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DISPUTE PASIONANTE IN PRIMA ZI
• Azi, cele trei probe de dublu și finala pe echipe 

® Duminică, un veritabil spectacol de gală
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Azi și miine, la Sinaia

CAMPIONATELE EUROPENE
DE BOB-TINERET

Unul dintre echipajele participante la C. E. 
(tineret) de la Sinaia, la ieșirea din virajul 

nr. 13, cu ocazia antrenamentului de ieri
Foto : Dragoș NEAGU

SINAIA. 23 (prin te
lefon). Joi seara, organi
zatorii campionatului eu
ropean de bob-tineret și 
concurenții au trecut prin 
emoții serioase. O nin
soare densă începuse să 
cadă chiar la ora dispu
tării manșelor de antre
nament (ora 20), făcînd 
imposibilă desfășurarea 
coborîrilor și determi- 
nind anularea antrena
mentului respectiv. Pînă 
s-au înapoiat însă la ho
telul Montana, ninsoarea 
s-a oprit ca prin farmec 
și stelele străluceau pu
ternic pe un cer complet

senin. Datorită acestui 
inconvenient, harnicii 
muncitori și oficiali care 
se ocupă de înghețarea 
și menținerea pîrtiei în- 
tr-o stare cit mai bună 
au avut posibilitatea să-i 
facă o toaletă desăvîrși- 
tă, de care au profitat 
boberii a doua zi, cind 
au efectuat nu mai pu
țin de cîte trei coborîri 
în condiții excelente. Ca

D. STANCULESCU

(Continuare in pap. a S-a)

Lucrările plenarei C.J.E.F.S. Salu Mare au subliniat

NECESITATEA UNEI MAI BUNE VALORIFICĂRI 
A TRADIȚIEI Șl CONDIȚIILOR EXISTENTE

Ieri au început în sala Flo- 
reasca întrecerile Campionate
lor internaționale de tenis de 
masă ale României, la care par
ticipă sportivi din 12 țări (52 
fete și 68 băieți). Și de dimi
neață și după-amiază, un pu
blic numeros — îndeosebi tine
ret — a avut satisfacția să a- 
siste la dispute pasionante în 
cadrul probelor pe echipe. S-a 
jucat sistem Corbillon, cu me
ciul de dublu la mijloc, cum se 
obișnuiește, și la feminin si la 
masculin. în centrul atenției au 
fost, cum era de așteptat, evo
luțiile formațiilor R. P. Chine
ze (băieți si fete). Cehoslovaciei 
(băieți), R.P.D. Coreene și Fran
ței (fete), în rîndul cărora se 
află campioni mondiali și alti 
sportivi de valoare, ca și echi
pele României (două de băieți 
și trei de fete).

La băieți, prima noastră e- 
chipă (Doboși — Gheorqhe) a 
ciștigat Ia Grecia cu 3—0 și a 
pierdut cu 3—1 la Cehoslova
cia (Orlowski — Kunz). Cea 
de-a doua garnitură (Ro- 
manescu — Moraru) a fost în
vinsă cu 3—0 de echipa Iugo
slaviei. cu Karakasevici si Ko- 
sanovlci. Echipa R. P. Chineze 
a ajuns in finală, învingînd 
cu 3—0 echipele Poloniei, R.P.D. 
Coreene II și Cehoslovaciei. 
Pe cealaltă parte a tabelului a 
ajuns în finală Franța, care ur
mează să dispute titlul cu e- 
chipa R. P. Chineze.

La feminin, prima noastră e- 
chipă (Maria Alexandru, Lidia 
Zaharia și Liana Mihut la dublu 
cu Alexandru) a învins forma
ția R.D.G. cu 3—0 dar a pier
dut cu același soor la R.P.D. 
Coreeană, cu campioana mon
dială în proba de dublu. A 
doua echipă (Eva Ferenczi, Ma
ria Păun) a trecut de echipa 
Greciei (3—2) și a întîlnit pu
ternica formație a R. P. Chi
neze, cu Yen Kue-li și Iu Cin- 
cia, la care a pierdut cu 3—0.

PAK JANG SUN 
(R. P. D. Coreeană)

A treia echipă (Maria Ghe șl 
Rodica Gaau) a susținut primul 
meci cu aceeași formație a R. P. 
Chineze și. firește, a pierdut la 
zero.

Proba a fost dominată de 
sportivele din R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană și Cehoslova
cia, valorile confirmînd pro
nosticurile. în „sferturi", Ceho
slovacia (Zizkova — Tilhanova) 
a eliminat prima formație a 
R.P.D. Coreene cu 3—0, iar 
R. P. Chineză (len Kue-li și Ia 
Cin-cia), cu același scor, for
mația secundă a R.P.D. Co
reene, astfel că finala se va 
desfășura între echipele R. P. 
Chineze și Cehoslovaciei.

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 4—5)

Sub conducerea și permanen
ta Îndrumare a organelor și or
ganizațiilor de partid, tineretul 
din județul Satu Mare își aduce 
o contribuție importantă la în
deplinirea obiectivelor și sarci
nilor ce stau în fața mișcării 
sportive din patria noastră, re
ieșite din Hotârîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973 și din Mesajul 
pe care tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU l-a adresat Con
ferinței pe țară a mișcării spor
tive. Acest fapt a fost pus în 
evidență și de lucrările plenarei 
C.J.E.F.S. Satu Mare, desfășu
rate recent și în cadrul cărora 
a fost analizată, în spirit critic 
și autocritic, activitatea din 
cursul anului precedent.

La lucrările plenarei au par
ticipat tovarășii Vasile Gîta, se
cretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R., și general 
It. Marin Dragnea, președintele 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport. Dezba
terile au relevat faptul că, în 
activitatea sportivă de masă, 
anul care s-a încheiat a marcat 
un salt cantitativ și calitativ, 
ilustrat, printre altele, prin cei 
aproape 20 000 de preșcolari cu
prinși în practicarea exercițiului

Intervin cn $TEfAN COVACI. vicepreședinte ni F. R. F.

și antrenor al echipelor naționale

„ȘTACHETA EXIGENTELOR,
MEREU LA COTE ÎNALTE..."
La învestitura sa în noua 

conducere a federației de spe
cialitate, Ștefan Covaci mărtu
risea printre altele : „Pentru 
toți cei ce iubesc fotbalul cu 
adevărat, declar că ușa federa
ției va fi mereu deschisă, in 
sensul de a discuta împreună, 
cu seriozitate și în mod sincer, 
toate problemele majore ale a- 
cestei discipline sportive. Ne 
vom asculta reciproc și sint 
convins că vom găsi limbajul 
comun, favorabil ridicării fotba
lului românesc la cotele perfor
mantei internaționale". în ceea 
ce ne privește, pină acum, aia 
mai deschis ușa biroului de 
lucru a lui Ștefan Covaci, vice
președinte al F.R.F. cu proble
mele tehnice și responsabil al 
echipelor reprezentative, găzdu- 
indu-i opiniile sale în paginile 
ziarului. Am făcut-o și într-una 

fizic (180 de minute săptămî- 
nal), prin trecerea normelor 
M.E.I. de către elevi, în propor
ție de 40 la sută cu note de 
peste 8, prin inițierea a peste 
5000 de copii și școlari în na- 
tație, prin continua dezvoltare 
a sporturilor tehnico-aplicative 
în rîndul pionierilor (7 000 la 
tir, 1 000 la radioamatorism etc.), 
printr-o masivă participare a 
școlarilor la „Săniuța de argint", 
„Crosul tineretului" și ..Cupa ti
neretului". In același timp s-a 
acționat ceva mai intens pentru 
introducerea gimnasticii la lo
cul de muncă (4 000 de anga
jați din întreprinderi și insti
tuții). pentru desfășurarea unei 
activități sportive zilnice în ca
drul asociațiilor sindicale, pen
tru permanentizarea duminici
lor cultural-sportive (120 de ac
țiuni cu 20 000 de participanți) 
pentru asigurarea unei reușite 
depline inițiativelor pornite din 
mase, ca de exemplu Festivalul 
de la „Simbra oilor" (45 000 de 
participant!). Festivalul sportu
lui sindical (50 000), turismul 
pentru toate vîrstele (2 500 de 
acțiuni, cu aproape 130 000 de 
participanți) ș.a.

Lucrările plenarei au punctat 
unele realizări și în domeniul 

din zilele trecute, invitîndu-1 la 
o discuție asupra cîtorva pro
bleme de fond care constituie 
de acum obiectul preocupărilor 
federației.

— Tovarășe Covaci, putem 
considera că perioada dv. de 
aclimatizare și de tatonare 
a rămas undeva în urmă. 
După cum se știe, unul din 
obiectivele imediate ale fot
balului nostru este califica
rea echipei reprezentative Ia 
turneul final al Jocurilor O- 
limpice de Ia Montreal. Ce 
întreprindeți în acest sens ?

— Pot spune mai întîi că, la 
această oră, sînt destul de edi
ficat. Colaboratorii mei m-au

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 4—5) 

activității sportive de perfor
manță. Astfel s-a relevat că ju
dețul Satu Mare a fost prezent 
cu 51 de sportivi în loturile re
publicane, 12 reprezentanți ai 
județului au obținut titluri de 
campioni ai țării, au fost dobo- 
rîte o serie de recorduri na
ționale (toate la tirul cu arcul), 
7 echipe din județ activează in 
Divizia A, 6 în Divizia B și 4 
in Divizia C etc. Sportivul nr. 1 
format în acest județ și care 
s-a impus în arena internațio
nală a fost Petru Kuki, dublu 
campion mondial de tineret la 
floretă, după cum tot de aici 
a plecat campioana mondială de 
floretă Ecaterina Stahl. Scrima 
rămine, deci, ramura sportivă 
prioritară în acest județ.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

„TURUL ROMÂNIEI" ÎN FILE DE REPORTER

REGHINUL ÎN 12 SPRINTURI...
Reghinul e un oraș mic — 

doar 28 000 de locuitori — dar 
oamenii de pe aici resping ide- 
ea că „orașul lor cel mic" ar 
trăi în umbra municipiului 
Tg. Mureș, de care-1 separă 
doar 32 km. De altfel, localni
cii susțin că Reghinul cel nou 
ocupă primul loc pe tară ca 
dezvoltare industrială pe cap 
de locuitor.

Reporterul a pătruns cu sfi
ală și cu teamă in acest oraș 
vechi cit lumea, pe lingă care 
trece drumul roman al bătri- 
nului Regun. Pînă la urmă, 
însă, același reporter avea să 
se gîndească doar la felul in care 
ar putea să transmită cititori
lor cele văzute și auzite în a- 
cest mic oraș-escală din „turul 
României". După îndelungi în
cercări, deci, reporterul, aban
donează orice ambiție de for
mă și stil...

1. Moș Weber, zidarul, care 
se apropie de 80 de ani : „Să 
știti că noi am iubit întotdea
una sportul. Societatea de gim
nastică e veche de aproape 60 
de ani. Handbalul de fete s-a 
jucat prima oară la Reghin. 
Bazine de înot s-au construit 
— două — încă în 1919 : unul 
pentru bărbați, altul pentru fe
mei, că așa era pe atunci. Ser
bări sportive cîmpenești ca la 
Reghin n-am cunoscut nici la

TEODOR GHEORGHE BRIGITTE THIRIET )
(România) (Franța) |

Brașov. îmi pare rău că „Ma- 
ialurile" din pădurea Rotunda 
nu mai au loc și astăzi. E mai 
multă grabă în viata nepoților 
mei... Erau mai frumoase „Ma- 
ialurile" la iarbă verde decît 
goana cu mașina din motel în 
motel".

2. Povestea fotbalului la Re
ghin califică foarte bine pro
filul sportiv al orașului, pe care 
stă scris cu o linie groasă : 
ambiție. In 1955 Reghinul a 
reușit marea performantă de a 
avea echipă în Divizia A. A 
jucat un singur an, „din pri
măvară pînă în toamnă" •—așa 
era în ’55 — dar s-a bătut pînă 
la ultima etapă. Reghinenii nu 
pot uita că echipa lor cea mică 
a reușit un 1—1 cu Dinamo, în 
primăvară, chiar la București, 
și un 0—0 în retur, în toamnă. 
Ei mai spun și astăzi cu min- 
drie : „Cu două etape înainte 
de terminarea campionatului, 
am jucat acasă cu echipa din 
Tg. Mureș. Mureșenii, care sint 
vecinii noștri, aveau nevoie 
de două puncte ca să scape de 
retrogradare. Noi eram pierduti 
oricum. Dar ne-am bătut cins
tit și am ciștigat. Multi au 
spus atunci că am fost răi la 
inimă, dar sintem mindri și as
tăzi că n-am ajutat pe unii, 
ca să cadă alții"... Astăzi, Re
ghinul are echipă doar în Di

vizia C, dar dragostea pentru 
fotbal a rămas : dovadă cete 11 
echipe angajate în campionatul 
orășenesc. 12 echipe fără for- 
fait-uri...

în ultimul timp se pare că 
Reghinul a început să viseze 
din nou la „mai sus". Noul an
trenor al echipei este Maksai, 
fost la Sportul studențesc. »A- 
vem mari speranțe, pentru că 
Moise Maksai e reghinean".

3. La sediul clubului Voința 
există un tablou cu o hartă 
mare. Harta Europei. în stingă 
și în dreapta, adică în stingă 
Lisabonei și în dreapta Sver- 
dlovskului, se află opt fotogra
fii : Nicolae Moldovan, maes
tru al sportului ; Iuliu Astaloș, 
campion național de tineret ; 
Avram Vas, Nicolae Blog și cei 
patru frafi Gorca-Lucian, Ovi- 
diu, Eugen și Daniel. Să spu
nem în paranteză că Ovidiu a 
ciștigat turneul speranțelor de 
la Budapesta, în 1965, iar Eu
gen e și el vicecampion bal
canic... Ati ghicit, desigur, că 
e vorba de box. Veți întreba : 
dar ce e cu harta Europei ? Li- 
viu Maior, sufletul clubului Vo
ința, în cadrul căruia lucrează, 
ca secretar, de 25 de ani, ex-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 2-a)



MANIFESTĂRI SPORTIVE DEDICATE 
ZILEI DE 24 IANUARIE

A intrat în obișnuință ea marile evenimente politice din viața 
poporului nostru să fie sărbătorite și de către sportivi. Firesc, 
ziua de 24 ianuarie, ziua aniversării Unirii Principatelor Române 
a fost marcată și pe plan sportiv, pretutindeni în țară, prin com
petiții omagiale. Iată cîteva din știrile sosite pe adresa redacției :

CONCURS DE TENIS 
IN CAPITALA

în două săli bucureștene — 
„23 August" și Steaua — sînt 
în curs de desfășurare între
cerile de tenis dotate cu „Cupa 
24 Ianuarie". Sînt prezenți a- 
proape 100 de sportivi din Bucu
rești ți din țară. O bună im
presie au lăsat — în disputele 
de pină acum — reprezentanții

La sfirsit de săptăminâ

ACȚIUNI SPORTIVE
DE MASA

ÎN CAPITALĂ
sfîrșit de sâptămînâ, 
astăzi și mîine, în 

desfășoară foarte 
sportive inițiate

kt acest 
mai precis 
Capitală se 
multe acțiuni _...r___
la cadrul celei de a treia ediții, 
de iarnă, a „Cupei tineretului*. 
Reținem dintre acestea întreceri
le de șah, tenis de masă, volei, 
baschet, handbal organizate la 
Centralele telefonice P.T.T., Gru
pul școlar Electronica, Liceul a- 
gricol nr. 1, sala Olimpia, Școa
la generală nr. 196, IPROMET, 
IFA (comuna Măgurele) ț.a. In
teresant de arătat este că gru
puri de pionieri — din sectoarele 
4 ți 8 — pleacă la cabana Peș
tera și, respectiv. Predeal pen
tru concursuri în cadrul competi
ției „Săniuța de argint’.

Dintre competițiile dedicate 
aniversării Unirii Principatelor 
Române amintim de simultanul 
de șah dotat cu „Cupa Unirii”. 
Circa 250 de concurenți — e- 
levi, eleve, tineri din întreprinderi
le Capitalei — se vor întrece cu 
maeștrii T. * 
E. Raicher, 
xkă, V. 
Simultanul 
Politehnic 
nouă) dumii 
dimineața.

Ghițescu, M. Pavlov, 
M. Mureșan, A. Ur- 

Urseonu, E. Nacht. 
are loc la Institutul 
(Rectorat — Clădirea 

inică 25 ianuarie, ora 9

REGHINUL ÎN
(Urmare din pag. 1)

plică : »Pe hartă sînt reprezen
tate cele 13 țări în care au bo
xat cei opt tineri din fotogra
fii. La Europa trebuie să adău
găm Tunisia, Iranul și Turcia**.

Astăzi, maestrul sportului 
Nicolae Moldovan conduce sec
ția de box a clubului Voința și 
anunță doi 
campionatul 
ori : Andrei 
tei.

4. Pentru 
Voința. Are 
box,

de juni- 
Ioan Ma-

ajuns la

a-

„Insula 
cuprinde 

al orașului, 
hectare. Sta- 
cu 2 200 de 
Pe acest te

rnarele

l“ Po- 
Varodi. 
strălu-

de finală, pe Valeria 
(Steaua) cu 2—6, 6—4.

clubului Dinamo Brașov (antre
nor Ion Racoviță). Tinăra bra- 
șoveaneă Camelia Chiriac a 
reușit o frumoasă performantă, 
eliminînd-o din concurs, în sfer
turile 
Balaj
6— 4 deși, după cum ne mărtu
risea antrenorul ei, Chiriac a 
jucat foarte puțin in sală în 
sezonul de iarnă. Elena Popescu 
(Dinamo București), antrenată 
de Aurel Segărceanu a reușit, 
de asemenea, o plăcută surpri
ză pentru ea și pentru club 
cîștigind, tot în „sferturi", cu
7— 5, 2—6, 6—1 în fața Elenei 
Trifu (Steaua). Alte rezultate. 
Băieți (sferturi) : Gh. Boaghe — 
FI. Niță (ambii de Ia C.S.U. 
Construcții București) 6—2. 
6—2 ; M. Rusu (Steaua) — O. 
Vîlcioiu (Dinamo Brașov) 6—4, 
6—4 ; S. Mureșan — B. Almă- 
jan (ambii de Ia Dinamo Bucu
rești) 6—0, 6—2 ; I. Kcrekeș 
(Dinamo Brașov) — M. Tăbăraș 
(Steaua) 7—6. 6—3 : semifinale : 
Boaghe — Rusu 7—6. 6—4 : Mu- 
reșan — Kerekes 6—0. 6—7. 
6—3.

„CUPA UNIRII" LA PATINAJ 
Șl TENIS DE MASĂ

Consiliul orășenesc pentru e- 
dueatie fizică și sport Urzieeni,

NECESITATEA
(Urmare din pag. 1)

Plenara a subliniat, însă, și 
unele neajunsuri existente, care 
au determinat pe alocuri o ră- 
mînere în urmă la unele disci
pline, rezultate sub posibilități.
S-a făcut prea puțin, de pildă, 
în domeniul generalizării gim
nasticii în cămine, în școli, 
locul de muncă, mai bine de 
la sută dintre cei înscriși

la
50
la

12 SPRINTURI...

are patru săli 
de profesori de 

Cea mai fru
gală a Liceului 
trandafiriu și

zonă cu terenuri de baschet, 
volei și handbal apartinînd 
„Voinței", o popicărie și... șan
tierul bazinului olimpic. Cind 
trec prin fata șantierului, re- 
ghinenii se opresc și meditea
ză : „Va fi frumos bazinul, — 
se vorbește și de faianță albas
tră — dar te cuprinde triste
țea Ia gîndul că acești copaci 
seculari vor fi tăiați, pentru ca 
soarele să aibă calc liberă".

7. Einil Suciu are în grija 
sa 370 de copii care joacă te
nis cu rachete „Reghin". Tere
nurile sînt doar două, dar ban
da rulantă e foarte precisă. Iar 
„lecțiile" de tenis se prelungesc 
în curțile bituminizate ale șco
lilor.

