoase, cum ar 
fi reprezentarea cu succes la 
Campionatele europene de se
niori și juniori (în 1977 și 1978), 
ca și la J.O. de la Moscova (1980). 
Pentru împlinirea speranțelor 
acestui prim nucleu de înotă
tori într-o unitate școlară se 
impun însă o serie de condiții. 
Am numi printre acestea 
o îmbunătățire a selecției, pen
tru omogenizarea fiecărei clase, 
,ca și rezolvarea unor probleme 
de ordin material privind hra
na și odihna elevilor. După cum 
se știe, la această oră, în efec
tivele școlii figurează și o serie 
de sportivi aparținînd altor 
cluburi din Capitală și din pro
vincie. Pentru perioada actuală 
ideea este chiar recomandabi
lă. Va trebui însă o preocupa
re permanentă pentru asigura
rea claselor I—IV cu școlari 
promovați prin propria selecție 
a profesorilor, aceștia urmînd 
să constituie, în mod ciclic, 
p.epiniera de performeri a „la
boratorului de înotători" din 
str. Maior Coravu.

Adrian VASILIU

La Liceul nr. 35 
din Capitală

7 titluri consecutive la cam
pionatele de baschet ale școla
rilor și juniorilor, 4 la cele ale 
fetelor ; 6 jucători selecționați 
în lotul reprezentativ de seniori 
(printre care Dan NiculeScu, ti
tular al „5“-ului de bază și Vir
gil Căpu.șan), 3 jucătoare com
ponente ale actualului lot de 
senioare (dintre care Liliana 
Rădulescu și Maria Simionescu 
sînt apreciate ca elemente de 
primă valoare), 7 juniori și 3 
junioare reținuți în loturile’ re
prezentative respective; nume
roși jucători și jucătoare pro
movați în echipe divizionare A 
(Dan Chircă și Gheorghe Mi- 
huță la I.E.F.Ș., Cristian Flutu- 
raș și Sever Osacenco la Dina
mo București, Tatiana Radules
cu și Gheorghița Bolovan la 
C.S.U. Galați, Doina Stancu la 
Voința București etc). Iată o 
foarte succintă prezentare a 
rezultatelor obținute de cate
dra de specialitate a Liceului 
nr. 35 București, considerată 
de multă vreme (și pe bună 
dreptate) drept una dintre cele 
mai fecunde și valoroase pe
piniere ale baschetului de per
formanță din țara noastră. Și, 
totuși, șeful catedrei de baschet 
(prof. George Chiraleu) și actu
alii săi colaboratori (prof. Ște- 
fania Dinescu — fostă interna
țională, prof. Cornslia Bacă și 
prof. Emil Nicolescu) apreciază 
că se poate face mai mult, în 
sensul că Liceul nr. 35 poate 
contribui în mai mare măsură 
la întărirea capacității loturilor

Înaintea lecției practice, ultimele indicații teoretice adresate gru
pei de juniori mari ai Liceului experimental de schi din Predeal

Liceul experimental de schi Predeal

PRIMA PROMOȚIE
In vara anului 1975 a absol

vit prima promoție a Liceului 
experimental de schi Predeal. 
Foarte mulți au intrat la fa
cultăți, alții la școli postliceale, 
iar alții în producție, marcînd 
prin aceasta o nouă etapă de 
viață. Profilul liceului ne pri
lejuiește cu această ocazie o 
privire sintetică asupra reali
zărilor sportive în schi, obți
nute în 1975 de absolvenți și 
de ceilalți elevi ai liceului, pri
vire de natură să ne arate efi
ciența, din unghiul amintit, a 
acestei școli. Cîteva nume s-au 
afirmat cu tărie în schiul ro
mânesc. Dintre absolvenți, An
gela Manole, Eva Mezei, Cris
tina Ene, frații Emilian și Ion 
Pochișcan, Ion Moise, Costel 
Terciu, iar dintre actualii elevi, 
Csaba Portik, Alin Năstase, 
Juja Raț, Aurelia Nițu, Moise 
Girbacca, Cornelia Mititelu, E- 
lena Ceposu și alții, toți cam
pioni de juniori sau cîștigători 
ai unor concursuri cu caracter 
republican. în ’75, liceul a ob
ținut prin elevii săi 10 titluri 
naționale de juniori, iar pe 
plan internațional 4 elevi au 
obținut medalii de argint la 
campionatele balcanice, unul o 
medalie de bronz, precum șl 
un loc I la un concurs inter
național de juniori. Rezultatele 
sînt deci bune, mai ales pe 
plan intern, înregistrînd și o 
ușoară curbă ascendentă în ra
port cu anii precedenți. De ase
menea, în compoziția diferitelor 
loturi republicane de juniori 
ponderea elevilor liceului pre- 
delean este destul de mare. 
Sînt rezultate meritorii, promi
țătoare, pentru care elevii, 
corpul didactic de specialitate 
și de cultură generală merită 
a fi felicitați.

EXIGENTĂ MEREU SPORITĂ
INSTRUIREA BASCHETBALIȘTILOR

reprezentative ale României. Și 
pentru a demonstra că nemul
țumirea nu este doar formală, 
catedra de baschet a trecut în 
ultima vreme la o serie de 
măsuri concrete menite să îm
bunătățească substanțial calita
tea muncii.

Așa, de pildă, prof. Chiraleu 
și-a propus drept obiectiv nu 
ci.știgarea campionatului națio
nal (cum făcuse pînă anul a- 
cesta), ci promovarea cit mai 
multor jucători în loturile re
publicane de juniori și asigura
rea bazei de pregătire pentru 
o cît mai rapidă ascensiune a 
acestora în reprezentativa de 
seniori. Pentru atingerea scopu
lui, din echipa participantă la 
Divizia școlară și de juniori fac 
parte acum numai jucători cu 
calități deosebite, promițătoare 
de mari perspective iar în anul 
I al liceului au fost admiși doar 
elevi cu calități fizice ieșite din 
comun (Florin Ermurache : 15 
ani — 1,99 m, venit de la 
Școala sportivă nr. 2, unde s-a 
pregătit sub îndrumarea prof. 
Vasile Dumitrescu; Marian Ma- 
rinache: 15 ani — 1,93 m, venit 
de la Școala sportivă nr. 3, 
unde l-a avut ca antrenor pe 
prof. Nicolae Danețiu).

