
Primul Congres al deputaților consiliilor populare

PREOCUPĂRI PENTRU CREȘTEREA 
CONTRIBUȚIEI LA DEZVOLTAREA 

EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
pină la 
Congres

Mai sint puține zile 
deschiderea primului 
al deputaților consiliilor popu
lare județene și al președin
ților consiliilor 
veniment de

populare, e- 
o deosebită 

însemnătate în viața poporu
lui nostru, care va dez
bate o largă tematică, profund 
ancorată în realitățile sociale și 
economice ale țării. O etapă 
importantă în pregătirea Con
gresului deputaților consiliilor 
populare au constituit-o confe
rințele județene.

în contextul problemelor dez
bătute s-au înscris și numeroa
sele aprecieri privind aezvol- 
tarea bazei materiale a educa
ției fizice și sportului, ca mij
loc eficient de întărire a sănă
tății, de sporire a capacității 
de muncă. Chemările adresate, 
cu acest prilej, tuturor cetățe
nilor conțin și însemnate obiec
tive cu caracter sportiv și tu
ristic. Astfel, în județul Arad 
vor fi realizate 6 săli de gim
nastică, o sală polivalentă, un 
bazin de înot acoperit și un 
patinoar artificial ; în județul 
Mehedinți o sală polivalentă, 
Un stadion cu 27 000 de locuri;

în județele Suceava, Vaslui și 
Ilfov între 10 și 18 săli de gim
nastică ; în județul Caraș-Se- 
verin, în stațiunea Băile Her- 
culane și în stațiunile montane 
Semenic, Crivaia, Muntele Mic, 
Poiana Mărului etc. se vor crea 
peste 5 000 de noi locuri.

Așadar, preocupări elocven
te ale consiliilor populare pen
tru asigurarea unor cît mai 
largi posibilități ne practicare 
a exercițiului fizic prin crea
rea unor noi zone de sport și 
agrement, a unor spații de joa
că pentru copii, acestea înscri- 
indu-se în cadrul larg al efor
turilor pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor 
muncii, problemă de însemnă
tate deosebită înscrisă pe agen
da de lucru a primului Con
gres al deputaților consiliilor 
populare și al președinților con
siliilor populare.

Citiți In pag. a 3-a grupajul 
privind aportul consiliilor popu
lare la dezvoltarea educației 
fizice și sportului.
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ATLEȚI DIN 9 ȚARI
LA STARTUL „CUPEI DE CRISTAL

Intrată treptat în circuitul 
marilor concursuri atletice in
door, „Cupa de Cristal", ajunsă 
la a IX-a ediție, se anunță și 
de această dată o competiție 
interesantă, aducînd în întrece
re atleți și atlete din 9 țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia, Grecia. 
Italia, Polonia, Portugalia, R. F. 
Germania, Ungaria și, desigur, 
România. între ei cîțiva perfor
meri de prima mînă. aflați în 
plină campanie de pregătire in

PROGRAMUL 
CONCURSULUI

sîmbAtA
16,30 : 60 m F (serii), săritura 

cu prăjina, triplusalt, 16,45: 
60 m B (serii), 17,15: 60 m F 
finală, 17,30: 60 m B finală, 
17,45: înălțime B, lungime F, 
greutate F.

DUMINICA

16.00: 60 m; F (serii). 16,20: 
60 mg B (serii), 16,50: 60 mg F 
finală, 17,05: 60 mg B finală, 
17,20: înălțime F, lungime B, 
greutate B.

de 7,70 m. săritorul în înălți
me grec Odysseas Papatoiis 
(2,17 m în sezonul trecut) și 
pe compatriotul acestuia, arun
cătorul de greutate Louka Lou- 
kas (19,48 m-record personal).

A alege un „cap de afiș" este 
greu, mai multe probe reven- 
dicînd acum, înaintea startului, 
această onoare. Poate săritura 
în înălțime feminină — cu două 
săritoare de peste 1,90 m. loan 
și Simeoni și alte trei cu re
zultate peste 1,85 m —, poate 
triplusaltul, cu două mari ve
dete, Corbu și Sonntag, poate 
săritura în lungime a fetelor, 
cu cinci concurente capabile de 
sărituri dincolo de 6,40 m, poa
te — așa cum a fost la ediția 
trecută — cele două probe de 
aruncarea greutății (Loghin — 
Stoianova, respectiv Kioșev — 
Hristov — Loukas), poate, în 
sfîrșit, sprintul masculin, unde 
Sușelescu și Petrescu vor avea 
ca adversari, între alții, doi a- 
lergători de 10,1.

Pentru a afla răspunsul va

La primul concurs al sezonului, 
Mihaela Loghin promite un nou 
record de sală la aruncarea 

greutății.

să așteptăm pînă du- 
seara (în ambele zile, 

„23 August"

A

Linul dintre cele două patinoare din orașul Cîmpulung Moldo
venesc, la a căror realizare Consiliul popular a avut o substan
țială contribuție Foto : I. MÎNDRESCU — Suceava

vederea campionatelor europe
ne pe teren acoperit. Amin
team, în numerele trecute ale 
ziarului pe cîțiva dintre aceș
tia. Din listele de înscrieri de
finitive primite la F.R.A., no
tăm prezente de ultimă oră : 
sprinterul maghiar Endre Le- 
pold (10,1 la 100 m). săritorii 
în lungime Zdenek Mazur (Ce
hoslovacia) și Tomasz Soldrow- 
ski (Polonia, născut în 1957) 
ambii cu performanțe apropiate

în Divizia A la handbal masculin

STEAUA A SURCLASAT PE MINAUR: 33-17!
Astă-seară, la Palatul sporturilor,

derbyul Stoaua - Dinamo
Rezultate tehnice : Știința Ba

cău — Petrolul Teleajen 23—15 
(13—4) ; ,,U“ București — C.S.M. 
Borzești 23—19 (11—11) ; -U” Cluj- 
Napoca — C.S.U. Galați 19—19 
(12—11) ; A.S.A. Tg. Mureș — Di
namo București 10—31 (4—14) ; 
Politehnica Timișoara — Dinamo 
Brașov 21—23 (10—13), Steaua — 
H. C. Minaur Baia Mare 33—17 
(17-5).

Programul de azi (ultima etapă), 
la Palatul sporturilor, de la ora 
14: C.S.M. Borzești — ,,U“ Cluj- 
Napoca, C.S.U. Galați - Știința 
Bacău, Petrolul Teleajen — Poli
tehnica Timișoara, „U" București 
— A.S.A. Tg. Mureș, Dinamo Bra
șov _ H. C. Minaur Baia Mare, 
Steaua — Dinamo București.

Aproape 4 000 de spectatori 
au asistat ieri la penultima 
rundă a campionatului mascu
lin de handbal, desfășurată în 
Palatul sporturilor. Anticipatul 
derby al zilei, meciul dintre 
campioana țării — Steaua — 

și revelația actualelor întreceri 
— Minaur Baia Mare — s-a 
transformat intr-un veritabil 
triumf al handbaliștilor pregă
tiți de Cornel Oțelea și Otto 
Telman. Steaua a strălucit pur 
și simplu, oferind spectatori
lor. în compensație (pentru lip
sa unui adevărat derby), un re
cital de înaltă măiestrie.
kt ....... .XXWWWXXXVxV

CLASAMENTUL
1. Steaua 21 19 2 0 575-378 40
2. Dinamo Buc. 21 18 2 1 493-329 38
3. Minaur B. M. 21 14 4 3 480-439 32
4. Dinamo Bv. 21 11 5 5 487-448 27
5. Știința Bc. 21 12 2 7 407-376 26
6. „U“ Cj-N. 21 9 3 9 395-393 21
7. ■Poli" Tim. 21 8 3 10 383-401 19
8. C.S.U. Galați 21 7 3 11 420-462 17
9. „U" București 21 6 1 14 384-373 13

10. C.S.M. Borz. 21 5 3 13 420-462 13
11. Petrolul Tlj. 21 1 0 20 374-534 2
12. A.S.A. Tg. M. 21 1 0 20 356-554 2

trebui
minică
concursul din sala
se va desfășura după amiază, 
sîmbătă de la ora 16,30, dumini
că de la ora 16). Speranța

(Continuare in pag. a 8-a)

SIMT NECESARE MĂSURI 
DE ESENȚĂ PENTRU 

REDRESAREA VOLEIULUI
Interviu cu președintele r. P. V., CORNELII] sAJENAPU

Fază din meciul Dinamo Brasov — Politehnica Timisoara. Atac al 
timișorenilor, finalizat de Tîmpu. Foto : I. MIHÂICĂ

Pentru prima oară voleiul 
românesc nu izbutește să cîș- 
tige — fie prin reprezentativa 
masculină, fie prin cea femi
nină — dreptul de a participa 
la Jocurile Olimpice ! Toate 
tentativele făcute în acest scop, 
cu ocazia C.M. din Mexic 
(1974), a C.E. din Iugoslavia 
(1975) și a turneului masculin 
de calificare din Italia (luna 
aceasta) n-au fost încununate 
de succes. De altfel, rezulta
tele echipelor noastre de se
niori și senioare au fost, în tot 
acest ciclu olimpic, modeste, 
iar tinerele generații de volei
baliști și voleibaliste au dove
dit, la rîndul lor, o valoare in
ternațională foarte scăzută.

Opinia publică sportivă, în 
general și prietenii voleiului, 
în special — au fost, firește, 
surprinși mai ales de insuc
cesele echipei masculine, în 
care î.și puneau speranțe mai 
mari, dat fiind faptul că acea
sta, la C.E. din 1971 (cînd dis
punea de un lot cuprinzînd 
cîteva elemente tinere de reală 
perspectivă), se anunțase drept 
una dintre viitoarele forțe în 
rîndul elitei mondiale.

După ratarea ultimei șanse 
de calificare la J.O., federa
ția de specialitate a adoptat 
o serie de măsuri (publicate 
recent în ziarul nostru) pri
vind schimbarea 
lotului masculin, 
unora dintre sportivi, 
rea tuturor întîlnirilor amicale 
din calendarul internațional pe

antrenorilor 
sancționarea 

anula-

1976 al echipelor 
transformarea ~ ’

de club, 
Diviziei B în 

campionat de tineret, obliga
tivitatea strictă a trecerii nor
melor de control etc. Sensul 
și eficacitatea acestor prime 
măsuri, precum și situația ac
tuală a voleiului nostru au 
constituit tema unui interviu 
solicitat președintelui F. R. Vo
lei, tov. conf. 
Băjenaru.

univ. Cornelia

— Cum se explică re
zultatele modeste obținute 
de voleiul românesc în con
fruntările internaționale din 
ultima vreme ?

— După părerea mea, expli
cația lor stă în faptul că a 
existat o orientare greșită, a- 
tenția fiind concentrată numai 
spre echipele naționale, spre 
obiectivele acestora, neacordîn- 
du-se totodată importanța cu
venită rezervelor lor, mișcării 
voleibalistice în întregul ei. 
Neglijarea acestui aspect a de
terminat golurile de jucători 
în generațiile care vin, pre
cum și absența unul sistem de 
lucru cu tineretul Ia nivelul 
tuturor unităților din țară. La 
aceasta aș adăuga scăzuta preo
cupare a cluburilor și secți
ilor pentru selecția și creșterea 
sportivilor de valoare, pentru 
asigurarea unei bogate rezer-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in paq. a 7-a)
Echipa Steaua este virtual 

campioană. în ciuda acestui 
fapt, meciul de astă-seară, din 
ultima etapă a campionatului, 
cu eterna sa rivală Dinamo 
București, rămîne un derby de 
tradiție ce ne poate oferi mo
mente de reală îneîntare, un 
spectacol sportiv de calitate.

O succintă trecere în revistă 
a partidelor de vineri.

STEAUA — MINAUR BAIA 
MARE 33—17. Campionii au 
pornit în trombă. în min. 6 
scorul era de acum 5—0, gra
ție șuturilor năpraznice ale lui 
Kicsid, Tudosie și Birtalan. Do
minați în atac și anihilați de 
sistemul defensiv al Stelei, băi- 
mărenii se prăbușesc fizic și 
psihic. Ei devin simpli specta-

Hristache NAUM 
Câlin ANTONESCU

Azi și mîinc,

(Continuare in pag. a 8-a)

la merer» ane: Primele finale ale ediției a IlI-a a
„CUPEI TINERETULUI"

MIERCUREA CIUC (prin te
lefon). Astăzi și mîine, se vor 
desfășura aci finalele celei de a 
treia ediții, de iarnă, a popu
larei competiții de masă „Cupa 
tineretului" la schi, sanie și pa
tinaj pentru pionieri și șco
lari — categoria 10—14 ani. în 
vederea acestui eveniment, to
tul a fost pregătit din vreme : 
probele de patinaj viteză se 
vor desfășura pe pista de ghea
ță naturaiă din Miercurea Ciuc 
iar cele de schi (fond-alpin) și 
sanie în stațiunea montană 
Harghita Băi, intr-un cadru

pitoresc, cu zăpadă de aproape 
2 m. A fost asigurată, în bune 
condițiuni, cazarea pentru circa 
300 de participanți.

Astăzi, la ora 9 dimineața, 
are loc deschiderea festivă a 
întrecerilor, marcată printr-o 
defilare a sportivilor prin cen
trul orașului, pînă în fața pa
tinoarului artificial, după care 
vor începe întrecerile de schi 
(fond și alpin), sanie și patinaj.

Aflăm că în afara întreceri
lor propriu-zise sînt prevăzute 
multe alte acțiuni sportive 1 
prin grija Federației române

de patinaj, în Miercurea Ciuc 
se află cîțiva membri ai lotu
rilor republicane de patinaj vi
teză și artistic care dau anu
mite indicații tehnice concu- 
renților, iar în final vor face 
demonstrații ; pentru 
duminică dimineață.

schiori, 
________ _______ , , se orga
nizează o întrecere la schi fond 
alpin dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie" ; sînt prevăzute, de 
asemenea, meciuri de hochei 
între reprezentative sătești din 
județul Harghita ș.a. Festivita
tea de închidere a finalelor va 
avea loc duminică, la ora 12.



—DIN SPORTURILE—

Pe lingă cunoștințele de specialitate sporturile aviatice cer

SANATATE DEPLINA,
ÎNALTA PREGĂTIRE FIZICA

a început 
și fizică 
care. în 

timpul li- 
practicînd

cerut 
prac- 
cali-

în întreaga țară, in aeroclu
buri și aerocercuri, 
pregătirea teoretică 
generală a tinerilor 
vară, iși vor petrece 
ber pe aerodromuri, 
sporturile aviatice. Numărul a- 
cestora este de ordinul miilor. 
Ceea ce trebuie să știe ei de 
la bun început este faptul că 
unui candidat la brevetul de 
pilot de avion sau planor, de 
parașutist. i se cere, pe lingă 
o temeinică pregătire teoretică, 
sănătate perfectă, o înaltă pre
gătire fizică și o comportare e- 
tică și morală exemplară. în 
legătură cu aceste imperative 
am avut un dialog cu cpt. dr. 
VASILE MARIN, medic specia
list în cadrul Federației aero
nautice române, maestru al 
sportului la parașutism.

— Aviația sportivă a 
întotdeauna celor care o 
iică o pregătire specială, 
tăți fizice si psihice deosebite. 
Acest lucru se impune cu atit 
mai mult în ultima vreme, cu 
cit tehnica în acest domeniu a 
făcut pași impresionanți. Este 

. suficient să amintim faptul că 
în zborul acrobatic, de pildă, ca 
urmare a creșterii vitezelor, 
suprasolicitările ce se exercită 
asupra organismului ajuna la 
350—400 kg forță ; in parașu
tism, evoluțiile în cădere libe- 

- ră, șocurile deschiderii parașu
tei si aterizările pe timp cu 
vint în rafale, cind impactul cu 
solul poate fi cu viteze de sub 
4 m/sec. cer. de asemenea, o 
mare rezistență fizică. Din a- 
ceste motive, medicina aviati
că prescrie respectarea unor 
haremuri de sănătate, verifica
te prin controale riguroase, 
periodice si chiar permanente. 
Cit privește latura. psihică, 
modul cum reacționează apara
tul cardio-vascular la diferitele 
situații din zbor, aceasta preo
cupă în cel mai înalt arad ca
drele medicale si pe instructo
rii acestui sport

— Există . rețete" re-e să vi
zeze întărirea sănătății, a re
zistentei fizice si educarea 
psihică corespunzătoare acestor 
exigente ?

— Desigur. Este vorba, în 
primul rînd, de o alimentație 
rațională, fără abuzuri de al
cool, tutun și cafea — se reco
mandă. dacă se poate, renun
țarea completă la acestea, ele 
fiind deosebit de dăunătoare — 
mai ales la organismul tînăr —

PREOCUPĂRI LĂUDABILE

EXEMPLUL RUGBYȘTILOR
DIN ȚARA DE SUS A MOLDOVEI

NU VA RĂMÎNE IZOLAT...
Apropierea sezonului competi- 

țional de rugby este marcată pre
tutindeni prin pregătiri febrile. 
Antrenamente cu o intensitate 
sporită (mai ales în acele zone ale 
țării In care condițiile meteo le 
favorizează), reamenajarea baze
lor sportive proprii, recondlționa- 
rea sau completarea echipamentu
lui sportiv. Semne bune că vom 
asista la întreceri de calitate, des
fășurate totodată în condiții orga
nizatorice care să nu ofere nici un 
prilej de reproș...

în suita prepar at ivelor pentru 
sezonul rugbystic 1976 se înscriu 
și unele inițiative lăudabile ale 
unor cluburi sau asociații sporti
ve cu secții de rugby. Una dintre 
acestea aparține sucevenilor, mai 
exact conducerii echipelor Minerul 
Gura Humorului, care activează 
în Divizia A și C.S.M. Suceava. 
din eșalonul rugbystic secund. De 
comun acord cele două formații 
din Tara-de-Sus a Moldovei au 
inițiat o întrecere amicală dotată 
cu „Cupa Sucevei" la care au fost 
invitate formații divizionare din 
Iași și Cluj-Napoca. Primele me
ciuri urmează a avea loc la 15 fe
bruarie, concomitent la Gura Hu
morului și Suceava.

Iată, prin urmare, un foarte bun 
prilej de verificare a stadiului 
pregătirii echipelor în vederea 
reluării campionatelor. Șî este de 
salutat că o asemenea inițiativă

I Sportul

de muncă si odihnă 
somn), disciplină si 

in pregătirea de spe-

reflexelor extrem de solicitate 
in sporturile aviatice Trebuie, 
apoi, respectat un program o- 
bligatoriu 
(8 ore de 
seriozitate 
cialitate.

— Ce rol acordați în acest 
context pregătirii fizice, spor
tului ?

— Excepțional de mare. Am 
lăsat sportul la urmă, cu inten
ția de a-i sublinia necesitatea. 
La examenele de admitere la 
zbor sau pentru efectuarea sal
turilor cu parașuta se cere can- 
didaților să aibă o pregătire 
fizică generală peste nivelul 
mediu. In aerocluburi, pe 
timpul activității de aerodrom, 
urmează ca această pregătire 
să continue permanent si siste
matic. Numai așa se poate asi
gura urcarea pe treptele per
formanțelor aviatice, lată de 
ce se impune tinerilor elevi la 
școala curajului — care este 
aviația sportivă — să insiste, 
pe lingă pregătirea de specia
litate. pe pregătirea fizică ge
nerală — atletism, jocuri spor
tive, gimnastică la aparate. De 
altfel, in ultima vreme, fede
rația de specialitate, in colabo
rare cu C.C. al V.T.C. a asigu
rat, pentru toate aerocluburile, 
baze complexe de antrenament 
sportiv la sol ca si cadrele de 
specialitate necesare

Interviu consemnat de
Viorel TONCEANU

ADNOTĂRI LA CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE RALIURI AUTOMOBILISTICE

După o întrerupere de doi 
ani, Federația română de auto
mobilism și karting a organi
zat în 1975. din nou, un cam
pionat republican de raliuri. O 
inițiativă bună. în primul rînd 
datorită faptului că automobi- 
liștii noștri — participant! în 
fiecare an Ia raliuri internațio
nale. cum sînt „Cupa țărilor 
socialiste" și „Raliul balcanic" 
— au avut posibilitatea să se 
antreneze pentru astfel de con
cursuri. Dar nu numai atit. 
S-a dovedit că acest gen de în
treceri automobilistice place.

vine tocmai de la celălalt capăt 
al țării. Evident, nu este decît un 
început, deoarece și alte centre 
rugbystice sînt pe cale de a per
fecta turnee similare. Este cazul 
municipiului Constanța, unde neo- 
bosiții antrenori Mihai Naca și 
Traian Doiciu vor reuni, într-o 
competiție amicală, aproape toate 
formațiile de rugby de pe Litoral 
(seniorii și separat juniorii), al 
municipiului Buzău, tot mai vizi
bil ancorat în activitatea sportului 
cu balonul oval și firesc al Capi
talei, care nu va lipsi nici de data 
aceasta din sfera inițiativelor va
loroase destinate să dea un conți
nut cît mai bogat rugbyului. Se 
preconizează competiții pentru 
copii, juniori și formații divizio
nare A și B. Separat. Direcțiunea 
de învățământ a Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor studiază posibilitatea orga
nizării pe zone a unor întreceri 
amicale între echipele școlilor 
tehnice și profesionale pendinte 
de acest departament.