8. Eugen Mărcuș e un inimos 
antrenor de handbal. în ul
timii doi ani a oferit perfor
manței românești trei jucătoare 
de valoare : Angela Ciubotă, 
Mariana Dorgo și Felicia Sa- 
bău. Primele două joacă 
„Mureșul" : „Așa trăim noi 
umbra municipiului !“.

9. Gheorghc Coș lucrează 
copiii „Voinței" la tenis
masă. E instructor voluntar. 
Moment din palmares : a fost 
campion de sparlachiadă, la 
dublu. împreună cu internațio
nalul Reti.

10. Reghinul
de sport și 21 
educație fizică, 
moașă e noua 
nr. 2. Parchet „________
balcoane pentru spectatori. în 
proporție de 75 la sută, sala 
este rodul entuziasmului părin
ților. Și totuși, profesorul A. 
Solyom e posomorit. De ce 1 
„Pentru că anul IV are o sin
gură oră de educație fizică pe 
săptămină. Uitati-vă Ia ei ! Sînt 
înalli ca brazii, dar la fel de 
țepeni ! Trebuie făcut ceva !“

11. Mecanicul Ion Timar în
treține focul continuu la caza
nul de încălzire. Cazanul e o 
veche locomotivă, adaptată : 
„Necazul cel mare e că jumă
tate din aburi se duc in slava 
cerului. Rugați-i pe tovarășii 
de la C.N.E.F.S. să ne 
niște bani. Am face un 
acoperit cum nu-i altul 
Rugați-i !“.

12. Pornim spre baza 
narilor de munte" ai Reghinu
lui, unde Liviu Cosma lucrează 
la portavionul „Ex-Colossus“. 
Dar despre marinarii de mun
te, într-un alt număr. Ceasul 
de control s-a oprit ! 

aprobe 
bazinaș 
in țară.

„mari-

a organizat atractive competiții 
de patinai viteză și tenis de 
masă, dotate cu „Cupa Unirii", 
Ia care au participat numeroși 
tineri din școlile, întreprinde
rile și instituțiile orașului.

întrecerile de patinaj viteză 
(care s-au desfășurat pe ghea
ta lacului din împrejurimile 
•noului stadion al orașului) au 
fost cîștigate de Baciu Gabriel 
(Șc. gen. 1), Manolache Tudor 
(Șc. gen. 3) și Dohotaru Mircea 
(Avîntul Urzieeni). La tenis de 
masă pe primele trei locuri 
s-au clasat următorii : Caraml- 
tru Iancu (I.C.I.L. Urzieeni). 
Dumitran Ionel (Liceul real-u- 
manist Urzieeni) și Băltăretu 
Mihai (I.I.L. Urzieeni). (Mircca 
TABARCEA — coresp).

„CROSUL UNIRII" LA TULCEA

Tn municipiul Tulcea s-a or
ganizat „Crosul Unirii", la 
care au participat peste 900 de 
tineri (printre ciștigători Tin* 
cuța Podaru și Em. Leașcu), 
și un concurs de lupte greco- 
romane, la care au luat parte 
120 de juniori din Brașov. Ga
lați și Tulcea. Trofeul a reve
nit echipei Șc. sportivă Tulcea, 
urmată de Șc. sp. Galați fi 
Grupul școlar C.F.R. Brașov.

întreceri dedicate evenimen
tului Unirii au mai avut loc 
la Măcin, Izvoarele, Sulina și 
Jurilovca la tenis de masă. sah. 
haltere și cros. (M. TOPOL- 
SCHI — corcsp).

UNEI MAI BUNE
Complexul „Spori și sănătate" 
nu și-au trecut integral norme
le. în general, în activitatea 
sportivă de masă tendința spre 
formalism și festivism încă nu 
a dispărut. Chiar și în perfor
manță, deși există' tradiție in
tr-o scrie de ramuri de sport 
(atletism, baschet, lupte, fotbal, 
box etc.) aceasta n-a fost valo
rificată suficient. Selecția s-a 
desfășurat sub parametrii reco
mandați de cercetările științifi
ce, îndrumarea și controlul mun
cii de instruire sportivă au avut 
deseori un caracter superficial. 
Poziția precară a echipei de 
fotbal Olimpia Satu Mare (Di
vizia A) constituie un exemplu 
tipic în această privință.

Tn cuvîntul său. tovarășul ge
neral lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S.. a apreciat 
caracterul constructiv al lucră
rilor plenarei, modul deschis, 
concret și eficient în care par
ticipant i la dezbateri au abor
dat unele aspecte, fără a ocoli 
lipsurile, venind cu observații 
juste, bine fondate. Vorbitorul a 
scos în relief fantul că Biroul 
executiv al C.J.E.F.S. Satu Ma
re. îndrumat de secretariatul 
Comitetului județean de partid, 
a anlicat intr-o mai bună mă
sură prevederile Hotărîrii de 
partid din 1973 și recomandă
rile cuprinse în Mesajul adresat 
mișcării sportive de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Se im
pune. însă, o si mai mare aten
ție pentru îndeplinirea tuturor 
sa^cin'rtor reieșite din documen
te!*» de partid. Tn acest sens 
trebuie valorificată mai bine

plinind din cînd în cînd sorcino 
observator federal. Mă mir însă 
îi deosebește Federația I

RUXANDRA GRIGORIU, BUCU
REȘTI. Ileana Jenei, despre care am 
scris că revine pe planșele de scri
mă, este reputata floretistă Ileana 
Gyulai, care s-a căsătorit cu un nu 
mai puțin cunoscut sportiv : Emerich 
Jenei, fostul jucător internațional și

acum antrenor al echipei de fotbal 
Steaua. Să sperăm că Ileana va 
succesele sportive din trecut cu 
din viitor I

lega 
cele

ȘTEFAN VASILE, CÎMPINA. Este
Flocăra-Automatica M.

> ade
vărat : Flocăra-Automatica Moreni
(care a purtat și alte denumiri de-a 
lungul anilor : Astra, Partizanul, 
Energia, Flacăra) are 26 de prezen
țe în Divizia B. în Divizia C, cînd 
a retrogradat, a stat foarte puțin. 
Presupun, deci, că nici acum n-are 
de gînd să stea mai mult.

VASILE I. NENCIU, VALEA LUNGA. 
Frații Anton ți Dumitru Munteanu, ca
re au jucat în urma cu ani la Petrolul, 
activează acum, din punct de vedere 
profesional, în donțenii neînrudite cu 
sportul. Dar D. Munteanu este legat 
încă de activitatea fotbalistică, înde-

FOTBAL PE PINZA
La 

tală.

I

galeria Orizont din Capi- 
____ pictorul Dorian Szâsz a 
inmănunchiat 30 din operele tale 
închinate actului sportiv. Cu o 
perseverență pe care criticii de 
artă nu au interpretat-o întotdeau
na corect, Dorian Szâsz a rămas 
fidel subiectului sportiv, nu numci 
dintr-un atașament obiectiv (ca 
fost sportiv), ci mai ales pentru 
că a găsit în dinamica «portului 
un fertil cimp de inspirație și — 
după propr>a-i mărturisire — 
corespondența cea mai odecvotă 
și moi vie a căutărilor sale artis
tice în sfera ’mișcării.' Toate pîn
zele sale atesta, de altfel, un cult 
al ritmului descoperit în infinitele 
ipostaze ale mișcării. $i 
altundeva — dacă nu în 
sportivă — să fi găsit 
spontaneitatea, adevărul 
dezlănțuite ?

unde 
orena 

artistul 
energiei

PE PODIUM, LA MONTREAL
Pe paleta întinsă a preocu

părilor lui N. Claudiu, sportul 
ocupă un Ioc însemnat. în două 
decenii de activitate prodigioa
să, artistul a dedicat stadionu
lui și eroilor săi multe lucrări 
inspirate, afișe, desene, ilustra
ții, caricaturi și peste 1 000 de 
vignete la mult gustata rubrică 
a ziarului nostru „Răspunde 
Ion Poștașu". De altfel, într-o 
tinerețe nu 
graficianul 
sport, chiar

Și iată-1, 
postură de 
pe gazon, in vreun meci al foș
tilor rugbyști, ci într-o între-

tocmai îndepărtată, 
a făcut el însuși 
de performantă, 
recent, din nou în 
concurent. Dar nu

VALORIFICĂRI
tradiția existentă în atletism, 
baschet, box, lupte, fotbal etc., 
folosindu-se mai judicios condi
țiile existente, astfel ca Ia J.O. 
din 1980 mai mulți sportivi din 
acest județ să poată fi prezenți 
in lotul olimpic a! României. 
Un asemenea obiectiv se va 
realiza dacă se va munci în mai 
multă ordine și disciplină, cu 
mai mult spirit de dăruire, dacă 
antrenorii și profesorii se vor 
preocupa mai atent nu numai 
de instruire, ci și de educarea 
sportivilor. O conlucrare mai 
directă, mai operativă intre fac
torii cu atribuții își va aduce, 
de asemenea, neîndoielnic roa
dele.

In concluziile plenarei, tova
rășul Vasile Gita. secretar al 
Comitetului județean de partid, 
a apreciat munca celor chemați 
să aplice temeinic politica 
partidului in domeniul educației 
fizice și sportului, arătind că 
unele reușite sînt încurajatoare, 
dar posibilitățile de afirmare 
ale sportivilor sătmăreni n-au 
fost nici pe departe epuizate. 
Important este ca să se mun
cească mai mult, mai ordonat și 
disciplinat, împletindu-se armo
nios instruirea sportivă cu mun
ca educativă. In încheiere, vor
bitorul și-a manifestat convin
gerea că rezultatele din acest 
an și din întreg cincinalul în 
care am debutat vor justifica 
eforturile ce se fac pentru ca și 
din această zonă geografică a 
țării să se afirme tot mai mulți 
tineri, atit pe plan național, cît 
și în competițiile internațio
nale.

VASILE CATARGIU, 
MOLDOVENESC. 1. Just 
gaterul campionatelor 
fotbal de pină acum, cu cele 13 goluri 
înscrise la C.M. din 1958 din Suedia, 
este acum antrenor la divizionara A 
St. Germain, din campionatul francez. 
2. Pe adresa : 7 Noiembrie 153, aștep
tați scrisori de la colecționari de foto
grafii, insigne și fanioane ale echipe
lor de fotbal din țară și străinătate.

CiMPULUNG 
Fontaine, gol- 
mondiale de

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Pentru 
lipsă de sportivitate, meciul de hand
bal Universitatea Cluj Napoca — 
Politehnica Timișoara a fost dot pier
dut ambelor echipe :

Că „pății sînt penalizați*.
Mai mult ca sigur, cred că țtițî.
Și-atunci, la ce vă așteptați 
Cînd ați făcut ți păți., grețiți T

ANDREI BECIU, BUCUREȘTI. N-am 
— nu m-am gindit s-o întocmesc —

In ciuda primei impresii, 
așează, pentru neinițiați, 
abstracționîști și suprarealiști, 
Dorian Szâsz — la © mai atentă 
și repetată observoție — se dez
văluie ca un făuritor de imagine 
proprie, în acele obsedante momen
te fragmentare din încrîncenări 
fotbalistice cu precădere (cîteva 
rugbystice, ba chiar și o tentativă 
de incursiune în lumea pugilistică).

Răsplata fidelității lui Dorian 
Szâsz pentru fenomenul sportiv, 
care se oglindește într-un mod 
original în pînzele sale, nu poa
te fi decît vizita amatorilor de 
sport la expoziția sa. Precum 
frumos le-ar sta multora din 
operele sale în sediile cluburilor 
sau asociațiilor noastre sporti
ve, dacă nu chiar în holurile 
marilor săli de sport din toata 
țara, (vib).

eore-l 
intre

artistică grea și prestigioa- 
marele coneurs de carica-

cere 
să :
luri cu temă sportivă organizat 
de Cercul sportiv „Riviera del 
Canero" din localitatea italiana 
Ancona. Pe panouri s-au aflat 
expuse 392 de lucrări, executate 
de 233 de autori, din 28 de țări. 
Un veritabil „campionat mon
dial" de caricatură sportivă !

în această companie selectă, 
reprezentantul României a ob
ținut premiul III. fiind distins 
cu placheta CONI (Comitetul 
Olimpic Național Italian) și « 
medalie a municipalității ora
șului pentru „naturalețea si

Afișul celei de a S-a bienale de la 
Tolentino executat de N. Clav.diu

spontaneitatea desenului sati
ric". Un amănunt demn de re
ținut : expoziția va pleca la 
Montreal, numărîndu-se printre 
manifestările cultural-artistice 
organizate cu prilejul Jocurilor 
Olimpice de vară.

Astfel, figurat vorbind. N. 
Claudiu este primul dintre... 
medaliații noștri olimpici. La 
înapoierea sa din Italia (unde 
i s-a organizat și o expoziție 
personală la Muzeul internațio
nal de caricatură din Tolentino), 
artistul ne-a spus :

„Mă bucură, desigur, acest 
succes. Sint convins insă că Ia 
Montreal — unde eu voi figura 
cu acest bronz — un număr 
mare de sportivi români 
reuși să-mi depășească 
manța cucerind medalii 
tale mai strălucitoare : 
și argint !...“ (V. Ch.).

vor 
perfor- 

din me
de aur

o evidență completă a înfrângerilor 
de proporții suferite în campionatul 
Diviziei A, pe teren propriu, deci a- 
colo unde doare mai rău. îmi amin
tesc, însă, de două rezultate de 
genul acesta, mult comentate la 
vremea lor : în 1955 : Avtntul Reqhin 
— C.C.A. (Steaua) 1—7 și în 1956 : 
Dinamo Bacău — Steaua 0—8 I Dar, 
cum fotbalul este sportul tuturor sur
prizelor, în retur, la București : 
C.C.A. — Dinamo Bacău 0—1 I

BUCUREȘTI, 
tenismonii cu servicii puternice,

NORU TANASESCU, 
Lo

prima minge poate atinge 
de oproape 200 km pe oră !

ANDA ORBAN, TiRGOVIȘTE. 
Smith este mai mic cu cîteva 
decît llie Năstose. ,,Mașina de tenis", 
cum i se spunea s-a stricat mai re
pede decît ar fi crezut cineva. De 
ce, nu știm. Ceea ce știm este că 
Stan Smith nu mai reprezintă decît 

amintire în tenisul mondial.

DORIN TEȘCU, VASLUI. Politehnica 
lași a apărut pentru prima oară De 
scena Diviziei A, la fotbal, în ediția 
1960—1961, sub numele de C.S.M.S. 
Dar n-a rezistat decît un an, clasin- 
du-se pe locul 11 din 14 echipe ți 
retrogradind împreună cu Farul 
Constanța ți Corvinul Hunedoara.

Hustroții : N. CLAUDIU

posibili finaliști la 
national
Olaru și

că am 
următoarele secții '■ 

navomodelism, handbal, 
tenis de masă, șah, radioama
torism, fotbal, popice, baschet, 
volei. Două vorbe despre bu
get : în 1969, asociația a avut 
o subvenție de 114 000 din par
tea UCECOM-ului. A mai 
dăugat venituri de 163 000. Anul 
trecut subvenția a scăzut la 
82 000. în schimb, veniturile au 
crescut la 435 000. Care au fost 
«ursele ? 1. Cotizații, 2. închi
rieri baze, 3. Venituri rezultate 
de la cluburile în care se joa
că tenis de masă, șah și bi
liard. 4. Veniturile de pe urma 
vinzării baghetelor prelucrate 
din deșeurile de lemn de Ja 
C.I.L. Aceste baghete se vind 
in toată țara, tuturor cercuri
lor de navo și aeromodelism. 
Prelucrarea lor e asigurată în 
cadrul asociației.

5. La 11 ianuarie, în cadrul 
„Cupei tineretului" au luat 
startul 355 de schiori ! Imensa, 
majoritate — copii.

6. O scurtă vizită la
Reghinului", care 
complexul sportiv 
Parc secular de 12 
dionul orașului, 
locuri numerotate, 
ren au jucat cîndva 
portar Voinescu și cele două 
produse de marcă ale fotbalu
lui reghinean : „arădeanul1 * * * 5 6 
joni și „mureșanul" 
Vestiarele stadionului _____
cesc de curățenie. In dreptul 
dulapurilor, plăcuțe de masă 
plastică anunță locul compo- 
nentilor echipei. Este vorba de 
„Avintul", care și-a început ac
tivitatea acum 28 de ani.

Complexul mai cuprinde două 
terenuri de handbal, o micro-



CONGRESUL 
CONSILIILOR. 
POPULARE

însemnări din Ineu

BAZELE SPORTIVE
CONFERĂ FRUMUSEȚE ORAȘULUI

Discutăm cu Ioan Vasiliu, 
președintele asociației orășenești 
„Victoria" din orașul Incu, ju
dețul Arad. La rugămintea 
noastră, interlocutorul — unul 
dintre cei mai vechi activiști 
sportivi — ne vorbește despre 
eforturile colective depuse pen
tru dezvoltarea bazei materiale 
în această localitate. Și succese
le din acest domeniu nu sînt 
puține.

în anul 1970 orașul Ineu a 
obținut locul I pe țară în în
trecerea pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea localită
ților patriei. Amănuntul, nu 
lipsit de importanță, îl știam 
din documentarea la obiect 
cu care orice reporter abor
dează o oroblemă sau alta. 
Dar, aflîndu-ne la Ineu, am 
constatat că acest loc întti a 
fost cucerit cu multe eforturi 
din partea locuitorilor, a con
ducătorilor întreprinderilor și 
instituțiilor șl, se înțelege, a 
consiliului popular. Căci, avea 
să ne spună un respectabil 
profesor, Petru Feheș : „intre 
obiectivele înscrise printre 
cele ce trebuiau realizate, și 
care confereau dreptul Ia o- 
cuparea unui loc fruntaș, erau 
și cele referitoare la dezvol
tarea bazei materiale a spor
tului". Profesoara Maria Du- 
uuman, directoare adjuncta a 
liceului, ține să adauge : „Con
siliul popular orășenesc, și in 
primul rînd tovarășul primar 
Ioan Toth, nu sint cituși de 
puțin străini de ceea ce s-a 
realizat la Ineu. Deși cu pri
lejul mai multor intilniri, fie 
la consiliul popular, sau chiar 
la asociație, unde este pre
ședinte de onoare, primarul 
nostru ne atrăgea atenția să-i 
solicităm spriijnul în orice

problemă, noi știind cite are 
de rezolvat, încercam să-1 
evităm. Afla și se supăra".

în centrul orașului, încadrat 
perfect în peisajul nou arhi
tectonic, se înalță complexul 
sportiv format din teren de 
fotbal, teren de handbal (be
tonat) șl unul de volei (cu 
zgură). în curtea liceului — 
situat în imediata apropiere a 
acestei baze — întîlnim un alt 
grup de terenuri, astfel că nu 
este greu să constatăm că ne 
aflăm, de fapt, în fața unul 
mare parc sportiv. Dar nu 
este totul. O sală de tenis de 
masă, una de șah, o alta de 
biliard, corespunzător dotate și 
bine întreținute, 
întîlnire acum, 
iarnă, a multor 
toate vîrstele și 
Ineu. iar pentru 
locuitori — copiii 
amenajat un atrăgător parc de 
agrement, din dotarea căruia 
nu lipsesc toboganele, apara
tele necesare pentru joacă.