în legătură cu procesul pro- 
priu-zis de pregătire, am ținut 
să aflăm opinia prof. George 
Chiraleu asupra importanței a- 
cordate pivoților, despre care se 
știe că constituie una din pro
blemele acute ale baschetului 
din țara noastră . „Intr-adevăr

Foto : Dragoș NEAGU

Și totuși, într-o, optică exi
gentă trebuie să recunoaștem 
că performanțele realizate de 
elevii L.E.S, nu se înscriu de
plin pe coordonatele de înaltă 
cotă valorică, obiectiv pentru 
care a fost înființat acest li
ceu. Școala din Predeal ar fi 
trebuit să fie nucleul celor mai 
autentice talente de pe tot cu
prinsul țării și n-a reușit incă 
acest lucru. N-a reușit să de
vină, într-o proporție covîrși- 
toare, centrul de pregătire a 
valorilor naționale de juniori, 
bază de selecție și împrospă
tare a echipelor naționale și 
olimpice de seniori, după cum 
n-a reușit încă să ridice și să 
racordeze rezultatele sale la 
autentica valoare internaționala. 
Cauzele multiple, de ordin or
ganizatoric, administrativ (dar 
și de metodică și instruire spor
tivă) cunoscute de cei în drept, 
așteaptă de multă vreme rezol
varea care ar insufla L.E.S. 
Predeal entuziasmul și posibili
tatea obiectivă de a-și realiza 
țelurile propuse, obiective ase
mănătoare liceului, cu alt pro
fil, din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Deocamdată, condi
țiile de funcționare la cele 
două școli diferă, deși dorința 
de finalitate este aceeași. Or, 
după părerea noastră, asisten
ța și sprijinul se cuvin mai 
ales celor ce au nevoie de ele 
și la momentul oportun. Din 
aceste considerente, credem că 
o analiză responsabilă, urmată 
de măsuri corespunzătoare din 
partea forurilor județene Bra
șov, a organelor M.E.I și ale 
C.N.F..F.S. (F.R.S.B.) ar fi bine
venită pentru această singură 
unitate profilată pe schi.

Mihai BARA

— ne-a răspuns șeful catedrei 
_  pivoții reprezintă o ușă fe
recată, căreia nu i-am găsit 
încă cheia. Acum încercăm la 
liceul nostru diferite mijloace, 
printre care invitarea unor 
foști jucători specializați pen
tru acest post. De curînd ne-a 
vizitat Mihai Kiss (n.r.: jucător 
recunoscut prin complexitatea 
și acuratețea procedeelor de 
pivot) care a demonstrat cu 
competență ce trebuie făcut 
pentru a deveni un mare pivot. 
In general, pivoții se bucură de 
un regim de pregătire special, 
individualizarea antrenamente
lor avind în această privință un 
rol primordial". în completare, 
vom mai preciza că alte capi
tole aflate în prim-planul preo
cupărilor profesorilor-antre-nori 
de baschet de la „35“ sînt a- 
runcârile la coș (la fiecare 
lecție de pregătire se execută 
între 300 și 500 aruncări la coș, 
în afara antrenamentului pro- 
priu-zis) și îmbunătățirea pre
gătirii fizice (săptâmînal au loc 
două antrenamente de atletism 
pe Stadionul tineretului, chiar 
și în zilele de iarnă).

După cum se vede, un com
plex de măsuri menit să îm
bunătățească consistent „pro
ducția" (și așa prodigioasă) a 
Liceului nr. 35 care, la rîndul 
ei, să contribuie la ridicarea 
valorică a baschetului din țara 
noastră,

D. STANCULE3CU



A. A. KoritcK: „MA BUCURA HĂRNICIA
COPIILOR PATINAJULUI ARIISIIC”

Despre problemele patina
jului artistic, despre perspecti
vele dezvoltării lui. despre re
centul campionat și concurs re
publican al juniorilor, am pur
tat un scurt, dar interesant 
dialog, cu antrenorul sovietic 
A A. Korîtek, care de un an 
și jumătate se află in tara 
noastră, colaborind cu tehnicie
nii români la pregătirea tineri
lor patinatori.

— Am vrea, la început, să vă 
adresăm o întrebare de princi
piu : după părerea 
dumneavoastră, la 
ce vîrstă trebuie 
început patinajul! 
ari istic și care 
este — în medie, 
bineînțeles — sta
giul necesar pentru _ „„ 
ge_ Ja un nivel internațional de

Punctele de vedere con
verg in această privință. Se a- 
precicză. de obicei, că patinajul 
artistic trebuie început cam la 
5—6 ani. Perioada de însușire 
a complicatelor procedee ale 
acestei discipline este, in me
die. de 8—9 ani. Dar. cu cit 
urci pe scara valorilor, cu atit 
trântele devin mai înalte si mai 
orele, salturile de calitate fiind 
to' mai dificile cu cit te apro
pii de vîrf.

— în această ordine de idei, 
care ar fi intervalul de vîrstă 
optim în care sportivul atinge 
apoge’il ?

— în principiu un patinator 
artistic obține maximum de 
randament cam între 17 și 23 
de ani. Dar. in general, limita 
de vîrstă a campionilor se află 
intr-o vertiginoasă scădere și 
apariția acelei minunate gim
naste care este Nadia Comăneci 
nu face decit să confirme pă
rerea.

— După un an și jumătate 
de activitate și observație, cum 
apreciați nivelul actual al pa
tinatorilor artistici români ?

— A fost înregisrat un pro
gres evident, progres care, in-

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Interviul nostru
A\\\\\\\\\\\\\^

a se ajun-

tr-un viitor nu chiar prea în
depărtat. poate fi in mod con
siderabil accelerat. Intr-o pe
rioadă de timp relativ scurtă 
s-a îmbunătățit alunecarea pe 
gheată. au crescut varietatea 
de pași si numărul elementelor 
de dificultate, compoziția si 
prezentarea programelor.

— Din acest punct de vedere 
recentul campionat al juniorilor 
și concursul republican vi s-au 
părut semnificative ?

— După părerea mea. confir
mată de aceea a 
colegilor mei ro
mâni. întrecerea a 
fost superioară e- 
dițiilor sale ante
rioare. Pentru pri
ma dată 
juniori 
destulă

intr-un 
s-au exe- 
acurateță.

la Încheierea turului campionatului de handbal feminin

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA PE PRIMUL LOC
BRAȘOV, 16 (prin telefon). 

Asaltată de public 
spectatori în tribune și 
tot atiția afară așteptînd mi
racolul unui bilet în plus), Sa
la sporturilor a găzduit 
etapa a Xl-a a Diviziei 
handbal feminin, ultima 
rului. Echilibru de forțe, 
te dîrze. rareori însă 
dincolo de limitele regulamen
tului, iată caracteristica rundei.

(2500 de 
cam

vineri
A de 
a tu- 
dispu- 

înscrise

realizatoare : Marcov 5. Cojo
carii 5 —
Schilka 3,
București.