Cu alte cuvinte, în rugby vom 
asista, din a doua parte a lunii fe
bruarie, la un fel de repetiție 
generală în vederea activității 
competlționale la care vor semna 
prezența echipe din toate eșaloa
nele acestei ramuri sportive. Ne 
bucură această dorință de muncă 
a sportivilor, antrenorilor și acti
viștilor sportivi din rugby, serio
zitatea cu care ei întîmpină se
zonul oficial. Este un efort ale că
rui roade le vom vedea, cu certi
tudine, încă din primele etape..,

VASILE PENESCU

RADIOAMATORISMUL LA NIVELUL 
ACTUALELOR CERINȚE

La începutul acestui an. nu
mărul stațiilor de radioamatori 
pentru emisie-receptie din în
treaga tară era de 1716, dintre 
care 200 la cluburi. Ținînd sea
ma că la stațiile de club lu
crează radioamatori începători 
și avansați care nu și-au con
struit încă statii personale, că 
pe lîngă aceștia mai sînt cîte- 
va mii de receptori, reiese că 
la ora actuală numărul radioa
matorilor YO este mult mai 
mare decît cel al stațiilor. De 
notat că în anul 1975. ca urma
re a măsurilor luate, a crescut 
numărul stațiilor de club de 
ne lingă unele case ale pionie
rilor. case de cultură si altele. 
Nu același lucru s-a petrecut 
în școli și instituții de învătă- 
mînt superior, ceea ce denotă 
o slabă preocupare în această 
direcție din partea factorilor de 
răspundere.

Tovarășul Iosif Paolazzo, se
cretar al Federației române de 
radioamatorism, care ne-a fur
nizat datele de mai sus. apre
ciază că în momentul de fată 
în tara 
de o 
ceașcă 
trebuie 
tie tot 
general 
multilaterală. în special a tine
retului. Cincinalul revoluției 
tehnico-științifice. în care am 
pășit, are nevoie de cadre tot 
mai multe și mai bine pregăti
te în domeniul radioeleetronicii. 
cu largă aplicativitate în indus
trie, în agricultură. în apărarea 
tării și chiar în v.iața de fiecare 
zi a oamenilor. Radioamatoris
mul formează deprinderi pentru 
lucrări tehnice, formează radio- 
constructori și radiotelegrafist! 
de performantă, necesari în di
ferite sectoare. La locul lor de 
muncă radioamatorii dau 
mare procent de inovatori, 
ventatori și rationalizatori. 
tă de ce este necesar ca 
factorii cu atribuții în educația 

noastră 'se poate vorbi 
activitate radioamatori- 
de masă, care poate și 
să-și aducă o contribu- 
mai sporită la procesul 
de pregătire tehnică

un 
in- 
la- 
toți

să menționăm 
unele filiale 

fi: Maramureș 
Trif). Iași (E-

dovadă fiind și faptul că la 
startul lor s-au prezentat 72 de 
echipaje (pe mașini proprii), 
că raliurile organizate s-au 
bucurat de un mare succes, cel 
mai reușit dintre ele fiind tra
diționalul „Raliu al castanilor" 
de la Baia Mare. Dar. vorbind 
despre organizatorii acestor ra
liuri — o acțiune de loc ușoa
ră — am dori 
sprijinul dat de 
A.C.R. cum ar 
(secretar Lucian 
duard Mîndru), Olt (Aurei Cu
cul.

După cum era și de așteptat, 
cele patru raliuri din campio
nat au prilejuit dispute strînse. 
spectaculoase, urmărite de mii 
de cetățeni. Referindu-ne la 
participanta trebuie să amintim 
în primul rînd pe performerii 
campionatului — Laurențiu Bor- 
beli (C.S.U. Brașov). Ștefan 
Iancovici (Dacia Pitești). Duru 
Gîndu (I.O.B. Balș). Zoltan 
Szentpali (C.S.U. Brașov) — iar 
apoi să consemnăm cu satisfac-
-¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*.

conduce echipa Unirea Tricolor. Pe 
locul al doilea : Juventus.

I. GHINESCU, COMUNA BOTENI. 
Un catren pentru reprezentativa de 
șah a României, care s-a calificat in 
turneul final al campionatului euro
pean pe echipe :

Eu îi văd azi pe șahiști 
Gata pentru mari surprize, 
Fiindcă ei nu-s fotbaliști, 
Să se-mpace cu... remize I

VASILE TUDOR COMUNA DRAGA- 
LINA. 1. Doriți ca echipa dv. favo
rită Dinamo, să înceapă cu bine re
turul. Este un lucru important, fără 
îndoială. Dar și mai important este 
să-l... sfîrșească cu bine ! Presupun 
însă că la acest lucru v-ați gîndit, 
înainte de toate, ca suporteră a echi
pei dinamoviste. 2. Există echipe fe
minine de fotbal în mai multe orașe 
din țară. O întrecere organizată se 
desfășoară însă numai in București î 
campionatul municipal. După înche
ierea primei părți a campionatului. 

care radio- 
sreu rădi
ce loc. ne- 
dezvolte De

și pregătirea tineretului să a- 
corde atenția cuvenită sprijini
rii. din toate punctele de ve
dere. a acestei activități. Sînt 
județe ca Prahova, Bihor. Bra
șov. Bacău. Dîmbovița. Buzău 
și altele, truntașe in această 
activitate, in care radioamato
rismul s-a dezvoltat mai mult, 
unde activitatea radioamatorilor 
este bine cunoscută, prețuită si 
sprijinită. Dar sînt și altele, ca 
Vrancea. Olt. Teleorman. Ialo
mița. Sălaj etc.. în 
amatorismul prinde 
cini ori bate pasul 
fiind ajutat să se
măsura cerințelor actuale.

Un rol hotărîtor in sporirea 
numărului de radioamatori și 
stimularea lor să desfășoare o 
activitate susținută de studiere, 
cercetare și trafic în benzile de 
radioamatori o au radioclubu 
rile județene. în această pri
vință este lăudabilă activitatea 
conducerii radioclubului din 
Ploiești (șef. Gheorghe Cimpea- 
nu) care și-a pus la punct un 
laborator radio bine echipat cu 
aparatură modernă si un ate
lier mecanic unde radioamatorii 
ploieșteni și din județ pot să-și 
construiască și să-și experimen
teze orice fel de aparat. în 
contrast cu aceasta se prezintă 
situația în județul Hunedoara. 
Șeful radioclubului județean. 
Gheorghe Pantelimon. ne spu
nea că în momentul de față 
radioamatorii de aici nu au nici 
unde tine cursuri, nici unde lu
cra. din cauza spațiului foarte 
restrîns care le-a fost 
Dună cum se vede, 
mult oină să înțeleagă 
factorii responsabili, din toate 
județele tării, că în momentul 
de față radioamatorismul 
buie sprijinit și ajutat să 
dezvolte astfel ca. alături 
celelalte activități sportive 
caracter tehnic-aplicativ. să 
respundă deplin sarcinilor 
sate de partid.

Ion HOABAN

lăsat, 
mai este 

toți

tre
se 
de 
cu 

co- 
tra-

tie apariția a două nume noi. 
tineri talentata, lansați tocmai 
în acest campionat: Florentin 
Mateescu (București) și Ludo
vic Balint (Brasov). în întrece
re s-au aflat și cinci echipe: 
C.S.U. Brașov. I.O.B. Balș. Vo
ința Timișoara, Dacia Pitești și 
Motor I.R.A. Cluj-Napoca — 
clasate in această ordine și in 
finalul campionatului. Precar si 
de neînțeles locul formației 
Dacia Pitești, prezentă Ia start 
doar într-o singură etapă. Cit 
de deosebită ne apare poziția 
acestei întreprinderi, in compa
rație cu sprijinul deosebit pe 
care îl acordă automobilismu
lui din țara noastră I.O.B. Balș 
(director general 
nescu).

încheiem acest 
tariu referitor la 
campionatului republican de ra
liuri pe care îl socotim, cate
goric, o reușită.

Nicolae Io-

scurt comen- 
ediția 1975 a

Modesto FERRARINI

CONSTANTIN BADEA, BUCUREȘTI. 
Spuneți că aveți 17 ani. Este puțin 
cam tîrziu pentru a vă înscrie la 
Școala sportivă Steaua. Dar, poate că 
prindeți ultimul tren, mai ales dacă 
aveți oarecare cunoștințe de handbal, 
disciplină care face parte dintre ma
teriile acestei școli. împreună cu te
nisul, baschetul, voleiul, scrima. Școa
la se află in Piața Puișor (cartierul 
13 Septembrie).

CORNEL RADUCANU, COMUNA 
CIUPELNIȚA. N-ați încetat să-l sim
patizați pe fotbalistul Ciupitu, deși a

părăsit meleagurile prahovene, ii puteți 
scrie pe adresa clubului Universitatea 
Craiova: strada Săvinești nr. 10.

LUCIA COQUADE, HUNEDOARA. 
Vă felicit pentru faptul că sîntet» o 
elevă „numai de 9 și 10". Nu înțeleg

COMPETIȚII SPORTIVE>
DE MASA IN CAPITALA

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, în Capitală se vor des
fășura mai multe manifestări 
sportive de masă. Reținem 
dintre acestea • ® Tn cadrul
„Cupei tineretului", în cele 
opt sectoare, concursuri de 
șah. tenis de masă, volei, 
handbal — toate duminică di
mineață — la Grupul școlar 
Electronica. Liceul agricol 
nr. 1 și la întreprinderea 23 
August (unde are loc finala 
pe întreprindere la șah și 
tenis de masă). • Concurs 
de orientare turistică *— mîi- 
ne la ora 9 — pentru începă
tori (elevi din școli generale) 
în Pădurea Pantelimon • 
întreceri de volei, handbal, 
fotbal trasul frînghiei, pro
be de indemînare. duminică 
dimineață. în comuna Măgu
rele • O duminică sportivă, 
mîine la Liceul nr. 5 din 
U.M.G.B., sectorul 5 • In
plină desfășurare Cupa de 
iarnă — volei — la Școala 
generală nr. 148. • în aceas
tă perioadă sini de menționat 
o serie de întreceri dotate cu 
„Cupa 16 Februarie" î volei, 
astăzi, începînd de la ora 
15,30, în sala Liceului M.I.U. ; 
concurs de box (juniori și 
seniori), mîine. ora 10. în 
sala Grivița Roșie ; înot (co
pii) mîine ora 9 la Bazinul 
23 August.

[tNDE MERGEM ? [
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ATLETISM. Sala „23 August", de 
la ora 16,30 : concursul internal'o 
nai „Cupa de cristal".

I
 BASCHET. Sala Floreasca. de la 

y°'nî° ~~ Sonâtatea

W-A)» l-E-F.S. — Farul (m. A), 
LC.E.D. — „U*  Timișoara (m. A).

. Politehnica — Dinamo (m. A) ; 
sala Giulețti, de la ora 17,30 : 
" T , E F S- <’• A’- Ropld - 

A.5.A. (m. A) ; sala Olimpia, ora 
17,30 : Olimpia — „U" Cluj-Na
poca (f. A) ; sala Progresul, ora 
17,30 t Progresul — C.S.U. Ta. 
Mure, (f. A).

HANDBAL. Palatul sporturilor și 
culturii, de la ora 14 : C.S.M. Bor- 
zeștl — „U“ Cluj-Napoca, C.S.U. 

Galați — Știința, Petrolul Telea- 
Iîen — „Poli * Timișoara, Univ. 

București — A.S.A., Dinamo

Brașov -— H.C. Minaur, Steaua — 
Dinamo București.

SCRIMA. Sala Floreasca II, de 
la ora 8 : Divizia A la floretă 
(m și f).

TENIS. Sala „23 August", de la 
ora 9 și de la ora 15 : România — 
Ungaria (cat. tineret, junioare 
17—18 ani și 15—16 ani).

TIR. Sala de la poligonul Dina
mo, de la ora 9 și de la ora 16 : 
„Cupa primăverii*.

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 August", de 

la ora 16 : concursul internațional 
„Cupa de cristal"

BASCHET. Sala Floreasca, de Ic 
ora 8 30 : Voința — Sânâtotea 
(f. A), I.E.F.S. — Farul (m. A), 
I.C.E.D. — „U" Timișoara (m. A), 
Politehnica — Dinamo (m. A) : 
sala Giulești, de la ora 10 : 
Rapid — I.E.F.S. (f. A), Rapid - 
A.S.A. (m. A) ' — ’
10 : Olimpia 
(f. A) ; sala Progresul, ora 
Progresul — C.S.U. Tg. 
(f. A).

SCRIMA. Sala Floreasca 
la ora 8 : Divizia A la 
(m și f).

TENIS. Sala „23 August", de la 
ora 9 și de la ora 15 : România 
— Ungaria (cat. tineret, junioare 
17—18 ani și 15—16 ani).

TIR. Sala de la poligonul Dina
mo, de la ora 9 : „Cupa primă
verii"

I
I
I
I
I
I
I
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Isala Olimpia, ora 

„U" Cluj-Napoco 
10 : 

Mure? I
II, de 
floreta I

I
I

însă de ce dintre atîteo sporturi . 
populare în orașul dv., ați ales un î 
sport care nu se practică în Hune- , 
doara, scrima ? Și nici nu se poate 
cere cluburilor Corvinul sau Construc
torul să înființeze secții de scrimă 
pentru o singură persoană. Vă doresc 
spor la învățătură și... la alte dis
cipline sportive I

NICOLAE BOANGAR, RM. VILCEA.’ 
In 1965, în C.C.E. : Dinamo — Inter- 
nazionale 2—1 și 0—2. In meciul re
tur de la Milano, italienii au înscris 
primul gol din lovitură de la 11 metri. 
Am pus capăt, deci, contradicției pe 
care ați avut-o cu un prieten, dar nu 
în sensul dorit de dv.

GAVRIL NUTIU. ORADEA. De cfnd 
joacă, popularului Răducanu nu i s-a 
spus decît pe numele lui „cel mic” : 
Răducanu. Dacă ne-am întoarce la nu
mele lui de familie, Necula, nimenî 
n-ar ști despre cine este vorba. Să-i 
spunem, deci, mai departe Răducanu 
și să-i dorim noi succese în poarta 
echipei Sportul studențesc și a națio
nalei I

VALERIU ORZA, TECUCI. La parti
dele de șah neorganizate, nu poate fi 
stabilit un timp de gîndire. Pînă în
cepe... cearta. După care urmează 
împăcarea și... partida continuo I

Ilustrații : N. CLAUDIU



CONGRESUL
DEPUTAȚILOR 
CONSILIILOR 

POPULARE
.. . ________ ___________ ___

n amplul bilanț prilejuit de apropiatul Con
gres ai deputaților consiliilor populare ju
dețene și al președinților consiliilor popu

lare nu pu’ine sînt și referirile la contribuția 
adusă de aceste organe la dezvoltarea edu
catei fizice și sportului din țara noastră.

Interesul manifestat de consiliile populare 
față de sporirea bazei materiale, față de 
activitatea sportivă, ca mijloc eficient de în
tărire a sănătății cetățenilor, este subliniat 
cu pregnanță și în corespondențele ce ne 
sosesc zilnic la redacție.

GALAfl : ȘCOLILE
în județul Galați educația fi

zică și sportul a figurat printre 
preocupările importante ale

MUREȘ :

PERSPECTIVE iNDRAZNETE
Remarcăm faptul că in anul 

1976 fi 1977 In municipiul Tg. 
Mureș se prevăd continuarea 
lucrărilor la noua Sală a spor
turilor, amenajarea unui loc de 
agrement in urma regularizării 
riului Mures, realizarea unei 
piste de canotaj popular și nu
meroase locuri de joacă in noi
le cartiere. (I. PAUȘ).

BRAȘOV :

NUMEROASE COMPLEXE
în acest cincinal în județul 

Brașov baza materială a spor
tului va crește continuu. Dintre 
viitoarele obiective amintim : 
bazinul acoperit, o pistă de pa
tinaj viteză, complexul sportiv 
al cooperației meșteșugărești, 
amenajarea parcului „Tracto
rul" din Brașov: două trambu
line pentru sărituri în Poiana 
Brașov. De asemenea, notăm că 
la Făgăraș, Codlea, Zărncști, 
Orașul Victoria. în comunele 
Hoghiz, Dumbrăvița și Hălchiu 
vor fi realizate săli de gimnas
tică. (C. GRUIA).

BUCUREȘTI :

50 DE TERENURI DE JOACĂ ÎN SECTORUL 5

La Școala generală nr. 190 activitățile sportive se desfășoară pe 
noua bază si in sala recent date in folosință.

Foto : V. BAGEAC

Dezvoltarea armonioasă a 
Sectorului 5 al Capitalei este 
un fapt confirmat de numeroa
sele realizări înregistrate în a- 
nul 1975 în toate domeniile de 
activitate. în această zonă din 
sudul Bucureștiului, punerea la 
dispoziția populației a unor o- 
biective social-edilitare s-a în
scris printre preocupările de 
prim ordin ale Consiliului 
popular.

Construcțiile și amenajările 
sportive din întreprinderi și in
stituții, din școli, precum și nu
meroasele locuri de joacă și 
agrement fac, la rîndul lor, o- 
biectul unui interes major. 
Primul vicepreședinte al Consi
liului pentru educație fizică și 
sport al sectorului, tovarășul 
Gheorghe Dumitru, ne spunea : 
„La sfîrșitul anului trecut am 
raportat terminarea a 14 o- 
biective, majoritatea fiind com
plexe sportive polivalente. A- 
ceslea au putut fi realizate da
torită sprijinului permanent 
primit din partea comitetelor 
de cetățeni, asociațiilor de lo
catari, instructorilor voluntari 
si deputaților consiliului popu
lar. Mai trebuie să adaug și 
faptul că în cele mai multe în
treprinderi și instituții, în șco
lile din sectorul nostru s-a în
țeles importantul rol al practi
cării exercițiilor fizice și spor
tului de către toți cetățenii, in
diferent de vîrstă, ceea ce s-a 
reflectat favorabil asupra dez
voltării bazei materiale".

într-adevăr, o vizită prin 
sector ne-a convins de preocu
pările constante în direcția rea

ÎN TOATE JUDEȚELE

DEZVOLTAREA SPORTULUI
ÎN ATENȚIA EDILILOR

PE TEME DE EDUCAȚIE

„ILCA ÎMBINĂ ARMONIOS

ACTIVITATEA DE PERFORMER
CU ACEEA

IN PRIM-PLAN
Consiliului populai Două exem
ple sînt edificatoare în acest 
sens: s-a manifestat continuu o 
grijă deosebită pentru reparti
zarea amplasamentelor necesare 
construirii unor baze spor
tive (complexele „Ancora", 
„LC.M.S.G ", „C.S.G." din Ga
lați, „Voinicelul" Tecuci). în 40 
de comune au fost amenajate 
noi spații destinate sportului 
sau au fost extinse cele vechi 
(Liești, Barcea. Slobozia-Co- 
nachi, Pechea etc). In acest an 
Consiliul popular județean și-a 
înscris printre preocupări a- 
coperirea patinoarului artificial, 
construirea unei baze nautice 
Ia Dunăre, dotarea școlilor 
sportive din Galați și Tecuci, 
bituminarea curților a încă 25 
de școli generale și licee. De 
asemenea, sînt prevăzute, prin 
schițele de sistematizare, la 
Tecuci, Berești și Tg. Bujor, 
zone destinate sportului și a- 
grementulul. (T. SIRIOPOL).