Cu totul la întîmplare, ne-am 
oprit în fața unui părinte, 
aflat la plimbare cu copilul 
său, și l-am întrebat dacă ceea 
ce există acum la Ineu ii place. 
Iată ce ne-a răspuns Vasile 
Drăghici, lucrător la între
prinderea piscicolă din locali
tate : „Dacă sînt mulțumit ? 
Cum altfel aș putea fi, știind 
ci se eforturi s-au făcui din 
partea gospodarilor orașului 
pentru ca și noi, cei niai vîrst- 
nici, dar mai ales copiii noș
tri, să aibă unde face sport și 
unde să se joace ? Nu știu 
dacă interesează ceea ce spun, 
dar îmi amintesc cit de re
ceptivi au fost locuitorii din 
zona unde locuiesc. atunci 
cînd tovarășul deputat Nicolae

sînt locul de 
pe timp de 
locuitori de 

ocupațiile din 
cei mai mici 

a fost

La creșterea rolului educației fizice

CONTRIBUȚIE 101 MAI EfICIENIA 
A INSPECTORATELOR ȘCOLARE JUDEJENE

La cît mai buna îndeplinire a 
obiectivelor stabilite prin docu
mentele de partid pentru dezvol
tarea continuă a educației fizice 
și sportului sînt chemate, firesc, 
să își aducă contribuția și ins
pectoratele școlare din întreaga 
rețea a învățămîntului. Sint mul
te, mai ales in ultima vreme, 
exemplele cure dovedesc faptul 
că inspectoratele școlare județe
ne își îndeplinesc tot mai bine 
aceste sarcini de răspundere, cite
va dintre aceste instituții eviden- 
țiindu-se in mod deosebit prin 
continuitatea și eficiența acțiunilor 
întreprinse in acest domeniu.

Putem astfel aminti exemplul 
oferit de Inspectoratul școlar al 
județului Constanța (inspector 
general prof. Leonida Florea), din 
inițiativa căruia unitățile de în- 
yă'țămint din această zonă a țării 
tind să devină modele de organi
zare a activității de educație fi
zică și sport de masă. Totodată, 
ele sînt beneficiarele unei baze 
materiale care răspunde cerințe
lor procesului de învățămînt. în 
fapt, este vorba de o largă acțiu
ne de înzestrare a școlilor constăn- 
țene cu spații bituminate pentru 
sport, ca și de atenția specială a- 
cordată rețelei de școli sportive 
(două în municipiul Constanța și 
alte două, în curs de înființare, la 
Mangalia și Medgidia).

Lucrări lăudabile a realizat pe 
linia impulsionării învățămîntului 
de educație fizică și sport și Ins
pectoratul școlar al județului Iași 
(inspector general prof. Elena 
Alexandre seu). In mod deosebit se 
urmărește felul cum cadrele di
dactice de specialitate aplică nor
mele M.E.I. cu privire la „Siste
mul unic de verificare a aptitu
dinilor elevilor".

?n județul Ialomița, Inspectora
tul școlar (inspector general prof. 
Titus Nițu) nu precupețește nici 
un efort, atunci cînd este vorba 
de a face din unitățile școlare 
centre puternice ale sportului de 
masă în localități ca Slobozia, 
Călărași, Fetești, Căzănești, Grin
au, Dor Mărunt, Independența ș.a. 
Crearea unor secții sportive la a- 
tletism, scrimă, handbal, box, lup
te și tenis anticipează, de aseme
nea, direcțiile de performanțe pe 
care intenționează să meargă școa
la ialomițeană.

n unul din județele cu cele mai 
multe centre urbane — Hunedoa
ra — Inspectoratul școlar (inspec
tor general prof. Cornel Stoica) se 
impune atenției prin modul cum 
se îngrijește de cuprinderea ma
jorității elevilor, viitori muncitori 
și tehnicieni cu o înaltă califi
care, în practicarea activităților 
sportive de masă.

■ieruri frumoase se pot spune 
și la adresa Inspectoratelor șco
lare ale județelor Vilcea (prof. 
George Simeanu), Cluj (prof. Ion 
Bindea), Bihor (prof. Ana Săndu- 
lescu). Dolj (prof. Tache Turnea- 
nu), Satu Mare (prof. 1. Belvechi),

Ilfov (prof. Rada Mocanu) și 
Mures (prof. Ion Stoica).

Fără Îndoială, se cuvine apreciat 
tn mod deosebit felul în care 
Inspectoratul școlar al municipiu
lui București (inspector general 
prof. Vasile Priccputu) contribuie 
la ridicarea învățămîntului de 
educație fizică șl sport pe trepte 
tot mai înalte. Această permanen
tă preocupare se exprimă, printre 
altele, prin existenta în școlile din 
Capitală a unor cadre didactice 
de specialitate cu o bogată expe
riență în activitatea de masă, dez
voltarea rețelei de școli sportive 
și secții cu program de educație 
fizică, completarea dotării școli
lor cu spații pentru practicarea 
exerclțiilor fizice, și mai recent, 
prin darea în folosință a unor ba
zine de înot pentru inițierea copii
lor și elevilor.

Se înțelege că întreaga activitate 
a inspectoratelor școlare poartă 
nemijlocit amprenta sprijinului 
permanent primit din partea' or
ganelor de partid, sub conducerea 
și îndrumarea cărora instituțiile 
de învățămînt, cadrele didactice 
de care am amintit, dar și altele, 
au înregistrat frumoase succese în 
direcția apropierii tot mai firești 
a sportului de școală.

T. BRADEȚEANU

o intîlnire cu noi, 
că ar trebui să ne 
amenajarea unui loc 
pentru copii". Locul

aflate permanent, înSchiul se numără 
acest sezon, pe agenda 
tineri suceveni își vor 
tive întreceri de schi in cadrul „Festivalului sporturilor de iarnă".

printre disciplinele 
competițiilor sportive de masă. Numeroși 
disputa intiietatea, duminică, și în atrac-

locuitorilor 
facă sport.

Toma, la 
ne-a spus 
gîndim la 
de joacă 
de joacă este acum o realitate.

Deși foarte ocupat, prima
rul Ioan Toth și-a găsit, to
tuși, timp să ne răspundă la 
cîteva întrebări. „Vă place 
sportul, tovarășe primar" ? — 
l-am întrebat. Răspunsul i „îmi 
place, chiar foarto mult. Dar 
chiar dacă nu mi-ar place, 
printre atribuțiile mele este și 
aceea de a oferi................
posibilitatea să ___
Deci, nu mă pot sustrage de 
la o astfel de activitate so
cială". Răsfoind un jurnal, 
aflat la sediul Consiliului 
popular din Ineu, am găsit 
acolo înscrise, pe zile și pe ore, 
activitatea depusă de fiecare 
deputat care, mobilizîndu-i, a 
lucrat alături de cetățeni la 
amenajările sportive de care 
aminteam. Iată doar cîteva 
nume : Nicolae Toma, loan Du- 
mitraș, Octavian Budugan, Doi
na Dragoș, Alexandru Corpaci. 
Cu cîteva zile înainte de vi
zita noastră, asociația „Victo
ria" — după cum ne spunea 
loan Vasiliu, președintele a- 
sociației — a primit în dotare, 
din partea consiVuiui popular, 
un autobuz. încă o dovadă — 
desigur, nu ultima — a preo
cupării acestui organism și a 
celor care-1 conduc pentru 
destinele mișcării sportive. Și 
încă un argument atestînd pre
ocuparea Consiliului popular 
al județului Arad pentru dez
voltarea bazei materiale a 
sportului : în chemarea adre- 
s.Ti-â de Conferința județeană 
tuturor oamenilor muncii ară
deni sînt prevăzute a se rea
liza, printre alte obiective : 6 
săli de gimnastică, o sală de 
sport polivalent;» ru 2 000 de 
locuri, un bazin de înot aco
perit și un patinoar artificial.

Ion GAVRILESCU

Miine, la Cimpulung Moldovenesc

„FESTIVALUL
SPORTURILOR DE IARNA"
A intrat in tradiția sportului de masă sucevean ca. in ul

tima duminică a lunii ianuarie, să se organizeze, la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, „Festivalul sporturilor de iarnă*, ajuns,
acum, la a V-a ediție. Competiția, care a reunit la etapele $ 
pe asociații și localități peste 15 000 de participanți, se află 0
in fața fazei finale. Aproape 4 000 de concurenți iși vor dis
puta duminică intiietatea in probele de schi, la patinai viteză 
și hochei.

întrecerile au debutat, insă, cu citeva zile înainte, prin 
organizarea unui festival cinematografic, in cadrul căruia, la 
Casa de cultură și la cele două cinematografe din oraș, au 
fost prezentate filmele „Hochei contra hochei", „Patinatorii", 
„Stele pe gheață" și „Festivalul sporturilor de iarnă" (edițiile 
a IlI-a și a IV-a), ultimul realizat de Cineclubul pionierilor 
din localitate.

In program mai figurează, azi. de la ora 18, pe patinoarul 
Scolii generale nr. 4 și spectacolul „Feerie pe gheață" oferit 
de elevii școlii. întrecerile propriu-zise urmind să se desfă
șoare duminică, de la ora 10, după festivitatea de deschidere, 
pe stadionul orașului si pe bazele special amenajate.

M. ANDRICI — coressp.

Pe teme de educație

Competiția sportivă, pasio
nanta luptă din arenă, a fost 
și este cu atit mai mult gusta
tă și admirată de marele pu
blic cu cit ea se desfășoară în 
deplină sportivitate.

„Sportivitatea — ne spune 
prof. Camelia Popa, de la Școa
la generală nr. 21 din Craiova, 
cu care dialogăm pe 
temă — este floarea ce încu
nună spectacolul sportiv, iar 
datoria noastră, ea pedagogi 
chemați să facem o educație 
multilaterală, este de a o cul
tiva în conștiința iubitorilor 
sportului incă de la vîrsta co
pilăriei". Urmărind mai îndea
proape activitatea sportivă din 
această unitate de învățămînt, 
model pe municipiu din multe 
puncte, de vedere, . aveam să 
constatăm că tocmai acestei 
optici i se datorează o seamă 
de importante succese.

Este demn de notat, de pildă, 
că echipa de fotbal a Școlii ge
nerale nr. 21 este campioană 
pe municipiu, ca și echipele de 
baschet băieți și fete, volei

INIȚIATIVE

această

Deși, ne aflâm în plină iarnă și, evident, prioritate au sporturile 
specifice, ne-am adresat unor prim-vicepreședinți ai consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, rugindu-i să ne spună ce inițiative sint 
de semnalat în județele respective referitor la activitatea sportivă de 
masă in primăvara anului 1976. lată citeva din răspunsurile primite :

HARALAMBIE IONESCU, Teleorman : „în ultimii ani organizăm 
„Festivalul sportului sătesc teleormănean* care se bucură de mare suc
ces. După același model, anul acesta vom iniția și un festival rezervat 
sportivilor din asociațiile sportive sindicale — la 5 discipline — in 
cinstea Congresului U.G.S.R.*

DUMITRU VLADUȚ, Vîlcea : „Avînd în vedere experiența acumulată 
în anii precedenți in ceea ce privește organizarea unor competiții re
zervate fetelor, ne-am gindit ca, de această dată, „Festivalul fetelor 
vilcene” să se desfășoare și la nivel județean. De asemenea, inten
ționăm ca la noua Casă de cultură sportul să " .........
tile permanente, cu largă accesibilitate”.

BORIS MITEANSCHI, Botoșani : „Una din 
agenda noastră de lucru este cea a gimnasticii 
ne-am propus organizarea unui schimb do experiență Ia care să par
ticipe și invitați din județele Bihor și Suceava, inițiativele și ideile bune 
urmind a le transpune in fapt cit mai curind”.

se afle printre activitâ-

problemele înscrise pe 
in producție. De aceea,

ILIE PATRUICA, Caraș-Severin : „In primul 
munca in asociațiile sindicale. Bineînțeles, vom 
rea competițiilor care s-au bucurat întotdeauna 
Cupa siderurgistului, Cupa forestierului și Cupa

rînd, vom intensifica 
continua cu organiza- 
de succes, și anume 

minierului".

MIHAI BLAJ, Gorj : „Pentru noi, darea in fo'osințâ a modernei Case 
de cultura a sindicatelor înseamnă, totodată, posibilități sporite de 
a face ca activitatea sportiva să facă un salt calitativ in Tg. Jiu. 
Intr-o primâ fază, este preconizată înființarea unui centru de gimnastică 
de întreținere. Sperăm ca „F'emina" să se bucure de audiență".

ȘTEFAN DOBRE, Mehedinți : „Vom 
de masă, în special unor discipline de 
nostru : box, lupte, tenis de masă și

acorda atenție sporită sportului 
interes și perspectivă in județul 
sporturi nautice".

DE LA VÎRSTA COPILĂRIEI
fete, tenis băieți, iar echipele 
de handbal 
situează pe 
la atletism 
de campioni 
deținute de elevi de la aceeași 
școală, sau că echipa de gim
nastică modernă a ocupat, in 
1975, locul III pe tară, în ca
drul Festivalului cultural ar- 
tisite și sportiv al pionierilor.

„Sportivii noștri au reușit să 
se impună, să se formeze ca 
buni performeri, datorită și 
spiritului de discpilină pe care 
l-am impus — ne spune, in 
continuare, prof. Camelia 
Popa. De miei le-am format 
convingerea că numai prin dis
ciplină și prin muncă perseve
rentă vor putea să se afirme 
atit ca buni școlari, cit și ca 
sportivi valoroși. Le-am dove
dit asta cu exemple din via
tă". Desigur, pentru a realiza 
acest lucru trebuie să te pasio
neze meseria și să fii cit mai 
mult în mijlocul copiilor. Toți 
sportivii fruntași de la Școala

(băieți și fete) se 
primele locuri, că 
numeroase titluri 
pe municipiu sînt

nr. 21 sint și foarte buni la în
vățătură. Au numai note de 9 
și 10. Exemple : Ovidiu Cioba- 
nu (atletism). Ileana Stroie, 
Cornel Marian și Doina Dobri- 
țoiu (volei), Dragoș Dincă (judo 
și tenis de masă) — locul 6 pe 
tară anul trecut. Sorin Tănasio 
(tenis de masă și șah) și mulți 
alții. Pentru a ridica personali
tatea acestor elevi fruntași la 
învățătură și cu o comportare 
exemplară pe terenurile de 
sport, multora dintre ei li s-a 
încredințat sarcina de a con
duce, ca organizatori și tehni
cieni, o seamă de acțiuni spor
tive. Este o metodă folosită 
frecvent de cele două profesoa
re de specialitate, Camelja Popa 
și Angela 
dat bune

„Cazuri 
terenurile 
prof. Camelia Popa întrebarea 
noastră. Nu-mi amintesc să fi 
avut în nltimii ani".

Morovan. Si ea a 
rezultate.
de indisciplină pe 

de sport ? — repetă

Viorel TONCEANU

„BIJUTERIA" DE LA
Am fost invitați zilele 

trecute la întreprinde
rea de mașini electrice 
din București : „Inau
gurăm o frumoasă sală 
de sport și v-am ru
ga,..". Mărturisim că, în 
drum spre întreprinde
re, ne gîndeam că vom 
găsi o sală mică în care 
se poate juca volei și 
baschet. Dar, surpriză. 
In clădirea grupului so
cial — pe o suprafață 
ce aparținea sălii de 
mese a cantinei (prea 
mare față de nevoi) — 
s-a „născut" o sală de 
sport de toată frumuse
țea. Asociația sportivă a 
întreprinderii — Electra 
— dispune azi de o sală 
mare (22 m/35 m), lumi
nată cu neon, frumos 
vopsită, amenajată ast
fel îneît aici să se poată 
juca volei, baschet, 
handbal și tenis. Nu
mai cuvinte de laudă 
,și pentru elasticitatea 
suprafeței de joc, mîn- 
dria celor care au 
realizat-o. Dar, fiindcă a 
-venit vorba de construc
tori, merită precizat un 
lucru : sala, la care s-a 
lucrat circa șase luni,

este făcută numai prin 
munca voluntară a iu
bitorilor sportului din 
întreprindere, cu mij
loace locale. Zidari, 
vopsitori, lemnari, dife
riți alți 
lucrat 
ziasm, 
timpul 
putem i 
ceștia, <
ra, totuși, numele cîtor- 
va : Dumitru Grozea, 
Corneliu Nicolau, Cons
tantin Budica (președin
tele comitetului de sin
dicat), Aurel Nemeș 
(secretarul asociației 
sportive) și — ce frumos 
exemplu ! — directorul 
întreprinderii, dr. ing. 
Constantin Răduț. De 
altfel, despre sprijinul 
deosebit al directorului, 
un mare iubitor al spor
tului, ni s-a vorbit aici 
foarte mult. Aflat în în
treprindere de 21 de ani 
(a venit ca inginer sta
giar la 23 de ani) este

i muncitori au 
aici, cu entu- 
multe ore din 

lor liber. Nu-i 
aminti pe toți a- 
dar vom enume-

I. M. E. B
el însuși un fost sportiv. 
A participat la festivita
tea de inaugurare, a 
spus cîteva cuvinte, s-a 
fotografiat cu echipa de 
volei a întreprinderii. 
„Da, am jucat in echipa 
noastră care a cîștigat 
Spartachiada tineretu
lui, la handbal, în 2956" 
ne-a spus. Apoi, refe- 
rindu-se la noua sală a 
precizat : „Ne mindrim 
cu ea. In scurtă vreme 
vor fi gata dușurile, 
vestiarele. Pînă acum 
plăteam chirie pentru 
sălile unde se antrenau 
echipele noastre. Acum 
vin alții la sala noastră 
și obținem venituri pen
tru asociație...".

Am văzut la I.M.E.B. 
o frumoasă sală de 
sport, o adevărată bi
juterie, dovadă convin
gătoare a dragostei față 
de sport a tuturor celor 
care lucrează aici.

Modesto FERRARINI
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in campionatele republicane de baschet,

DERBYUL ETAPEI
„U" TIMIȘOARA-,,U" CLUJ-NAPOCA (tn)

Campionatele republicane de 
baschet continuă astăzi si mîine 
prin desfășurarea meciurilor eta
pei a 20-a (penultima) la fete si 
ale etapei a 13-a la băieți. Iată 
programul locurilor (între paran
teze. locurile în clasament) : FE
MININ. GRUPA 1—6 : I.E.F.S.
(I) — Universitatea Timisoara (4)
— în partidele precedente : 72-56, 
89—66, 85—76 : Politehnica Bucu
rești (3) — Olimpia (5): 59—60, 
74—66, 77—69; Rapid (2) — Universi
tatea Clui-Napoea (6): 74—52,
T0—69. 69—67: GRUPA 7—12 : Cri- 
șul (7) — Progresul București
(II) : 90—54. 73—53. 59—52 ; C.S.U.
Tg. Mures (12) — Voința Bucu
rești (9) : 51—64. 45—75. 38—62 î

C.S.U. Galați (8) — Sănătatea 
Ploiești (10) : 81—72, 71—57. 59— 
64: MASCULIN : Farul (6) — Po
litehnica lași (9): 102—100. 82—92: 
Dinamo (2) — I.E.F.S. (8) : 96— 
70. 94—59; C.S.U. Brasov (10) — 
Politehnica București (12) : 82— 
100, 72—67: “ ’ — '
soara (3) -
Napoca (4): 60—51. 53—74; 
Armata București (11) 
(7) : 82—89. 73—92; Steaua (1) — 
Rapid (5) : 76—62. 84—61.

Cea mal atractivă întilnire are 
loc între Universitatea Timi
soara si Universitatea Clui-Napo- 

îsi dispută de 
treilea in cam- 
masculin.

Universitatea Timi- 
Universitatea Cluj- 

A. ~ 
I.C.E.D.

s.

ca. echipe care 
multi ani locul al 
pi'onatul național

La turneul de baschet
masculin de la Varșovia CARENȚELE
S-AU REFLECTAT IN EVOLUȚIA

Selecționata de baschet mas
culin a Capitalei a participat 
recent la tradiționalul turneu 
internațional „Cupa eliberării 
Varșoviei" al cărui clasament 
final a fost următorul : 1. Pra
ga, 2. Varșovia I, 3. Kaunas, 4. 
Moscova, 5. București, 6. Var
șovia II, 7, Helsinki, 8. Varșo
via III, 9. Phenian. Trebuie 
precizat că cinci dintre aceste 
formații (printre care și Româ
nia) erau echipe naționale ale 
(ărilor respective, iar patru 
dintre ele (Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Finlanda și Polo
nia) se află în plină pregăti
re în vederea turneului preo- 
limpic, Cît privește reprezen
tantele UJt.S.S., ele au fost 
Jalghiris Kaunas și Dinamo 
Moscova, formații clasate pe 
locurile 2 și 3 in campionatul 
unional (după 11 etape).