„U“ Timișoara și
Mereu 2 — „U“

La Miercurea (inc

SĂPTÂMÎNA 
CAMPIONATELOR 

DE PATINAJ VITEZĂ

concurs de 
cutat, cu 
asemenea elemente complicate 
cum ar fi dublu-Axei și. in 
combinație. dublu-Flip cu du- 
blu-Axel. Lupta a fost inte
resantă si echilibrată, iar spor
tivii — mai ales cei din lotul 
national — s-au dovedit in 
progres. Adrian Vasile. Bogdan 
Krutti. Irina Nichiforov. Tereza 
Nencu. Manuela Băditoiu. Re
nata Tukserer. spre a nu cita 
decit pe cîtiva. sînt elemente 
de mare perspectivă. Acești ju
niori stăpinesc de acum un 
bun program de figuri libere, 
dar vor trebui să insiste cu 
precădere asupra figurilor obli
gatorii si a programului scurt, 
unde decalajul față de standar
dul mondial este destul de 
mare. Desigur, pînă la nivelul 
exigentelor internaționale mai 
este de străbătut un drum lung 
Si greu de muncă încordată. 
Mă bucură hărnicia copiilor 
patinajului artistic care, în ciu
da unui program de antrena
ment încărcat, nu-și neglijează 
obligațiile școlare si ele mereu 
mai ridicatp. în sfirșit. si cu 
aceasta as încheia, s-a omis în 
cronica rezervată competiției că 
Irina Nichiforov a fost o bună 
bucată de vreme indisponibilă, 
scotindu-i-se ghipsul 
timp înaintea 
ce reprezintă 
tocmai lipsit

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA—UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 15—10. Victoria în der- 
by-ul ultimei zile a revenit, 
așa cum era și 
pioanei. Mai greu 

așteptat și ______
pe de o parte bucu- 
au opus o rezisten- 

iar pe de alta, Uni- 
Timișoara a evoluat 
modest. Principalele

RAPID — 
B. MARE 16—13. 
tactic, 
ținut două puncte la 
unui meci pe care l-a dominat 
categoric. în min. 18 era 5—0 
și acest avantaj s-a dovedit 
hotăritor. Cele mai multe go
luri : Amarandei (7), Diacones- 
cu 4 — Rapid. Adochitei 8, 
Tomanicska 4 — Constructorul.

CONSTRUCTORUL
Disciplinată 

formația Rapid a ob- 
capătul

REZULTATELE DE VINERI

Rapid — Constructorul B. More 
16—13 (7—2) ; Progresul Bucu
rești — Textila Buhuși 15—9 (8—6) ; 
Constructorul Timișoara — Confec
ția 14—14 (7—10) ; Voința Odor- 
hei — I.E.F.S. 10—8 (5—6) ; Rul
mentul Brașov — Mureșul Tg. Mu
reș 11—9 (7—5) ; Universitatea Ti
mișoara — Universitatea București 
15—10 (7—5).

cu puțin 
concursului. Ceea 
un amănunt nu 
de importantă...

Valeriu CHIOSE

Primii oaspeți ai

ne-am fi 
pentru că 
reștencele 
ță dîrză. 
versitatea 
ceva mai

firesc, cam- 
însă deeît 

aceasta

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TEXTILA BUHUȘI 15—9. Du
pă evoluția ștearsă de joi, 
bucureștencele au practicat în 
reuniunea de vineri un joc la 
polul opus. Cele mai multe 
goluri : Ciobanu 5, Butan 4 — 
Progresul, Șcrban 4 — Textila.

De mi ine. baief ii 1° Baia Mare

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — CONFECȚIA 14—14. 
După ce au condus conforta
bil — 12—7 în min. 35 — ju
cătoarele de Ia Confecția au 
marcat o bruscă scădere a po
tențialului. fiind egalate in ul
timul minut de joc. Bună 
prestația timișorencelor în re
priza a doua. Cele mai multe 
goluri : Hrivniak 3, Cișmaș 3, 
Kaspari 3 — Constructorul. Se- 
rediuc 5, Pițigoi 3, Grigoraș 3 
— Confecția.

PENULTIMUL TURNEU AL DIVIZIEI A
începînd de mîine. noua sală 

a sporturilor din Baia Mare 
găzduiește cel de-al VI-.lea tur
neu din cadrul Diviziei A de 
handbal masculin. De la acest 
penultim turneu al campiona
tului — care se încheie marți 
20 ianuarie — se așteaptă con
tinuarea ascensiunii valorice a 
fruntașelor handbalului nostru, 
ascensiune începută în ultima 
etapă de la Ploiești. în același 
timp, va fi interesant de ur
mărit dacă in răstimpul scurt 
ce l-au avut la dispoziție, for
mațiile s-au preocupat 
gătiri de punerea la 
sistemelor defensive.

Să aruncăm, însă, o 
asupra jocurilor programate la 
Baia Mare. Dintre ele se deta
șează cîteva derbyuri autentice. 
Două vor avea ca protagonistă 
echipa gazdă. Minaur, care ur
mează să întilnească pe Silin
ța Bacău și Politehnica Timi
șoara. Printre celelalte meciuri 
care se anunță interesante fi
gurează confruntările dintre 
primele două clasate. Steaua și

în pre- 
punct a

privire

Dinamo București, cu „U“ Cluj- 
Napoca și Știința Bacău. Un 
meci important pentru mijlocul 
clasamentului va fi. de aseme
nea, cel dintre C.S.M. Borzești 
și Dinamo Brașov. Iată acum 
programul primei zile (de la 
ora 14) : C.S.M. Borzești — Di
namo Brașov. A.S.A. Tg. Mureș 
— Poli Timișoara. C.S.U. Ga
lați — Petrolul Teleajen. „U" 
București — Steaua. Știința Ba
cău — Minaur și „U“ Cluj-Na
poca — Dinamo București.

CLASAMENTUL
0
0
3
2
4
6
6

10 
12 
12 
15 
15

VOINȚA ODORHEI — IEFS 
10—8. Formația din Odorhei a 
făcut cel mai bun joc din a- 
cest campionat, datorită căruia 

— a ur- 
clasament. 
Szabo a 

handicapul 
jucătoare-

,.U‘

— la finele turului 
cat pe locul doi în 
Echipa lui Dionisie 
putut să surmonteze 
valorii individuale a 
lor bucureștene și să obțină o 
victorie pe deplin meritată. 
Cele mai multe goluri : Mi
klos 4 — Voința. Ionescu 3 — 
I.E.F.S.

„internaționalelor" de tenis de masă

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. Știința Bc.
4. H. C. Minaur
5. Dinamo Bv. 
G. „U“ Cj-Nap.
7. Poli Timiș.
8. CSU Galați
9. „U“ Buc.