MEHEDINȚI : 0 COMUNA, 0 BAZA SPORTIVĂ
Un scurt popas în comuna 

Cujmir din județul Mehedinți. 
Prilej binevenit de a afla de la 
primarul Dumitru Marinescu 
preocupările Consiliului popu
lar în domeniul activității spor
tive : „Este important ca să
tenii noștri să facă mai mult 
sport, să-l „ințeieagă“, fiindcă 
asta ii ajută să fie mai sănă

lizării unor noi spații pentru 
sport și agrement. Școala ge
nerală nr. 190 și Liceul mecanic 
nr. 17 beneficiază acum de cite 
un complex sportiv, eleyii a- 
vind la dispoziție bazin dc inot, 
sală complet utilată, terenuri 
de volei, baschet, handbal și 
tenis. La Danubiana, întreprin
derea de tehnică medicală, la 
Bumbăcăria română și la alte 
unități au fost amenajate popi
carii acoperite, cu cite două sau 
mai multe piste. Să reținem și 
faptul că tot în Sectorul 5 se 
află și Palatul sporturilor și 
culturii — cel mai mare edifi
ciu sportiv al țârii — cu zonele 
verzi și de agrement din jur, Ia 
a căror realizare au contribuit 
și beneficiarii direcți. cetățenii 
Capitalei și, deci, și cei ai sec
torului.

în privința sprijinului acor
dat de Consiliul popular al 
Sectorului 5 (primar tovarășul 
Nicolae Ganea), este elocvent 
și faptul că, duDă cum ne spu
nea tovarășul Nicu Prună, șe
ful Secției organizatorice a Co
mitetului de partid, „în răs
punsul Ia chemarea Ia întrecere 
socialistă adresată de Consiliul 
popular al județului Bacău, 
sectorul nostru are sarcina — 
pe care și-o va îndeplini — de 
a realiza un număr de 50 de 
terenuri de joacă, precum și 
alte obiective menite să con
solideze în și mai mare măsu
ră baza materială a sportului 
și agrementului".

Ion GAVRILESCU

BISTRIȚA-NASÂUD :

O SALĂ POLIVALENTĂ
Un sprijin efectiv, din par

tea Consiliului popular orășe
nesc se manifestă și la Bistri
ța, unde în curs de amenajare 
se află un pare recreativ-spor- 
tiv și o sală polivalentă. Să re
marcăm. de asemenea, că dato
rită preocupărilor deosebite ale 
Consiliului popular județean, a 
fost posibilă realizarea a două 
staaioane în comunele Telciu 
și Rodna, a unei baze sportive 
la Prundu Birgăului, trei po
picarii la Teaca, Lechința și 
Prund. Pe aceeași linie se în
scriu și terenurile din Șieuț, 
Șieul Mare, Lechința. Teaca, 
Nimigea, Sîngeorz Băi precum 
și sălile de gimnastică de la 
josenii Birgăului și Sîngeorz 
Băi. Totodată, se preconizează 
amenajarea a două micro-baze 
sportive la Năsăud și Bistrița- 
Birgăului, precum și construcția 
a două săli de gimnastică Ia 
Beclean și Bistrița. (I. TOMA).

toși, mai puternici și mai har
nici, în munca de zi cu zi. Pen
tru aceasta ne facem un com
plex sportiv cu cabine pistă de 
alergări, popicărie, terenuri de 
tenis și volei, instalație de apă. 
Complexul este in lucru și, evi
dent, ne bazăm pe munca vo
luntară a majorității celor din 
comună, tineri sau virslnici. 
De curind. am analizat mun-
ca sportivă in cadrul Biroului 
comitetului comunal de partid, 
unde am decis și alte măsuri : 
folosirea încăperilor din cămi
nul cultural pentru șah și tenis 
de masă, stringerea materiale
lor provenite din demolări, ma
teriale cu care intenționăm să 
facem și o sală de sport". 
(M. Fr.).

g

BRÂU A :

UN AN RODNIC
Realizările din domeniul 

sportului reprezintă pentru lo
cuitorii municipiului Brăila tot 
atîtea motive de reală satisfac
ție. După cum ne spunea tov. 
Anton Lungu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular mu
nicipal, „succesele anului trecut 
reprezintă un suport excelent 
pentru ca și în anii viitori să 
muncim cu același elan. în 
preocupării.' noastre se află 
pentru perioada 1976—1978 ter
minarea bazinului de înot, con
tinuarea lucrărilor la noua sală 
a sporturilor, amenajarea a 6 
terenuri de fotbal, încheierea 
lucrărilor la bazele sportive ale 
NAVROM și întreprinderii de 
transporturi auto, realizarea în 
cartiere a 14 parcuri pentru co
pii, un loc de agrement, o nouă 
bază nautică". (N. COSTIN).

INIȚIATIVE

Să readucem in memoria citi
torilor citeva detalii in luna iu
nie. anul trecut. Capitala găzduia 
campionatele europene de tir pen
tru seniori Printre favoriți erau 
trecute multe nume, dar nici spe
cialistul care ar fi urmărit fiecare 
zi de antrenament a concurenți- 
lor nu s-ar fi încumetat să pro
nosticheze că un tinăr în vîrstă de 
17 ani va urca pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului. Dar, faptul 
s-a petrecut : elevul arădean Mir
cea Ilca a devenit campion euro
pean de seniori (armă liberă, ca
libru redus, 60 de focuri culcat), 
obțin nd 599 p din 600 posibile. 
Oricine s-ar fi putut întreba — 
și cu atît mai mult reporterul — 
cum s-a pregătit, cum a îmbinat 
acest tinăr activitatea din poligon 
cu cea din sala de clasa, din la
borator și din bibliotecă ? Și s-ar 
mai fi putut intreba ce gindește el 
despre performanța obținută și 
cum se simte în rolul de verita
bilă vedetă ? Vedetă in sensul cel 
mai bun al cuvîntului, dacă ne 
gîndim că numele său era tipă
rit în ziare de specialitate din lu
mea întreagă, iar in orașul natal, 
la Arad, în plin centru, fotografia 
i-a fost expusă De un mare pa
nou.

Cu aceste întrebări, cu multe 
altele, izvorite din contactul cu 
anturajul lui Mircea Ilca, l-am a- 
bordat, mai întîi, pe antrenorul 
campionului, loan Quintus. lată 
părerea acestuia : „Cind Mircea 
avea 13 ani, am inceput să mă 
ocup de el. Aceasta era in 1971. 
A progresat foarte repede, atin- 
gind performanța cea mai înaltă 
odată cu cucerirea titlului de 
campion european. Dar pentru a 
ajunge aici a muncit extrem de 
mult, incit mă întreb și acum dacă 
nu am greșit supun ndu-l la an
trenamente de cite 5-6 ore zil
nic* * după ce venea de la școală. 
Dar el, precum și familia sa au 
înțeles că numai prin perseve
rența se poate ajunge pe un pisc 
atit de inalt”. Mircea Ilca — no
minalizat în lotul olimpic al spor
tivilor români pentru Montreal — 
este elev în anul III la Liceul In
dustrial de chimie din Arad. Pro
fesorul Ion Motoarcâ*  directorul

• în Craiova exis
tă două blocuri pen
tru nefamiliști în care 
locuiesc angajați ai 
Combinatului chimic. 
La fiecare etaj al 
blocurilor amintite a 
fost amenajată cite o 
încăpere rezervată 
desfășurării activități
lor sportive.

• Două grupuri 
mari de elevi din 
Capitală au fost du
minica trecută la ca
bana Peștera și Pre
deal. Frumoasele ex
cursii, combinate cu 
concursuri de schi și 
săniuțe sînt rezultatul 
inițiativei asociațiilor 
sportive de elevi din 
sectoarele 6 și 8.

• în noile cartiere 
ale municipiului Cra
iova — Valea Roșie, 
Brazda lui Novac,

BRAȚARA DE AUR" A ELEVILOR DIN CRAIOVA ■ ■■

Există în municipiul Craiova un magazin de un fel cu totul 
deosebit: se numește „Brățara de aur“ si cuprinde în exclusivi
tate produse realizate de elevi în atelierele scoală. Activitatea en
tuziastă a elevilor craioveni. integrarea lor conștientă în pro
ducție își găsește astfel o reală reflectare.

Inițiativa creării unui asemenea magazin, care aparține condu
cerii municipalității (primar, ing. Vasile Bulucea) a găsit un larg 
ecou în rîndul directorilor de școli din orașul Băniei și implicit, 
al elevilor în rîndul cărora s-a creat o puternică emulație. Fiindcă 
ambiția lor de a da produse cit mai multe si de o cît mai bună 
calitate n-a rămas doar un simplu deziderat.

Ceea ce atrage atenția, în mod plăcut, este faptul că printre 
făurarii numeroaselor produse expuse la „Brățara de aur" se află 
elevi cu o frumoasă carte de vizită nu numai la învățătură, ci si 
în sport. De la Liceul „Nicolae Bălcescu". de pildă, care a realizat 
anul trecut beneficii de 80 000 lei din produsele prezentate maga
zinului. se afirmă cunoscutul atlet Nicolae Onescu. Elevii de la 
„Bălcescu“ expun curent articole de bobinai si lăcătușerie. co
voare și artizanat. Din rîndul elevilor Scolii generale nr. 24 (cifră 
de beneficii în 1975—40 000 lei) se evidențiază handbalist!! Cornel 
Balaban, Elena Matei și Cornel Doza, toti activînd la Școala spor
tivă Olimpia, precum și titularii echipei de tetratlon a școlii: 
Marius Zăvoianu. Nela Stoica, Emil Croitoru si Sorin Iovănescu. 
O altă scoală generală, nr. 21 (circa 40 000 lei beneficii anul 
trecut), se mîndrește cu elevi sportivi foarte harnici în activita
tea atelierelor scoală, cum sînt Dragos Petrică căpitanul echipei 
de volei si Cristina Popescu, vicecampioană școlară la ștafetă. 
Evident, șirul exemplelor ar putea continua.

Iată. deci, o acțiune dintre cele mai frumoase, cu un bogat con
ținut educativ, căreia municipalitatea din Craiova, în colaborare 
cu ceilalți factori, a înțeles să-i asigure succesul, o finalitate con
vingătoare și pe care am dori să o întâlnim în cît mai multe orașe 

ale țării.
T. BRADEȚEANU

»>

Calea București, Ca
lea Severinului, 1 
Mai — s-au amenajat 
baze sportive simple 
cu terenuri (bitum.ni- 
zate) de volei, hand
bal și baschet. Baza 
din cartierul Valea 
Roșie are și instala
ție de nocturnă.

• O puternică sec
ție de rachetomode- 
lism se află la A. S. 
Voința Sibiu. O expli
cație : prețioasa ini
țiativă a profesorului 
Augustin Demeter, 
maestru al sportului, 
care a proiectat și 
realizat motoarele 
pentru micile rachete. 
Evident, inițiativa a 
condus și la crearea 
altor secții în Sibiu.

• La Trustul de 
construcții Cluj-Napo- 
ca sportul este foar

te îndrăgit, aici or- 
ganizîndu-se diferite 
campionate pe aso
ciație. Constructorii 
clujeni au hotărît, nu 
de mult, să-și ame
najeze — prin muncă 
obștească și resurse 
proprii — o bază 
sportivă proprie. Pro
iectul noii baze, care 
va avea 8 terenuri de 
tenis, două de volei, 
unul de baschet, unul 
de fotbal, a și înce
put să prindă viață.

• Mai mulți loca
tari ai străzii 11 Iunie 
din municipiul Gh. 
Ghcorghiu-Dej au 
construit, din beton 
— pe un spațiu re
lativ mic, între blocu
ri _  17 mese de
șah și una de tenis 
de masă.

• In asociația spor
tivă Vinerea — jud. 
Alba, există 
un obicei : la 
sfîrșitul fiecă
rei competiții de

DE ELEV“

liceului, ne-a spus : „Mircea Ilca 
are atita personalitate ți o con
duita atît de buna, incit consti
tuie un exemplu pentru toatâ 
școala. Obține rezultate excepțio
nale la invâțâturâ, fiind premiant 
in clasa sa. Are foarte multâ pu
tere de muncă, ceea ce-i per
mite să imbine, aproape firesc*  
activitatea de mare performer pe 

de exce- 
exemplul 
din mo- 

ai noștri*  
Minișan

%

in-

de 
facă 
des- 
con- 
me- 

precum

plan sportiv, cu aceea 
lent elev. In mod sigur 
său a fost „molipsitor*,  
ment ce alți doi elevi 
Dan Calalb și Florin 
componenți, impreunâ cu Ilca* ’ ai 
echipei de juniori, campioană a 
țârii pe anul 1975, la armă stan
dard, pot fi considerați, fără nici 
o exagerare campioni și la 
vățăturâ".

Desigur, nici un director 
școală nu s-ar încumeta să 
declarații atît de elogioase 
pre elevi ai instituției ce o 
duce, dacă acestea nu ar fi 
ritate. Iar Mircea Ilca 
și colegii săi — le merită cu pri
sosință.. El ne-a declarat : „Imi 
place tirul, simt câ n-aș putea să 
mă despart de acest sport, dar în
vățătura râmîne pe același plan. 
Muncesc destul de mult, citeodatâ 
mă simt și tare obosit, dar*  cu o 
mare doză de încăpăținaro*  în
chei totul cu bine”.

g
g

g

g

g

I. G,

g
g

g

J
masa este organizată 
o frumoasă serbare 
cultural-sportivă în 
care cîștigătorii sînt 
premiați Și ultima 
asemenea serbare — 
inițiată luna aceasta 
la sfîrșitul campiona
tului de tenis de ma
să — a constituit o 
bună propagandă pen
tru sport.

• Una dintre aso
ciațiile sportive acti
ve în această perioa
dă : Voința — Baia 
Mare. Folosind zăpa
da căzută, aceasta a 
organizat atractive 
concursuri de schi și 
sanie, pe pantele de 
pe Dealul Florilor, 
întreceri la care a 
luat parte un mare 
număr de cooperatori.
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O DIVIZIE NAȚIONALA DE JUNIORI ORHDENI
Una dintre cele mai serioase 

obiecții aduse campionatului 
actual de tineret-speranțe de 
către criticii săi este aceea că 
el este lipsit de elementul pri
mordial al întrecerii sportive, 
miza, obiectivul competitional. 
Intr-adevăr, se alcătuiește un 
clasament, dar titlul de cam
pioană este pur onorific, nu a- 
trage după sine anume drepturi 
sportive, iar echipele codașe 
nu retrogradează. Avînd în ve
dere că in această competiție 
joacă automat garniturile de 
tineret-speranțe ale diviziona
relor A, înseamnă că o echipă 
de tineret, oricît s-ar dovedi de 
slabă și 
evoluția 
parte în 
formație
Divizia A, după cum o forma
ție de tineret-sperante, chiar 
cîștigătoare a competiției res
pective. se va desființa pur și 
simplu dacă „sora sa mai ma
re" va retrograda în „B“. De 
aici, lipsa de interes pentru 
campionatul de tineret-speran
țe atit din partea cluburilor, a 
spectatorilor, cît și a jucători
lor care evoluează în aceste 
echipe.

De-a lungul 
multe discuții 
mă. competiția 
nind și voturi

de... dezinteresată în 
ei. rămîne mai de- 
campionat dacă prima 
n-a retrogradat din

anilor. au fost 
pe această te- 
ca atare întru- 

pro și voturi

contra ; ea a rezistat pentru 
că, s-a spus, „oricum, mai bine 
cu ceva decît cu nimic“, dar 
nici n-a reușit să se impună 
cu tărie în fotbalul nostru.

în același timp cu constata
rea unor lacune ale acestei 
competiții, specialiștii au re
ținut și o serie de critici adu
se sistemului de disputare a 
campionatului național de juni
ori, marile diferente valorice 
dintre echipe, anonimatul des
fășurării meciurilor etc.

Această stare de lucruri a 
dus, recent, la ideea (expusă, 
de altfel. în recenta ședință a 
Biroului federal) ca în scurt 
timp să ia ființă o Divizie na
țională de juniori, într-o sin
gură serie, care să cuprindă e- 
chipele de juniori (vîrsta 
U.E.F.A. — 18 ani) ale secțiilor 
divizionare A. Pentru ca aceste 
echipe să fie cît mai puternice, 
ele urmează să cuprindă pe cei 
mai buni juniori selecționați de 
pe teritoriul județului din care 
face parte clubul divizionar A. 
Meciurile Diviziei naționale de 
juniori urmează să se desfășoa
re după programul Diviziei A. 
în deschidere, iar echipei care 
va încheia întrecerea pe pri
mul loc i se va atribui titlul 
de campioană națională de ju
niori.

COMPONENTA COMISIILOR Șl COLEGIILOR 
ALE F.R.F.CENTRALE

Iată componenta comisiilor si 
colegiilor centrale ale Federa
ției Române de Fotbal, aproba
te în ședința Biroului Federal 
din 14 ianuarie.

COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR :

Ștefan Covaci (președinte), 
Nicolae Petrescu și Angelo Ni- 
culescu (vicepreședinți), Octa
vian Popescu (secretar). Cons
tantin Ardeleanu. Mihai Bîrsan, 
Coloman Braun. Constantin 
Cernăianu, Gheorghe Constan
tin, Cornel Drăgușin, ~ 
Jenei, Ion Motroc, 
Nicolae-Nicușor. Ilie 
Gheorghe Popescu, Lazăr Sfe
ra și Constantin Teașcă (mem
bri).

Emerich 
Dumitru 

Oană,

COLEGIUL CENTRAL 
AL ARBITRILOR :

Andrei Rădulescu (președin
te), Kevorc Ghemigean și 
Gheorghe N. Gherghe (vicepre
ședinți), Vasile Băiașu. Ion 
Berdilă, Grigore Bîrsan. Octa
vian Comșa. Vasile Datcu. Mir
cea Grădinaru, Vladimir Grosu, 
Nicolae Lăzărescu. Cornel Ni- 
tescu, Gheorghe Osiac, Romul 
Pop, Petru Tătar, Alexandru 
Țenescu, Emil Vlaiculescu 
(membri).

COMISIA CENTRALA 
DE COMPETIȚII :

Florea 
te). Ion 
ședințe), 
tar), Ion 
cu (membri).

Tănăsescu (președin- 
Dumitrescu (vicepre- 

lon Marinescu (secre- 
Doncea și Viorel Pas-

COMISIA CENTRALA 
DE DISCIPLINA

Eugen Barbu (președinte). 
Paul Mateescu (vicepreședinte), 
Gheorghe Prodea (secretar), 
Vasile Dumitrescu și Ion Un- 
gureanu (membri).

COMISIA CENTRALA 
DE COPII SI JUNIORI :

Ion Alcxandrescu (președin
te), Gheorghe Dragomir (vice
președinte), Paul Popescu (se
cretar). 
Eugen 
trescu, 
Kluge 
(membri).

COMISIA CENTRALA 
DE PROPAGANDA ȘI PRESA:

Radu Urziceanu (președinte). 
Petre Ignat (vicepreședinte), 
Cristian Mantu (secretar), Ion 
Auroaica și Gheorghe Bălașa 
(membri).

COMISIA CENTRALĂ 
A ACTIVITĂȚII 

FOTBALISTICE DE MASA :
Pantelimon Găvănescu (pre

ședinte), Dan Matei (vicepre
ședinte). Gheorghe Dumitrescu 
(secretar), Mihai Botoagă, Va
sile Căbulea, Vasile Mateescu 
și Costi Moarcăș (membri).

COMISIA CENTRALA 
MEDICALA :

Dumitru Tomescu (președin
te), Ion Drăgan (vicepreședin
te), Mircea Ciortea (secretar), 
Nicolae Andreescu, Florin Bră- 
tilă, Vasile Frînculescu și Mar
cel Georgescu (membri).

COMISIA CENTRALĂ 
DE RELAȚII 

INTERNAȚIONALE :
Mircea Sămăreanu (președin

te), Mircea Gherasim (vicepre
ședinte), Ion Ștefanori (secre
tar), Petre Cormoș, Eftimie Io- 
nescu, Nicolae Nistor și Ion 
Popa (membri).