Alte amănunte interesante 
am aflat de la antrenorul D. 
EVULEȚ-COLIBABA.

— Lotul a fost alcătuit din 
patru jucători consacrați (Popa 
și Cernat — cei mai utili, Ivas
cenco — la o valoare medie, 
Oczelak — sub posibilități), trei 
componenți a 
fost repetată 
(Chircă — a 
și Mihuță 
debutanți 
Tecău și

căror încercare a 
cu acest prilej 
confirmat, Uglai 
inegali) și patru 

(Căpușan, Crăciun, 
Neagu, dintre care 

primul s-a evidențiat în mod 
deosebit). Toți au efectuat de
plasarea la cîteva zile după în-

Divizionarele A

I în preajma noului sezon

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I dispoziție

D. STĂNCULESCU Traian IOANIȚE3CU

a

octo 
tat 
pei 
adus
Pleci 
de 
altor

Szat- 
record 
Hege- 
Varga.

O
TUR 
chip 
se ;
pe
ci pa, 
turn
Bușt

campioni la 
revenit, pe a-

BUȘTENI:
CARAI- 
Divizia 

își des-
Sinaia,

(la cat. I) în 
și a totalizat 

p (v.r. 114,150

la
meci ami- 

Bușteni. 
echipa de

Buc.) 54,5 ; 1 000 
Heqedus (C.S.M.
1:52,7 ; 500 și
Radu Neculicioiu

A F.C.
fășoară 
susține 
cal de
avînd ca adversară
Divizia C Caraimanul din loca
litate. Partida este programată 
pe stadionul Caraimanul, cu în
cepere de la ora 14.30.

LA SPORTUL STUDENȚES
MORALA SI RECON

I
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I
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AL REVISTEI
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N.

secu 
exec 
eirc

com 
bucu

con- 
schiuri

trambulina mică din 
stațiune va avea loc 
de la ora 13, 
sărituri pede

copii și juniori. Tot pe 
din Poiană au început 

disputele fazei județene

deschisâ lui Ștefan Covaci" ; 
țigară sau două, pentru că băie
ții, oricum se joacă..." ; Prezen
tarea echipelor Dinamo București 
și Politehnica Timișoara ; După 
20 de ani, România și Iugoslavia 
din nou în aceeași grupă a pre
liminariilor C.M. de fotbal.

Obișnuitele rubrici de „Magazin 
sportiv", „Viață sportivă* și „Ori
zont extern" completează acest 
Interesant număr al revistei ilus
trate SPORT nr. 1.

Spicuim din cuprins :
• „Innsbruck — de două ori 

în 12 ani I" — amplu fotoreportaj 
despre apropiatele Jocuri Olim
pice de iarnă • Candidațil olim
pici pentru Montreal își oțelesc 
mușchii pe pârtiile înzăpezite • 
Dan Irimiciuc — un mușchetar al 
lașului, o speranță a țârii la 
J.O. • Pugiliștii din Brăila și 
Galați in cursa spre J.O. Mon
treal 1976 ți Moscova 1930 • In 
paginile de fotbal : „Scrisoare

ză- 
din abundentă și 
bucură din plin pe 
organizatori...
se va desfășura tra-

Mîine incepe poliatlonul seniorilor
MIERCUREA CIUC, 23 (prin 

telefon). In localitate au con
tinuat întrecerile de patinaj Ia 
toate categoriile. Iată cele mai 
interesante amănunte :

• Ultimele dispute ale polia- 
tionului juniorilor mici s-au în
cheiat cu o surpriză : mureșea
nul A. Bakos a reușit să-i de
pășească pe favoriti și să cîș- 
tige cursa de 5 000 m cu 9:33,9, 
rezultat ce reprezintă recordul 
stabilit al probei. Deși s-a cla
sat pe locul 6 cu 9:53,3, dina- 
movistul brașovean A. Varga a 
cucerit, gratie unui plus de teh
nică pe distantele mai scurte.

CAMPIONATULUI
ECHIPEI ROMANE

cheierea primului tur al Divi
ziei A, deci într-o perioadă în 
care se presupunea că se află 
într-o formă sportivă bună.

— Și nu a fost așa ?
— Din păcate, nu. Carențele 

manifestate în cursul disputării 
campionatului 
„transferate", 
lor negative, 
Mă refer, de 
rile la coș de 
de la distanță (puține la nu
măr și imprecise), la valoarea 
foarte scăzută a pivoților (nu 
au capacitatea tehnică specifi
că nici în atac nici în apărare), 
la căderile brusce ivite la mij
locul fiecărei reprize (din cau
za insuficientei rezistențe la so
licitările fizice și nervoase) și 
la slaba comportare disciplina
ră a jucătorilor, mai bine zis 
la protestele și lamentările a- 
dresate arbitrilor care, însă, au 
sancționat cu severitate (prin 
faulturi tehnice) aceste ieșiri. 
In mod deosebit doresc să in
sist asupra capacității reduse la 
efort fizic și psihic care creează 
derută, nervozitate și provoacă 
greșeli de tehnică tocmai în 
perioadele decisive ale 
riior.

— Vă rugăm să ne 
ce constatări pozitive 
turneul?

— Pentru prima dată lotul a 
avut în componență cinci jucă
tori de peste 2 m (Crăciun 2,04

țării au fost 
cu toate urmările 
lotului national. 

pildă, la aruncă- 
la semidistanță și

întrece-

spuneți 
a oferit

Mîine incepe returul Diviziei A de handbal feminin

MECIURI IMPORTANTE PENTRU
EVITAREA RETROGRADĂRII

La 10 zile de la încheierea turului, 
campionatul feminin de handbal, Di
vizia A, se reia cu partidele primu
lui turneu din retur (etapele XII, XIII, 
XIV și XV).

Runda inaugurala a returului este 
programată mîine, cu începere de la 
ora 14, în Palatul sporturilor din 
București, urmînd ca următoarele trei 
etape să se desfășoare în Sala Flo- 
reasca. Turneul bucureștean se anun
ță deosebit de important în lupta 
pentru evitarea retrogradării, luptă 
care angrenează în această ediție a 
campionatului aproape jumătate din
tre divizionarele A. Concret, în bă
tălia pentru evitarea locurilor pericu
loase sînt angajate deocamdată cinci 
formații : Rapid București, Construc
torul Timișoara, Constructorul Baia 
Mare, Mureșul Tg. Mureș și Rulmen
tul Brașov. Fiecare dintre cele patru

zile ale turneurui ne oferă cîte 
„derby al codașelor". In ordine, este 
vorba despre întîlnirile Constructorul 
Baia Mare — Rulmentul Brașov, 
Constructorul Timișoara — Mureșul 
Tg. Mureș, Constructorul Baia Mare 
— Mureșul și Constructorul Baia 
Mare — Constructorul Timișoara. 
Rapid, cea de a cincea echipă afla
tă în situație incomodă, va avea o 
sarcină și mai dificilă, urmînd să 
întîlnească doar formații din fruntea 
clasamentului (Textila Buhuși, 
I.E.F.S., ,,U" București și Voința 
Odorheî). lată acum programul pri
mei zile (de la ora 14) : Constructo
rul Timișoara — „U‘ Timișoara,
Constructorul Baia Mare — Rulmen
tul, Mureșul — Confecția, „U" 
București — Voința Odorhei, Textila 
Buhuși — Rapid, I.E.F.S. — Progresul 
București.

un

m. Oczclak 2,01 m, Ivascenco 
2,01 m, Mihuță 2,03 m, Neagu 
2,02 m) și numai unul sub 1,90 
m (Chircă — 1,88 m), ceea ce 
creează perspectiva creșterii 
reale a taliei echipei naționale ; 
în fiecare meci au fost utilizați 
între 9 și 11 jucători, debutan- 
ții fiind folosiți cu insistență 
și uneori mai mult chiar decît 
titularii. Astfel, Căpușan a ju
cat 129 de minute, iar Crăciun 
64 de minute în cele cinci par
tide . disputate, primul aducîn- 
du-și un aport consistent atît 
în atac cît, mai ales, în apărare. 
Subliniez că. în întîlnirea cu 
selecționata Kaunas, Căpușan a 
jucat 26 de minute și cu un 
randament superior față de Oc- 
zelak care, din cauza evoluției 
slabe, a jucat doar 16 minute, 
în general, turneul a fost util, 
el constituind un test semnifi
cativ asupra potențialului actual 
al baschetului nostru masculin.

titlul de campion absolut cu 
210,913 p.

• în cea de a doua zi a 
concursului republican al copii
lor s-au înregistrat cîteva noi 
recorduri : Ibolya Szatmari (Mu
reșul Tg. Mureș) a modificat 
propria performantă la 500 m 
(fete II) — 55,7 (v.r. 55.8), Laura 
Daradici (S.C.M. Ciuc) a par
curs 1 000 m 
1:49,6 (v.r. 1:52,4) 
la biatlon 107,800 
p).

• Titlurile de 
sprint seniori au 
nul 1976, Lianei Cardas (Mu
reșul Ta. Mureș) si lui Vasile 
Coros (I.E.F.S. Buc.) într-o ma
nieră care le-a atras aprecieri 
unanime. Mureșanca este au
toarea unui valoros record na
tional la poliatlon — 208,650 p. 
Vechiul record al Măriei Taș- 
nadi — 220,350 p — a mai fost 
depășit în același concurs de 
încă 6 sportive.

• Aflată la a doua ediție, 
„Cupa F.R.P.", rezervată celor 
mai tineri viteziști. a reunit a- 
proape 80 de oopii din Brașov. 
Cluj-Napooa, Sibiu, București, 
Tg. Mureș, Constanța, Galați și 
M. Ciuc. Iată învingătorii : co
pii I, f — 500 m — Tereza Costa
che (Școlarul 
m — Ildico 
Cluj-Napoca) 
1 000 m, b — 
(Dinamo Brașov) 51.3 și, res
pectiv 1:50,9. Copii II. f — 500 
m — Ibolya Szatmari (Mureșul 
Tg. Mureș) 54,3, nou record 
(v.r. 55,7), b — Bela Varga (Șc. 
sp. M. Ciuc) 56,8. In clasa
mentul general — la categoriile 
respective — primele locuri au 
fost ocupate de Ibolya 
mari — 109,00 p, nou 
(v.r. 111,500 p) — Ildico 
dus, R- Neculicioiu și B.

• Duminică începe cea mai 
importantă competiție internă — 
poliatlonul seniorilor, care se va 
încheia luni după-amiază cînd 
vor fi cunoscuți campionii ab- 
soluți pe anul 1976.

La Izvorul Mureșului, unde 
Sportul studențesc s-a pregătit 
timp de aproape două săptă- 
mîni începînd de la 13 ianua
rie, iarna s-a manifestat în 
acest an în cele mai depline 
drepturi, cu ninsori abundente, 
cu temperaturi care au coborît 
mercurul, uneori, pînă la minus 
20 de grade și cu troiene de ză
padă în care pasul omului își 
face loc anevoie. Aici, prin 
grija conducerii clubului, re
prezentată de președintele a- 
cestuia, arh. Emil Popescu, au 
fost asigurate toate condițiile 
materiale corespunzătoare unei 
bune instruiri. Colectivul de 
antrenori — format din prof. 
Angelo Niculescu, prof. Ion 
Voica (complet restabilit după 
accidentul din toamna anului 
trecut) și Ion Cotruț, un teh
nician cu alese însușiri peda
gogice — a avut la

a 15 
zi 
de 
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BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL LA SCHI I
Ultimul test al biatloniștilor olimpici

Și acest sfîrșit de săptămînă 
va fi bogat în competiții rezer
vate schiorilor. La munte, 
padâ este 
acest fapt 
sportivi și

La Bran 
diționala întrecere de fond do
tată cu „Cupa Brașovia" la 
care și-au anunțat participarea 
tineri schiori și schioare din în
treaga tară. Sîmbătă. vor avea 
loc cursele individuale, iar du
minică dimineața probele de 
ștafetă.

Poiana Brașov va fi. ca în
totdeauna, gazdă primitoare 
pentru iubitorii sporturilor de 
iarnă. Pe 
frumoasa 
duminică, 
cursul 
pentru 
pîrtiile 
vineri 
a campionatului republican de 
juniori la probele alpine la ca
re sînt prezenți peste 100 de 
sportivi din județul Brașov.

Duminică,, poligonul de biat- 
lon va găzdui o ultimă cursă 
de verificare a unor membri ai 
lotului olimpic al tării noastre, 
care are ca scop stabilirea celui

de al treilea sportiv ce va par
ticipa la cursa individuală de 
la J.O. precum și alcătuirea șta
fetei. Titularii Gheorghe Gîrniță 
și Gheorghe Voicu vor urmări 
cu interes întrecerea dintre 
Cristoloveanu, V. Fontana, 
Duca si C. Mândruț...

Azi și miine 
sala „23 August

OLTEANU

un lot de 19 jucători, care în 
evidenta antrenorului principal 
A. Niculescu au fost grupați 
încă de pe acum, în ideea unei 
viitoare formule de echipă : 
Răducanu (Verșanschi) — Tănă- 
sescu (Ciugarin), Cazan, Oltea- 
nu, Manea (Grigore) — Chihaia 
(Munteanu), Casai, Rădulescu 
— Petreanu (Grosu), M. Sandu, 
Marica (C. Popescu). Pe toți

tului 
prof, 
tele 
logic

I------------------------
| ACTUALITĂȚI • A

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

Seara au început probele de 
simplu.

în proba de dublu-fete, Ma
ria Alexandru va face pereche 
cu Zang Pok Sun (R P.D. Co
reeană).

Alte rezultate : echipe băieți : 
R.P.D. Coreeană II — Franța II 
3—1. R.P.D. Coreeană — Ceho
slovacia 0—3, R. P. Chineză — 
Cehoslovacia 3—0. Ungaria — 
Bulgaria 3—2. R. P. Chineză II 
— R.F.G. 2—3, Franța — R.D.G. 
3—0, Franța — Iugoslavia 3—1, 
R.F.G. ~ - -
le te : 
R.P.D. 
slavia 
R.P.D.
garia
Cehoslovacia
II 3—1, Ungaria — Cehoslova
cia 0—3. Polonia — R.P.D. Co
reeană 0—3, Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 3—0.

Azi, sîmbătă, de la orele 9

și 16 se dispută probele de 
dublu-mixt, dublu masculin și 
feminin și finalele pe echipe, 
iar mîine, duminică, de la o-

rele 8,30 și 15, probele de sim
plu masculin și feminin, semi
finalele de simplu și finalele la 
eele cinci probe.

— Franța 1—3 ; echipe 
Franța — R.F.G. 0—3, 

Coreeană II — Iugo-
3—2, R. P. ~ 
Coreeană II 

— Bulgaria
R.

R.F.G.
II —

. Chineză —
1 3—0, Un-

3—0 (w.o.), 
. P. Chineză

MILAN ORLOWSKI 
(R. S. Cehoslovacă)

LIAN KO-LIAN 
(R. P. Chineză)

Azi și mîine, tn sala „23 Au
gust" din București, se desfă
șoară primul concurs rezervat 
seniorilor din actualul sezon 
atletic de sală : campionatele 
municipale.

Programat cu o săptămînă 
înaintea „Cupeî de cristal", con
cursul reprezintă pentru atleții 
fruntași o primă verificare a 
pregătirii efectuată în lunile 
de iarnă, iar pentru cei vizați 
a participa la campionatele eu
ropene de sală de la Miinchen 
unul din puținele prilejuri de 
îndeplinire a standardurilor 
fixate de F.R.A.

Astăzi concursul începe la 
ora 17,30, iar duminică dimi
neața la ora 9,30.

• TURNEUL ECHIPEI 
SPARTA PRAGA ÎN ȚARA 
NOASTRĂ. Cunoscuta echipă 
Sparta Praga, care activează în 
prima divizie a campionatului 
cehoslovac, va întreprinde un 
turneu, de două jocuri, în țara 
noastră, în luna februarie. Pri
mul joc va avea loc la 12 fe
bruarie, la București, cînd fot
baliștii cehoslovaci vor întîlni 
echipa Sportul studențesc. A 
doua partidă este programată 
la 15 februarie, la Tîrgoviște. în 
compania fruntașei seriei a II-a 
a Diviziei B, echipa C.S. Tir- 
goviste.
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• ASTAZI, la 
F.C. CONSTANTA — 
MANUL. Formația de 

Constanța, care 
pregătirile 

astăzi primul 
verificare, la



'ĂRI PENTRU FORTIFICAREA
SPIRITULUI COLECTIV

RADULESCU
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raimanul.

se referă Ia prestația în ansam
blu a echipei și a fiecărui jucă
tor in parte, am pornit la 
drum, în această iarnă grea — 
la propriu și la figurat — cu 
intenția de a recupera terenul 
pierdut și a ne redresa în ra
port cu posibilitățile noastre 
reale. Practic, aceasta înseam
nă, în principal, o fortificare 
morală a lotului în ansamblu și 
o reconsiderare a spiritului co
lectiv. Această din urmă sarci
nă ridică evident și problema 
formației de bază pentru retur. 
Așa cum se prezintă lucrurile 
în momentul de fată, există o 
anumită concurentă pentru o 
serie de posturi. Atenția noas
tră se îndreaptă însă, cu prio
ritate, asupra compartimentului 
ofensiv, unde toti candidate 
sînt, după părerea mea, buni 
tehnicieni, posedă o viteză de 
execuție corespunzătoare și au 
simțul porții. Mi-ar surîde, de 
pildă, o linie de atac Petreanu 
— M. Sandu — Marica, pe care 
n-am avut ocazia să o folosim 
niciodată în turul campionatu
lui. Pentru a avea însă certitu
dinea că un astfel de trio ar 
putea rezolva mai bine proble
ma eficacității, ar trebui ca să 
elimine din joc comoditatea si 
superficialitatea. Trecînd acum 
dincolo de limita intereselor de 
club, mi-ar plăcea să-i văd, în 
viitorul sezon, pe Răducanu, M. 
Sandu, Olteanu și Rădulescu 
componenti ai lotului reprezen
tativ, dar nu ca simpli figu- 
ranți pe o listă a selecționabi- 
Iilor, ci străduindu-se pentru a 
cîștiga dreptul la titularizare".

...A doua zi dimineață, pe 
spatiile acoperite cu un strat 
gros de zăpadă ale complexului 
studențesc de la Izvorul Mure
șului. antrenorii A. Niculescu, 
I. Voica și I. Cotruț vegheau 
din nou la posturile lor de co
mandă. în timp ce jucătorii în
suflețeau, prin mișcarea lor, 
natura împovărată de asprimea 
vremii. Iarna asta, par a spune 
studenții bucureșteni, a fost 
tare grea. Dar și anul trecut, 
tot după o astfel de iarnă, a 
venit o primăvară bogată în 
împliniri.

Mihai IONESCU

„ȘTACHETA EXIGENTELOR,
MEREU LA COTE ÎNALTE..."