10. CSM Borzești
11. Petrolul Tel.
12. ASA Tg. M.

»»

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2
2
2
4
5
2
3
1
1
2
0
0

30
30
24
24
19
18
17
11

7 
f
2
2

BRAȘOV —
TG. MUREȘ 11—9. 

bu-
un 
lo- 

unei 
dîr-

REGIA“ NU

RULMENTUL 
MUREȘUL 
Continuînd seria jocurilor 
ne, încurajate frenetic de 
public entuziast, formația 
cală a trecut, la capătul 
întreceri de mare luptă, de 
za echipă mureșeană. dobîn- 
dind de fapt o șansă în lupta 
pentru rămînerea în Divizia 
A. Cele mai multe goluri : 
Oancea 7 — Rulmentul și Sos 
3 — Mureșul.

H. NAUM

ARE CE CAUTA
ÎN ÎNTRECEREA SPORTIVĂ!

Campionatul național de 
sprint rezervat patinatorilor se
niori va deschide, începind de 
mîine, seria finalelor pe țară 
ale celor mai interesante com
petiții republicane. în paralel, 
se vor desfășura campionatele 
de juniori și concursul repu
blican de copii (aminate din 
cauza dezghețului), reprograma- 
te în zilele de 18 și 19 ia
nuarie. Urmează, pe pista na
turală din Miercurea Ciuc, în
trecerile concursului dotat cu 
trofeul „Cupa F.R.P.", iar la 24 
și 25 ianuarie își vor disputa 
titlurile de campioni la polia- 
tlon senioarele și seniorii.

°rin urmare, o săptămînă de 
concursuri care vor reuni toate 
categoriile de sportivi. La start 
vor fi prezenți alergători din 
Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Tg.

Tușnad și 
Secretarul 

„___ , Valeriu
Pașcanu, ne-a informat că vre
mea este bună, în cursul zilei 
de vineri termometrul a indi
cat valori sub minus 10 grade, 
cu cer senin și fără vînt. De a- 
semenea, s-au luat măsurile cu
venite pentru pregătirea pistei, 
gheața fiind întreținută de un 
mic tractor prevăzut cu ustensi
lele necesare. Pentru orice e- 
ventualitate, a fost pusă la 
punct și pista naturală de pe 
Iacul Ciucaș din Tușnad, unde 
vor fi transferate întrecerile în 
caz de timp nefavorabil.

Mureș, București, 
Miercurea Ciuc. 
C.J.E.F.S. - Harghita,

Plin amabilitatea Serviciului 
prevederi de scurtă durată din 
c-drul Institutului meteorologic, 
vă informăm asupra grosimii 
stratului de zăpadă în principale
le zone montane ale tării :
Predeal 
Sinaia —
Brasov 
Vf. Omul
Fundata 
Paring 
Tarcu 
Cuntu
Semenic 
Lăcăuți 
Toaca
Iezer 
Rarău
Băișoara

Cota 1 500
35

6
8

45
32

100
18

105
98
20
44

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm

PUTERNICELE
AU

FORMAȚII ALE R. P. CHINEZE
SOSIT IN CAPITALĂ

Ieri au sosit în Capitală pri
mii oaspeți ai campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale României : echipele femi
nine și masculine ale R. P. Chi
neze. Delegația sportivilor chi
nezi este condusă de Cian Si-li, 
membru al Federației naționale 
de sporturi din R. P. Chineză, 
fost campion mondial la du- 
blu-mixt (Nagoya — 1971). Iată 
și componenții celor două for
mații care. între 23 și 25 ia
nuarie, vor evolua în sala Flo-

reasca : Lian Ko-lian, Li Cen- 
si — component! de bază ai e- 
chipei campioane mondiale 
(Calcutta, 1975) — Hu Wei-sin 
și Yao Kuo-tsai (masculin), Yen 
Kue-Ii, Yu Cin-cia, Sun Min, 
Sa Min (feminin).

Așa după cum am mai a- 
nunțat, la această ediție a cam
pionatelor Internationale de te
nis de masă ale României vor 
mai evolua, alături de repre
zentanții României, cunoscuți 
sportivi din zece țări.

a

REÎNCEPE
In

CAMPIONATUL OL BASCHET MASCULIN
întrecerea feminină, etapa a 19-a

Sfîrșitul 
programează 
natului republican 
masculin prin jocurile etapei 
inaugurale a turului secund. 
Dintre meciuri ies în evidență 
Politehnica Iași — Rapid (în 
jocurile precedente : 70—80 și 
60—67) și Politehnica București 
— Universitatea Timișoara 
(55—68 și 66—81). Celelalte par
tide ale etapei sînt : Universi
tatea Cluj-Napoca — A.S. Ar
mata București (64—42 și 82—52) 
și I.E.F.S. — C.S.U. Brașov 
(68—67 Și 74—63). întîlnirile 
I.C.E.D. — Steaua" și. Farul — 
Dinamo vor avea loc în zilele 
de 27 și 28

acestei săptămîni 
reluarea campio- 

de baschet

ianuarie.
returului :înainteaClasamentul

1. STEAUA 22 21 1 1965—1381 43
2. Dinamo 22 21 1 2105—1391 43
3. Rapid 22 13 9 1496—1509 35
4. Univ< Timiș. 22 13 9 1549—1545 35
5. Farul 22 12 10 1796—1811 34
6. „U“ Cj.-Nap. 22 12 10 1590—1526 34
7. I.C.E.D. 22 11 11 1635—1705 33
8. I.E.F.S. 22 9 13 1624—1763 31
9. C.S.U. Brașov 22 7 15 1632—1866 29

10. Polit. lași 22 7 15 1609—1811 29
11. A.S.A. Buc. 22 3 19 1375—1748 25
12. Polit. Buc. 22 3 19 1482—1802 25

In campionatul feminin se
desfășoară următoarele meciuri 
în cadrul etapei a. 19-a (între 
paranteze, locurile ocupate în 
clasament) : grupa 1—6 : Olim
pia (5) — I.E.F.S. (1) — în jocu
rile precedente : 64—101, 67—81,

64— 90 ; Universitatea Timișoara 
(4) — Rapid (2) : 66—84, 64—35,
65— 79 ; Universitatea Cluj-Na
poca (6) — Politehnica Bucu
rești (3) : 60—94, 86—85, 78—87 ; 
grupa 7—12 : Voința București 
(9) — Crișul Oradea (7) : 
72—100, 61—63, 60—50; Progresul 
București (10) — C.S.U. Galați 
(8) : 60—64, 66—56, 49—61 ; Să
nătatea Ploiești (12) — C.S.U. 
Tg. Mureș (11) : 54—55, 61—54, 
67—79.