COMISIA CENTRALA 
ECONOMICO-FINANCIARĂ:
Nicolae Popescu (președinte). 

Ion Epure (vicepreședinte), O- 
vidiu Chirață (secretar), Dumi
tru Alexandrescu și Vasile 
Stan (membri).

Constantin Ardeleanu, 
Banciu, Florian Dumi- 
Daniel Lăzărescu. Ion 

și Gheorghe Stoișor

în acest fel, se poate realiza 
concentrarea celor mai talentați 
tineri jucători, într-un proces 
de pregătire superior, în cadrul 
unei competiții de valoare cres
cută și cu un număr sporit de 
jocuri. Trebuie menționate (în 
comparație cu actuala formulă 
a întrecerii juniorilor) și avan
tajele regularității întrecerii, 
ale disputării in fața unor tri
bune bine populate, pe tere
nuri bune, ale posibilității care 
se oferă tehnicienilor, antreno
rilor, publicului de a urmări 
dezvoltarea fiecărui junior, per
spectivele lui reale.

în această situație. în locul 
unor „deschideri" de obicei a- 
noste. fără miză. cu jucători 
adesea plictisiți și deranjați că 
n-au fost introduși la echipa 
întîi, cum sînt cele actuale, se 
poate oferi publicului o între
cere tinerească, urmărită cu in
teres și avînd marele atu al 
mizei, al unui obiectiv concret: 
titlul de campioană.

Este de la sine înțeles că. în 
sistemul competitional preco
nizat. activitatea juniorilor nu 
se va reduce la această Divizie 
națională. Se mai prevede un 
Campionat republican al juni
orilor și școlarilor (16—17 ani, 
juniori II). Un Criteriu național 
de selecție (pentru copii de 
14—15 ani. din centrele de pre
gătire și unitățile școlare), 
Campionatul școlilor generale. 
Cupa federației, precum și, în 
mod logic. Campionatul jude
țean de juniori, în 40 de serii 
a cîte 12—16 echipe, care va 
cuprinde marea masă a tineri
lor jucători de 
mași în afara 
mintite.

Trecerea la 
prezintă o serie de dificultăți 
organizatorice, mai mari sau 
mai mici, decurgînd atît din 
renunțarea la echipele din cam
pionatul de tineret-speranțe ac
tual. cît și din necesitatea con
solidării echipelor de juniori 
participante la Divizia naționa
lă. Ele pot fi însă rezolvate 
pînă Ia toamnă, cînd noua for
mulă ar putea fi aplicată fruc
tuos. în spiritul preocupării fa
tă de creșterea de cadre tinere 
cît mai valoroase pentru fotba
lul nostru de performantă.

ÎN CĂUTAREA

1 FEBRUARIE 1976
•tragere excepționalăPRONOEXPRES

se atribuie clștiguriîn»

AUTOTURISME, BANI Șl EXCURSII IN
U,R.S.S,R.SCehoslovacă, Grecia,Turcia.

Se cîștigă și cu 3 numere din 5 
sau 3 numere din 6 extrase. In 
total se extrag 44 de numere cîști- 
gătoare.

TRAGEREA ARE LOC MlINE. la 
București, în sala de festivități a 
Clubului Dinamo din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, ora 17,45.

16—18 ani, ră- 
competitiilor a-

noua formulă

antrenamentelor in

zinart 
pentr 
Progr 
tă în 
mărit

mație 
avea 
stadi

9
TRA
Parti

regim 
tilizin 
dice 
lui fi
jumăt 
mai 
mijlo 
stațiu

Florescu, 3. Naom ;
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• RAPID JOACA DIN NOU LA 
RM. VÎLCEA. Divizionara A Ra
pid Bucure.ștl va evolua din nou 
la Rm. Vilcea, in compania for-

CA- 
vor 
me-

Jucătorii lui F. C. Bihor alearaă prin 
metii stațiunii Stîna de Vale 

Foto : Al. SOMO

e DINAMO — SLAVIA SOFIA. 
Duminică 8 februarie. în cadrul 
pregătirilor pe care le efectuează 
pentru noul sezon competitional, 
Dinamo București va întîlni echi
pa bulgară Slavia Sofia. Oaspeții 
vor susține primul lor joc în țara 
noastră la 6 februarie, cu un ’ 
versar nedesemnat încă.

® 
DEA. 
la O 
sală. 
Parti 
cătul
porta 
F.C. 
F.iho 
hor I
și Vo 
namo 
pută 
ta a 
min 
cîte

® MECIURI AMICALE ÎN 
PITALA. Mîine dimineață se 
desfășura în Capitală două 
ciuri amicale: Sportul studențesc 
va întîlni Autobuzul, pe terenul 
Politehnica, iar Progresul va ju
ca, pe terenul său din str. Dr. 
Staicovicl. cu Metalul București. 
Ambele partide sînt programate la 
ora 11.

CELEI MAI BUNE
reprezintă echipa 

să readucă la
F.C. Bihor 

care încearcă 
Oradea fotbalul de înaltă per
formanță ; prin prezenta, 
rena locală, a celor mai 
formații de la noi, prin 
nodarea unei fructuoase 
ții de lansare a multor . 
tori de talent, prin reintrarea 
în circuitul competițiilor inter
naționale consacrate. Pasul e- 
fectiv s-a realizat prin reintra
rea în Divizia A. Acum, o echi
pă care e inconjurată de o at
mosferă de puternic interes și 
beneficiază de condiții de lucru 
de primul ordin parcurge etapa 
consolidării acestei reușite.

Ce cred conducătorii tehnici 
ai formației orădene despre 
randamentul acesteia din prima 
parte a campionatului ? Ei pla
sează realizările la nivelul 
mediu, subliniind că au totali
zat 17 puncte, față de 18 pro
puse, să au cucerit un loc (7) 
superior celui vizat (locul 10 fi
gura în proiecte), că meritele 
comportării stau, mai ales, în 
următoarele elemente : o pro
pice stare de spirit ; o totală 
adeziune la efort a jucătorilor; 
o fructuoasă colaborare condu- 
cere-anlrenori-jucători ; instau
rarea unui mai pronunțat spi
rit disciplinar, cu abandonarea 
oricărui compromis față de a- 
baterile înregistrate. Trecînd la 
cîteva aspecte practice ale reu
șitelor din prima parte a cam
pionatului, antrenorii Robert 
Cosmoc și Gheorghe Staicu so
cotesc că cele mai importante 
ar fi : titularizarea, cu deose
bit efect, a lui E. Naghi ca 
„libero" ; creșterea valorică a 
lui Florescu ; o îmbunătățire, 
de ansamblu, a randamentului 
apărării. Continuînd explorarea 
aspectelor favorabile ale dru
mului străbătut de F.C. Bihor 
în prima jumătate a competi
ției, am încercat, tot prin in
termediul antrenorilor, să sta
bilim cîteva clasamente ale ju
cătorilor evidențiați, după mai 
multe criterii. Iată-le : cei mai 
combativi titulari ai formației : 
1. E. Naghi, 2. Naom, 3. Ro- 
povici ; cei mai constanți : 1. E.

în a- 
bune 
reîn- 

tradi- 
jucă-

Naghi, 2. 
calități tehnice : 1. Florescu, 2. 
Kun, 3. E. Naghi ; orientare 
tactică; 1. Kun, 2. Sătmăreanu 
I, 3. Âl. Naghi ; cei mai buni 
șuieri : 1. Florescu, 2. Kun, 3. 
Suciu ; cei mai echilibrați jucă
tori în teren : 1. E. Naghi, 2. 
Kun, 3—4. Sătmăreanu I, Su
ciu ; cei mai buni dribleri : 1. 
Kun, 2. Fldrescu, 3. Ghergheli; 
„speranțele" lui F. C. Bihor : 1. 
Erdely (atacant), 2. Bisoc 
(mijlocaș), 3. Fărcaș (fundaș), 
toți din lotul de tineret-spe
ranțe.

Să trecem, acum, la capitolul 
carențelor. Și ele au fost des
tule. Deficiențele figurează, de 
altfel, ca obiective principale 
de urmărit și eliminat în ac
tuala perioadă pregătitoare și, 
mai departe,, în perioada com- 
petițională. E vorba de : neuni- 
formitatea pregătirii fizice a lo
tului (încercări de ameliorare- 
pe parcursul turului), neomo- 
genitatca grupului de jucători 
(ținînd cont de numeroasele 
modificări intervenite chiar și 
în timpul competiției), insufi
ciența „momentului atac", care 
prezintă numeroase scăderi și 
o serie de absențe din jocuri 
(aceea a lui Kun. in principal, 
vîrful de atac orădean partici- 
pînd la numai opt întîlniri). de
ficiențele înregistrate în jocul 
fără minge, de cele apărute în 
privința sincronizării acțiunilor 
liniei a Il-a (de mijloc) și a 
IlI-a, (ataci, ca și de prea pu
tinele reușite rezultate din in
terferența, în acțiune, a celor 
două linii.

Cu tabloul reușitelor dar. în 
special, cu acela al nereușitelor 
mereu în față, F.C. Bihor a în
ceput — din prima decadă a 
lui ianuarie — pregătirea nou
lui sezon. Momentul esențial al 
primei perioade l-a reprezentat 
efectuarea

butii, 
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Printre formațiile din eșalonul secund

PROGRESUL CREDE IN SANSA SA1

SI ÎN FORȚA SPIRITULUI DE ECHIPĂ, 5

Una din fruntașele seriei a 
Il-a a Diviziei B, Progresul 
București — echipă care a de
ținut multă vreme șefia clasa
mentului și care speră ea la 
sfîrșitul actualei ediții de cam
pionat să promoveze în primul 
eșalon fotbalistic — s-a pregă
tit în prima etapă a acestei 
perioade de iarnă, pînă la 27 
ianuarie, Ia Slănic Moldova. 
Aici, cuplul de antrenori D. 
Mateianu — D. Baboe a avut 
la dispoziție întreg efectivul de 
jucători pe care contează pen- 

și 
i — portari ; Condura- 

Mihai, Badea, Cosma,
— fundași ; St. Dumi- 
Petre, Neagu și Dumi-
— mijlocași ; I. Sandu, 
Dragu, Țevi, Turbalu

tru viitorul sezon i Giron 
Tichigiu 
che, FI 
Grama 
tru, V 
triu II 
Nignea, 
și Apostol — înaintași. Acestora

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 30 IANUARIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 941.949 lei.

EXTRAGEREA I : 18 63 59 
75 49 16 29 64 24.

EXTRAGEREA a Il-a : 52 72 
34 50 71 57 10 13 79.

Plata cîștigurilor de la aceas
tă tragere se va face astfel : 
în municipiul București de la 9 
februarie pînă la 30 martie 
1976 ; în tară de la 12 februa
rie pînă la 30 martie 1976 : 
prin mandate poștale începînd 
de la 12 februarie 1976.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 

20 IANUARIE 1976

FAZA I : Categoria 1 : 1 va
riantă 100% un autoturism Da
cia 1300 sau la alegere Skoda

S.100 și diferența pînă la 70.000 
lei în obiecte existente în ma
gazine : cat. 2 : 4,60 a 25.000 lei 
sau la alegere o excursie de 
două locuri în Grecia sau URSS 
sau R. D. Germană sau Turcia 
$i diferența în numerar : cat. 3: 
22,40 a 6.227 lei ; cat. 4 : 77,80 
a 1.793 lei : cat,. 5 : 198,50 a 
400 lei ; cat. 6 : 244,25 a 300 lei ; 
cat. 7 ; 344,10 a 200 lei ; cat. 8 : 
2.707,95 a 100 lei.

FAZA a Il-a : Categoria A : 
1 variantă 25% a 25.000 lei sau 
la alegere o excursie de două 
locuri în Grecia și diferența în 
numerar ; cat. *B  : 4,70 a 10.000 
lei sau la alegere o excursie de 
două locuri în URSS sau în R.D. 
Germană sau în Turcia și dife
rența în numerar ; cat. C : 13,55 
a 10.000 lei ; cat. D : 77,90 a 
3.822 lei ; cat. E : 1.127 a 100 k»;

Cîștigătorul autoturismului 
Dacia 1300 este participantul 
VIOREL SASU di» București.

li s-au mai adăugat Dumitriu 
III (I.C.S.I.M.) și Iatan (Flacă
ra roșie), ambii în curs de 
transfer. Lipsește, în schimb, 
din lot Ploscaru care, în pre
zent, își satisface stagiul mili
tar.

Programul echipei bucurește- 
ne cuprinde, în continuarea 
primei subperioade de pregăti
re (în cadru] căreia s-au efec
tuat la Slănic 21 de antrena
mente, accentul punîndu-se pe 
pregătirea fizică generală și 
tehnică) o a doua etapă, pînă 
la 8 februarie, cu un număr de 
16 antrenamente, la București, 
cu conținut fizic specific și teh- 
nico-tactic și, apoi, etapa pre- 
competitională pînă la 28 fe
bruarie, avînd ca principal o- 
biectiv omogenizarea echipei 
și dobîndirea formei sportive 
competiționale.

într-o discuție purtată cu 
antrenorul Viorel Mateianu, 
acesta aprecia că — în ciuda 
echilibrului de necontestat care 
există în seria a Il-a între 
formațiile cu pretenții la pro
movare în Divizia A — Pro
gresul are totuși prima șansă 
datorită experienței și maturi
tății în ansamblu a lotului, în 
momentul de față bine echili
brat valoric, ca și importante
lor acumulări tehnico-tactice 
realizate pînă acum. Aceeași 
convingere optimistă o împăr
tășesc și jucătorii, care după ce 
au tras învățămintele necesare 
din comportarea formației lor 
în turul campionatului, par să 
se fi trezit la realitate, înțelegînd 
că drumul către Divizia A pre
supune multă seriozitate în 
pregătire și în viața extraspor- 
tivă, modestie și, 
subordonarea

mai ales, 
unor presupuse 

veleități individuale intereselor 
colectivului. Pentru că, așa 
după cum spunea antrenorul 
V. Mateianu, Progresul a fost 
întotdeauna o formație care 
a trăit prin forța spiritului de 
echipă.

Mihai IONESCW

stațiunea Stîna de Vale. Pe o 
zăpadă care a atins, la un mo
ment dat, grosimi-record. cei 
29 de jucători (la primul lot a 
fost adăugat un pluton de opt 
componenți ai lotului de tine- 
ret-sperante) au lucrat cu multă 
tragere de inimă. într-o atmos
feră de bun moral, la înmaga-

ne s 
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F. C. 
tia e 
unei 
tru e 
unei
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Pornit din fata hotelului, plutonul Jiului se va... răsfira încet, încet spre marginile Orșovei, pentru 
a străbate traseele stabilite de antrenorul Ion lonescu Foto : S. BAKCSY

JIUL PETROȘANI LUCREAZĂ
PENTRU OBȚINEREA FORȚEI NECESARE
• Distribuiți în roluri noi, Mulțescu și Moldovan nu se vor mai... respinge!

CAMPIONATUL MONDIAL
PRIN PRISMA

PALMARESELOR DIN
Clasamentele grupelor europene

realizat de formațiile
cu

ULTIMII ANI
procentajul general

respective Intre 1973-75

în perioada de pregătire in 
care marea majoritate a echi
pelor noastre de Divizia A au 
preferat 
(Sinaia,

stațiunile montane 
Herculane, Sovata.
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ZIONARELE A
MA NOULUI SEZON
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Borsec etc.), Jiul Petroșani s-a 
decis pentru... Orșova. De ee 
tocmai Orșova, l-am întrebat 
pe antrenorul Jiului, Ion Io- 
nescu ? 
prompt, 
concludentă că prezența echipei 
pe malul lacului de acumulare 
al Porților de Fier nu s-a da
torat unui capriciu sau dorin
ței exprese de a face altfel de- 
cît toți ceilalți : 1. Pentru că, 
în aceste zile, clima Orșovei 
este asemănătoare cu aceea a 
întregii țări în lunile martie — 
aprilie (perioadă hotărîtoare 
pentru soarta echipei), fără ză
padă, cu timp frumos, cu mul
tă lumină. Orșova are și un 
relief foarte plăcut. Sint factori 
care-1 fac pe jucător să accep
te mai ușor efortul la care este 
supus ; 2. Pentru că la Orșova 
nefiind prezente și alte echipe, 
Jiul are la dispoziție un teren 
foarte bun. o sală de forță 
bine dotată cu aparatele nece
sare și munte.:, cît vezi cu o- 
chii ; 3. Pentru că și Orșova 
oferă condiții de cazare și ali
mentație corespunzătoare ; 4.
Pentru că în acest oraș jucăto
rii Jiului n-au găsit parteneri 
de escapade nocturne, cum s-a 
întâmplat prin alte părți, și ast
fel, după cum ne spune antre
norul Ion lonescu, „n-am fost 
obligat să iau nici o măsură 
disciplinară".

La Orșova, Jiul a poposit în 
18 ianuarie, propunîndu-și ca, 
pînă în ultima zi a lunii, să 
„străbată" un program de pre
gătire foarte intens. înviorării 
de dimineață, conducătorul teh
nic al Jiului i-a dat o tentă de 
veritabil antrenament. Vin a- 
poi orele rezervate îmbunătă
țirii rezistentei, forței, supleței. 
Iată cum a decurs antrenamen
tul din dimineața zilei cînd am 
fost prezenți în tabăra Jiului, 
antrenament care a durat nici 
mai mult nici mai puțin de 150 
de
45 
de 
cu

Răspunsul 
argumentat.

a venit 
dovadă

minute, fragmentate astfel : 
minute de exerciții Ia sala 
forță ; 4 X 1 200 m alergare 
pauze de 15 minute pauze

rezervate tehnicii indiv-Juale ;

TUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
Meciul va 
kruarie, pe 
la ora 11.

LA ORA- 
Se dispută 
ulger de 
C. Bihor", 

echipe (al
tor) — un 
de cîmp): 

ta II. F.C. 
). F.C. Bi- 
. Voința I 
I.U. I. Di- 
tle se dis- 
, pe dura- 
cîte 20 de 

reprize a

cea, și a 
zător, de
Au marcat : Diaconu (min. 2). 
respectiv Nucă (min. 31) și Palfi 
(min. 85). fP. Giornoiu — coresp.).

!EA — NI-
1—2 (1-1).
i Rm. Vil-

5 X 400 m cu 90 secunde pe 
400 m ; un joc 
timp de 20 de ___ I _ , ,
sfirșit, 2 X 400 m cu timp de 
circa 80 secunde pe 400 m. De 
subliniat faptul că alergările nu 
se fac în grup. Traseele stabi
lite sînt parcurse de jucători 
distanțați unul de altul din 20 
în 20 de metri. Antrenorul Jiu
lui a ajuns la concluzia că e 
mai bine așa, deoarece în grup 
se vorbește prea mult. Proce- 
dînd astfel se acționează, în- 
tr-o oarecare măsură, și pîr- 
ghia autoeducării, jucătorii de- 
zobișnuindu-se să mai comen
teze orice, oricum, oricind. Ziua 
de pregătire nu se termină 
cît în camerele hotelului, 
compania ganterelor ! Este 
antrenament benevol, dar 
care toți jucătorii Jiului (I. Ga
briel, Homan și Ștefan — por
tari, Niculescu, Tonca, Stocker, 
Rusu, Nițu și Leca — fundași, 
Toma G. Stan, Moldovan, Ște- 
fănescu — mijlocași, Sălăjan și 
Roznai — atacanți ; au absen
tat o perioadă de timp Stoica, 
Stoichiță și Covaci, aflati în e- 
xamene, și Mulțescu — operat) 
au ajuns să-l facă din CON
VINGERE. O dovadă în plus 
că „alb-negrii“ se străduiesc 
din răsputeri să evite pe viitor 
neplăcerile din prima parte a 
turului campionatului, cînd e- 
chipa nu se putea desprinde de 
pe ultimele locuri ale clasa
mentului. A fost o perioadă 
grea din viața Jiului, datorată 
unui lung șir de cauze, printre 
care s-au numărat : legitima
rea, în vară, a nu mai puțin de 
9 jucători, dintre care 5 au de-

de 7 contra 7, 
minute și, în

de- 
în 
un 
pe

venit titulari ; lipsa unor spatii 
de pregătire și mijloace de re
facere corespunzătoare ; nesin- 
cronizarea acțiunilor celor doi 
mijlocași din „ll"-le Jiului, 
Mulțescu și Moldovan. „Mulțes
cu și Moldovan m-au pus in 
fata unei probleme 
ușor de rezolvat — 
Orșova, antrenorul 
cu. Amîndoi sînt de 
loare, obișnuiți să acționeze pe 
aceeași zonă, sînt coordonatori 
ai jocului, au același profil 
psihologic. S-au... respins. A 
trebuit să caut, dintr-o mulți
me de soluții pe aceea care să 
convină la amîndoi și, în a- 
celași timp, cu rezultate bune 
pentru echipă. încercările s-au 
făcut din mers și abia înce- 
pind din a doua parte a turului 
cele două rotițe-cheie din an
grenajul echipei au început să 
funcționeze cu randament co
respunzător în noile lor posturi. 
Și, normal, rezultatele au fost 
cu totul altele decît 
primele 7—8 etape".