(Urmare din pag. 1)

ajutat să-mi formez o imagine 
cit mai exactă a ceea ce a fost 
și a ceea ce avem de făcut. 
Nici nu mi-a fost greu, deoare
ce, deși am lipsit o bună pe
rioadă de timp din țară, lucrînd 
înainte mulți ani în fotbalul 
nostru, i-am putut acum simți 
repede pulsul. Revenind la mie
zul întrebării puse, trebuie să 
spun din capul locului că eu 
cred în calificarea echipei noas
tre în fața tinerei și ambițioa
sei reprezentative franceze. 
Fără să o subapreciez, stă în 
putința noastră de a cîștiga re
turul de la București din luna 
martie la o diferență de goluri 
care să ne asigure pașapoartele 
pentru Canada. Avem un „ca
pital" bun, dacă mă pot expri
ma așa, și am căutat ca, la pri
ma acțiune realizată la Centrul 
de medicină sportivă „23 Au
gust" — este vorba de acea 
testare fiziologică și psihică a 
unui lot de 45 de fotbaliști frun
tași — să fiu în posesia unor 
date obiective, precise. Unii au 
confundat aceasta cu o selecție. 
Nici vorbă de așa ceva, întru- 
cît astfel de teste le vom con
tinua pe parcursul anului. A 
doua etapă de cunoaștere are 
ca punct de plecare cele două 
jocuri (programate la 18 februa
rie) ale selecționabililor, împăr- 
țiți în două formații, cu echipe 
de Divizia A și B, pe care nu 
le-am stabilit încă. Abia în ur
ma acestor acțiuni se va forma 
lotul propriu-zis, care va sus
ține o întilnire internațională 
la 21 februarie, probabil cu o 
echipă redutabilă din campio
natul iugoslav. Pregătirile vor 
fi continuate apoi la cluburi, 
unde, împreună cu antrenorii 
federali, Vom urmări pas cu pas 
antrenamentele selecționabililor. 
Șaisprezecimile „Cupei Româ
niei" și primele trei etape ale 
returului reprezintă tot atîtea 
posibilități de cunoaștere a dis
ponibilităților fizico-tchnice și 
tactice ale jucătorilor, de ur
care treptată spre o formă spor
tivă bună. Desigur, reușita nu 
depinde numai de noi, cei ce 
lucrăm la federație. Fiecare 
este obligat să vină cu partea 
lui de contribuție, jucători și 
antrenori de la cluburi. Vedeți, 
poarta este larg deschisă. Dacă 
intenționez să merg cu vechea 
echipă sau să construiesc alta 
nouă ? Nu am idei preconcepu
te. Știu doar atît că vreau să 
fac o echipă în care să cuprind 
tot ce avem mai bun la ora ac
tuală.

— Și cam ce haină de joc 
i s-ar potrivi unei astfel de 
echipe ?

— Eu nu pot să las la o parte 
lucrurile bune realizate de pre
decesori. Faptul că, pină la 
Blois, în întilnirile internațio
nale de după aprilie ’74, echipa 
nu a pierdut nici o partidă, în
seamnă că stăm bine cu apă
rarea. Calitățile native, tempe
ramentul jucătorilor români mă 
obligă că fac urgent acele mu
tații pe planul dinamizării jo
cului, a tuturor compartimente
lor în cele două momente, atac- 
apărare, să sporesc considerabil 
forța ofensivă pentru a ne a- 
propia astfel de parametrii fot
balului internațional — compe
titiv. Pornind de la acest pro
gram de lucru, de la aceste co
ordonate, voi tria, apoi, și „acto
rii" și, ca să-i pun din nou în 
gardă, ei trebuie să se obișnu
iască cu disciplina de fier, cu 
uriașul travaliu pe care îl de- 
Dun jucătorii marilor echipe. 
Numai comparîndu-ne cu alții 

mai buni, și nu noi între noi, 
vom realiza saltul pe care îl do
rim cu toții. Vă asigur că voi 
ridica atît de sus ștacheta exi
gențelor și o voi menține me
reu la cote înalte îneît fotbalul 
să simtă permanent obligația de 
a munci mult mai mult ca pină 
acum, de a fi ordonat pe sta
dioane și în viața extrasportivă, 
singura cale de a ajunge la 
marea performanță. Pe cel ce 
nu înțelege să se alinieze aces
tui imperativ îl sfătuiesc de pe 
acum să rămînă acasă.

— Sînteți foarte tranșant 
și bine faceți, mai ales dacă 
ne gîndim că Ia orizont se 
profilează un alt mare exa
men al fotbalului românesc
— jocurile din preliminariile 
C.M. ’78. V-ați gindit Ia per
spectiva acestui obiectiv de 
la care, firește, așteptăm ca
lificarea în turneul final ?

— Și încă cum ' După trage
rea la sorți, ziarele de specia
litate din străinătate au socotit 
că trioul România-Spania-Iugo- 
slavia reprezintă cea mai puter
nică grupă europeană, în care 
nimeni nu este dinainte învins 
sau învingător. Avem, deci, 
toate motivele să credem in 
șansa noastră și să ne mobili
zăm la maximum pentru apăra
rea ei. Calificarea este posibilă, 
însă, trebuie pregătită cu miga
lă, cu seriozitate, cu tenacitat». 
baza de plecare fiind întreaga 
„campanie olimpică" a anului în 
curs.

— După cum, desigur, 
știți, în fotbalul nostru s-a 
înrădăcinat practica de a 
porni pe mai multe trasee 
ale performanței doar cu o 
singură reprezentativă. Un 
lot restrîns de jucători este 
supus, astfel, unei mari so
licitări psihice și nervoase
— preliminarii olimpice, pre
liminarii C E., campionat bal
canic. ca să ne încadrăm în 
situația, de vîrf, a anului 
1975. Este normal să se pro
cedeze așa ?

— în anumite împrejurări 
putem accepta această dublă sau 
triplă misiune a unei singure 
reprezentative. Dar cum pe plan 
european orice echipă națională 
are, anual, o încărcătură mai 
mare de șase jocuri, atunci se 
impune o demarcație distinctă 
a fiecărei reprezentative în par
te cu obiectivul ei. Evident, 
cîștigul este foarte mare, în 
sensul că mai mulți jucători 
vor fi aruncați în viitoarea me
ciurilor internaționale cu miză, 
ceea ce va influența pozitiv 
sporirea fondului de jucători 
valoroși, va crea o emulație în 
rîndul tuturor fotbaliștilor, un 
și mai mare interes în pregă
tire, în jocurile din campionatul 
intern. Deci, schimbul de mîine 
trebuie pregătit imediat și în 
paralel cu marile obiective pe 
planul performanței. Pretutin
deni, în țările cu fotbal avansat 
există o astfel de practică și 
de aici vine soliditatea și cali
tatea jocului prestat de echipele 
acestora.

— Ați amintit pe parcursul 
discuției de responsabilitatea 
antrenorilor de club în pre
gătirea fotbaliștilor. Această 
referire o putem pune în le
gătură cu ceea ce spuneați 
dv., Ia prima întilnire cu 
tehnicienii fotbalului, de Ia 
începutul anului, privind re
considerarea frumoasei me
serii de antrenor.

— Da, am accentuat asupra 
acestui aspect pentru a resta
bili unele adevăruri uitate de 
unii dintre confrați. Există un 

regulament de funcționare a 
antrenorilor, îl vom mai perfec
ționa, firește, dar înainte de 
toate ei trebuie să se străduias
că a fi exemple personale ire
proșabile în fața jucătorilor, să 
se impună prin moralitate, înal
tă pregătire profesională, recep
tivitate Ia tot ceea ce apare nou 
în fotbal, prin schimbarea netă 
a raporturilor dintre MUNCA și 
PROBLEME ADMINISTRATI
VE în favoarea celei dintîi. Eu 
știu că înainte vechea genera
ție de tehnicieni, dintre care pe 
mulți îi mai întîlnim încă în 
sfera fotbalului și-au creat mai 
întîi prestigiu și după aceea au 
pus condiții. Azi, întîi unii spun 
„cît mai dai" și după aceea se 
apucă de treabă. Nu amenin
țăm pe nimeni, însă o să fim 
foarte aspri mergînd pînă acolo 
incit pe antrenorii care se vîn- 
tură des pe la mai multe colec
tive, să-i invităm să se reprofi
leze pe o altă profesie. în ceea 
se mă privește, voi da un mare 
credit tinerilor antrenori, pen
tru ca. împreună cu cei mai 
experimentați, să redimensio- 
năm. la scara cerințelor actuale, 
școala românească de antrenori, 
pentru că, realmente, există o 
asemenea școală. Am în vedere 
un plan concret de profesiona
lizare. de facilitare a schimbu
rilor de experiență în țară și 
peste hotare, de reciclări perio
dice.

— O ultimă întrebare : în 
ce spirit înțelegeți să lu
crați ?

— De reală colaborare, prin
cipialitate, fără compromisuri. 
Vreau ca spiritul de echitate să 
caracterizeze toate hotărîrile 
noastre, cluburile, vă asigur, 
vor fi tratate, fără excepție, pe 
același picior de egalitate.

— Vă mulțumim, și vă 
dorim mult succes !

in campionatul Italiei

ÎN APARENȚĂ, 0 ETAPĂ CALMĂ

DE PRETUTINDENI

ÎNTILNIRE
A ZIARIȘTILOR 

SPORTIVI
CU STEFAN COVACI
în cadrul planului său de ac

tivități profesionale, Asociația 
Presei Sportive a organizat ieri, 
la Casa Ziariștilor, o întilnire 
cu Ștefan Covaci, vicepreședin
te al F.R. Fotbal pentru pro
bleme tehnice și antrenorul 
echipelor naționale de fotbal. 
Au luat parte comentatori de 
fotbal din presa centrală, de la 
radio și televiziune, studenți ai 
Facultății de ziaristică a Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu".

Cu acest prilej. Ștefan Covaci 
a prezentat o sinteză a preocu
părilor actuale ale Biroului 
F.R.F. pentru traducerea în via
ță a sarcinilor trasate de partid 
pentru redresarea fotbalului, cu 
accent pe educarea politică, șî 
morală a fotbaliștilor, pe întă
rirea organizatorică a cluburilor 
și secțiilor de fotbal, pe crește
rea pregătirii profesionale și 
perfecționarea antrenorilor, pe 
ridicarea nivelului de instruire a 
jucătorilor, pe întărirea ordinei 
și disciplinei etc. El s-a referit, 
de asemenea, la necesitatea unei 
colaborări strînse și active între 
ziariștii sportivi și Biroul fede
ral, ținîndu-se seama de sarci
nile fiecăruia și de scopul co
mun, ridicarea fotbalului nostru 
la nivelul cerințelor și exigen
țelor actuale.

A avut loc, apoi, un amplu șî 
interesant dialog între ziariștii 
sportivi și invitatul lor.

cilă va fi și situația Ceseneî, 
la Como, unde echipa locală, în 
disperare de cauză și avantajată 
de teren propriu, va opune — 
probabil — o aspră rezistență, 
în meciul dintre Bologna și 
Ascoli e de prevăzut că „roș- 
albaștrii" vor recupera puncte
le pierdute duminica trecută, pe 
terenul Juventusului. Pentru 
Napoli, însă, nu va fi ușor la 
Perugia. Echipa umbriană, care
— după Cesena — poate fi con
siderată și ea o surpriză, ar 
putea complica posibilitățile 
„azzurilor" de a reveni în cursa 
pentru titlu. Nu este de negli
jat însă faptul că Napoli și-a 
întărit forțele în apărare, odată 
cu reintrarea, după doi ani de 
inactivitate, a fundașului central 
Vavassori.

Fiorentina — Cagliari, Milan
— Lazio completează progra
mul ; două partide care nu vor 
da bătaie de cap gazdelor, dată 
fiind slaba pregătire a oaspe
ților.

CESARE TRENTINI
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

.,23 Au-
.30 : cam- 
le pentru

Giulești. 
F.S. — li
ra (f. A), 
Stea Cluj- 
L.s.a. — 
a Dinamo, 
tehnica — 
Inamo — 
teaua —

kreasea n, 
inghiularul 
a — R.D. 
floretă fe-

Sala F1~-
9 si 16 : 

irnationale

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust". de la ora 9 : camDio- 
natele municipale pentru se
niori

BASCHET. Sala Giulești, de 
la ora 8.30 : I.E.F.S. — Uni
versitatea Timișoara tt. A), 
Rapid — Universitatea Clu.1- 
Napoca (f. A). A.S.A. — 
I.C.E.D. (m. A) : sala Dinamo 
de la ora 9 : Politehnica — O- 
limpia (f. A). Dinamo —
I.E.F.S. Im A). Steaua — Ra
pid (m. A).

HANDBAL. Palatul sportu
rilor si culturii, de la ora 14: 
meciurile feminine din cadrul 
etapei a Xn-a, Divizia A.

SCRIMA. Sala Florcasca II, 
de la ora 8 : triunghiularul 
România — Bulgaria — R.D. 
Germană (tineret), probele pe 
echipe la toate armele.

TENIS DE MASA. Sala F1O- 
reasca, de la orele 8.30 si 15: 
campionatele Internationale 
ale României.

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
CEA DE A DOUA TRAGERE 
LOTO 2 A ANULUI.

în agențiile Loto-Pronosport se 
găsesc de vînzare ultimele bilete 
pentru tragerea Loto 2 de dumi
nică 25 ianuarie 1976.

Reamintim participantilor că se 
acordă cîstiguri variabile în bani, 
în total se extrag 12 numere din 
75.

Se poate cîștiga cu 2 numere 
din 4 si cu 3 din 12 extrase.

Cîstigurile minime sînt de 100 
si 200 lei.

Tragerea are loc mîine la 
București în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei 
nr 2 cu începere de la ora 
17.45. în continuare va rula un 
film artistic-

Participînd cu cît mai multe 
bilete la această tragere aveți 
mari sanse de cîstig ’.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 23 IANUARIE 

1976

FOND GENERAL DE CÎȘTIGU- 
RI : 1.018.432 lei din care 85.002 lei 
report.

EXTRAGEREA I : 84 68 26 29 76 
66 88 1 52

EXTRAGEREA a H-a : 69 86 73 
15 64 53 90 85 24

LA RECIFE (Brazilia) au înce
put întrecerile grupei sud-ameri- 
cane a turneului preolimpic. Pri
mele rezultate : Peru — Columbia 
1—0 (1—6) ; Argentina —Chile 2—1 
(0—1) ; Brazilia — Uruguay 1—1 
(1-1).

ÎN MECI AMICAL : Dynamo
Berlin — Stal Mielec 2—1 (1—1).

IN URMA ANCHETEI întreprin
se de revista pariziană „France 
Football" a fost desemnat și cel 
mai bun fotbalist al anului 1975 
din Africa. El este marocanul 
Faras, în vîrstă de 28 de ani, le
gitimat la echipa Mohammedia. îl 
urmează N. Jolea (Guineea), Milla 
(Camerun), Tarek (Tunisia), Sag
na (Senegal) și Sorry (Guineea), 
în clasament figurează 27 de ju
cători africani, dar de notat că 
nici unul dintre aceștia nu este 
din Zair, țară a cărei reprezenta
tivă s-a calificat în turneul final 
al C.M. din 1974.

REVISTA „Die Neue Fussball- 
Woclie**,  care apare la Berlin a 
alcătuit, pe baza unui referendum, 
oel mai bun ,J1M al anului 1975, 
din R.D. Germană : Croy (Zwic
kau) — Domer (Dynamo Dresda) 
— Weber (Dynamo Dresda). Weise 
(Jena), Fritsche (Lok. Leipzig) — 
Hafner (Dynamo Dresda), Schade 
(Dynamo Dresda), Frenzel (Lok. 
Leipzig — Riedel (Dynamo Dresda), 
Peter Ducke (Jena), Vogel (Jena). 

BOLOGNA (prin telex). — 
în programul de duminică (pen
ultima etapă a turului) din* * 
campionatul italian figurează 
meciuri între echipe antrenate 
în lupta pentru titlu și formații 
mai slabe. Astfel, Juventus, 
care va fi oaspetele Sampdoriei 
(pe teren neutru, la Bergamo, 
terenul Sampdoriei fiind sus
pendat), are prima șansă. Tori
no, a doua în clasament, va 
găzdui pe Verona. Așadar, e- 
chipa veroneză, antrenată de 
Ferruccio Valcareggi, nu prea 
are posibilitatea de a cuceri 
măcar un punct.

Unica partidă de oarecare in
teres va fi cea care va avea los 
pe Stadionul olimpic din Roma, 
unde se va deplasa Inter. 
„ll“-le milanez, care nu va dis
pune de o apărare prea sigură, 
datorită suspendării pe două e- 
tape a fundașului Fedele, va 
face față cu greu echipei lui 
Liedholm, mai ales dacă ținem 
seama că Roma va lupta să ră
mînă în plutonul fruntaș. Difi-

După cum se vede, echipa este 
alcătuită pe scheletul formației 
Dynamo Dresda, lidera campio
natului.

IN CAMPIONATUL Spaniei, 
după 17 etape, în fruntea clasa
mentului a trecut Atletico Madrid 
cu 25 p, urmată de Real Madrid 
cu 24 p. Timp de 14 etape, Real 
a fost neînvinsă, după care a 
pierdut cu C.F. Barcelona (1—2) 
și cu Atletico (0—1).

LATA CEA MAI BUNA formație 
a R.F. Germania în anul 1975, re
zultată în urma unei anchete la 
care au participat numeroși zia
riști vest-germani : Mayer (Ba
yern) — Vogts (Monchenglad- 
bach), Beckenbauer (Bayern), 
Schwarzenbeck (Bayern), Dietz 
(Duisburg) — Grabowski (Ein
tracht Frankfurt pe Main), Beer 
(Hertha). Wimmer (Monchenglad- 
bach) — Holzenbein (Eintracht 
Frankfurt pe Main), Fischer 
(Schalke 04), Heynckes (Borussia 
Mbnchengladbach). De notat că 
in 1975 antrenorul Helmut Schon 
nu a alcătuit o asemenea echipă, 
preferind să întinerească selec
ționata vest-germană.

FINALA „Cupei Ligii engleze- 
se va disputa în ziua de 28 fe
bruarie, pe stadionul „Wembley- 
din Londra, între echipele 
Manchester City și Newcastle.
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IN CIUDA NUMEROASELOR RECUR1M
I
I
I
I
I

riul 1976 este, după cum se știe, anul 
celei mai mari competiții sportive a 
lumii — Jocuriie Olimpice de vară. 

Așa cum s-a arătat și la recenta plenară 
comună a C.N.E.F.S. și C.O.R., toți factorii 
de răspundere sint angrenați puternic în de- 
săvîrșirea pregătirii pentru Olimpiada de la 
Montreal la nivelul cerințelor documentelor 
de partid. Este o îndatorire patriotică de 
prim ordin.

Dar nu trebuie să se uite că toate asocia
țiile și 
factori 
sportive

cluburile sportive, federațiile și alți 
cu atribuții în domeniul activității 
au datoria să acționeze ferm, cu

toate forțele de care dispun, pentru buna 
des.asuruie a INTRcGII activități de perfor
manță, MAI ALES LA SPORTURiLE RĂMASE 
IN URMĂ, fie că fac sau nu fac parte din 
programul alimpic. Este de asemenea o sar
cină importantă derivind din documentele 
de partid și, ca urmare, din rezoluția Con
ferinței pe țară a mișcării sportive.

in pagina de față inaugurăm un ciclu de 
articole pe această temă, in care își vor 
spune părerea redactorii noștri, sportivii, an
trenorii, reprezentanții federațiilor de spe
cialitate, ca și toți ceilalți factori interesați.

I

CICLISM MĂSURI FERME, PE»

I
I
I
I
I

UN FRONT LARG

HANDICAPUL SE MENȚINE
Performanțele inotălorilor fruntași doar
rareori competitive pe plan internațional

Sportul nostru cu pedale se 
află de cîtiva ani pe panta 
descendentă a performantei. Si
tuație îngrijorătoare (mai ales 
pentru faptul că avem talente, 
iar ciclismul este bine repre
zentat în programul Jocurilor 
Olimpice) care l-a determinat 
pe membrii biroului F. R. Ci
clism să elaboreze și. deosebit 
de important, să pună în prac
tică o serie de măsuri menite 
să ducă la redresarea acestui 
sport atît de frumos și de util.