în ziarul nostru de joi, 
Federația română de hand
bal a făcut publică sancțiu
nea dictată în urma jocului 
de campionat dintre divizio
narele A, Universitatea Cluj- 
Napoca și Politehnica Timi
șoara. Meciul, încheiat pe 
teren la scorul de 22—22, a 
fost omologat ca pierdut de 
ambele formații cu 0—6, ca 
urmare a faptului că nici 
una nu și-a apărat șansele 
cu corectitudine.

După opinia noastră, mă
sura luată de F.R. Handbal 
este întemeiată, jocul în spe
ță — disputat în cadrul tur
neului de sală de la Ploiești 
— purtînd în mare parte o 
tentă de „non-combat“. Nu 
vom încerca o trecere in re
vistă a întregii partide, ci 
vom puncta doar cîteva din
tre momentele în care a fost 
vizibilă pentru toată lumea 
intenția celor două formații 
de a încheia meciul la ega
litate.

în min. 19 scorul era 10—6 
în favoarea Politehnicii, pen
tru ca doar zece minute mai 
tirziu, în min. 29, tabela de 
marcaj să consemneze o în
toarcere surprinzătoare a 
rezultatului : 13—11 pentru
„U“ ! Poate că am fi admis 
această răsturnare spectacu
loasă a scorului, cunoscînd 
fragilitatea manifestată în a- 
părare de echipa timișorea
nă, ca și potențialul recu
noscut al atacului clujean.

TRĂGĂTORII FRUNTAȘI LA 0 ULTIMA 
SELECȚIE PENTRU
Sfîrșitul acestei săptămîni va 

constitui pentru trăgătorii specia
lizați în probele de arme cu aer 
comprimat un nou prilej de a-și 
etala cunoștințele la ~ 
și Ploiești vor avea 
cursuri importante.

în prim plan se află 
tarea de mîine din sala de 
poligonul Dinamo din Capitală, 
unde componenții loturilor repu
blicane vor participa la o ultimă 
selecție în vederea alcătuirii e- 
chipelor pentru apropiatele „eu
ropene" de sală, care vor avea 
loc între 20—22 februarie, la Pa
ris. Deci, o ultimă șansă pentru 
trăgătorii care vizează un loc în 
reprezentativa țării noastre la e- 
diția pariziană a competiției con
tinentale. O comportare condu-

C E. DE SALĂ
au 

acum
trialurile deavut la ________

dinamovistele Maria- 
nou record

București 
loc con-

confrun-
la

dentă 
pînă 
na Feodot (387 p 
și 386 p la pușcă), Anișoara Ma
tei și Ana Ciobanu (au punctat 
duminica trecută cite 376 la pis
tol). La juniori s-au evidențiat, 
in mod deosebit, la ultima selec
ție, cea de la Focșani, ieșeanul 
Silviu Grosaru șl brașoveanca 
Eva Olah (379 și, respectiv, 378 p 
la pușcă).

La Ploiești, în organizarea clu
bului Petrolul, are loc azi și mii- 
ne competiția dotată eu „Cupa 
de iarnă", la pușcă și pistol, 
concurs republican intersecții.

Azi, numeroși țintași din Bucu
rești, în 
întrece,
etapă a 
pușcă și

Dar restul întîlnirii avea să 
ne dezvăluie contrariul. Mo
mentul cel mai curios a fost 
spre finalul partidei, cînd 
clujenii n-au mai punctat 
timp de 11 minute ! De la 
22—20 (min. 49), scorul a 
ajuns 22—22 în min. 56, pen
tru ca ultimele patru mi
nute să provoace în tribune 
zîmbete cu tîlc. A mai fost, 
apoi, o situație de necrezut 
în ultimul minut, cînd clu
jeanul Vasile Avram — unul 
dintre principalii realizatori 
ai echipei sale — aflat sin
gur în fața porții timișorene 
— în loc să șuteze, s-a în
tors cu spatele spre buturile 
adverse, pasînd unui coechi
pier... Meciul s-a încheiat 
nedecis și orice alte comen
tarii ni se par de prisos.

în fața acestei situații, din 
păcate nu singulară, măsuri
le, energice, de genul celei 
luate de federația de hand
bal, se impun de la sine. în
trecerea sportivă nu mai are 
nici un rost atunci cînd este 
„regizată", rolul ei educativ, 
ca și respectul datorat spec
tatorilor, dispărînd cu desă- 
vîrșire. Handbalul este doar 
una dintre disciplinele în 
care mai întîlnim așa-zisele 
„aranjamente" și bine ar fi 
ca toate celelalte foruri de 
resort, constatînd asemenea 
abateri, să le sancționeze Ia 
fel de prompt, de exemplar, 
în cazul de față au fost 
sancționate două echipe' frun
tașe ale handbalului nostru, 
două formații cu merite in
contestabile în succesele ob
ținute de această disciplină 
pe plan intern și internațio
nal. Sincer vorbind, ne-a 
mirat fapta respectivă, cu 
atit mai mult cu cit antre
norii celor două formații sînt 
recunoscuți pentru corectitu
dinea lor. Exemplul care li 
s-a dat ar trebui să dea se
rios de gîndit nu numai an
trenorilor și cluburilor în 
culpă, ci și tuturor acelora 
care mai cred că în sport se 
poate reuși altfel decit prin 
luptă sportivă dreaptă.

Horia ALEXANDRESCU

special juniori, se vor 
tot la Dinamo, intr-o 
„Cupei municipiului" la 
pistol cu aer comprimat.

Sportul Pag a 7-a



Circuitul internațional de tenis ÎNTRECERILE PATINATORILOR
ÎNAINTEA ETAPELOR

FINALE
Preliminariile C. E. de șah pe echipe GENEVA, 16 (Agerpres). — 

Cel de-al doilea laureat al 
campionatelor europene de pa
tinaj artistic a fost englezul 
John Curry, învingător în pro
ba ‘individuală masculină. în 
vîrstă dc 26 de ani, Curry a 
obtinut 
urmare
Iuții în programul de exerciții 
libere. T’ ‘ „
țiului continental,  _1
sovietic Vladimir Kovalev, a 
ratat o dificilă săritură triplă, 
'.er-.ir.îr.d „1 doilea. Reintrat

190,43 p.; 3. J. Holfmann
(R.D.G.) — 189,56 p.; 4. I. Ovci- 
nikov (U.R.S.S.) — 182,36 p.; 5. 
S. Volkov (U.R.S.S.) — 182,14 
p.; 6. R. Cousins (Anglia) — 
178,10 p.

în proba de dansuri. după 
executarea figurilor impuse, ne 
primele locuri ale clasamentu
lui se' află perechile sovietice 
Ludmila Pahomova — A'ek- 
sandr Gorșkov, cu 104,04 p.. Iri
na Moiseeva — Andrei Minen- 
kov — 98,24 p. și Natalia Ini- 
ciuk — Ghenadi Karponosov — 
94,14 p.