Perioada următoare, 
jocurilor de verificare 
toria Călan, Electroputere, 
C.F.R. Cluj-Napoca, tur-retur), 
așteptată cu mult mai multă 
plăcere de jucătorii Jiului, va 
constitui un bun prilej pentru 
echipa din Petroșani de a-și 
continua și desăvîrși procesul 
de disciplinare tactică conști
entă in cadrul concepției de 
joc preconizate, concepție în 
cadrul căreia rolurile lui Mul
țescu și Moldovan vor fi im
portante.

nu tocmai 
spunea, la 

Ion Iones- 
aceeași va-

cele din

aceea a
(cu Vic-

Laurențiu DUMITRESCU

Corespondență din Italia

JUVENTUS, VIRTUALA
LIDERĂ DE... IARNĂ

fost cîștigată, surprin- 
formația din Făgăraș, nț®.

Diaconu

PETROLUL MOINEȘTI — U- 
NIREA FOCȘANI 3—1 (2—0). Ivan, 
de două ori. și Mocănașu au în
scris pentru Petrolul. Fr.nici — 
pentru Unirea. (P. Harabagiu — 
coresp.)

* PREGĂTIRILE ARBITRILOR 
SIBIENI. Arbitrii din municipiul 
Sibiu și-au început, recent, pre
gătirile în vederea noului sezon 
competlțional. sub conducerea lui 
I. Banciu. Programul cunrinde'cîte 
trei antrenamente pe săptămînă. 
efectuate ia terenul Voința. Părti
cică 51 de . cavaler; ni fluierului" 
printre care șl cei din lotul re
publican. (Gh. Toplrceanu — co
resp. )\

Duminică, fotbalul italian 
(acest biet fotbal italian, care 
cu o „națională" completă ia 
lecții pină și de la o formație 
de club. Nisa) își va desemna 
campioana de iarnă a sezonului 
în curs. Nu există nici un du
biu — atît datorită poziției sale 
de lideră cit și faptului că va 
disputa ultimul joc al 
acasă, cu Perugia — că 
vor aparține campioanei „en ti
tre", Juventus.

Credem că ,,Juve“ își va păs
tra poziția de lideră, dat fiind 
și faptul că principala sa ur
măritoare, Torino, va susține 
meciul de duminică în deplasa
re. la Cesena, unde toate echi
pele au lăsat fie un punct, fie 
(cel mai adesea) pe amîndouă. 
Și trebuie să mai precizăm că 
Cesena este. în acest moment, 
formația care știe cel mai bine 
să aplice jocul 
urmare, pentru 
meci constituie
'os, în urma 

va întoarce cu 
ar putea să aspire în continu
are la obiectivul fascinant pen
tru ea. titlul de campioană.

Alte două fruntașe ale plasa
mentului se deplasează, 
na la Milano, unde va 
pe Inter (slăbită prin 
lui Mazzola și Fedele); 
rîndnl ei. Bologna nu-1 va avea 
pe 
va 
ranțele ech'nei locale de a 
ajunge în ,.B“ sînt încă 
se îndreaptă mai 
forma exc°’entă a 
va, în legătură cu 
lumea se întreabă 
este chemat in „squadra azzur- 
ra“.

turului 
laurii

Prin 
acest

modern.
Torino

un examen se- 
căruia. dacă se 
ambele puncte.

Bolog- 
întîlni 

absenta 
dar. la

Beîlugî, accidentat. Milan 
iuca la Cagliari, unde spe- 

nu 
vii și 

ales snre. 
lui Gigi Ri- 
cnre toată 
dn ce nu

in schimb, Napoli joacă 
să, dar într-un 
plăcut pentru 
vor încerca în 
să se detașeze 
convingătoare din ultimele eta
pe. Florentina, care a urcat și 
ea pe... creasta valului acestui 
campionat, se va deplasa la 
Verona. In programul etapei 
mai figurează meciurile Ascoli 
— Roma și Lazio — Como. Cu 
excepția Romei, toate celelalte 
trei echipe se află în lupta 
pentru evitarea retrogradării...

aca- 
prea 
care

moment nu 
„albaștri**,  
fața Sampdoriei 

de prestările ne-

CESARE TRENTINI
Bolotina. 30 ianuarie

Anul fotbalistic internațional 
1976 este deosebit de bogat în e- 
venimente. Ne referim, desigur, nu 
numai la fazele finale ale cam
pionatelor europene (seniori și 
tineret), la cele ale turneului o- 
limpic, ci și la meciurile din pre
liminariile campionatului mondial 
de fotbal, care vor începe în a- 
cest an și se vor încheia la 31 
decembrie 1977.

In rîndurile ce urmează, vom 
trece în revistă doar grupele eu
ropene, care vor desemna ma
joritatea echipelor calificate pen
tru turneul final din Argentina. 
Formațiile de pe continent cla
sate pe primul loc în grupele lor 
se califică direct (acestea fiind 
în număr de 8), iar cîștigătoarea 
grupei a 9-a va susține un meci 
de baraj cu formația clasată pe 
locul 3 în turneul sud-american. 
Prezentarea de față, pe grupe, o 
facem pe baza unor clasamente 
(fără golaveraj și puncte), care 
reflectă palmaresul echipelor res
pective din ultimii 3 ani. Ordi
nea echipelor în grupe nu res
pectă ierarhia valorică stabilită 
de F.I.F.A. la tragerea la sorți 
efectuată la Ciudad de Guatema
la, ci procentul realizat în întîl- 
nirile disputate în ultimii 3 ani. 
Acest procent figurează în ulti
ma coloană a clasamentelor. Este 
însă de remarcat faptul că, cu

2 : Protagoniste sînt.GRUPA
firește, echipele Angliei și Ita
liei. In 1973, italienii i-au învins 
pe englezi de două ori (1—0 pe 
.,Wembley" șl 2—o acasă !), ceea 
ce nu l-a împiedicat pe antreno
rul „azzurrilor". Fulvio 
dini, să declare : «De 
ceasta va fi foarte greu, 
avem echipa 
nu știm dacă 
timp..."

de atunci, 
> vom aveao

Bernar- 
data a- 
Nu mai 
și nici 

scurtîn

3 75%
5 66%

Italia 22 12
Anglia 30 15
Finlanda 16 2
Luxemburg 11 1

GRUPA 3 î Echipa R.

7
10
4 10 25% 
0 10 0,9%

mane pare favorită, cu
Austria este in ascensiune.

reprezentativei 
este, însă, 
uita cele

D. Ger- 
toate că 

An
trenorul reprezentativei R.D.G., 
Buschner, este, însă, precaut : 
„Nu vom uita cele 3 puncte 
pierdute in meciurile cu Islanda, 
din cadrul C. E., care ne-au adus 
eliminarea din ultima ediție a 
campionatului continental".

R. D. Germană
Austria
Turcia
Malta

42 24 10
20
15

6

luptăGRUPA 4 :
pasionantă între echipele

Se prevede o
Belgiei

cadrul campus 
1975, la Buda- 
închisă), înscrie

Fază din meciul Ungaria Austria (2—1). din 
natului european, desfășurat la 24 septembrie 
pesta. în imagine, Pusztai (in tricou de culoare 

golul victoriei
mici excepții (grupele 5, 7, 8)
ordinea valorică este identică cu 
cea stabilită de F.I.F.A.

Dar, înainte de a prezenta gru
pele, vom reproduce o declara
ție a antrenorului vest-german 
Helmut Schon, după părerea 
noastră destul de semnificativă, 
în ceea ce privește echilibrul de 
forțe din grupe și dificultatea 
calificării : „Noroc că reprezen
tativa R. F. Germania, a spus el, 
nu participă in preliminarii, de
oarece nu știm dacă cu actuala 
formație, aflată in remaniere, am 
putea obține obiectivul dorit. 
Cred, totuși, că pină In 1978 ne 
vom pune ’ echipa la punct și ne 
vom putea prezenta in mod ono
rabil, ca deținători ai titlului.

GRUPA 1 : în ultimii ani, Po
lonia, Portugalia și Danemarca 
nu s-au întîlnit între ele. Doar 
Portugalia a avut ca adversară 
echipa Ciprului, atît în 1970, în 

C. M., cînd a cîș- 
Și 1—0, 
cînd a

preliminariile 
tigat cu 4—0 
1976, în C. E.,
1—0 și 2—0.

Polonia 
Portugalia 
Danemarca
Cipru
Ziarul polonez ..

din Varșovia scria după tragerea 
la sorți : „După calculul hîrtiei, 
Polonia este favorită, dar să nil 
ne subestimăm adversarii... Ul
tima întîlnire cu Danemarca am 
pierdut-o cu 0—8 !... Este adevă
rat că de atunci au trecut 28 de 
ani î

cît și în 
învins cu

25 7
2 7
5 5
1 1

38
13
21
11

.Trybuna

6 75%
4 42%

11 30%
8 13% 

Ludu“

s-au întîlnit înși Olandei. Ele
1973 (0—0) și in 1975, cînd bel
gienii au ‘ '

Belgia 
Olanda 
Irlanda
Islanda
GRUPA

calificată ___  __ .
turneul final al C. M„ a mal eli
minat de două ori echipa Fran- 

aceeașl

învins cu 1—0.
9

16
8
1
Bulgariei,

15
30

de nord 19
14

4
7
3
3

2 73%
7 65%
8 50%

10 17%
5 : Echipa _ 

consecutiv de 4 ori în

țel, cu care a fost în 
grupă a preliminariilor !

Bulgaria 14 '
Franța 17 '
Irlanda 15 I
GRUPA 6 : Suedia se ___  _

nu are contracandidată. In ultimii 
ani, scandinavii n-au avut ea 
parteneră echipa Elveției, ci s-au 
întîlnit doar intre el: Suedia — 
Norvegia 2—1 și 3—1.

Suedia 
Elveția 
Norvegia
GRUPA 7:

C. M., Scoția

3 64%
6 50%
6 50%

I 4
; 5
> 3
pare că

Suedia

34
19
20

17
5
3

8 9 60% 
3 11 34%
2 15 20%
ediție a 
t Ceho-

ultima < 
eliminat _ 
în 1975, echipa

DE PRETUTINDENI
LA OSAKA meciul revanșă dintre selecționatele Japoniei și Bul

gariei s-a Încheiat la egalitate: 1—1 (0—0). In primul joc. la Tokio, 
fotbaliștii bulgari au obținut victoria cu 3—1.

ÎN CLASAMENTUL golgeterilor „Ghetei de aur". în frunte se află 
Irlandezul Bradley (Fin Harp) cu 20 goluri (16 meciuri), și olandezul 
Geels (Ajax Amsterdam), tot cu 20 goluri marcate în 18 meciuri. Ii 

rmeazâ: Dudu Georgescu (Dinamo București) — 19 (17), Bianchi 
(Reims) — 19 (20). Gallis (Kosice) — 18 (15), Posthumus (Lierse) — 
18 (20), Nene (Benfica Lisabona) — 17 (17) etc.

ECHIPA REAL MADRID a suferit cea de 
etape ! Fosta lideră ocupă locul 3 cu 24 p, 
C.F. Barcelona <24 p), în campionatul Spaniei.

FOSTUL ARBITRU internațional italian

La 
a 

slovacia ; totuși, ___ 
antrenorului Jezek a fost consi
derată cea mai 
tinent.

Cehoslovacia
Scoția 
Țara Galilor
GRUPA 8 : Trei

titlu : România, . ---------------
nia. Palmaresul general al echi
pei României este favorabil cu 
Iugoslavia (30 jocuri, 13 victorii, 
5 egale, 12 pierdute), în timp ce 
bilanțul cu Spania este egal (4 j, 
1 v, 2 e, 1 p). La ultima ediție a 
C. M., Iugoslavia a eliminat Spa
nia (1—0) în ' ' 
la Frankfurt

bună de pe con-

9 5 60%
6 11 50%

a 3-a înfrîngere după 
după Atletico (27 p)

18
Si

Concetto Lo Belio este 
propus să devină președintele federației italiene de... handbal.

CARE sîrt jucătorii cu cele mai multe meciuri susținute consecutiv 
în echipele reprezentative ? Pe primul loc se află fostul internațional 
austriac Hanappi (Rapid Viena), care a evoluat de 55 de ori fără în
trerupere în selecționata Austriei. El este urmat de Beckenbauer, care 
a jucat de 52 de ori consecutiv în reprezentativa R. F. Germania.

REPREZENTATIVA UNGARIEI va susține în această primăvară ur
mătoarele meciuri : la 17 februarie cu Iugoslavia, la 1 mai cu Elveția, 
La 22 mai cu Franța și la 12 iunie cu Austria. Acesta din urmă va fi 
cel de-al 500-lea joc al reprezentativei Ungariei.

ÎN FIECARE AN televiziunea vest-germană acordă un premiu jucă
torului care a marcat într-un an cel mai frumos gol. în 1975, premiul 
a fost acordai lui Fischer (Schalke 04), care a întrunit 289 598 de 
Vvturi din partea telespectatorilor. Golul premiat a fost marcat de 
Fischer, prin „foarfecă pe spate", în meciul cu Karlsruhe, la 27 sep
tembrie 1975.

24 10
28 11_____ ..
17 7 3 7 50% 

pretendente la 
Iugoslavia, Spa

meciul de baraj de 
pe Main (1974)

14
23
28

7 4 3 64% 
11 6 6 60%

9 13 6 55%
Echipa U.R.S.S. este 
în fața unor adver-

Spania
Iugoslavia 
România
GRUPA 9 :

net favorită, ... ___
sari mai puțin valoroși în ulti
mii ani. După cum se știe, cîști
gătoarea acestei grupe va mai sus
ține un baraj (tur-retur) 
echipă din America de Sud.

20 9 3
22 7 7
15 2 6

că fiecare grupă

cu o

U.R.S.S. 
Ungaria 
Grecia
Fără îndoială „ _

are una sau mai multe favorite, 
dar potrivit unei tradiții arhicu
noscute în competițiile fotbalisti
ce „outsiderii" pot avea de multe 
ori un cuvînt hotărîtor. Să aș
teptăm, deci, rezultatele, care vor 
fi în măsură să decidă.

Ion OCHSENFELD



Ca în orice alt domeniu de activitate și în 
mișcarea sportivă criteriul unic de apreciere a 
activității cuiva este cantitatea și calitatea 
muncii depuse, rezultatele obținute. Reierin- 
du-ne la sportul de performanță, trebuie să 
spunem că și aici, deși se lucrează cu sportivi 
— existind firesc o mare cantitate de subiecti
vism, de influențe perturbatorii greu previ
zibile — există metode și mijloace obiective 
de stabilire a sarcinilor antrenorilor, autorii 
principali ai planurilor fiind aproape în ex
clusivitate ei înșiși.

Există în mișcarea noastră sportivă, la toa
te nivelele, antrenori recunoscuți prin compe
tență și hărnicie, prin spiritul lor de creație, 
burii specialiști și pedagogi, ale căror calități 
se materializează în titlurile olimpice, mon
diale sau europene cucerite de 
mai există încă destui antrenori

elevii lor. 
numai cu

Dar 
nu-

mele, comozi, de o slabă profesionalitate, 
care n-au mai citit de ani de zile o lucrare 
de specialitate, care lasă să se piardă au
tentice talente și ai căror sportivi — sau e- 
chioe — duc o existență precară în campio
nate, incurcînd lumea și irosind importante 
mijloace materiale și bănești. Ceea ce e de 
neînțeles este faptul că ei au o viață dulce în 
diferite cluburi și asociații, iși încasează re
gulat retribuția, fără să fie întrebați : „Care 
este producția c’ ., tovarășe antrenor ?“ Ase
menea oameni întrețin adesea și o atmosferă 
necorespunzătoare, de concesii 
de practici nesportive, ilicite, în 
cu etica și echitatea socialistă.

lată de ce ne propunem să 
trebarea de 
nori, convinși

de tot felul, 
contradicție

adresăm în
moi sus unor asemenea antre- 
că nu vom fi singurii.

LA SECȚIA DE CANOTAJ S. G BACĂU

BANI (deocamdată) • •• APA SÎMBETEI
• O bază nautică-model lăsată în paragină 9 32 000 lei investiți în... nimic I

ACOLO UNDE OMUL
NU SFINȚEȘTE LOCUL...

Nu cu mulți ani în urmă, la 
S. C. Bacău lua ființă o secție 
de canotaj. Un lac frumos, ca
re invita la performante, un 
hangar cum și-ar fi dorit mul
te alte secții, cîteva schifuri de 
la federație și pasiunea antre- 
noarei Magda Plomaritis pro
miteau rezultate bune ; ba, 
chiar s-au și obținut cîteva. 
Dar iată că de doi ani secția a 
devenit doar o existență...

numit prof. Constantin Vrîn- 
ceanu. Dar mai există și alte 
cauze. Baza nautică a ajuns să 
arate deplorabil. Nu mai exis
tă îngrijitori (aceștia erau an
gajați de Consiliul popular), 
nici paznic. Bărcile și hangarul 
sînt deteriorate, marangoz nu 
figurează pe ștat...

— Ce știți despre bugetul 
alocat secției anul trecut ?

— A fost odată ...

— Am solicitat sprijinul cen
trului universitar, precum și pe 
cel al federației de specialitate. 
Sperăm ca lucrurile să se în
drepte. Clubul a hotărît, ca pri
mă măsură, amplasarea secției 
de radioamatorism la baza nau
tică. în acest fel va exista un 
paznic acolo, pentru că secția 
respectivă are paznic !

— Ce buget are secția pe a- 
nul in curs ?

— Tot 50 000 de lei.
Aici s-a încheiat dialogul.
Deci, banii s-au cheltuit, 

dar fără nici o finalitate sau, 
cum se mai spune, s-au dus... 
pe apa sîmbetei. Pe apă, pentru 
că e și vorba de un sport nau
tic, un sport care reușea aici, 
la Bacău, nu cu mulți ani în 
urmă, să cîștige teren. Acum 
totul trebuie luat de la capăt 
dar, credem noi, nu cu insta
larea secției de radioamatorism 
la baza nautică. E bun și paz
nicul, dar nu el asigură per
formanțele !...

Hori a ALEXANDRESCU

Am numit secția de scrimă 
a Școlii sportive din Timișoa
ra. Un antrenor cu o îndelun
gată activitate Alexandru Bru
ia n-a dat performanței (și a- 
ceasta cu ani in urmă) decît doi 
floretiști, pe Pordea și Heim, 
acum ia Politehnica, prezentă în 
Divizia A Este drept, a făcut 
unele eforturi de a se remarca 
— o echipă de floretă băieți a 
„mers" pînă în calificări, alta 
de floretă fete a încercat să se 
impună în campionatul de ti
neret, dar fără șanse, un flore- 
tist a ajuns în semifinalele 
.campionatului republican de ti
neret, pînă la 17 ani — dar i-a 
lipsit stăruința. perseverența. 
I-a lipsit — alt adevăr pe care 
nu-1 ocolim — și sprijinul ne
cesar unei afirmări firești, în- 
tr-un centru cu tradiție în 
scrimă. Ani de zile a lucrat în 
săli puțin primitoare (chiar și 
intr-un hangar !), la ore nepo
trivite, cu un material tehnic 
aflat cu mult sub cerințele per
formanței.