încadrăm măsurile în trei ca
pitole : secții-sportivi-antrenori; 
materiale ; calendar compelițio- 
nal. Iată ce s-a întreprins :

SBCȚII-SPORTIVI-ANTREr 
NORI. Pornindu-se de la ne
cesitatea întăririi organizatori
ce a secțiilor de ciclism din 
cluburi și asociații, F.R.C. a 
analizat multilateral, în spirit 
critic exiginent, activitatea lor 
din ultimii ani. S-a insistat pe 
modul necorespunzător in care o 
seamă de antrenori au condus 
procesul instructiv-educativ, pe 
producția slabă (mai ales ca
litativ) pe care au asigurat-o 
sportului cu pedale, pe lipsa de 
preocupare pentru educarea 
sportivilor. în analiza compor
tării rutierilor și pistarzilor 
s-au avut în vedere conștiinci
ozitatea acestora în pregătire 
și perspectivele pe care le au

de a obține rezultate la nive
lul investițiilor. MASURI : în
locuirea antrenorilor necores
punzători cu cadre tinere (ab
solvenți ai I.E.F.S. sau ai 
cursurilor post-liceale de an
trenori). eliminarea din secții 
a sportivilor lipsiți de atașa
ment față de sportul cu pedale 
(socotindu-1 doar un mijloc de 
căpătuială) sau care nu au 
perspective (lipsiți de calități, 
vîrstă înaintată, necorespunză
tori din punct de vedere me
dical ș.a.m.d.), obligativitatea 
unei selecții pe baze științifice 
(testarea calităților și examen 
medical), supravegherea — de 
către organele tehnice ale fede
rației — și îndrumarea antre
norilor pentru desfășurarea u- 
nui proces instructiv-educativ 
pe baze științifice, la nivelul 
exigențelor internaționale, fi
xarea unor sarcini de plan 
pentru antrenori (legate de 
cantitatea și calitatea muncii, 
obținerea performantelor, se
lecționarea și promovarea spor
tivilor talentați) care să stea 
la baza aprecierii activității lor. 
instituirea unor norme de pro
gres minim pentru alergători 
(neîndeplinirea lor 
ducă la scoaterea 
tate).

țiilor (imputîndu-se 
vati lipsurile din ...............
la dirijarea preferențială a ma
terialelor (biciclete, baieuri, 
piese) îndeosebi spre secțiile 
care dovedesc — prin rezultate 
— că merită să fie dotate. Au 
fost create, de asemenea, nor
mative pentru delimitarea ma
terialelor ce pot fi folosite de 
juniori și seniori, iar sumele 
din bugete vor fi cheltuite sub 
directa supraveghere a F.R.C., 
numai în funcție de necesită
țile reale și numai dacă inves
tiția asigură eficiența la nive
lul cerințelor.

celor vino- 
magazii) și

urmind să 
din activi-

procedeazăMATERIALE. Se
la verificarea inventarului sec

DE CE NU AVEM JUDOKA
DE VALOARE INTERNAȚIONALA ?

1

la 
la

Cu doi ani in urmă, cind 
campionatele europene de 
Londra un judoka român (Iacob 
Codrea) se clasa pe locul 5, teh
nicienii au crezut în primele 
semne ale afirmării judo-ului 
din țara noastră in arena inter
națională. In perioada care a 
urmat, unii sportivi selecționați 
pentru diferite turnee — oficia
le sau nu — au reușit să obți
nă citeva rezultate meritorii.
Așa, de exemplu, la prima edi
ție a campionatelor balcanice
(anul trecut, la Istanbul) trei 
din cele cinci titluri la „indivi
duale" au revenit sportivilor 
români. A fost doar un foc de 
paie. Cind aceștia s-au prezen
tat la campionatele europene și 
mondiale — autentice criterii de 
apreciere a valorii internațio
nale — ei au fost eliminați din 
competiții în primul tur sau — 
în cazuri de excepție — în cel 
de al doilea și aproape toți prin 
ippon (tnfrîngere înainte de li
mită) !

Ar fi fost timpul (după a- 
proape 8 ani de la înființarea 
federației) ca măcar cîtiva din 
cei peste 13 000 de sportivi le
gitimați să bată mai deciși la 
porțile consacrării, 
rezultate competitive 
internațional. Totuși, ei nu 
numără printre 
confruntărilor de 
nu au o valoare 
ridicată. Care sint 
tei stări de fapt ? 
străduit, lăudabil, 
cursuri de perfecționare a an
trenorilor, invitând specialiști 
cu reputație din U R.S.S.. Ja
ponia. R.P.D. Coreeană si Ceho
slovacia. Cu toate acestea, ni
velul pregătirii tehnice a antre
norilor noștri — cum ne măr- 
tu-isea cu amărăciune secreta
rul general al federației, A.

să obțină 
pe plan 

se 
protagoniștii 
amploare si 

internațională 
cauzele aces- 
Federația s-a 
să organizeze

Muraru — este incă departe de 
cerințele actuale. Din cei 143 de 
antrenori care își desfășoară ac
tivitatea în secțiile judo, doar 
M. Botez (Rapid Arad), Gh. 
Donciu (Dinamo București), Al. 
Vasile (Dinamo Brașov), O. 
Bucur (C.S.M. Sibiu), I. Gali 
(Constructorul 
și C. Bordea 
depun interes 
la standardul 
pină la 143...

Tehnica deosebit de compli
cată a acestui sport, cu zeci și 
zeci de procedee, fiecare dintre 
ele cu multiple variante de a- 
tac și apărare, presupune inten
să pregătire din toate punctele 
de vedere. Or, in marea majo
ritate a secțiilor se fac doar 
două-trei antrenamente pe săp
tămână... Amintind de activita
tea din secții (in număr de 
peste 170, afiliate la federație), 
subliniem că numai citeva au 
sportivi selecționați in loturile 
reprezentative.

Lipsa individualizării tehni- 
co-tactice și necunoașterea unui 
număr suficient de procedee 
tehnice mențin pe sportivii 
fruntași la un nivel scăzut. In 
plus, desființarea unor secții cu 
tradiții (Metalul Roman, Rapid 
București — de trei ori cam
pioană a țării la echip,e de se
niori și o dată la juniori — 
I.O.R., Metalul Buc., Știința 
Mediaș ș.a.) au redus conside
rabil posibilitățile de selecție 
pentru lot. Chiar și înscrierea 
in concursuri a unor tineri care 
nu cunosc noțiuni elementare 
provoclnd accidente unor judo
ka din loturile reprezentative, 
impietează dezvoltarea acestui 
sport.

Iată citeva probleme ce meri
tă să stea în atenția tehnicie
nilor, de rezolvarea lor depin- 
zîr.d in mare măsură progresul 
celor mâi buni judoka din țara 
noastră.

COMPETITIONAL. A fost 
reașezat calendarul competițio- 
nal : eliminarea întrecerilor in
ternaționale (peste hotare) cos
tisitoare și fără foloase eviden
te (pregătire, experiență, per
formanțe), includerea etapelor 
de contratimp individual în toa
te întrecerile, revederea re
gulamentelor competiționale.

Măsurile — bine gîndite, ca
pabile să asigure redresarea ci
clismului românesc — pot de
veni eficiente numai în condi
țiile în care biroul federal, teh
nicienii federației și activiștii 
cu experiență vor'urmări con
tinuu îndeplinirea lor. Antreno
rii și cicliștii au datoria să re
nunțe la comoditatea care le-a 
caracterizat activitatea în ul
timul timp, să renunțe la „ex
cursii" pe banii federației, la 
obiectivele lipsite de interes pe 
care și le fixează de obicei. Ta
lentul sportivilor, capacitatea 
antrenorilor și — mai ales — 
investițiile care se fac anual 
în ciclism obligă întreaga fa
milie a sportului nostru cu pe
dale la o intensă muncă de pu
nere în valoare a potențialului, 
la obiective stimulatoare și — 
în ultimă instanță — la perfor
manțe onorante.

Este bine știut că, mai ales 
în ultimii 10 ani, ritmul de creș
tere a performanțelor înotăto
rilor din 
sionează 
liști. Și 
din tara 
variabil, 
îmbunătățire continuă a recor
durilor. Mai mult, la finele a- 
nului 1975 am înregistrat o ni
velare a ritmului nostru de 
creștere cu cel internațional. 
Diferența însă dintre valoarea 
recordurilor europene și mon
diale, pe de o parte, și a celor 
românești, pe de altă parte — 
și unele și altele în dinamică
— rămîne staționară. Este și 
motivul pentru care înotul ro
mânesc. deși dispune de o serie 
de tinere talente cu reale pers
pective, nu prezintă la începu
tul acestui an nici măcar un 
singur nume pe 
ților olimpici.

Pentru nivelul 
tației românești, 
chipele de juniori 
(pentru prima oară împreună) 
au cîștigat întrecerile balcanice, 
iar pe plan 
Groza 
impus într-o serie de compe
tiții de valoare medie merită a 
fi relevat. La acestea am mai 
adăuga și amănuntul că 1975 
a reprezentat pentru înotul ro
mânesc un an deosebit : 37 de 
recorduri de seniori (Anca Gro
za — 12 și Daniela Georgescu
— 8 au avut cele mai substan
țiale contribuții) și alte 36 de 
juniori (cele mai multe stabi
lite de sportivi de 14 ani sau 
mai tineri).

Progresul campionilor noștri

întreaga lume impre- 
realmente pe specia- 
în activitatea internă 
noastră constatăm, in

ia fiecare bilanț, o

lista candida-

actual al na- 
faptul că e- 

și seniori

individual Anca 
și Marian Slavic s-au

Hristache NAUM

1224!.

al tinerilor înotă- 
pus în primul rind 

unei îmbunătățiri

Brașov), 
Sibiu), I.

Miercurea Ciuc) 
(Politehnica Iași) 
pentru a ajunge 
cerut. In rest,

Costin CHIRIAC

Luptă la panou ? Iată o 
imagine care dovedește cit 
de puțin sînt preocupați ju
cătorii divizionari de un ele
ment de bază al jocului mo
dern. Din cei 10 jucători ai 
echipelor I.E.F.S. si C.S.U. 
Brasov, doar doi urmăresc 
mingea revenită din panou

și mai ales 
tori trebuie 
pe seama unei îmbunătățiri a 
calității antrenamentelor, pre
cum și a modului în care a- 
cestea sînt organizate. Intr-o 
serie de secții (Dinamo. Crișul 
Oradea, Petrolul Ploiești, Sc. 
54 București) s-a putut consta
ta, prin comparație, o mărire 
substanțială — de ordinul kilo
metrilor parcurși săptămînal — 
a volumului de repetări in an
trenament. După cum se vede, 
acest lucru nu este însă sufi
cient pentru ca performanțele 
înotătorilor români să devină 
tot mai competitive pe plan in
ternațional.

Urmărind în permanență pre
gătirile sportivilor fruntași, a- 
tît în perioadele precompetițio- 
nale, cit mai ales dinaintea u- 
nor concursuri importante, an
trenorul federal Tiberiu Mun- 
teanu a constatat în continuare 
existenta unor deficiențe, pe 
care le-am grupa în felul ur
mător :

a) volumul crescut al repetă
rilor nu este dublat și de o in
tensitate corespunzătoare, fapt 
care reduce simțitor eficiența 
efortului depus de sportivi :

b) lipsa de varietate în pla
nul lecțiilor de antrenament. 
S-a constatat că mai mulți îno
tători fruntași execută un nu
măr prea mare de repetări in 
procedeul de bază (de pildă, de 
30 X 100 m) și cu mult mai 
puține repetări in alte proce
dee tehnice, fapt care poate fi 
dăunător în anumite situații :

c) insuficientă disciplină în 
pregătire, absențe de la antre
namente (Z. Oprițescu. E. 
mer, D. Wetterneck) care 
dus automat la excluderi 
loturile reprezentative ;

d) lucru insuficient pe uscat 
pentru dezvoltarea forței, re
zistenței, mobilității, cauză care 
explică valoarea mai slabă a 
recordurilor pe distanțe mai 
mari de 100 m, in toate proce
deele.

Pe lingă cele enumerate mal 
sus. am mai adăuga citeva ele
mente care influențează ritmul 
de creștere al rezultatelor. 
Sportivii de la Șc. sp. Reșița 
sau Crișul Oradea, două secții 
de frunte în natația româneas
că. se pregătesc în aceleași 
condiții existent" și în urmă cu 
10 ani (!). La Petrolul Ploiești, 
o altă Pepinieră a campionilor, 
înotătorii (marea majoritate e- 
levi) reușesc doar rareori să 
facă mai mult de un antrena
ment (90 de minute) pe zi. In 
sfîrșit. la Dinamo 
cluburi care asigură 
an cea mai mare 
comnonenții lotului, 
rezolvate pe deplin 
pregătirii în sezonul 
deci, o serie de aspecte care 
continuă sâ mențină nivelul 
scăzut (în general) al perfor
manțelor si necesită analize a- 
tente în fiecare colectiv, urma
te de măsuri corespunzătoare.

Adrian VASILIU

Al-
au 

din

și Steaua, 
în fiecare 
parte din 

nu sînt 
problemele 
rece. Iată,

REVirALIZADEA VOLEIULUI PRESUPUNE
Fără îndoiala, voleiul românesc 

traversează o acută perioadă de insa* 
tisfacții, reflectată atît de compor
tarea echipelor naționale (juniori, se
niori) in competițiile internaționale 
cit și de forma manifestată de for
mațiile divizionare în cadrul campio
natelor naționale. Cauzele acestei 
stagnări, dacă nu chiar o rămînere 
în Urmă față de cerințele voleiului 
mondial, sînt multiple, ele vizind o 
arie largă de probleme.

In primul rind, se impune con
statarea că s-a neglijat o foarte lun
gă perioadă de timp baza perfor
manței, ceea ce a dus, spre exem
plu, in cazul fetelor, la situația pa
radoxală ca din trei generații (1956, 
1957, 1958) care ar fi trebuit să fur
nizeze tocmai acum elementele de 
valoare, să nu poată fi selecționată 
decit o singură voleibalistă (Irina 
Petculeț) care oferă mai multă cer
titudine. Și nici la băieți nu este 
mare deosebire. Aceasta este ur
marea, pe de o parte, a slabei ac
tivități de îndrumare și control la 
nivelul juniorilor, iar pe de alta a 
lipsei unei baze corespunzătoare 
pregătirii de performanță (forme or
ganizatorice, condiții materiale, com
petiții etc.). Antrenorii care lucrează 
în acest domeniu se limitează la o 

de practicanți, procesul 
și de atragere a tinere- 

ocest sport fiind din ce 
neglijat. Un exemplu în 

— și nu este singurul —

masă mică 
de selecție 
tulul spre 
în ce mal 
acest sens 
îl constituie și faptul că echipa fe-

clubului Rapid nu este în- 
campionatul de junioare.

mininâ a 
scrisa în ...
In același timp, însâ, am observat, 
la cei ce au obligația de a con
trola și îndruma pe tehnicienii caro 
lucrează cu juniorii, o lipsa de fer
mitate față de acest fenomen, o exi
genta redusa.

Este evident, deci, ca defecțiunile 
ce se manifestă la eșalonul juniorilor 
să se reflecte în timp și asupra e- 
chipelor de seniori. S-a afirmat de 
nenumărate ori că evoluția formații
lor divizionare A și B nu este de ca
litate. Pentru titlu luptă, cu mici 
excepții, aceleași echipe, 
trogradare 
totdeauna, 

timp ce 
acalmie 
urmarea 
garnituri neputînd să dispună de- 

cît cu greutate de un lot de 12 ju
cători (C.S.M. Sibiu, Olimpia, Rapid, 
Știința Bacău — feminin, C.S.U. Ga
lați, Viitorul Bacău, I.E.F.S. - mas
culin). De asemenea, unele centre 
care deveniseră recunoscute ca fur
nizoare de elemente de perspectivă 
au intrat într-un supărător anonimat. 
In această direcție se înscriu, cu 
deosebire, Cluj-Naooca și Timișoara, 
care au 
și de ’ afirmare a 
la masculin cit și 
activînd și echipe 
mul eșalon. Dar, 
rență. Exceptînd 
lupta sa pentru titlu

in 
o 
Și 
te

cu 
pentru re- 

se află în disputa, mai 
formațiile nou promovate, 
celelalte ,,beneficiază" de 
totală. Aceasta este însă 
lipsei de voleibaliști, mul-

direcție 
Cluj-Naooca 

mari posibilități de 
jucătorilor 

la feminin 
divizionare 
din nou, 
campionatul, 

sau

selecție
— atît 

aici 
în pri- 
indiTe- 

cu 
retrogra-

dare, ori eventualele participări in 
„C.C.E." sau „Cupa cupelor", cele
lalte competiții sînt tratate cu un su
părător dezinteres. Spre exemplu. 
„Cupa federației", creată tocmai în 
scopul de a asigura o activitate com- 
petiționalâ și de a pregăti mai bine 
echipele, nu se bucură de audiența 
necesară, ea devenind o întrecere 
care nu contribuie, cel puțin prin mo
dul actual de desfășurare, la ridica- 
rea nivelului calitativ. Atunci ?

Așa cum precizam, cauzele stag
nării voleiului nostru sînt numeroase, 
ele vizind domeniul tehnic și orga
nizatoric. Este greu să le analizăm 
pe toate într-un singur articol, .n 
același timp, nu putem încheia, fără 
să adăugăm că, nu în ultimul rînjf, 
printre aceste cauze se află și pa
siunea din ce în ce mai scăzută cu 
care muncesc antrenorii și sportivi’. 
Nu se poate neglija nici faptul că 
in această direcție și forului de soe- 
cialitate îi revin o serie de râsnun- 
deri însemnate.

Comportarea echipelor naț.ono.'e la 
ultimele competiții de anvergură, ca 
o reflectare a situației generale, tre
buie să ducă la anai'ze de fond si 
la schimbări structurale care, să per
mită în cele din urmă revitaîizarea 
voleiului și să conducă . spre rezul
tatele de valoare mult așteptate oe 
toți iubitorii acestui soor*

Emanuel FANTÂNEANU



PROGNOZE OLIMPICE
PENTRU FONDISTELE SCHIULUI
• Schioarele sovietice din nou favorite • Nici o ștafetă scandinavă LA INNSBRUCK

pe podium ? • Atenție la Blanka Paulu
Spre deosebire de probele 

masculine de fond, în alergări
le feminine pe schiuri, scan
dinavii au pierdut de multă 
vreme supremația, trecind ini
țiativa pe seama șchioarclor so
vietice, cele din R.D. Germană 
și cehoslovace. Se împlinesc 20 
de ani dc la victoria ol’mpieă 
(Cortina d’Ampezzo. If-"') a 
Liubovei Kozireva (U.R.S.S' in 
proba de 10 km, urmată :< ■;>i, 
la alte ediții, de succesele r.'- 
lucitelor sale compatrioate Maria 
Gusakova (1960), Klavdia Bo- 
iarskih (1964) și Galina Kulako
va (1972). La ultimele cinci edi
ții olimpice de iarnă, numai o 
singură dată — în 1968 la Gre
noble — victoria a surîs (și la 
5 și la 10 km) unei schioare 
scandinave : suedezei Toini Gus
tafson, supranumită „crăiasa 
pîriiilor albe". în rest, succe
sele in probele individuale au 
fost culese de schioarele sovie
tice. E drept că pe podium s-au 
urcat și schioare scandinave, 
dar numai pe locurile 2 și 3. 
La ștafetă, disputa a fost ceva 
mai echilibrată, victoriile altor- 
nind : Finlanda (1956). Suedia 
(1960). U.R.S.S. (1964), Norvegia 
(1968) și U.R.S.S. (1972), deci 
trei succese scandinave din cinci 
posibile. Aceste ierarhii, cu oa
recare aproximație, au fost res
pectate și la campionatele mon
diale, în pauzele dintre Jocurile 
Olimpice. Am putea, chiar, să 
spunem că dominarea schioare- 
lor nescandinave s-a accentuat 
la ultima ediție a C.M. (Falun, 
1974), deoarece dintre 
daliile acordate — la 
și la ștafetă — una 
revenit unei schioare 
ve, finlandezei Helen 
cursa de 10 km.