Vineri s-a disputat „progra
mul scurt" al probei feminine. 
Pe primul loc în clasament se 
află olandeza Dianne de Leeuw 
cu 41,12 p, urmată de Christine 
Errath și Anette Poetzsch (am
bele din R. D. Germană).

ROMANIA - BELGIA 5%-2/2 o victorie meritată ca 
a unei excelente evo-tcle- 

sala
TIMIȘOARA, 16 (prin

Vineri seara, în 
încheiat sfer- 
ale turneului 
tenis.

Toma 
eliminat

fon).
„Olimpia", ș-au 
turile de finală 
internațional de 
pionul 
viei a
cursă de 

in

Cam-
O-
din

național
fost 

sovieticul Vadim Bo- 
numai 55 de minute 
învingătorul — un 

a fost
risov, 
de joc. 
foarte bun tenisman 
stăpîn pe joc de la prima și 
pînă la ultima minge, edifica
tor fiind și faptul că el a 
reușit 5 break-uri în două se
turi ! Borisov a făcut dovadă 
că stăpînește destul de bine 
toate procedeele tehnice, avind 
în plus și o excelentă condiție 
fizică. Toma Ovici a greșit e- 
norm de mult, atît la returu
rile de servicii, cit și în timpul 
cit s-a aflat la serviciu. Bori
sov a cîștigat cu scorul de 6—1, 
6—3.

Cel mai frumos meci al se
rii a fost acela dintre un alt 
jucător sovietic, Konstantin Bu
gaev, și cehoslovacul Jiri Gra
nat. Echilibrul dintre cei _ doj 
s-a menținut 
treilea, cînd, 
lucid și mai 
a reușit să se 
versarul său, . _ 
rea cu 3—-6, 6—4, 6—4. Nu pu
tem omite — referitor la acest 
meci — lipsa de sportivitate a 
unor spectatori, evident nefa
miliarizați cu jocul da tenis, 
care aplaudau mai ales cînd... 
nu trebuia !

pînă în setul al 
mai calm, mai 
proaspăt, Granat 
distanțeze de ad- 
cîștigînd întîlni-

PROGRAMUL ULTIMELOR 
DOUĂ ZILE

SÎMBAtA, de Ia ora 13,30 
(semifinalele) ;

simplu :
Emmrich — Granat ;
Borisov — Hărădău
dublu :
Kerekes, Vîlcioiu — Granat, 

Pruha ;
Ovici, Hărădău —

Mureșan
DUMINICA, de la ora 9 : 
finala de dublu, urmată de 

finala de simplu.

Emmrich,

Așa cum era de așteptat, 
campionul R. D. Germane, Tho
mas Emmrich, a știut să-și va
lorifice paleta bogată și variată 
de cunoștințe, 
6—4, 6—3 
Varga.

Ultima 
lor“ ne-a 
satisfacția 
calificarea 
al tării noastre în rîndul 
lor patru semifinaliști : Dumi
tru Hărădău a reușit să-1 în
treacă destul de net (6—1, 7—5) 
pe jucătorul maghiar Birtalan 
Csoknay. învingătorul a punc
tat în special cu puternicele 
sale lovituri de serviciu și 
atacuri la fileu. Mai echilibra
tă a fost lupta în setul doi. cind 
Csoknay a tinut pasul cu Hă
rădău pînă la 5—5, moment în 
care, însă, tenismanul român 
a făcut break-ul decisiv.

întrecîndu-l cu 
pe maghiarul Geza

partidă a „sferturi- 
adus, în sfîrșit, și 
dorită. Mai exact, 

unui reprezentant 
ce-

Ion GAVRILESCU

— - -_____ __________
CAMPIONATELE 

TINERILOR

Tot mai multe federații 
internaționale găsesc de 
cuviință că este necesară 
introducerea unor mari 
competiții mondiale sau 
continentale și pentru ca
tegoria de sportivi juniori 
sau tineret.

lată cîteva inițiative în 
acest sens ; federația in
ternațională de judo a ho- 

organizeze cam- 
. mondiale de juni
ori la doi ani odată (în 
anii cu soț) ; primele cam
pionate mondiale de pati
naj artistic pentru juniori 
se vor desfășura în peri
oada 10—13 martie 1976 la 
Megeve (Franța) și vor fi 
deschise concurenților care 
nu au împlinit 16 ani — 
la probele individuale și 
18 ani — la probele de 
dublu și dans; campiona
tele mondiale de biatlon 
(arme cu calibru mic) pen
tru juniori vor avea loc 
între 10 și 14 martie 1976 
la Zwiesiel (R.F.G.) ; pri
mele campionate mondiale 
de schi nordic pentru ju
niori se vor desfășura în 
1977 la St. Croix (Elveția); 
federația internațională da 
haltere a hotărît să orga
nizeze anual campionatele 
mondiale de juniori — în 
1976, acestea vor avea loc 
la Gdansk (Polonia); cam-

in ultima rundă echipa
în runda a 4-a a preliminari

ilor campionatului european de 
șah pe echipe, care se desfă
șoară la Montana-Crans, forma
ția României a întîlnit-o pe 
cea a Belgiei. Utilizînd două 
rezerve, echipa noastră a în
vins cu scorul de 5*/2—2!/2. Iată 
rezultatele individuale (jucăto
rii români au avut albele, 
mesele cu soț) : Gheorghiu 
Brucker V2—%, Ciocâltea
Beyln 1—0, Pavlov — Peters 
’/2—*/2, Urzică — Tonoli 1—0,

la

noastrft întilncștc Elveția
Ungurcanu — V. d. Brock 1—0, 
Vaisman — Wostin 1—0, Stoica
— Roothoold 0—1, Troianescu
— Van Leuwen */2—’/2.

In cel de al doilea meci : Un
garia — Elveția 6—2.

CLASAMENTUL : 1. Ungaria 
22 p (a încheiat toate jocurile), 
2. România 15 p, 3. Elveția 13 p. 
4. Danemarca 8‘/2 p, 5. Belgia 
5’/j p.

în ultima rundă au loc în- 
tilnirile : România — Elveția și 
Danemarca — Belgia.

Clasamentul ziarului „Sportske Novosti

HANDBALISTELE ROMÂNCE
LOCUL 3 ÎN LUME

Fostul deținător al ti- 
patinatorul

terminînd al doilea, 
după o absență de un an. da
torată unui accident 
nunchi, fostul campion mondial 
Jan Hoffmann s-a clasat pe 
locul 3. Iată clasamentul final: 
1. J. Curry (Anglia) — 191,88 p.;

Kovalev (U.R.S.S.)

la ge-

Tradiționalul clasament al e- 
chipelor feminine de handbal 
pe care-1 face anual reputatul 
tehnician iugoslav Ivan Snoj și 
pe care-1 publică recent cotidi
anul de specialitate „Sportske 
Novosti" din Zagreb, aduce ci
teva constatări interesante, re
feritoare la statistica generală 
a anului 1975. Prima dintre a- 
cestea este legată de poziția pe 
care o ocupă selecționata 
României : locul 3 în lume. Un 
loc mai mult decît mulțumitor, 
dacă ținem seama, mai ales, 
de faptul că în ultima lună a 
anului 1975, handbalistele noas
tre fruntașe s-au clasat pe lo
cul 4 la C.M. de la Kiev.