Dar atunci, în perioada de 
început a activității antrenoru
lui Bruja, și alți tehnicieni din 
scrimă n-au avut condiții mai 
bune. Și totuși au răzbit prin 
hățișul indiferenței unora, rea- 
lizîndu-și o bună parte din 
obiectivele propuse. Cîțl dintre 
iubitorii scrimei știu, de pildă, 
că ani de zile antrenorul eme
rit Alexandru Csipler, a lucrat 
la Satu Mare intr-un aparta
ment de locuit căruia — pentru 
a-i mări spațiul — i-a spart 
un perete ce despărțea două 
din camerele sale ? Nici astăzi, 
pentru cine are curiozitatea să 
vadă cum muncește tehnicianul 
care a trimis în loturile repre
zentative ale țării pe Ecaterina 
Stahl, Petru Kuki, Suzana Ar- 
deleanu. Ileana Jenei, Marcela 
Moldovan și Erwin Kerekes, ca 
să ne referim doar la scrimerli 
fruntași aflați în plină activi

tate competiționaiă, sala ..muș
chetarilor" din orașul de ' pe 
Someș nu face față cerințe.or 
și exigențelor scrimei moderne. 
Dai antrenorul Csipler a în
țeles foarte bine că „omui sfin
țește locul- și, trecînd peste 
..condiții" a ajuns să aducă n 
prim plan atîtea valori incon
testabile ' Ne amintim cuvintele 
rostite la recenta plenară a 
C.J.E.F.S. Satu Mare, care il 
recomandă, la cei peste 65 de 
ani ai săi (anul acesta, 50 
de ani de activitate pe planșe!) 
un mare pasionat, un om care 
se dăruiește din tot sufletul 
sportului îndrăgit...

Iată de ce rezultatele prea 
puțin convingătoare ale antre
norului Al. Bruja nemulțumesc. 
Mai trist este că în același 
oraș cu tradiție în scrimă (în 
floretă mai ales), nici celălalt 
antrenor care activează la Ti
mișoara, Otmar Feisthammei, 
de la Politehnica, nu aduce un 
aport vizibil performanței. E- 
chipa sa de floretă băieți este 
alcătuită — în afara lui Pordea 
și Heim — din trăgători de la 
Tg. Mureș, Ilenter și Zsach și 
unul de la... Satu Mare, Chiș. 
Antrenorul Feisthammei e re
tribuit cu ora, dar trebuie să 
răsplătească retribuția, dacă 
vrea să sfințească locul...

în cazul Politehnicii, o solu
ție : din echipa de floretă face 
parte, cum am precizat, și Mir
cea Chiș. Este scrimer de ca
tegoria I, a absolvit I.E.F.S. cu 
specializarea scrimă. Pentru ce 
n-ar activa, în principal, ca an
trenor, coiaborînd direct cu 
Bruja și Feisthammei ? Nu în
cape nici o discuție că, în ca
litate de tehnician, prof. Chiș 
ar putea ajuta scrima timișo
reană mult mai mult decît o 
face în prezent doar ca flore- 
tist...

Tiberiu STAMA

scriptică. De fapt, nu tocmai 
scriptică, pentru că în cursul 
sezonului 1975 a consumat 
32 000 lei, sumă ce nu poate fi 
trecută cu vederea, mai ales că 
pentru justificarea ei nu există 
nici un fel de rezultat.

în dorința de a afla ce se 
întîmplă cu respectiva secție, 
am luat legătura telefonică atît 
cu C.J.E.F.S. Bacău, cît și cu 
clubul tutelar. Iată, pe scurt, 
lucrurile aflate. Primul inter
locutor — prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S,. tov Mihai Grigoraș:

— Ce se întimplă cu secția 
de canotaj din orașul dv. ?

— Ne creează necazuri mari 
șl, fără nici un ocol, vă voi 
spune că sîntem nemulțumiți 
de activitatea și rezultatele ei.

— Care considerați că este 
cauza acestui regres ?

— în primul rînd fluctuația 
de antrenori. Acum e la rînd 
al patrulea. în 1975 am avut un 
antrenor timișorean, Tiberiu 
Thirri, care a ieșit, la pensie 
și a plecat. In locul lui a fost

— A fost de 50 000 lei, din
tre care s-au cheltuit 32 000...

★
Al doilea interlocutor — prof. 

Nicolae Vătafu, vicepreședinte
le S. C. Bacău. Dialogul nostru 
Începe cu aceleași întrebări și 
primește exact aceleași răspun
suri. Continuăm :

— Ce se întreprinde ?
— Antrenorul C. Vrînceanu a 

făcut recent o selecție, adunînd 
circa 20 de juniori care se află 
acum la pregătirile specifice de 
iarnă.

— Secția a dispus anul trecut 
de toate condițiile necesare 
pentru obținerea unor rezultate 
bune ?

— E greu de spus dacă a a- 
vut toate condițiile. Marangoz 
nu există nici acum, deși băr
cile sînt în majoritate stricate. 
Nu avem paznic la baza nauti
că și, fiind amplasată la peri
feria orașului, a fost lăsată 
cam la voia întîmplării.

— Ce măsuri concrete ați 
luat pentru redresare ?

„PETE ALBE“ PE
Atletismul românesc a pro

gresat vizibil în ultimii ani în 
unele probe chiar spectaculos. 
Iar dacă cel mai adesea crește
rea iese in evidentă printr-o 
performantă de excepție, prin- 
tr-un mănunchi de rezultate 
individuale sau la nivelul echi
pelor reprezentative, dacă — 
deci — în mod obișnuit numele 
sportivilor se leagă direct de 
progresul amintit, trebuie să 
recunoaștem că Ia bază se află 
munca antrenorilor, a tehnicie
nilor de toate categoriile, înce- 
pînd cu anonimul descoperitor 
de talente și terminînd cu spe
cialistul angrenat în pregătirea 
sportivului de valoare interna
țională.

Se poate spune, așadar, că 
antrenorii atletismului nostru 
lucrează mai mult și mai bine. 
Afirmația este valabilă pentru 
un mare număr de tehnicieni 
— mai vîrstnici, unii cu zeci 
de ani petrecut! pe marginea 
pistei, sau mai tineri, trecuți 
rapid peste perioada „acumu-

HARTA ATLETISMULUI ROMÂNESC

L
 luptătorii din (ara

noastră au obținut 
de-a lungul anilor 
rezultate prestigioase 

— medalii de aur, argint 
și bronz la Jocurile Olim
pice, campionate mondia
le și europene, balcaniade 
și alte competiții impor
tante. O contribuție de 
seamă și-au adus, firește, 
și antrenorii luptătorilor, 
acei oameni care, adesea, 
cu migală și trudă, din 
zori și pînă tîrziu în 
noapte, se află în sala de 
antrenamente. De numele 
unor antrenori ca I. Cor- 
neanu, I. Crîsnic, I. Cer
nea, D. Cuc, Gh. Șuteu 
ș.a. sînt legate numeroase 
performanțe ale luptători
lor noștri și, totodată, mari 
speranțe pentru confrun
tările olimpice de la Mont
real.

Sînt însă, din nefericire, 
și unii antrenori care la 
ora bilanțului trimestrial, 
semestrial, anual sau chiar 
al unei perioade mai în

delungate nu pot menționa 
nici măcar numele unui 
singur junior situat pe un 
loc 3 sau 4, sau 5 sau 
chiar 6, la finalele repu
blicane. Unul dintre acești

calitatea de antrenor. 
Mai mult, acum acest 
antrenor se află — în evi
dența federației — alături 
de tehnicieni cu cea mai 
înaltă categorie — I, pe

OM ANTRENOR DE LUPTE
CU VECHI STAGIU DE... ANONIMAT

I
I I t

antrenori este Victor Po
pescu, fost campion al 
țării de nenumărate ori, 
atît la lupte greco-romane 
cît și la libere. Pe bună 
dreptate, federația de spe
cialitate și-a îndreptat a- 
tenția spre Victor Popescu 
în momentul cînd acesta 

s-a retras din acti
vitatea competițio- 
nală, investindu-l 
— în urma îndepli
nirii formalităților 
de rigoare — cu

picior de egalitate cu an
trenorii care au echipe in 
Divizia A, care au desco
perit și pregătit sportivi 
pentru loturile reprezenta
tive ale țării, cu cei ce au 
primit — pentru merite 
deosebite — titlul de ,.an
trenor emerit”. Cu toate 
acestea, de peste 10 ani 
— timp în care a funcțio
nat ca antrenor la Urzi- 
ceni. Oltenița și, din 1972, 
la Focșani — Victor Popes
cu n-a făcut nimic pentru 
a justifica cei peste 2 000

de lei pe care-i primește 
lună de lună, nu ne-a o- 
ferit prilejul să consemnăm 
măcar un singur sportiv 
din secția sa evidențiat la 
vreo competiție oficială I...

Acum, cînd în toate sec
toarele de activitate se 
depun eforturi însuflețite 
pentru îndeplinirea măre
țelor sarcini ale noului cin
cinal, acum, cînd nume
roși sportivi și antrenori 
muncesc cu febrilitate pen
tru întrecerile olimpice, 
Victor Popescu continuă să 
se afle n total anonimat. 
Din cîte știm, federația de 
specialitate i-a atras aten
ția de nenumărate ori, l-a 
și sancționat, dar el își 
vede în liniște de ale sale. 
Cînd și cine îl va aduce 
pe Victor Pooescu în rîn- 
dul antrenorilor care se a 
chită cu cinste de obliga
țiile lor ? Poate colegiul 
central, poate Biroul fede
ral își vor spune, n ce'e din 
urmă, cuvîntul, mai ales 
că sînt și a'ți antrenori de 
a căror activitate nu s-a 
prea auzit more lucru, 
poete Victor Popescu și 
citii își vor potrivi pasul 
după cei din frunte...

Costin CHIRIAC

lării de experiență în profe
sie" — dar nu trebuie accep
tată la modul general. Sînt încă 
destui cei a căror contribuție 
la ridicarea atletismului româ
nesc este aproape nulă.

La sfîrșitul lui 1975, cu oca
zia consfătuiriii. anuale a ca
drelor tehnice din atletism, fe
derația a pus la dispoziția pax- 
ticipanților un buletin informa
tiv cuprinzînd lucrarea „încer
care de cunoaștere a activității 
profesorilor și antrenorilor" 
(n. n. din atletism), alcătuită 
de un colectiv condus de prof. 
D. Gîrleanu. antrenor federal, 
președintele colegiului central 
al antrenorilor. Este vorba de o 
încercare de clasificare a celor 
care lucrează în atletism, avînd 
la bază un criteriu unic : locu
rile ocupate de atleți Ia cam
pionatele republicane (seniori 
și juniori) din 1975. O condiție 
minimă — care a și stîrnit dis
cuții și chiar nemulțumiri din 
partea unora din antrenorii 
sportivilor de mare valoare 
făuritori ai prestigiului inter
național — semnificativă insă 
în înțelegerea activității marii 
majorități a tehnicienilor, un 
campionat, al juniorilor II de 
exemplu. acordind a priori 
șanse egale oricărui antrenor, 
ștacheta exigentei pregătirii u- 
nui junior de 15—16 ani pen
tru campionatele naționale ne- 
fiind totuși prea pretențioasă. 
Deși în clasamentul amintit 
s-au acordat puncte nu numai 
pentru clasarea în primii out, 
ci și pentru simpla îndeplinire 
a haremurilor fixate de fede
rație pentru campionatul respec
tiv (!), aproape 100 (o sută !) din 
cei 387 de antrenori clasificați 
au trecut în dreptul bilanțului 
cifra... 0 (zero). Mai pe româ
nește. aproape o sută din cei 
care trăiesc de pe urma atle
tismului. na trăiesc si pentru 
ci, nu an dat nimic intr-un an 
întreg. Și. mai mult, acest 
zero se extinde la nivelul „ac
tivității atletice" a unui întreg 
județ, cum este cazul Oltului, 
al Harghitei. Teleormanului sau 
Alba. Iar faptul că județe ca 
Gorj. Vran-ea. Suceava. Vas
lui. Ilfov. Vîlcea și Mureș reu
șesc să „adune" toate la un

loc, intr-un an întreg, puncte..; 
aproape cît județul Neamț 
vorbește de la sine despre ca
litatea muncii antrenorilor din 
unitățile atletice din județele 
respective.

Și un alt aspect ce se poate 
desprinde din lectura buletinu
lui federației : pe poziții deloc 
onorante găsim o serie de an
trenori care și-au dovedit, in
tr-un trecut nu prea îndepăr
tat. priceperea și — credem — 
pasiunea. Reprezintă, oare, cla
samentul tot ceea ce pot să dea 
specialiști ca Emil Drăgan (Ar
geș). Liviu Mereuță (Brașov), 
Eugen Lupșa (Timiș). Simion 
Blaga (Bacău). Xenolonte Bo
boc (Prahova). loan Vorovenci 
(Argeș), Liviu Preda. Dumitru 
Petrescu. Paul loan. Dumitru 
Buiac (București) și încă alții ?

Nutrim speranța că „petele 
albe" vor dispare de pe harra 
atletismului românesc cit de 
curînd și că întrebarea noastră 
își va afla răspunsul dorit în... 
clasamentul anului 1976 !

Vladimir MORARU

— Nu uitati ce v-am invitat, 
recuperați totul sub panou ! 

Desen de C. GEORGESCU



ETAPA A ll-a ÎN TURNEELE DIVIZIEI A DE VOLEI
La Cluj-Napoca și Timișoa

ra, turneele campionatelor Di
viziei A de volei au continuat 
cu partidele etapei a II-a. Du
pă cum ne relatează corespon
dentul nostru PETRU ARCAN, 
în jocul 
constată 
giditate, 
meroase _ 
dividuală. Cu 
ilor 
lina, 
sînt 
care

echipelor feminine se 
lipsă de vitalitate, ri- 

șablonism și nu- 
greșeli de tehnică in- 

excepția formați- 
Rapid și Pcnici- 

A 
pe 

eșalon, 
cîteva 

Busuioc 
Gheor-

Dinamo, I 
restul i 

departe < 
o cere 

îmbucurătoare, 
promovări ; 
(C.S.U. 
ghițoiu (Univ. Timișoara). Da
niela Deac. Anca Amariei. Car
men Sădeanu (,.U“ Cluj-Napo- 
cr

divizionarelor 
de valoarea 

primul 
totuși 

Georgeta 
Galați). Anca

■ebipele masculine, ne spu
nea arbitrul V. MORARU. ma
nifestă inconstanță pe parcursul 
meciurilor, alternind momente

de joc frumos, cu perioade în 
care prestațiile lor sînt de slab 
nivel. Multe dintre formații nu 
evoluează la nivelul arătat în 
campionatul trecut (Universita
tea Craiova, I.E.F.S., Politehni
ca Timișoara etc), în timp ce 
deținătoarea titlului, Dinamo, 
pare cam obosită, ca urmare a 
nerefacerii jucătorilor săi 
lot. In 
gătirea, 
pentru 
(blocaj) 
în linia 
tinuare

Iată
în etana a II-a a turneelor : 

Feminin : Știința Bacău — 
C.S.M. Sibiu 3—0 (9,8.9.), C.S.U. 
Galați — Olimpia București 
3—0 (1.13.7), Penicilina Iași — 
Universitatea Craiova 3—1 (12, 
—4. 14. 12). „U“ Cluj-Nanoca — 
Farul 1—3 (6. —8, —2. —10).

Masculin : Universitatea Cra
iova — Politehnica Timișoara

din 
ceea ce privește pre
se remarcă preocuparea 
apărarea în linia întîi 
și mai puțin pentru cea 
a doua, rămasă în con- 
o problemă.
rezultatele înregistrate

2—3 (15,7, — 6, —13, —13), Vi
itorul Bacău — Dinamo 1—3 
(11, —9, —5, —5), I.E.F.S. — 
Rapid 0—3 (—9, —9, —13), Trac
torul Brașov—C.S.U. Galați 1—3 
(—11, 15, —7, —9).

Programul următoarelor eta
pe : Feminin : simbătă : Farul
— Știința, Olimpia — Dinamo. 
I.E.F.S. — C.S.U., Univ Craio
va — „U“, C.S.M. — Rapid. 
Univ. Timișoara — Penicilina ; 
duminică : Penicilina 
limpia. Știința — „U“, 
Craiova — Univ. 
șoara, C.S.U. — C.S.M.. Dina
mo — I.E.F.S.. Rapid — Farul ; 
Masculin, simbătă : C.S.U. — 
I.E.F.S., Dinamo — Univ. Cra
iova. Exolorări — Viitorul, Ra
pid — Delta. Politehnica — 
,.U“. Steaua — Tractorul : du
minică : Explorări — Rapid. 
Viitorul — Univ. Craiova. Trac
torul — Politehnica. I.E.F.S. — 
Steaua, „U“ — Dinamo, Pelta
— C.S.U.

- O- 
Univ.
Timi-

PENTRU REDRESAREA VOLEIULUI
(Urmare din pag. 1)

ve de cadre, prin organiza
rea la un înalt nivel de exi
gență a activității în toate e- 
șaloanele

— Ați spus, tovarășe pre- 
—-i:—-■ — federația și-a

precădere a- 
loturilor re- 

Și. totuși, e- 
naționale

în

ședințe, că 
îndreptat cu 
tenția asupra 
prezentative. 
chipele noastre 
n-au obținut rezultate deo
sebite...

— Si am precizat că a fost 
o greșeală 1 Fiindcă, dacă nu 
s-ar fi concentrat atenția 
numai asupra unui grup res- 
trîns de jucători sau jucătoare, 
loturile ar fi dispus de o bază 
de selecție cuprinzătoare, de 
mai multe elemente de va
loare. îndeosebi pe posturile 
deficitare, cum ar fi cel de 
coordonator. Aceasta nu mă 
împiedică să afirm totuși că în 
actualele nuclee ale reprezen
tativelor avem jucători capa
bili de performanțe remarca
bile. Dar rezultatele modeste 
s-au datorat mai' degrabă slabei 
pregătiri tehnico-tactice și 
psihice, deficiențele princi
pale constînd în absența crite
riilor științifice de apreciere 
a modalităților și momentului 
de atingere a vîrfului formei 
sportive, lipsa de tact peda
gogic a antrenorilor, neacorda- 
rea atenției cuvenite laturii 
psihice a pregătirii (în cazul 
echipei masculine), rezumarea 
la un lot prea mie și, ca 
urmare, atitudinile de vedetism 
și de neglijare a pregătirii 
(în cazul lotului feminin).

— Biroul federal, pe care 
îl conduceți, a holărît sanc
țiuni împotriva unora dintre 
jucători și jucătoare din 
toate loturile. Nu credeți 
că cel puțin unele sînt dis
cutabile ?

— Aceste măsuri au urmă
rit sancționarea unor compor
tări nesatisfăcătoare în ulti
mele întîlniri decisive t fie 
prestări sub posibilități, fie 
atitudini necorespunzătoare ca
re au 
țațelor, 
ționată 
ducerea 
cinile 
Ie apreciez ca meritate, juste 
și în același timp educative 
pentru jucătorii tineri. ~ 
gur. Biroul federal nu se va 
opri la aceste măsuri, 
analiza temeinic cauzele 
ației 
treaga 
si. cu 
C.N.E.F.S..
tinuare 
nătățirea muncii

— ldeea de a se trans
forma Divizia B în cam
pionat de tineret cu jucă
tori sub 22 de ani a ridi
cat o serie de întrebări. 
Care este utilitatea ei 
momentul de față ?

— Măsura a fost luată, după 
consultarea prealabilă a conduce
rii C.N.E.F.S., în intenția de a 
se facilita promovarea tinere
tului în eșalonul secund, de a 
se crea o valoroasă rezervă 
de elemente. îmi dau seama 
că ea prezintă și serioase in
conveniente De pildă, ce se 
va întîmpla cu jucătorii de 
peste 22 de ani ai echipelor ăe 
Divizia A care retrogradează ? 
Dar cu aceste echipe care nu 
vor mai avea jucători pentru... 
Divizia secundă? Dar cu stu
denții care trec de vîrsta li
mită, dar mai sînt legați încă 
2—3 ani de facultate ? Vor re
nunța să mai facă sport pen
tru că n-au echipă de A în 
localitate ? Rezultatul aplicării 
acestei măsuri 
zițiile care au 
pierderea i 
jucători, 
trebui să 
venientele 
să caute 
corespundă 
promovări 
tineretului.
tare a pierderilor...