în această conjunctură, me
daliile olimpice de aur în pro-

bele individuale — 5 și
— vor fi disputate de
Kulakova (U.B.S45.), marea fa
vorită, și de tinerele și înver
șunatele sale rivale Barbara 
Petzold, Veronika Schmidt, Si* 
grin Krause (R.D.G.), de sebi- 
oara cehoslovacă Blanka Paulu
— capabilă de surprize, norve-

10 km 
Galina

nei

toate me- 
individual 
singură a 
scandina- 
Takalo in

Triplă campioană olimpică in
1972 : Galina Kulakova (VRSS)

gianca Unni Fossen și finlande
za Helena Takalo. In acest duel, 
contra-cronometru, mai pot in
terveni cu șanse la medalii, în 
primul rind coechipierele Gali-

VESTI OLIMPICE
• A fost experimentată 

transmisia electronică a flăcă
rii olimpice de la Atena la Ot
tawa. Operația s-a desîășurat 
fără defecțiuni. După cum se 
știe, itinerarul flăcării prevede 
5 etape principale : transpor
tul prin ștafetă de la Olympia 
la Atena; transportul unei par
ticule de energie din flacără 
prin telecomunicație pînă la 
Ottawa, unde flacăra va fi re
constituită cu ajutorul razelor 
laser (toată operația durînd... 
mai puțin dc o secundă !) ; 
transportul prin ștafete de la 
Ottawa pină pe muntele Royal 
din preajma orașului Montreal; 
transportul prin ștafete pînă la 
Stadionul olimpic (17 iulie) ; 
și. în sfirșit, transportul prin 
alergători, cicliști, 
canoiști pînă 
de vor avea 
yachting (18

• Japonia 
nsbruck cea 
gație din cite a 
dată pentru J.O. 
bărbați și 8 femei, participant! 
la schi, patinaj, bob. săniuțe, 
biatlon. hochei. Căpitan de e- 
chipă va fi Yukio Kasaya, 
campionul olimpic la sărituri 
de la trambulină, iar port-dra- 
pe’ — patinatorul Suzuki.

• Comitetul de organizare 
de la Montreal a publicat ca
talogul celor 300 de produse 
lansate pe piață de 69 fabri
canți și distribuitori recunos- 
euți, care vor aduce beneficii de 
2 milioane dolari. Mult mai 
mare e suma (32 milioane) pro
venită de la. companiile care 
au obținut dreptul de a se nu
mi ..furnizori oficiali ai J.Oi". 
Printre articolele care vor pur
ta embleme olimpice se numă
ră : tricouri, biciclete, briche
te, cravate, obiecte de birou, 
co-'urne de baie etc.

• Americanul Sue Holloway, 
in vîrstă de 20 de ani, se în
scrie printre cei mai originali 
participant olimpici. El va lua 
startul, 
fond, 
ni" !

• 
pană, 
ganizare (COJO) de la Mon
treal. nu a mai putut face față 
greutăților (întîrzieri pe șan
tierele de construcții și dificul
tăți financiare din pricina creș
terii continue a costurilor), gu
vernul provinciei Quebec a 
constituit un nou organism, 
care-și va asuma unele respon
sabilități și 
mele : ..Regia 
pice" (R.I.O.). 
ma oară cînd 
vernamentală 
în organizarea

• Unui fabricant belgian i 
s-a refuzat de către COJO de

călăreți și... 
la Kingston, un- 
loc întrecerile de 
iulie).
va

mai
avea la In- 
masivă dele- 
format vreo- 
de iarnă : 51

Ia Innsbruck, la schi- 
iar la Montreal — la ca-

Intr-un moment de cum
in care Comitetul de or-

care a primit rAi- 
instalațiilor olim- 
Este pentru pri- 
o instituție gu- 
interyine direct 

,1.0.

Kulakova, Raisa Smelanina, 
Nina Baldîșeeva și Nina Seliu- 
nina, finlandezele Ililkka Kun- 
tola și Liisa Suihkonen, suede
zele Mceri Bodclid și Gudrun 
lTojd.

E greu de crezut că la șta
fetă — 4x5 km — nici Fin
landa, nici Suedia, nici Norve
gia nu vor urca pe podium (așa 
cum s-a întîmplat la ultimele 
C.M. de la Falun 1974), dar cal
culul hîrtiei indică in continua
re avantaj pentru echipele 
U.R.S.S., R.D.G. și Cehoslova
ciei. Avantajul se constituie din 
omogenitatea la înaltă valoare 
a tuturor schioarelor, inclusiv 
rezervele — din formațiile a- 
mintite — Ia care se adaugă un 
plus de combativitate și tempe
rament. Desigur, sînt posibile 
surprizele, dar nu se întrevăd 
în asemenea proporții incit să 
modifice un statu-quo Întemeiat 
pe numeroase argumente rațio
nale și de fapt.

Mihai BARA

• După concursul de verifi
care de la London (Ontario), 
federația canadiană de patinaj 
artistic a selecționat lotul 
sportivi pentru J.O. de la 
nsbruck. La proba feminină 
dividuală va concura Lynn 
ghtinfiale, iar la cea masculină 
Toller Cranston. La dansuri 
vor fi prezentate două perechi: 
Barbara Berezowski — David 
Porter și Susan Carscalle — 
Erie Gillies.

• La Innsbruck, Finlanda 
va fi reprezentată de un lot de 
50 de sportivi și sportive, din 
care fac parte, printre alții : 
Risto Kiiskinen, Arto Koivisto, 
Juha Mieto (schi-fond), Erkki 
Antila, Keikki Ikola, Raimo 
Seppanen (biatlon), Erkki Kli- 
pinen, Rauno Miettinen (com
binata nordică), Esko Rautio- 
naho, Jouko Tormanen (sărituri 
cu schiurile) și Pekka Leskinen 
(patinaj artistic). De asemenea, 
Finlanda va participa la turneul 
de hochei pe gheață.

• Comitetul olimpic suedez 
a definitivat lotul de sportivi 
care vor participa la Jocurile 
Olimpice de la Innsbruck. Din

de 
In- 
in- 
Ni-

lot iac parte 44 de sportivi (34 
bărbați și 10 femei), printre 
care : Sven-Aake Lundbaeck, 
Thomas Magnusson, Matti Kou- 
sko (schi-fond). Lennart Carls- 
sdn, Johan Granath, Sylvia Fi- 
lipsson, Ann-Sofie Jaernstrom 
(patinaj viteză), Ingemar Sten- 
mark, Torsten Jacobsson (schi- 
alpin), Lars-Goeran Arwids- 
son, Alfred Joki și Bengt 
Stattin (biatlon). Sportivii sue
dezi vor mai fi prezenți la 
startul concursurilor de bob, 
săniuțe, sărituri de la trambu
lină. După cum s-a mai anun
țat. echipa de hochei pe ghea
ță nu va participa la turneul 
olimpic.

O Delegația Norvegiei Ia 
Olimpiada albă de la Innsbruck 
numără 47 de sportivi și spor
tive. Dintre aceștia se remar
că : Oddvar Braa. Ivar Formo, 
Odd Martinsen. Magne Myrmo 
(schi-fond), Erik Kaaker (schi- 
alpin), Johan Saetre, Finn Hal
vorsen (sărituri cu schiuriie). 
Tor Svensberget. Kjell Hovda, 
Terje Hansen (biatlon). Jan 
Egil Storholt. Sten Stensen și 
Per Bjoerang (patinaj viteză).

NUMEROASE SĂRITOARE DE VALOARE

la Montreal dreptul de a folosi 
emblemele olimpice la decora
rea... lenjeriei de corp femini
ne !

• Cea 
monede 
Montreal 
olimpice 
sărituri 
yachting 
concursului pentru desenele a- 
cestei serii este o studentă tn 
belle-arte a universității Wes
tern din Ontario, pe numele 
Jane Cooper. în virstă de 
de ani, tînăra artistă este 
sportivă : s-a clasat a doua 
campionatele provinciale, 
proba de aruncare a greutății.

• „Vara dinainte" se numeș
te filmul de scurt-metraj lan
sat la Montreal de studiourile 
Crawley Films din Ottawa. In 
28 de minute, documentarul 
prezintă pregătirile 
canadieni, 
toate 
Kingston, 
Filmul poate fi prezentat și la 
televiziune, în versiunile fran
ceză sau engleză.

g -

de a cincea serie de 
olimpice 
ilustrează 

nautice :
de la
și înot. Câștigătoarea

filmările 
la Victoria, 

Ottawa,

emise la 
sporturile 

caiac-canoe, 
trambulină,

ei 
22 
?i 
la 
la

sportivilor 
fiind efec- 
Edmonton, 
Montreal.

CĂRȚI OLIMPICE

După cum se anunța de 
la Lausanne, președintele 
Comitetului Internațional 
Olimpic, lordul Killanin 
împreună cu ziaristul bri
tanic John Rodda, pregă
tesc o „Enciclopedie olim
pică". De asemenea, de 
interes larg pentru cei 
preocupați de problemele 
olimpice sînt și alte două 
volume, recent apărute : 
volumul de biografii 
„12.000 de olimpionici" de 
Erich Kamper (Austria) și 
cartea de analiză istorică 
și arhitecturală „Edificii 
olimpice” de Martin Wim
mer (R.D. Germană).

SURPRIZELE 
CIFRELOR

Alcătuireo pe baza calcu
lului electronic a clasa
mentelor in tenis pare o 
avea darul să descurajeze 
pe statisticienii care se 
mențin la metodele ,,cla
sice" de calcul. După ce 
presa sportivă l-a desem
nat în unanimitate pe ame
ricanul de culoare Arthur 
Ashe drept tenismanul nr. 
1 al anului trecut (ciștigă- 
tor al turneului de la 
Wimbledon și ol Circuitu
lui WCT), iată că păreri
le... computerizate diferă.

Pus să calculeze toate 
rezultatele sezonului 1975, 
computerul Asociației tenis-

Ca fi în 1974, săritura în 
Înălțime feminină a fost domi
nată deștul de autoritar de re
cordmana mondială Rosemarie 
Ackermann (născută Witschas) 
Învingătoare 
concursurilor
Chiar dacă Ia această oră exis
tă In lume o concentrare de să
ritoare valoroase — în sezonul 
preolimpic 9 atlete au reușit 
1,88 m sau mai mult — sări- 
toarea din R. D. Germană (năs
cută în 1952) este deocamdată 
lideră incontestabilă, sărind de 
fiecare dată atît cit este nece
sar pentru a ciștiga ; în afara 
valorii indiscutabile, dovedește 
excelente calități de luptătoare, 
o putere de concentrare ieșită 
din comun.

După două sezoane destul de 
discrete, campioana olimpică 
de la Miinchen, Ulrike Meyfarth 
(R. F. Germania) — să nu ui
tăm că încă nu a împlinit 20 
de ani ! — s-a ridicat din nou 
la nivelul din 1972, demon- 
strînd că este o valoare sigură 
și că obținerea titlului 
n-a fost 
metă.

Poziția 
mondială 
Huntley (S.U.A., n. 1957) o re-

. velație a începutului de sezon, 
prima săritoare din afara con
tinentului european care trece 
1,90 m. Faptul că este nou ve
nită in elita probei și că nu a 
avut prilejul să le întilnească 
pe cele mai valoroase săritoare 
din Europa ne face să credem 
că Huntley are posibilități și 
mai mari. Cazul ei este carac
teristic multor atleți neeuropeni 
lipsiți, în general, de competi
ții de mai mare importanță, 
care își valorifică integral re
sursele doar la Jocurile Olim
pice.

Dintre săritoarele aflate la un 
centimetru sau doi de 1,90 m

în majoritatea 
de anvergură.

o... strălucire

a treia în 
este deținută

monilor profesioniști (ATP), 
cu sediul Io New York, a 
decretat ca prim clasat pe 
Jimmy Connors I infringe- 
rile sale de la Wimbledon, 
Forest Hills, Melbourne și 
o serie întreagă- de alte- 
turnee n-au contat, se pa
re, în calculele mașinii 
electronice. De asemenea, 
argentinianul Guillermo 
Vilas — remarcabil prin 
constanță — este promovat 
de computer pe locul 2.

olimpic 
de co-

ierarhia 
de Joni

— ce departe părea 
ceasta înălțime ! — 
„plutonul" atletelor 
Nadejda Oskolok 
Alia Fedorciuk (n. I 
pioană europeană a 
da Atena) și 
(n. 1949). Adăugind-o 
și pe Tamara Galka 
n. 1944) constatăm că 
de criză a acestei

i cîndva a- 
remarcăm 
sovietice : 
(n. 1955), 

1957) cam- 
junioarelor 

Galina Filatova 
grupului 
(1,87 m, 
perioada 

.. -- probe în
U.R.S.S. a trecut. Virsta lor ne 
determină să credem că Osko-

«ncheta revistei „Sport“-Bratis- 
lava o desemnează a patra să
ritoare 
în 1975, 
farth și 
cîștigat 
ropei“ la Budapesta întrecînd-o 
pe Galka, la Nisa s-a clasat a 
treia (după Ackermann si Mey- 
tarth, dar înaintea Filatovei), 
iar ambiția cu care se pregă
tește o va readuce cu siguran
ță, curînd, peste 1,90 m.

în înălțime europeană 
după Ackermann, Mcy- 
Simeoni —, Virginia a 
semifinala „Cupei Eu-

II VOM 
INTILNI 
LA 
MONTREAL

Romeo VILARA
Vladimir MORARU

BILANȚ 1975

lok și Fedorciuk sînt capabile 
de progrese substanțiale.

Sara Simeoni (Italia, n. 1953) 
se menține pe un loc onorabil, 
în timp ce fostul „copil minu
ne", canadianca Debbie Brill 
(n. 1953) — care i-a contestat 
multă vreme lui Dick Fosbury 
paternitatea flop-ului — pare 
să fi depășit impasul ce-i frî- 
nase ascensiunea, stimulată, 
probabil, de concurența compa
trioatelor sale Diane Jones (n. 
1951) specialistă a pentatlonului 
și Louise Walker (n. 1951). în 
sfirșit, o prezență inedită prin
tre primele 10 performere, 
landeza Micke van Doom 
1954), mult peste condiția 
azi a atletismului feminin 
țara sa.

Virginia Ioan (n. 1949) nu a 
mai repetat performanțele pre
cedentelor două sezoane, dar 
există suficiente motive să cre
dem că la ora J. O. va fi una 
din candidatele la medalii. Cota 
sa internațională nu a scăzut —

1,94 Ackermann (R. D. Germană)
1,92 Meyfarth (R. F. Germania)
1,90 Huntley (S.U.A.)
1,89 Simeoni (Italia)
1,89 Oskolok (U.R.S.S.)
1,89 Brill (Canada)
1.88 Fedorciuk (U.R.S.S.)
1.88 Filatova (U.R.S.S.)
1,88 M. van Doorn (Olanda)
1,17 Galka (U.R.S.S.), Rudolph 

(Ungaria). Klrst (R. D. Ger
mană), Walker 
nes (Canada), 
(România).

(Canada), Jo- 
Virginia loan

Record mondial : 
1,85 m Rosemarie 
(R. D. Germană), Roma, 8.09.1974. 
Rezultate la J. O. : 1968 : 1. Mi- 
loslava 
1.83. 2.
(U.R.S.S.) 1,80, 3. Valentina Kozîr 
(U.R.S.S.) ' ~ -----

șl european t 
: Ackermann

Rezkova (Cehoslovacia) 
Antonina Okorokova

1.

o- 
(n. 
de 

din

importanta personalitate 
sportivă a Australiei în ul
timii 25 de ani. Celebra 
înotătoare a devansat in 
clasamentul acesta original 
pe automobilistul Jack 
Brabham, pe atletul Herb 
Elliot și pe tenismanul Rod 
Laver. Reamintim că Dawn 
Fraser este singura îno
tătoare din lume care 
a reușit să ciștige probo 
de 100 m liber la 
ediții consecutive

Vei 
ale

. 1,80 ; 1972 : 1. Ulrike
Meyfarth (R. F. Germania) 1,92, 
2. Iordanka Blagoeva (Bulgaria) 
1,88, 3. Ilona Gusenbauer (Aus
tria) 1,88, 4. Barbara Inkpen (M. 
Brltanie) 1,85, 5. Rita Schmidt
(R. D. Germană) 1,85, 6. Sara Si
meoni (Italia) 1,85.

1971 72 73 74 75

peste 1,92 1 3 1 2 1
1,«6—1,91 — 1 4 8 1
1,88—1.89 1 — 2 — <
1,«6—1,87 • 7 5 12 19

8 11 18 17

la Roma (1960) rovine du
pă 16 ani în preajma are
nei olimpice I Muhammad 
Aii (cum i se spune aaum) 
a rezervat 40 de locuri 
pentru întreaga sultă cu 
care intenționează »ă a- 
pară la Innsbruck.

FORUL 
BASEBALLULUI

t-a Ciudad de Mexico a 
fost constituit zilele trecute

c&LeidoseoB»
Dar iată cum arată or

dinea primilor clasați in 
versiunea computerului 
A.T.P. : 1. Connors 42,72 p; 
2. Vilas 42,52 p ; 3. Borg
38,32 p ; 4. Ashe 37,71 p ; 
5. Orantes 35,48 p ; 6. Ro- 
sewall 29,77 p ; 7. Năstase 
29,12 p ; 8. Alexander 24,46 
p : 9. Tanner 23,71 p ; 10. 
Laver 23,40 p.

O curiozitate în plus : 
după cum se știe, Arthur 
Ashe (retrogradat acum Io 
locul 4...) este însuși 
președintele A.T.P.-ului. Să 
fi fost o greșeală de „pro
gramare” ?

VEDETA 25 DE ANI

Pe bozo unei largi an
chete, Dawn Fraser o fost 
desemnată drept cea mai

majoritate de voturi.mare
drept președinte al Fede
rației italiene de... hand
bal I
transfer de la 11 metri (pe
nalty) la... 7 metri I

Cum s-ar spune, ihi

NE-AU PĂRĂSIT 
IN 1975

Jocurilor 
1960

DE

4'

LA
BALUL
INNSBRUCK

Cu . 
pice de iarnă de la Inns
bruck este prevăzut în pro
gramul cultural și un bal al 
sportivilor. Organizatorii 
s-au îngrijit de prezența 
unor personalități sportive 
la acest bal olimpic. Astfel, 
după celebra schioare 
Annemarie Proll-Moser și 
campionul mondial de 
automobilism Niki Lauda, 
și-a anunțat acum partici
parea la bal și campionul 
mondial de box la toate 
categoriile Cassius Clay.
Fosțul campion olimpic do

prilejul Jocurilor Olim-

un nou for sportiv mon
dial. Este vorba de Fede
rația internațională de 
baseball amator. Delegații 
celor 31 federații naționa
le participante la actul 
constitutiv ap ales drept 
prim președf.rte ol noii or
ganizații pe Manuel Gon
zales Guerra, președintele 
Comitetului olimpic din 
Cuba și membru at C.I.O. 
(Se știe de altfel, că 
Cuba baseballul este 
sport foarte popular).

in 
un

DE LA 11 LA 7 METRI !