Dar iată cum 
clasament mondial 
lului feminin ;

arată acest 
handba-al

clasate
Norvegia,

1. R.D.G. 30 25 3 2 539-317 53
2. Ungaria 37 21 3 13 494-429 45
3. ROMÂNIA 33 18 5 10 485-453 41
4. Iugoslavia 28 17 4 7 433-336 38
5. U.R.S.S. 28 15 3 10 401-377 33,
6. Cehoslovacia 31 12 6 13 464-417 30
7. Polonia 26 12 2 12 373-389 26
8. Japonia 13 8 0 5 262-196 16
9. R.F.G. 17 7 1 9 183.166 15

10. Danemarca 23 6 2 15 272-297 14
în conti- 

Suedia, O-
Mai sînt 

nuare : 
landa și altele.

NASTASE A DEBUTAT
LA ATLANTA

NEW YORK, 16 (Agerpres). 
— Turneul internațional de te
nis de la Atlanta (Georgia), 
contînd pentru circuitul W.C.T. 
a programat optimile de finală. 
Ilie Năstase l-a întîlnit pe iu
goslavul Zeliko Franulovici, în 
fața căruia a cîștigat cu 6—3, 

6—2. In alte două partide, Jan 
Kodes a dispus cu 7—5, 6—1 de 
Karl Meiler, iar 
l-a întrecut cu 6—4, 5—7, 6—3 
pe Wojtek Fibak.

Jiri Hrebec

ce privește echipa roma-In
nă, iată și citeva precizări, pe 
care articolul ce însoțește cla
samentul le face, la loc de 
cinste : din cele două înfrin- 
geri suferite în 1975 de echi
pa campioană mondială (RDG), 
una (14—15) a fost înregistra
tă în fata formației române, 
care are în palmares și un meci 
nul cu laureatele recent înche
iatei ediții a C.M. ; se sublini
ază, de asemenea, numărul 
mare de jocuri oficiale al se
lecționatei române (33), al doi
lea după cel al Ungariei (37)j 
se apreciază calitatea ridicată 
a jocului handbalistelor noas
tre, care au obținut rezultate 
foarte bune in compania echi
pelor din elita handbalului fe
minin mondial (R. D. Germa
nă. Uniunea Sovietică, Iugosla
via, Ungaria).

Dintre datele statistice pe 
care le conține acest interesant 
articol vom menționa faptul că 
în anul 1975 s-au înscris aproa
pe 5 000 de goluri in meciurile 
oficiale (mai 
ce înseamnă 
pe meci. Pe 
notăm că din 
oficiale centralizate, foarte pu
ține (16), s-au încheiat la ega
litate.

„Spirala mor iii", clasica figură de patinaj în perechi, executată 
de invincibilii Irina Rodnina si Aleksandr Zaițev.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Corespondentă din Praga

CiȘTiGÂTORII „PANTOFULUI DE AUR"

exact : 4910). ceea 
o medie de 27 

de altă parte, să 
cele 180 de jocuri

Ancheta tradițională 
rului „Ceskoslovensky 
din Praga care desemnează 
anual pe cei mai buni alergă
tori de pe continent — anche
tă dotată cu trofeul „Pantoful 
de aur“ — a stabilit drept câș
tigători ai ediției 1975 pe Re- 
nate Steelier (R. D. Germană) 
și Anders Gaerderud (Suedia). 
La ancheta cotidianului ceho
slovac au răspuns peste 200 de 
specialiști în atletism — ofi
cialități ale A.E.A.. antrenori, 
foste glorii ale pistei, ziariști, 
statisticieni — din 26 de țări 
de pe continent.

a zia- 
Sport“

Organizatorii Olimpiadei albe s-au liniștit

NINGE LA INNSBRUCK!
VIENA, 16

Mult așteptata 
pică“ a căzut 
pesțe pistele de 
propiatei Olimpiade albe de la
Innsbruck, u.șurînd astfel munca

(Agerpres). —
„zăpadă olim- 
din abundență 
concurs ale a-

pionatele mondiale de ti
neret (sub 20 de ani) la 
scrimă se vor desfășura in
tre 16 și 19 aprilie la Poz
nan (Polonia).

IAȘIN CONTINUĂ!

studentâ a Institutului de 
aeronautică din Moscova, 
este titulară în echipa de 
volei a școlii sale. Sora ei 
mai mică, Olga (13 ani), 
se arată o foarte bună îno
tătoare

BUGNER REFUZĂ !

Au trecut patru ani de 
cînd cel mai mare portar 
pe care l-a cunoscut fot
balul sovietic a ieșit din 
rîndurile sportivilor activi, 
retrăgîndu-se după o cari
eră glorioasă. Lev lașin nu 
și-a părăsit însă nici acum

CERCETARE 
SPORTiVĂ

Recent a fost inaugurat 
la Kiel (R.F.G.) un centru 
de cercetări științifice în 
domeniul educației fizice 
de pe lîngă Universitatea

Foslul campion european 
de box profesionist la ca
tegoria grea, englezul Joe 
Bugner, a refuzat o tentan
tă ofertă de a-l întîlni pe 
pugilistul american de cu
loare George Foreman. Cu 
prilejul unei conferințe de 
presă care a avut loc la 
Londra, Bugner a declarat 
că nu va reveni 
deciziei sale de 
dona 
nală.

asupra 
a aban- 

activitatea competițio-

clubul care l-a crescut și 
consacrat, Dinamo Mosco
va. Actualmente, el este 
promovat în funcția de res
ponsabil adjunct al sec
ției de fotbal și hochei a 
consiliului central al aso
ciației sportive Dinamo, pe 
întreaga tară.'

Legăturile sale cu spor
tul continuă și în particu
lar. Mai exact, în cadrul 
familiei, căci amîndouă fi
icele scle se arată a fi 
pasionate sportive. Irina 
lașin, în vîrstă de 18 ani,

CICLISTI 
PE SCHIURI

pirtia de la St. 
s-a disputat tradițio- 
concurs de schi-fond

Cel 
un

Ger-

uriașă a organizatorilor, care 
după cum se știe începuseră, 
de citeva zile, să transporte ză
padă cu camioanele. Buletinele 
meteorologice austriece anunță 
că la Patscherkofel și Lizum, 
unde vor avea loc probele de 
schi alpin, stratul căzut peste 
cel vechi atinge 30 cm. iar la 
Kitzbiihel zăpada este acum de 
50 cm. In continuare, se anunță 
ninsoare.