— Nouă ni se pare că 
cel dinții și mai important 
inconvenient derivă, in 
condițiile actuale, din sem
nul de întrebare care pla
nează asupra existenței 
multora dintre divizionarele 
B... Pentru că ne-am re
ferit la măsuri, am dori să 
ne spuneți care este partea 
de vină a Biroului federal 
pentru situația nesatisfă
cătoare din voleiul nostru...

— Multe din neajunsurile exis
tente sînt și o consecință a 
atitudinilor concesive ale Bi
roului federal, care nu întot-

cu toate opo- 
apărut ar fi 

unui număr mare de 
Birou] federal va 
analizeze și incon- 
acestei măsuri și 

m idalități care să 
i atît necesității unei 

mai lesnicioase a 
cît și celei de evi-

deauna s-a impus cu energie. 
Deși în organul de conducere 
a federației există mulți spe
cialiști — unii recunoscuți 
pentru competența lor — și de 
la care ne așteptam la un 
aport mai mare, nu toți s-au 
implicat cu toată răspunderea 
în problemele care frămîntă 
voleiul în ultimii ani. De a- 
semenea, unii specialiști anga
jați ai federației n-au fost fo
losiți în mod eficient. Prin 
sarcinile care le-au fost distri
buite li s-au limitat posibili
tățile de îndrumare și control 
la cluburi și secții. Totodată, 
n-a fost acordată atenția cu
venită unor sugestii și păreri 
(multe primind confirmarea 
practicii) care nu concordau cu 
cele ale membrilor Biroului 
federal. Mă refer îndeosebi la 
acele opinii privind sistemul 
competițional sau concepția de 
joc. Pe viitor va trebui să 
ținem un contact mai strîns cu 
conducerile echipelor divizio
nare... Firește, răspunderea 
pentru situația în care se află 
voleiul revine atît federației ca 
for diriguitor, cît și — mai 
ales — tehnicienilor din sec
țiile de performanță. Dar nu 
pot să nu apreciez că, în con
dițiile în care se cunoșteau 
greutățile voleiului. aparatul 
tehnic de specialitate al 
C.N.E.F.S. trebuia să intervină 
ferm pentru eliminarea defici
ențelor. Conștienți de impor
tanta sarcină care ne revine în 
redresarea acestui sport, pre
cum și de datoria de a depune 
toate eforturile pentru a trans
pune în viață indicațiile de 
partid privitoare la activitatea 
sportivă, vom face tot posi
bilul ca, împreună cu toți ac
tiviștii noștri și cu sprijinul 
pe care-I vom primi de la con
ducerea mișcării sportive, să 
contribuim la îndreptarea situ
ației necorespunzătoare actu
ale...

LIANA CARDAS SI VICTOR SOTIRESCU 
CAMPIONI ABSOLUTI

M. CIUC, 30 (prin telefon).
Ultimele probe ale poliatlonu- 
lui s-au desfășurat vineri în- 
tr-un splendid cadru de iarnă, 
la o temperatură de minus 7 
grade și pe un timp fără vînt. 
Concurenții (20 de băieți și 12 
fete) au beneficiat de condiții 
superioare de concurs față de 
reuniunea anterioară. Din nou, 
marele favorit Vasile Coroș 
(I.E.F.S. Buc.) — care în pro
ba anterioară de 500 m... în- 
genunchiase la start și a pierdut 
în fața clujeanului Gheorghe 
Pîrv _  a fost învins și în
cursa de 1 500 m de veteranul 
Victor Sotirescu (Dinamo Bra
șov) în evidentă ascensiune de 
formă. învingător pentru a 
doua oară (cîștigase cu o zi 
înainte și cursa ne 5 000 m) și 
sosind pe locul secund la fond, 
V. Sotirescu (antrenor Ernest 
Ulrich) și-a recucerit, la 31 de 
ani, titlul de campion absolut 
al țării.

O campioană merituoasă dar 
la 20 de ani, mureșeanca Liana 
Cardaș (antrenor Carol Gall) a 
terminat primul ei mare polia- 
tlon, cîștigînd trei din cele pa
tru probe.

REZULTATE TEHNICE — 
FETE 1 000 m : 1. Liana Cardaș 
(Mureșul Tg. Mureș) 1:43,6, 2. 
Eva Szigeti (S.C.M. Ciuc) 1:46,1, 
3. Agnes Rusz (S.C.M. Ciuc) 
1:46,4; 3 000 m: 1. Liana Car- 
das 5:52,6, 2. Magdolna Buzaș 
(S.C.M. Ciuc) 5:53.7, 3. Agnes 
Rusz 5:55,9. Clasament general: 
1. Liana Cardaș 221,499 p — 
campioană absolută, 2. Agnes 
Rusz 223.782 p, 3. Magda Szolosi 
(Dinamo Brașov) 227,766 p, 4. 
Eva Szigeti 228,832 p, 5. Mag
dolna Buzaș 229,800 p. BĂIEȚI 
— 1 500 m : 1 V. Sotirescu (Di
namo Brasov) 2:20.0, 2. V, Co
roș (I.E.F.S.) 2:21,7. 3. A. Er
delyi (Dinamo Brașov) 2:24,6 ; 
10 000 m : 1. A. Erdelyi 18:21,2,

LI PATINAJ VITEZĂ
2. V. Sotirescu 18:37,6, 3. V. 
Coroș 18:51.3. Clasament gene
ral t t. V. Sotirescu 203,436 p 
— campion absolut. 2. V. Coros 
205.528 p, 3. A. Erdelyi 206,490, p, 
4 A. Ciobanu (I.E.F.S.) 209,713 
p, 5. L. Czimbalmos (I.E.F.S.) 
215.985 p.

Traian IOANITESCU

BOURII flllWIASI
AU EVOIIIAT IA SIBIU

SIBIU, 30 (prin 
tinișul a devenit 
al boxerilor pentru efectuarea 
pregătirilor de iarnă. Ca In 
fiecare an. la sfîrșitul perioa
dei de antrenament pugiliștii 
noștri fruntași an luat parte și 
de data aceasta la o gală de
monstrativă. organizată în sala 
Școlii sportive din Sibiu. Re
uniunea a fost urmărită cu viu 
interes de aproape 1000 de 
spectatori care au aplaudat e- 
voluțiile unor boxeri a căror 
faimă a depășit de mult gra
nițele țării t 
Alee Năstac, 
eseu etc. Cea 
tîlnire a fost 
briei Pometcu 
chină, care a 
devărat meci . .
evoluat perechile : F. Ibrahim 
— N Robu, G. Gruescu — I. 
Enache, M. Tone — I. Lungu, 
C. Cuțov — V. Zilberman, V. 
Didea — A. Năstac, M. Vrîn- 
ceanu — C. Lovas (Sibiu), C. 
Dafinoiu — D. Butnaru (Sibiu), 
Al. Turei — Gh. Niță (Sibiu), A. 
Cozma — D. Cercel (Sibiu), S. 
Cuțov — M. Olaru (Sibiu)

Hie IONESCU — coresp.

telefon). Păl- 
locul preferat

Simion Cuțov, 
Constantin Gru- 
mai disputată în- 
aceea dintre Ga- 
și Gheorghe Cio- 
constituit un a- 
de selecție. Au

Ultima etapă a campionatului de baschet feminin
ÎN MECI DERBY: I. E. F. S RAPID

impietat asupra rezul- 
Tot astfel a fost sanc- 
ușurința cu care con- 
tehnieă a abordat sar- 
încredințate. Personal

Deși-

cj va 
situ- 

nemulțumitoare din in
activitate voleibalistică 

ajutorul conducerii 
va stabili în con- 

măsuri pentru îmbu-

STIRI DIN POLO»

București.

Ediția 1976 a campionatului 
national de polo va începe mult 
mai devreme ca în alți ani. Cele 
6 echipe din grupa A. Rapid 
București. Dinamo
vointa Clui-Napoca. Progresul 
București. C.N.U. București si 
Crisul Oradea, se vor întrece in 
cadrul unui prim turneu pro
gramat între 25 si 29 
ne m bazinul Floreasca 
pit’’ă.

• 'Mîine va avea loc 
rr- ’■) oficială a bazinului aeo- 
n<":t din Hunedoara (25'16 m). 
Cu acest prilej va avea loc și 
o d"monstratie a lotului olim
pic de polo.

** Reprezentativa Iranului 
ca oană a Asiei, calificată 
pentru turneul final al J. O. de 
la Montreal, va vizita România 
în cursul lunii februarie pentru 
o pregătire comună cu formația 
tării noastre.

februa- 
din Ca-

inau£ții-

Cu intilnirile programate azi 
și miine. se încheie ediția a 
27-a a campionatului republican 
de baschet
— virtuală 
Campioana 
în această 
ția clasată 
tual) pe locul secund : Rapid. 
Singurele meciuri care mai pot 
influenta clasamentul sînt Vo
ința București — Sănătatea 
Ploiești și Progresul București
— C.S.U. Tg. Mureș. Rezultate
le lor decid echipele retrogra
date.

La băieți, o etapă din care 
se desprind partidele I.C.E.D.— 
Universitatea Timișoara 
I.E.F.S. — Farul Constanta.

Programul complet (intre 
paranteze, locul în clasament): 
FEMININ GRUPA 1—6 : Ra
pid (2) — I.E.F.S. (1) — în me
ciurile precedente : 60—77,
67—76. 65—71 ; Universitatea

feminin (cu victoria 
—a echipei I.E.F.S.).

României întîlnește 
ultimă etapă forma- 

(dc asemenea vir-

Si

Timișoara (5) 
București (3) : 
58—71;
sitatea 
81—61, 
C.S.U. 
radea
77 : Progresul București (11) — 
C.S.U. Tg. Mureș (12) : 68—51, 
65—59. 68—63 ; Voința Bucu
rești (9) — Sănătatea Ploiești 
(10) : 60—78, 57—63, 87—72 ;
MASCULIN : Politehnica Iași
(10) — Steaua (1) : 61—86,
58—113 ; Rapid (5) — A. S. Ar
mata București (12) : 59—57, 
75—52 ; I.C.E.D. (7) — Univer
sitatea Timișoara (3) : 45—51,
64— 62 ; Politehnica București
(11) — Dinamo (2) ; 67—100.
65— 106 ; I.E.F.S. (9) — Farul
(6) : 78—102, 83—92.

Meciurile Universitatea Cluj- 
Napoca (4)
(8) ; 72—71, 64—73 — 
disputa luni și marți.

— Politehnica
44—61, 56—59, 

Olimpia (4) — Univer- 
Cluj-Napoca (6) : 67—66,
54—82 ; GRUPA 7—12 :
Galati (8) — Crișul O- 
(7) : 65—64, 51—58, 58 —

C.S.U. Brașov 
se vor

Z”Xmul ăsta nu stă nu mă duc. Pină la federală, ci și cu... a- cu ceilalți tovarăși,
i 1 o clipă, cît e Olimpiadă e focul pe leasa inimii ei, fede și...

ziulica de mare noi. Ei, dar parcă nu rația de gimnastică — ...ați făcut-o !
și nu l-am au știi ? ! și le urmează pe a- — Am I

zit niciodată văietîn- — Păi. dacă ai ie- mîndouă. „liber și ne- — Care a fost cea
du-se că a dat în 
brînci. Deunăzi cobo
ra cu brațele pline, 
ca atitea ori. cu fișe, 
cu dosare, cu stegu- 
lete și carnete. cu 
creioane colorate și 
cîte se mai cer la un 
concurs de gimnas
tică.

— încotro. 
Feri ?

— La „23“...
— Concurs ? Că nu 

scrie in ..Sportul"...
— Antrenament.
— Și bagajul ? Din 

reflex ?
— Nu. e ca la con

curs I Un soi de re
petiție. cu note mici, 
să nu creadă fetele 
că...

Arunc o vorbă :
— Cînd mergi 

dihnă. nea Feri
— După... Că. 

atunci, cui 
nește ?

— Nu. nea 
Ziceam de... 
Mai ai vreo 
șase ani ?

— Ahăăă. să fii du
mneata sănătos ! Am 
ieșit acum cinci luni.

— Păi nu te duci 
pe Crișuri. să dai ia- 
ma-n mrene ? Sau 
e-nchis pescuitul ?

— Și să nu fie, tot

nea

șit la pensie ?
— E totuna 1 Doar 

că-mi vin banii aca
să. direct la... respon
sabilă. Acum parcă 
am mai mult timp de 
muncă.

— Activist volun
tar ?

— Răspunzător, cot 
la cot cu tovarășii din 
federație. Și mă

silit de nimeni". în 
fiece oră de răgaz, să 
care tricouri, cupe, 
antrenori. rechizite 
de concurs, ba și a- 
parate de gimnastică, 
cum era cazul atunci, 
cu... o capră.

Avem același drum, 
așa că sînt invitat în 
mașinută. fiindcă „e 
loc. berechet 1“

satisfacție ? 
spun 
1954

pe 
locul 
mon

mai mare
- Ti-o 

prima: în 
IV. cu fetele, la 
diale. la Roma.

— Și insatisfacție ?
— Tn 1958 am fost 

sancționat cînd fetele 
au cîștigat medalia 
de bronz la campio
natele mondiale, pri
ma din istoria gim-

CÎND PASIUNEA NU ARE VÎRSTĂ...

îi

la o- 
?
pină 
tih-

Feri 1 
pensie... 

cinci-

bucur că tovarășul 
Vieru. secretarul 
neral, și ceilalți, mă 
consideră la fel.

— Cînd îmi poves
tești și mie din viața 
dumitale de. 
tă-mă. vechi 
sportiv ?

— Cînd o 
Acum 

bolidul, 
arătă în 
masinuta 
o bărcuță. a

Simio-

ee-

iar- 
activist

fi 
mă

vre- 
aș-me. 

teaptă...
Și-mi 

intrării 
Sie. cit 
profesorului 
nescu, cel care, cind 
a zis „da“ la Sfat, a 
înțeles că se leagă nu 
numai cu aleasa ini
mii sale, antrenoarea

tata 
ro-

— Cînd ai început, 
nea Feri 1

— In ’45. la Bistri
ța. cînd s-a 
O.S.P.-uI.

— Și cu 
tica ?

— In 1949
adus în „centrală". Mi 
s-a încredințat îndru
marea unor sporturi, 
cu indicație priorita
ră gimnastica. Am 
căutat-o în tot sediul 
dar... n-am găsit ni
mic. afară de un re
gistru în care erau 
trecute numele unor 
gimnaști mai de de
mult. Am pus mina.

înfiintat

gimnas-

am fost

nasticii noastre Ia a- 
ceastă competiție 1_  •> ;

— Să 
gem... 
mi-a produs-o nu atît 
sancțiunea, cît rata
rea unui loc și mai 
bun oe podium. Că 
se putea ! Să știi însă 
că am fost premiat și 
decorat in mai multe 
rinduri. evidențiat în 
organizația noastră de 
partid.

— O ispravă, mai 
acătării ?

— Cînd l-am con
vins oe Bcla Karoly 
să plece de Ia Petro
șani. Ia liceul special

din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej...

— Secretul succese
lor gimnasticii 7

— Spiritul de echi
pă. oameni care se 
uită pe ceas numai la 
dozarea efortului și 
care știu să educe la 
gimnaști. de mici, 
convingerea că fără o 
muncă exemplară, din 
inimă, se poate reali
za cîte ceva, dar nu 
marele succes. Si mai 
au ceva : nu copiază, 
creează...

— Deci, de 30 de 
ani în sport, tovară
șe Francisc Lovi...

— Un ziarist mi-a 
spus că pot adăuga 
trei ani și zece luni, 
cu simbetele și 
nicile petrecute 
la de concurs...

— O dorință
— Să merg

dumi- 
în sa-

£

ne înțele- 
Insatisfacția

?
și 

la o Olimpiadă... 
nu mă grăbesc, 
încă destul de tînăr. 
Dar. spune-mi, 
cumva vrei să... ?

— Ba vreau...
— In ce mă priveș

te, e prea devreme... 
îți dau eu 
mai interesanți. 
ar fi bine să zici 
despre...

După care 
spus că pescuitul la 
copcă nu e „fair- 
play". că peștele tre
buie să-l cauți cît e 
rîu' de lung...

Mircea COSTEA

eu 
Dar 
sînt

nu

subiecți 
Uite, 
ceva

mi-a



NATALIA ANDREI
SI GHEODGHE GHIPO
IUVINGĂTOltl H IJ3U1PISTA

a concursului 
la Budapesta

în ziua a doua 
atletic de sală de 
sportivii români au obținut do
uă victorii, cîștigînd cursele de 
1 500 m. Natalia Andrei a do
minat autoritar proba. învin- 
gînd confortabil in 4:17.6 pe 
Vasilina Amzina (Bulgaria) 
4:22,9 și pe maghiara Borbala 
Csipan (4:24,6). Gheorghe Ghi- 
pu a terminat primul in 3:45,6, 
înaintea 
3:46,2 și 
3:47.5.

Alte
60 m: Hannermann 
7.14 (record mondial). 
Toth (Ungaria) 54.6, 
Matay (Ungaria) 1.81 
culin: 60 mg: Pisici (Iugoslavia) 
7,80, 400 m: Alebici (Iugoslavia) 
48,2, greutate: Kioșev (Bulgaria) 
19,05 m.

lui Zinka (Ungaria) 
Savici (Iugoslavia)

rezultate : feminin :
(R.D.G.) 

400 m: 
înălțime: 
m. mas-

12 CURSE ÎN PROGRAMUL
C. M. DE MOTOCICLISM
A fost definitivat calendarul 

campionatului mondial de mo- 
tociclism — ediția 1976. In pro
gramul campionatului figurea
ză 12 curse, printre care „Ma
rile Premii" de la Le Mans (15 
aprilie), Salzburg (2 mai), Opa- 
tija (23 mai), Assen — Olanda 
(26 iunie), Imatra — Finlanda 
(30 iulie), Brno (22 august) și 

Nurburgring (29 august).

DIVIZIA A
(Urmare din pag. I)

tori la combinațiile în viteză 
ale bucureștenilor. cedează pe 
toate planurile. Scorul ia pro
porții și. probabil, în final di
ferența ar fi fost și mai mare 
dacă Gațu și colegii săi n-ar fi 
oprit la un moment dat „mo
toarele". Principalii realizatori : 
Tudosie 6, Kicsid 5, Stockl 5, — 
Steaua, Palko 5. Au arbitrat bi
ne v. Erhan și D. Purică (Plo
iești) .

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— DINAMO BRAȘOV 21—23. 
Mai omogenă, echipa brașovea- 
nă a cîștigat pe merit. Princi
palii realizatori : Nicolescu 10
— Dinamo. Cristianu 6.
DINAMO BUCUREȘTI - A.S.A. 

TG. MUREȘ 31—10. Meci fără 
istoric, dominat de dinamoviști 
din primul și pină în ultimul 
minut,, Cele mai multe goluri : 
Dan Marin 6. Cosma 5 — Di
namo. Bucioacă 3. Vintilescu 3.

ȘTIINȚA BACĂU — PETRO
LUL TELEAJEN 23—15. Victo
rie mult mai comodă decît o 
arată rezultatul final. Prin
cipalii realizatori : Deacu 10, 
Eftene 5 — Știința. Pogăceanu 
6 — Petrolul.

//CUPA DE CRISTAL"
(Urmare din pag. I)

noastră, ca, de altfel, a orică
rui iubitor de atletism este ca 
și atunci să avem dificultăți 
în alegerea laureaților. iar în
tre candidații la onoruri să în- 
tîlnim numele cît mai multor 
atleți români ! Să așteptăm, 
așadar, cele două zile ale fes
tivalului atletic care se anunță 
deosebit de promițător.

RECORDURILE 
COMPETIȚIEI

MASCULIN
60 m: 6,4 Zenon Nowosz (Polonia) 

1974; Dorel Cristudor 1974
60 mg: 7,6 Miroslaw Wodzynski 

(Polonia) 1972
lungime; 7,80 m Valeriu Jurcă

1971
înălțime: 2,16 m Șerban loan 1974 
triplusalt: 16,85 m Carol Corbu

1972
prăjină: 5,35 m Wolfgang Nordwig 

(R. D. Germană) 1972
greutate : 19,30 m Nikola Hristov 

(Bulgaria) 1975
FEMININ

G0 m: 7,1 Renate Hoser (R. D. Ger
mană) 1974

60 mg: 8.0 Valeria Ștefăncscu 1974 
lungime: 6.49 m Viorica Viscopo- 

leanu 1972
înălțime: 1,«8 m Rosemarie Wit- 

schas-Ackermann (R. D. Germa
nă) 1974

greutate: 20,49 m Helena Fibinge- 
rova (Cehoslovacia) 1975

*) — Toate rezultatele la aler
gări au fost înregistrate manual.