O schimbore de domeniu 
cere va surprinde pe mulți 
iubitori ai sportului. Cele
brul arbitru international 
de fotbal Concetto Lobel'o 
o fost recent ales, cu o

Tn tradiționala sa listă 
îndoliată, in care deplînge- 
pe sportivii decedați în 
cursul unui an, ziarul el
vețian „Sport" menționea
ză, printre cei ce ne-au 
părăsit în 1975, pe: Avery 
Brundage, fostul președin
te al C.I.O.; Valeri Popen- 
cenko (U.R.S.S.) fost cam
pion olimpic de box; tinărul 
atlet american Steve Pre
fontaine; 
mondial 
Reding 
campion 
la toate ___
ricanul de culoare Ezzard 
Charles; unul din cei mai 
mari alergători fondiști ai 
lumii, sovieticul Vladimir 
Kuț; celebrul antrenor de 
atletism, australianul Percy 
Cerutty; fostul campion o- 
limpic de alergări pe gar
duri Glenn Hardin 
(S.U.A.); fostul campion 
mondial de box, francezul, 
Georges Carpentier; antre
norul brazilian de fotbal 
Vincente Feola, creotorul 
sistemului 4—2—4; cunoscu
tul automobilist englez 
Grahom Hill.

fostul recordman 
de haltere Serge 
(Belgia); fostul 
mondial de box 

categoriile, ome-

..... S



Triunghiularul internațional de scrimă-tineret

DESPRINDERI SPECTACULOASE
IN PRIMELE DOUĂ FINALE 

învingătorii zilei : I. Pantelimonescu (România), la 
sabie și F. Teichmann (R.D.G.), la floreta

"ncepind de ieri dimineață, 
sala Floreasca II din Capitală 
găzduiește o interesantă com
petiție internațională de scrimă 
rezervată tinerelor speranțe 
din Bulgaria, R. D. Germană și 
România. Triunghiularul a ali
niat Ia start, chiar din prima 
zi, scrimeri de autentică valoa
re și perspectivă, tineri cu cer
te posibilități de afirmare. în
trecerile zilei inaugurale au 
prevăzut dispute in probele de 
floretă masculin și sabie. De la 
bun început trebuie să sub
liniem comportarea în general 
bună a reprezentanților tării 
noastre, care au demonstrat o 
formă promițătoare, reușind să 
se califice in corpore in semi
finale, pentru ca în finalele 
competiției să reușească in
trarea cinci dintre elevii antre
norului Ștefan Haukler Ia flo
retă și patru dintre sabrerii 
pregătiți, de Hariton Bădescu.

Dintre oaspeți, am remarcat Germane,

Un asalt din primele tururi ale probei de 
floretă băieți. Foto : V. BAGEAC

BOGAT PROGRAM COMPETITION AL PENTRU BOXERII NOȘTRI
Anul 1976 impune boxului 

românesc sarcini importante 
care se completează fericit In
tr-un bogat program competi- 
țional, despre care l-am rugat 
să ne vorbească pe prof. Cris- 
tea Petroșeneanu, secretarul ge
neral al F.R. Box :

__ Prioritară rămîne, firește, 
anul acesta preocuparea pentru 
buna reprezentare a boxului 
românesc la Montreal. Ne-am 
propus să plecăm spre Canada 
cu cei 11 reprezentanți, la 6 
sau 7 iulie, pentru a avea timp 
de aclimatizare și pregătiri în 
condiții locale, avînd în vede
re că turneul olimpic debutează 
a doua zi după festivitatea de 
deschidere, la 18 iulie. Porțile 
lotului rămîn deschise pînă la 
26 aprilie, adică a doua zi după 
încheierea competiției „Centu
ra de aur“, cînd comisia de se
lecție va trebui să decidă. A- 
nul acesta, la cea de a 5-a sa 
ediție, turneul nostru interna
țional (19—25 aprilie) are o 
semnificație aparte, întrucît el 
ne va prilejui și sărbătorirea 
semicentenarului Federației ro
mâne de box (înființată în 
1926). De pe acum, nădăjduim 
să avem la start, în afara bo
xerilor europeni, pugiliști din 
Cuba, Nigeria, Thailanda și alte 
țări. Toți boxerii buni, rămași 
în afara cadrului olimpic, vor 
avea imediat prilejul să se 
distingă la Balcaniada de la. 
Subotița (Iugoslavia), între 1 
și 6 iunie. Pînă atunci însă, 
trebuie să menționez că lotul 
lărgit își uesăvîrșește pregăti
rile de iarnă cu turnee interna
ționale (cei mai mulți în Spa
nia și Tunisia, grupuri mici în 
Thailanda și la Belgrad). Apoi, 
la 8—14 martie. Brăila și Ga
lații vor găzdui tradiționalul 
„Turneu al primăverii", prilej 
oe trecere în revistă a tot ce 
e mai bun în fiecare categorie. 
De altfel, de aci vom selecțio
na participanții la „Centura de 
aur".

— Dacă toate acestea privesc 
prioritar pregătirea pentru tur
neul olimpic, ce ați prevăzut 
pentru perioada post-olinipică I 

evoluția trăgătorilor din R. D. 
Germană, care s-au numărat 
printre protagoniștii probei de 
floretă F. Teichmann a reușit 
calificarea in turneul final, un
de avea să realizeze și o sur
prinzătoare victorie. în timp ce 
sabrerul F. Poschke a ocupat 
locul V în finală. Scrimerii 
bulgari n-au reușit să depă
șească primul tur la floretă, 
în schimb la sabie N. Marin- 
cețki a obținut o frumoasă po
ziție în ierarhia primilor șase 
sportivi ai probei.

Revenind la reprezentanții 
noștri și subliniind evoluția 
foarte bună a sabrerilor, în 
frunte cu I. Pantelimonescu — 
ciștigăiorul probei —. trebuie să 
ne exprimăm insatisfacția pen
tru faptul că floretiștii. deși s-au 
calificat cu cinci sportivi IN
TR-O FINALA DE ȘASE, vic
toria a fost de partea celui de 
al... șaselea, reprezentantul R.D.

F. Teichmann.
Clasamentele fi

nale : SABIE : 1.
I. PANTELIMO
NESCU (România) 
5 v ; 2. E. Nuță 
(România) ; 3 v ;
3. FI. Păunescu 
(România) 3 v ; 4. 
N. Marincetki (Bul
garia) 2 v ; 5. F. 
Poschke (R. D. 
Germană) 2 v ; 6. 
A. Chiculiță (Romă 
nia) 0 v : FLORE
TA; 1. F. TEICH- 
MANN (R.D. Ger
mană) 5 v ; 2. P. 
Kasa (România) 4 
v ; 3. FI. Nicolae 
(România) 3 v ; 4. 
R. Racosi (Româ
nia) 2 v ; 5. E. 
Roșu (România) 1 
v ; 6. R. Batiu 
(România) 0 v.

întrecerile con
tinuă astăzi de la 
ora 8.
Nicoleta ALDEA

In anul 1976

și pentru boxerii neangajați în 
campania Montreal ?

— Calendarul competițional 
estival e dotat din abundență 
cu întîlniri inter-cluburi, tro
fee locale, memorialuri etc, în 
septembrie se vor disputa pri
mele două tururi ale Cupei 
F.R. Box (pe echipe). La 4—10 
octombrie sint programate zo
nele campionatelor naționale, 
iar la 8—14 noiembrie finalele, 
luna decembrie (13—19) fiind 
rezervată fazei finale a Cupei 
F.R. Box. Nu mai puțin de 41 
de acțiuni internaționale figu
rează în planurile cluburilor și 
asociațiilor sportive cu secții 
de box. Grupuri de pugiliști 
fruntași vor fi angajați, de-a 
lungul anului, în diverse tur
nee internaționale, la Poznan, 
Minsk, Sofia, Eger, Halle, Le
ningrad, Ankara, Amsterdam 
etc.

— Ce rezervați în acest an 
boxerilor mai tineri ?

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET a tn sferturile de 

finală ale C.C.E. (m) : Maccabi 
Tel Aviv — Union Viena 102—72 ; 
Akademik Sofia — Zadar 97—78.

BOX a In turneul de la Rimini 
(Italia) — semifinale : cat. semi- 
muscă : Rodriguez (Spania) b.p.. 
Kamel (Tunisia) ; muscă : Mulas 
(Italia) b.p. Abdelwaged (Tuni
sia) ; pană : Abdelhaml (Tunisia) 
b.p. Di Muro (Italia) ; ușoară : 
Provenzano (Italia) b.p. Bananier 
(Franța) : semigrea : Paciucci 
(Italia) b.p. Ivanov (Bulgaria).

CICLISM « La Dortmund, olan
dezul Cees Stăm a ciștigat „Cupa 
mondială" cu antrenament me
canic parcurgînd într-o oră 
69.993 km.

HALTERE a Intr-un concurs 
desfășurat la Berlin- sovieticul 
Vartam Militosjan a eg«lat recor
dul mondial la cat. semimijlocie,' 
stilul aruncat, cu 190 kg. și a 
realizat 337.5 kg la total — ega- 
llnd recordul U.R.S.S.

HANDBAL a In sferturile de 
finală ale Cupei cupelor (m). în

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
j a

ÎNCEP C. E. DE PATINAJ VITEZA

32 de sportivi din 14 țări vor 
lua startul in campionatele eu
ropene masculine de patinaj vi
teză (multiatlon). care se vor 
desfășura sîmbătă și duminică 
pe pista stadionului „Bislet" 
din Oslo. Printre favoriții com
petiției se numără Iuri Konda
kov, Vladimir Ivanov (URSS), 
Sten Stensen, Jan Egilt Stor- 
holt (Norvegia), Lennart Carl
son (Suedia) și Hans van Hel- 
den (Olanda).

LA HOCHEI :

FINLANDA — U.R.S.S. 5—3 !

La Helsinki, în prezența a 
peste 6 000 de spectatori, s-a 
disputat cel de-al doilea meci 
amical dintre selecționatele de 
hochei pe gheață ale Finlandei 
și U.R.S.S., care se pregătesc 
pentru apropiatele Jocuri Olim
pice de iarnă de la Innsbruck. 
Hocheiștii finlandezi au obți
nut o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 5—3 (2—1. 0—1. 3—1),

NĂSTASE - DENT 
ÎN SFERTURI 

LA CATONSVILLE
NEW YORK, 23 (Agerpres). 

în cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Catonsville 
(Maryland) s-au disputat ulti
mele partide ale optimilor de 
finală. Iată rezultatele înregis
trate : Riessen — Hewitt 7—5, 
6—3 ; Richey — Warwick 6—4, 
6—3 ; Dibbs — Lutz 7—6, 7—6 ; 
Solomon — Masters 6—3, 6—4. 
Sferturile de finală programea
ză următoarele partide : Năstasc 
— Dent. Solomon — Case, Ries
sen — Dibbs și Richey — Gor
man.

— Tinerii au și ei obiective 
interesante, printre care, la 
loc oe frunte : campionatele 
europene de tineret de la 
Izmir (27 septembrie — 3 oc
tombrie) și Balcaniada de ju
niori de la Brăila (la sfîrșitul 
lunii iulie). Pînă atunci, însă : 
un meci cu echipa Siriei (Ia 
începutul lunii martie) și altul 
cu formația R.D. Germane, la 
Drobeta Turnu Severin, în iu
nie. Să nu uităm turneul „Prie
tenia" din Cuba și tradiționala 
competiție „Criteriul tineretu
lui", de astă dată la Craiova, 
la sfîrșitul lunii iunie. în șfîr- 
șit, campionatele naționale de 
juniori, cu faza de zonă la 
3—8 mai și finalele la Bacău, 
la 24—29 mai.

Astfel se profilează un pro
gram anual promițător. Dar 
prima noastră grijă rămîne tot 
evoluția la turneu] olimpic I

Victor BANCIULESCU

meci retur : Grlinweiss Dankersen
— F.I.F. Copenhaga 27—13. In
tur, 14—17.

ȘAH • In turneele de juniori 
de la Novl Sad, reprezentanții 
României au obținut noi victorii. 
In runda a 6-a (f) Judith Kantor 
a ciștigat la iugoslava Jivkavlci 
și continuă sâ conducă în cla
sament cu 51', p. fiind urmată de 
Kalmukova (Bulgaria) 4'ț p șl 
Zaharovska (Cehoslovacia) 4 p. 
In turneul masculin, Iuliu Hege- 
dus l-a învins pe iugoslavul Na- 
karavlcl și ocupă locul 2 in cla
sament cu 4',ț p. după Popovici 
(Iugoslavia) — 5 p. In turneul 
antrenorilor conduce Corvin Ra
dovici cu 5 p. o In turneul de la 
Wijk Aan Zee (Olanda) runda a 
6-a : Tal — Langeweg, Kurajița
— Dvorețki 1—o ; Boehm — Olafs- 
son, Sosonko — Smejkal remize. 
In clasament : Liubojevici 4 p (1). 
Kurajița 4 r> .și Sosonko 31’. p. In 
turneul maeștrilor conduce Bellln 
(Anglia) cu 5 p. urmat dc Nikolnc 
(Iugoslavia) și Ligterink (Olanda) 
cu cite 4’/', p. a Campionul mon
dial Anatoli Karpov va participa 
la turneul de la Skoplje. intre 
29 februarie și 18 mărlie. La tur- 

prin punctele realizate de Aho- 
kainen. Murto (cite 2) și Mak- 
konen. Golurile oaspeților au 
fost marcate de Harlamov. Ka- 
pustian și Petrov. De remarcat 
că. din anul 1971, aceasta este 
prima victorie obținută de ho
cheiștii finlandezi în fata re
prezentativei sovietice. în pri
mul joc, desfășurat în urmă cu 
două zile la Turku, echipa 
U.R.S.S. cîștigase cu scorul de 
9—4.

ROȘI MITTERMAIER —

LIDER DETAȘAT

Proba de slalom special dis
putată la Badgastein a revenit 
schioarei vest-germane Roși 
Mittermaier cu timpul de 78,09 
(două manșe), urmată de Clau
dia Giordani (Italia) 78,57. în 
Clasamentul Cupei mondiale 
conduce detașat Roși Mitter
maier.

PREGĂTIRILE ECHIPEI POLONIEI

Continuindu-și pregătirile pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck, selecționata de 
hochei pe gheată a Poloniei a 
susținut un joc de verificare la 
Leningrad in compania echipei 
locale S.K.A., oare activează in 
prima divizie a campionatului 
unional. Hocheiștii sovietici au 
terminat învingători cu 4—3 
(0—0, 2—1. 2—2). Golurile echi
pei poloneze au fost marcate de 
Jaserski, Chowaniec și Obloj. 
După cum se știe, la 2 februa- 

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOB-TINERET
(Urmare din pag. I)

și în ziua precedentă, echipa
jul România I (Secui — Lixan- 
dru) a avut o comportare re
marcabilă. izbutind unul dintre 
cei mai buni timpi (57,67) în 
manșa a doua. Mai repede au 
coborît echipajele Italia II 
(Cretier — Juglair) cu 57,02 și 
Austria I (Saischek — Rednak) 
cu 57,39. în general, s-a con
statat o evidentă apropiere de 
posibilități între mai mulți 
concurenți din Austria. ILalia. 
R. D. Germană, R. F. Germa
nia și România, singurii care 
n-au obținut timpi care să con
cureze cu ai fruntașilor fiind 
englezii. Dar să nu uităm că 
nu a fost vorba decit de antre
namente, și, desigur, că în în
trecerile propriu-zise, fiecare 
bober va căuta să speculeze vi
rajele și liniile drepte ale tra
seului pentru a ajunge cit mai 
repede la sosire. Și. fiind vor
ba despre bob. să precizăm că 
o singură fracțiune de neaten
ție poate răsturna orice calcul 
și orice clasament.

După antrenamentul de di
mineață, participanții la cam
pionatul european s-au odihnit, 
iar după amiază au luat parte 
la festivitatea de inaugurare a 
competiției (desfășurată în fața 
Casei de cultură a orașului). 
Odată încheiată solemnitatea 
respectivă, tinerii sportivi au 
intrat în sală unde au asistat 
la un frumos spectacol folclo
ric organizat in cinstea lor. A-

SCURT • PE SCURT
neu a fost invitat și Bobby Fis
cher.

TENIS • In campionatul euro
pean pe echipe, la Zagreb : 
Iugoslavia — Anglia 1—2 (Frar.u- 
lovici — Taylor 6—4, 6—2 ; Mot- 
tram — Pilicl 7—5, 6—4; Taylor, 
Mottram — Franulovici. Pilicl 
6—3, 6—3) ; la Linkoping : Suedia
— R.F.G. 2—1 (Bengtsson — Gebert
4—6, 6—3, 6—I ; Pinner — An
dersson 5—7, 6—4, 7—6 ; Bengts
son, Norberg — Pohmann, Gebert 
6—4. 6—3) B La Birmingham 
(S.U.A.) — optimi de finală :
Martin — Kodes 6—1, 6—1 ; Fibak
— Mayer 6—2. 4—6. 6—3 ; Dibley
— Mclreveli 6—3. 6—4 a In tur
neul feminin de la Washington — 
optimi de finală : Chris Evert
— Betty Stove 6—2. 4—6. 6—1 ; Sue 
Darker — Mariana Simlonescu 
6—0. 6—1 ; Leslie Hunt — Franchi
se Durr 6—0, 6—4.

VOLEI a In turneul de califi
care pentru J.O. (m) : Italia — 
Bulgaria 3—2 (13. -6.-8. 11. 7): 
Cehoslovacia — Iugoslavia 3—0 
(10. 11. 13). Echipele Cehoslovaciei 
și Italiei s-au calificat pentru 
turneul final al J.O. de la Mont
real.

Roși Miuermaicr s-a de.a't 
net in clasamentul Cupei 

diale

rie, în meci de baraj pentru 
turneul olimpic, echipa Poloniei 
va întilni formația României.

SELECȚIA FONDIȘTILOR

SOVIETICI

Ultimul concurs dc selecție a 
schiorilor fondiști sovietici, in 
vederea Jocurilor Olimpice de 
iarnă de Ia Innsbruck, se des
fășoară pe pîrtiile cunoscutei 
stațiuni Bakuriani. în proba de 
15 km pe primul loc s-a clasat 
Iuri Skobov. cronometrat cu 
timpul de 48:24,1. Viaceslav Ve
denin (34 de ani), campion o- 
limpic la Sapporo, s-a situat pe 
locul 12 cu 52:48,1.

poi. comisia de organizare a 
procedat la tragerea la sorți a 
coborîrilor în cele patru manșe 
si a definitivat programul.

Astfel s-a stabilit ca și sîm
bătă și duminică programul să 
înceapă la ora 8 (vor avea loc 
cite două manșe pe zi). în 
manșa inaugurală, echipajele 
românești au următoarele nu
mere de start : România î 
(Secui — Lixandru) 7, Româ
nia II (Bunea — Neagu) 9, 
România III (Toader — Roma- 
niuo) 2, România IV (Vîlcea — 
Tănăseseu) 3. Dintre echipajele 
despre care se presupune că 
au cele mai mari șanse de pla
sare pe locurile fruntașe amin
tim Italia I (număr de start 
10), Austria I (5), R. D. Ger
mană (11) și R. F. Germania I 
(17). Iau parte 17 echipaje.

Se cuvine să mai mențio
năm că disputele sint așteptate 
cu deosebit interes de concu
renți și de antrenorii lor. dar 
și de publicul spectator sină- 
ian sau aflat in vizită în lo
calitate, care în zilele de an
trenament a asistat in număr 
maro la coborîrile efectuate. 
Acest campionat european — 
competiție care reunește tineri 
boberi (maximum de vîrstă 28 
de ani) — constituie o verita
bilă trecere in revistă a spe
ranțelor bobului din țările în 
care acest sport este practicat 
la nivelul cel mai inalt.

Desigur, misiunea sportivilor 
români este dificilă, dar avem 
convingerea că ei vor face to
tul pentru o comportare bună, 
pentru a ne da nădejdi că sint 
urmași demni ai celor care mai 
demult și de curînd au dus 
faima bobului românesc pe cul
mile cele mai înalte : Papanâ, 
Frim și Panțuru.

MECI - TURNEUL DE BARAJ
DE LA TIMIȘOARA

Reluată a doua oară ieri diminea
ță, partida Porubsky — Mckai a mai 
continuat doar trei mutări, după 
care adversarele au convenit asuora 
remizei.

Aseară, în prima rundă a returu
lui competiției (care urmează să 
desemneze o participantă la turnee
le interzonale ale campionatului 
mondial feminin de șah), s-a disputat 
partida Hartston — Makai, încheia
tă remiză ia mutarea 29

in clasament conduce Jane Harts- 
îon cu 2 puncte, urmată de Maria 
Porubsky (o partidă mai puțin juca
tă) si Suzttna Makai cu c‘te 1 punct.

A':tăz: se dispută întîlnirea Makai 
— Porubsky urmind ca duminică, în 
ultima rundă, să se joace p-’rtida 
Porubsky — Hartston,

P. ARCAN — coresp. județean
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