Ambii cîștigători intră in po
sesia trofeelor — Gaerderud 
pentru prima oară — la capă
tul unor clasamente foarte 
strînse, in care Irena Szewins
ka și respectiv Guy Drut au 
fost challengeri periculoși.

Iată clasamentul feminin : 1. 
Renate Stecher (R. 
nă. 100 și 200 m), 2. 
winska 
400 m),
Sersen (Norvegia, 1500, 3 000 m), 
4. Annelie Ehrhardt (R. D. Ger
mană, 100 mg), 5. Grazyna 
Rabsztyn (Polonia, 100 mg), 6. 
Nina
1500 
glia, 
man 
len 
400 
(R. 
lia 
cui

La bărbați : 1.
derud (Suedia, 3 000 m obsta
cole), 2. Guy Drut (Franța, 
110 mg), 3. Pietro Mennea (Ita- 

100, 200 m), 4. Valeri Bor- 
(U.R.S.S., 100 m), 5. Bren- 
Foster (Anglia, 5 000. 10 000 
6. Allan Pascoe (Anglia, 
mg), 7. Luciano Susanj

(Polonia,
3. Grete

D. Germa- 
Irena Sze- 
100, 200, 
Waitz-An-

Morgunova (U.R.S.S., 800, 
m), 7. Andrea Lynch (An-
100 m). 8. Mariana Su- 
(România, 800 m), 9. El-

Streidt (R. D. Germană, 
m), 10. Christina Brehmer 
D. Germană, 
Andrei (1 500

15.

400 m). Nata- 
m) ocupă lo-

Anders Gaer-

lia, 
zov 
dan
m),
400
(Iugoslavia, 800 m), 8. Bronislaw 
Malinowski (Polonia, 3 000 na 
obstacole, 1 500, 5 000 m), 9.
David Jenkins (Anglia. 400 m), 
10. Jos Hermens (Olanda. 5 000, 
10 000 m).

JAN SOKOL

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

a

,,Christian-Albrecht". în a- 
fara numeroaselor labora
toare și săli de curs, cen
trul posedă săli de sport, 
printre care două pentru 
jocuri sportive, cîte una de 
gimnastică, de scrimă și 
de haltere. De asemenea, 
centrul este înzestrat cu o 
piscină olimpică de 50 m, 
cu 6 culoare și blocstarturî 
mobile. întregul complex 
este înconjurat cu un parc, 
în care se află terenuri de 
tenis și sectoare pentru 
atletism.

Pe 
vais 
naiul 
rezervat... cicliștilor, 
mai bun rezultat, pe
traseu în lungime de 4,500 
km a fost obținut de fran
cezul Jean-Pierre Genet, 
cronometrat cu timpul de 
20:46,0, care a demonstrat 
frumoase calități și in a- 
ceastă disciplină sportivă. 
Bernard Thevenet, cîștigă- 
torul „Turului Franței", s a 
clasat al treilea, realizînd 
timpul de 21:44,52. Dintre 
cicliștii străini, prezenți la 
startul acestei originale în
treceri, primul clasat a fost 
olandezul Kuiper, situat pe 
locul 21.

ATLETISM • Proba de săritură 
tn înălțime din cadrul concursului 
de la Mobile (Alabama) a fost 
cîștigată de sportivul sovietic Alek
sandr Grigoriev, cu rezultatul de 
2,18 m. In cursa feminină de 50 
yarzi, victoria a revenit sprinte
rei americane Debbie Armstrong, 
cu timpul de 5.8.

BASCHET ® ..Cupa campionilor 
europeni" a programat partidele 
retur din turul doi al grupelor 
sferturilor de finală. Iată rezulta
tele înregistrate: Zadar (Iugosla
via) — B.C. Turku (Finlanda) 
95—77; Forst Cantu — Lugano (El
veția) 119—100: Akademik Sofia — 
Malines (Belgia) 70—70; Union Vie- 
n.a — Transol Rotterdam 119—75; 
Maccabi Tel Aviv — Real Madrid 
90—91; feminin : Logis Bruxelles — 
Evax Barcelona 57—70; Soarta Pra
ga — Vozdovac Belgrad 80—49; 
GEAS Sesto San Giovanni — U.C. 
Clermont Ferrand 56—52.

BOX ® Fostul campion mondial 
de categoria grea, americanul de 
culoare George Foreman, a sosit 
în orașul Las Vegas în vederea 
meciului pe care-1 va susține în 
compania lui Ron Lyle. Acest meci 
se va desfășura la 24 ianuarie șl 
va conta ca o semifinală a luptei 
pentru titlul mondial, deținut de 
Cassius Clay.

SCHI © Competiția de sărituri

de pe trambulina de la Spindle- 
ruw Mlyn (Cehoslovacia) a fost 
cîștigată de Falko Weiss-t'log 
(R. D. Germană), cu 213,6 p.

ȘAH • Turneul de la Hastings 
s-a încheiat cu victoria marilor 
maeștri D. Bronstein (U.R.S.S.), 
VI. Hort (Cehoslovacia) și W. Uhl- 
mann (R.D.G.), care au totalizat 
cite 10 p. Pe locurile următoare: 
Korcinoi (U.R.S.S.) 9 p, Sigurjons- 
son (Islanda), Sosonko (Olanda) și 
Taimanov (U.R.S.S.) 8 p. Jansa 
(Cehoslovacia), Kaplan (S.U.A.) și 
Miles (Anglia) 71/2 P de.

TENIS • In al doilea turneu 
WCT, la Indianapolis: Smith — 
Lutz 6—4. 7—6; Rut'fels — Ball 
6—3, 6—1. ® La Houston. în tur
neul feminin, Chris Evert a in- 
vins-o cu 6—0, 6—4 pe Kathy Kuy
kendall. Alte rezultate: Olga Mo
rozova — Janet Newberry 6—3, 
6—1; Nancy Gunter — Terry Hol
laday 6—0. 6—3; Rosemary Casals 
— Valerie Ziegenfuss 6—3. 6—1. 
® Pentru turneul WCT de la Phi
ladelphia (Pennsylvania), progra
mat între 26 ianuarie—1 februr-ie 
a fost desemnat ca principal fa
vorit J. Connors, urmat de 3. 
Borg, A. Ashe. I. Năstase. 
Alexander, R. Tanner. R. Laver, 
T. Okker. T. Roche. R. Ramirez, 
V. Gerulaitis etc.

J.
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