ÎNAINTEA STABTVLH1 „OLIMPIADEI ALBE
© Ultimele pregătiri, in autentic decar de iarnă ® In prolog - sesiunea c.l.o.

ATENA, 
Olympia a 
ce va arde 
Flacăra olimpică a fost transportată apoi de ștafete pină la 
aeroportul Andravida, de unde a plecat ne calea aerului spre 

a 
Comitetului olimpic din Gre- 
a fost predată organizațiilor

30 (Agerpres). — Cu prilejul unei festivități, la 
fost aprinsă vineri la amiază flacăra olimpică, 
in cursul desfășurării Jocurilor de la Innsbruck.

Atena. In continuarea călătoriei sale, flacăra olimpică 
fost purtată de o delegație a 
cia și a ajuns la Viena, unde 
sportive austriece.

Cu numai cîteva zile înainte 
de startul Jocurilor Olimpice de 
iarnă Innsbruck-ul cunoaște fe
bra ultimelor pregătiri. După 
cum se știe, ceremonia âe des
chidere este programată 
miercuri 4 februarie, ora 14,30 
(ora locală) pe stadionul de 
iarnă de la Bergisel, acolo unde 
întrecerile vor trăi și ultimele 
secvențe, oferite de săritorii de 
la trambulina mare, la 15 fe
bruarie.

între timp, mai grăbiți parcă 
decît concurenții, dar urmînd 
cu strictețe programul fixat 
dinainte, în orașul olimpic își 
vor începe luni activitatea 
participanții la sesiunea Comi
tetului Internațional Olimpic, în 
frunte cu lornul Killanin, preșe
dintele C.I.O. Ei sînt întîmpi- 
nați la sosire de un au
tentic peisaj de iarnă, căci la 
Innsbruck o nouă pătură de 
zăpadă s-a așternut peste cea 
căzută în urmă cu cîteva zile, 
ceea ce permite organizatorilor

LA HANDBAL
„U“ BUCUREȘTI — C.S.M. 

BORZEȘTI 23—19. Ambele for
mații au luptat cu multă ambi
ție pentru victorie. Studenții au 
condus majoritatea timpului. 
După pauză, mai ales, viteza și 
subtilitatea combinațiilor bucu
reștenilor le-au adus acestora o 
meritată victorie. Cele mai 
multe goluri : Durau 8, Stanciu 
4 — „U“, Badea 7, Gr. Berbe- 
caru 6 — C.S.M.

„U“ CLUJ-NAPOCA — C.S.U. 
GALAȚI 19—19. Unul dintre ce
le mai echilibrate jocuri ale a- 
cestei penultime etape. La în
ceput, inițiativa au avut-o stu
denții clujeni care, mai produc
tivi în atac, au condus cu : 7—4 
(min. 17), 9—6 (min. 26), 11—8 
(min. 28). în repriza secundă, 
din momentul în care principa
lul realizator al lui „U“, Vasile 
Avram, a fost marcat „om la 
om", formația gălățeană a pu
tut răsturna raportul de forțe, 
egalînd în min. 35 (13—13). Me
ciul a avut un final cu 
culoase schimbări de 
Principalii realizatori : Jurcă 6, 
Bota și Avram cîte 5 — „U“, 
Văduva 5. Hornea 4 — C.S.U.

specta- 
situații-

AFIRMĂRI FEMININE
In sport, „Anul interna

țional al femeii" s-a în
cheiat cu o nouă afirmare 
a elementului feminin, de 
data aceasta pe tărîm or
ganizatoric. Din Montreal 
se anunță că — în ulti
mele zile ale lui 1975 — 
Ginette Vachon, persona
litate a vieți' sportive ca
nadiene, a fost aleasă în 
funcția de președinte al 
Federației de ciclism din 
această țară. Este pentru 
prima oară cînd o femeie 
va conduce activitatea fo
rului ciclist din Cancda.

CEL MAI TÎNĂR 
MARE MAESTRU

Lista recent apărutăuista recent aparută a 
noilor mari maeștri ai șa
hului cuprinde și numele 
lui Reiner Knaack, student 
în vîrstă de 22 de ani 
al ~ facultății de matema
tică din Leipzig. Interesant 
este faptul că cel mai ti- 
năr mare maestru al lumii 
și-a dobindit dreptul la 
acest titlu prin performan
țele realizate într-un sin
gur an — 1974 — cînd, 
particiDÎnd la turneele din 
Havana și Halle, a înre- 
a strat o serie de neașteo- 
tate victorii. Astfel la 
Halle el a fost învins 
numai de fostul campion 
mondial Mihail Tal. Anul 
trecut, Knaack a partici
pat și la turneul interna
țional desfășurat în țara 
noastră

Alături de Knaack, un 
alt sa’nist din R. D. Ger
mană a dobîndit mult rîv- 
nitul titlu — Burkhardt 
Malich.

TENIS „INDOOR"

Jocurilor să anunțe că, în pre
zent, starea pîrtiilor de con
curs se prezintă in conoiții op
time.

Fapt remarcabil, în vitrine
le librăriilor a apărut o lu
crare care va fi de real folos 
pentru vizitatorii orașului gaz
dă al întrecerilor olimpice. 
Este vorba de „Dicționarul 
olimpic" editat în trei limbi 
(germană, franceză, engleză) 
care cuprinde alături de infor
mații adresate turiștilor și un 
capitol consacrat istoriei Jocu
rilor de iarnă. Astfel, se men
ționează că la cele 11 ediții dis
putate pînă în prezent, cele 
mai multe medalii au fost cu
cerite de sportivii norvegieni 1 
137 (47 aur. 48 argint și 42 
bronz). In acest clasament ur
mează U.R.S.S. — 91 (38—26— 
27), S.U.A. — 84 (27—35—22), 
Austria — 74 (20—29—25), Fin
landa — 72 (21—31—20), Suedia 
— 66 (22—21—23). La ultima e- 
diție a J.O., desfășurată acum 
patru ani la Sapporo (Japonia), 
pe primul loc în clasament s-au 
situat sportivii sovietici, cu un 
total de 16 medalii (8—5—3).

Intre timp sosesc cele din 
urmă știri referitoare la pre-

gătirile celor care vor lua star
tul la Innsbruck. Săritorii de 
la trambulină au făcut o „repe
tiție generală” la St. Moritz, 
victoria revenind elvețianului 
Hans Schmid cu 243,2 puncte și 
sărituri de 87 și 89 m. La An- 
terselva (Italia), biatloniștii s-au 
întrecut în proba de 20 
Primul 
Keikki 
lhl2:33. 
suedezi 
lhl3:22 
lhl5:02.
luat un ultim start pe pîrtiile 
de la Bakuriani, unde — pe 
10 km — cea mai rapidă s-a 
dovedit tripla campioană olim
pică de la Sapporo, Galina 
Kulakova. In sfîrșit, hocheiștii 
finlandezi se oovedesc din nou 
competitori redutabili pentru 
viitorul turneu olimpic, ei în- 
trecînd cu 9—2 (2—0, 5—0, 2—2) 
formația S.U.A., într-un meci 
de antrenament desfășurat la 
Helsinki.

Pentru la urmă, o știre care 
aduce un amănunt insolit asu
pra ambianței în care se vor 
desfășura Jocurile. Cu două 
săptămîni înainte de deschiderea 
J.O. numeroase agenții de 
turism au anulat rezervările 
făcute inițial, fapt explicat de 
corespondenții agențiilor de 
presă prin criza economică pe 
care o traversează în prezent 
țările occidentale. Numeroși 
turiști care reținuseră locuri la 
hoteluri și pensiuni pentru 
toată durata Olimpiadei, au a- 
nunțat că vor asista doar la în
trecerile de patinaj artistic și 
sărituri ae la trambulină.

km. 
sosit a fost finlandezul 
Ikola, cronometrat în 
El a fost urmat de doi 

: G. Arwidsson —
și S. Adolfson —

Fondistele sovietice au

• LIIIU ,, IIVIUUUNI

La începutul acestui an 
am avut ocazia să asistăm 
la o întrecere internaționa
lă de tenis disputată la So
fia : meciul Bulgaria — 
Polonia, din cadrul „Cupei 
Europei" inter-țâri, prilej 
de a evalua forța tenisu
lui din două țări prietene, 
aflate in ascensiune pe sca
ra performanțelor în „spor
tul alb". Bulgarii — avind 
în formație pe Ghenov și 
frații Pampulov — au ob
ținut o victorie cu 2—1 în 
fața adversarilor lor polo
nezi, Nledzwiedzki șt Nowi
cki, dar fără aportul primei 
rachete a acestora, Wojtek 
Fibak. Meciuri frumoase, 
disputate in sala „Sofia", 
destinată de aproape zece 
ani exclusiv tenisului. 
Spectatori — circa 1000, a- 
proape de capacitatea sălii.

Urmărind jocurile, punc
tate adesea de aplauzele 
publicului, meditam asupra 
faptului că tenisul nostru 
continuă să nu fie repre
zentat în această cea mai 
importantă competiție eu
ropeană pe teren acoperit, 
pentru rațiuni nu tocmai 
limpezi. România nu joacă 
în „Cupa Europei", la pri
ma sa ediție, după cum —

Marginalii

(LIE NASTASE S-A RETRAS
DIN TURNEUL DE

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— Campionatele internaționale 
de tenis „Indoor" ale S.U.A. au 
programat la Philadelphia par
tidele din cadrul optimilor de 
finală ale probei de simplu. 
Performerul acestei faze a fost 
americanul Tom Gorman, care 
a reușit să-1 
3—6, 6—3 pe 
Arthur Ashe, 
neului de la

In celelalte . 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: T. Okker (Olanda) — 
A. Stone (Australia) 6—4, 6—4 ; 
J. Kodes (Cehoslovacia) — J. 
Alexander (Australia) 7—6, 6-3: 
J. Connors (S.U.A.) — S. Smith 
(S.U.A.) 4—6, 6—1, 6—3 ; B.
Borg (Suedia) — M. Cox (An
glia) 6—3, 6—3 ; R. Laver (Aus
tralia) — B. Gottfried (S.U.A.) 
7—6, 7—6; D. Stockton (S.U.A.) —

FOTBALISTUL IDEAL

LA PHILADELPHIA
B. Lutz (S.U.A.) 4—6, 6—4, 6-4.

Jucătorul român Ilie Năstase, 
suferind de gripă, nu s-a putut 
prezenta la partida pe care 
urma să o susțină cu america
nul Eddie Dibbs, anunțîndu-i 
pe organizatori că se retrage 
din concurs.

în urmă cu clțiva ani — 
a avut o singură apariție 
în fosta „Kings Cup", ac
tualmente înlocuită de noua 
formulă a competiției. 
Acum, cînd nu numai 
Bucureștiul, dar și provin
cia dispune de săli spațioa
se, în care se poate juca 
tenis, cînd avem terenuri 
cu parchet, ciment și su
prafețe sintetice, absența 
noastră din indoor-ul eu
ropean pe echipe pare o 
anomalie.

Și incă un subiect de 
meditație ne-a fost oferit de 
vizita in sala sofiotă. Asis
tam la partida de dublu 
dintre M. și B. Pampulov 
— Niedzwiedzki, Nowicki, 
decisivă pentru soarta in- 
tilnirii. La un serviciu al 
polonezilor, căzut cu puțin 
in afara liniei de careu, 
Bojidar Pampulov n-a mai 
returnat mingea, văzînd-o 
în ,,out“. Arbitrul de linie, 
însă, a rămas mut. Iar cel 
de scaun a anunțat — me
canic — punct pentru echi
pa oaspe. Greșeală de arbi
traj ? Desigur. Dar jucăto
rul gazdă s-a oprit numai 
o secundă, nedumerit, cu 
capul în jos, apoi a trecut 
liniștit la fileu, pentru ser
viciul următor. Un spec
tator a strigat ceva supă
rat către arbitru, dar a 
fost imediat admonestat de 
restul asistenței : „Ssst !" 
Clar, nu?

elimine cu 6—3, 
compatriotul său 
cîștigătorul tur- 

Wimbledon.
partide disputate

Tema invită la discuții 
nesfîrșite. Care este tipul 
ideal al jucătorului 
fotbal ? — iată un
biect care stîrnește și va 
stîrni mereu interesul ,,tl- 
fosilor" de pretutindeni. 
Firește, fiecare îl vede în 
felul său. II dorește așa 
cum este gustul său pen
tru fotbal și din această 
cauză discuțiile riscă să 
fie contradictorii și să nu 
ducă la nîcî un fel de 
concluzie. Incercînd să re
zolve problema, italianul 
(se putea ?...) Angelo Bot
tom a alimentat un com-

da
su-

puter cu mai multe sute 
de fișe ale celor mai buni 
jucători de pe glob, ce- 
rindu-i părerea sa impar
țială. lată și răspunsul : 
fotbalistul ideal trebuie să 
aibă 1,78 m 
cîntârească
în 
să

înălțime, să
71 kg, să fie 

vîrstă de 24 de ani și 
aibă , .temperament"...

ANTRENORUL 
PAUL NEWMAN

Filmoteca operelor 
subiect sportiv se va 
bogăți în curînd cu 
noua

Radu VOIA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Crosul de la San 

Sebastian a fost cîștigat de por
tughezul Carlos Lopes, care a par
curs 10 000 m în 33:57,6. L-au ur
mat spaniolul Campos — 34:16.6, 
belgianul Vaes — 34:31.8 și en
glezul Ford — 34:37,6 • în con
cursul ,,indoor" de la Philadelphia. 
Hasley (Trinidad) a cîștigat 60 y 
în 6,1 întrecîndu-1 cu 0,1 sec pe 
americanul Riddick. Pe o milă a 
învins irlandezul Coghlan — 4:04,4 
iar pe 2 mile a cîștigat americanul

sigur, din ,,Acolo sus, ci
neva mă iubește", filmul 
dedicat lui Rocky Grazia
no și atîtea altele) va in
terpreta, de astă dată, ro
lul unui antrenor de atle
tism, care leagă o priete
nie intimă cu elevul său, 
un viitor campion olimpic 
de demifond.

forul francez se va numi, 
simplu. Federația franceză 
de tenis. Gazonul nu 
e la modă, în tenis...

PICTURA 
Șl FOTBALUL

mai

FĂRĂ ÎMBRĂȚIȘĂRI !
Federația engleză de 

fotbal a hotărît să inter
zică îmbrățișările dintre 
jucători și efuziunile de 
bucurie după marcarea 
fiecărui gol — scene tot 
mai des întîlnite pe tere-

Cunoscutul fotbalist spa
niol Pirri a stîrnit vilvă 
prezentînd o expoziție de 
20 de tablouri, in stil naiv, 
dar pline de sentiment și 
realizate cu un deosebit 
simț al culorii. întrebat de 
cînd are această pasiune, 
el a răspuns că de puțină 
vreme a început să simtă 
,,beția pensulei” și ,,bucu
ria de a colora". „Știu — 
a continuat stoperul lui 
Real Madrid — că pictu
rile mele sînt ca ale unui 
copil. Dar mie îmi face 
plăcere să le realizez...*

cu 
îm- 

o 
producție a studio

urilor americane. Es‘e vor
ba de filmul 
lergâtorul din 
care celebrul 
Newman (vi-l

intitulat ,.A- 
frunte", în 
actor Paul 
amintiți, de-

nurile britanice. Mâsura a 
fost luata la sugestia co
misiei de disciplina, care 
a criticat viu aceste prac
tici. Jucătorii care vor în
călca în viitor această in
terdicție sînt pasibili 
sancțiuni pentru că 
creditează 
de fotbal"

MECI IN FAMILIE

LA

de 
,,dis- 

spîritul jocului 
I

MODĂ

Urmînd exemplul federa
ției americane, Federația 
franceză de lawntenis a 
hotărît și ea să-și schim
be numele, simplificîndu-l 
și făcîndu-l mult mai co
respunzător realităților din 
lumea tenisului, în care pe 
iarbă se joacă doar într-o 
proporție redusă. Așadar, 
renunțînd la cuvîntul 
„lawn" (peluză de iarbă).

In orașul Le Havre se 
disputa meciul de polo 
dintre echipe'e CNH și 
VGA Saint Maur, care a- 
dunase în tribunele bazi
nului din localitate un nu
măr moi mare de specta
tori de cît ar fi fost nor
mal. Cauza ? Arbitrul aces
tui joc, Raymond Mulin- 
ghausen (în trecut, de mai 
multe ori selecționat în e- 
chipa de sărituri de la 
trambulină a Franței) avea 
o misiune delicată. Cei 
doi fii ai săi erau, unul, 
Pierre, căpitanul formației 
din St. Maur, iar celălalt, 
Roaer, portarul echînei 
CNH. Se saune că a fost 
cel mai... imparțial arbi
traj al lui Mulinghausen I

Marty Liquori — 8:34,2. Alte re
zultate : 60 y g — Hlll 7,3; ""
— Newhouse 48,1; 880 y — 
1:51.5.

AUTO • Prima probă a 
pionatului de automobilism x 
șini de serie) al S.U.A., disputat 
la Riverside pe distanța de 500 de 
mile, s-a încheiat cu victoria lui 
David Pearson (pe „Mercury"), 
care a realizat o medie orară de 
159,500 km.

BASCHET • Competițiile euro
pene au programat alte partide 
în sferturile de finală. în C.C.E. 
(m): Forst Cantu — Transol Rot
terdam 96—67; Villeurbanne — 
Turku 90—71: în „Cupa Cupelor" 
(m): Estudiantes Madrid — S.S.V. 
Hagen 109—76; Ț.S.K.A. Sofia — 
Rabotniciki Skoplje 90—84; Cinza
no Milano — Crystal Palace Londra- 
82—89; în ..Cupa Liliana Ronchetti" 
(f): Levski Spartak Sofia — Vast- 
goed Striien (Olanda) 81—77; 
B.C. Zagreb — Mont de Marsan 
103—39.

HANDBAL • Selecționata mas
culină a orașului Quebec și-a în
ceput turneul in Europa, evoluînd 
la Hasselt în compania echipei 
Belgiei, care a terminat învingă
toare cu 20—18 (13—9). • La Kiel, 
în a doua întîlnire feminină R. F. 
Germania — Suedia 11—7 (6—9).

PATINAJ • Intr-un concurs 
international de patinaj vite
ză desfășurat vineri la Davos, o- 
landezul Hans van Helden a co
rectat recordul mondial în proba 
de 5 000 m, cu timpul de 7:07 82.

ȘAH • Turneul de la Wijk 
aan Zee (Olanda) a fost cîștigat 
de L. Liubojevici (Iugoslavia) si 
Fr. Olafsson (Islanda), care au 
totalizat cîte 7’/2 r> din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Kurajița și Tal — 6V,p. Smeikai și 
Browne — 5’/2 o. Andersson Pee 
și Dvorețki — 5 p e'c. Turneul 
maeștrilor a revenit lui Nikolac 
(Iugoslavia) și Bellin (Angli?', cu 
cîte 8 n.

TENIS • La Niș, medul Iu
goslavia — Ungaria, contînd cen
tru ..Cuoa Euronei" 
venit tenismanilor 
2—1 ~ 
6—3. 
4—6: Franulovici P’Hci __
Taroczy 5—7. 4—6) • La Neveres. 
Franța — Itai'a 2—1 (Dominrf,,ez
— Barazzutti 6—7. 7—6, 6—2: Go- 
ven — Zugareili 2—6. 7—6. 2—6; 
Dominguez. Proisv ~ 
Barsrzzutti 4—6. 7—6. 
sferturile de finală ale 
feminin de la Chicago: 
Goolago^g — Natasa 
6—0. 4—6. 6—3: Virginia 
Cynthia Doerner 6—4. 6—2.

440 y 
Paige

cam-
(ma-

(gr. A). a re- 
maghiari cu 

(Franulovici — Szâke 9—6, 
6—3; Pilici — Taroczy 9—6, 

SzSke,

Ttai’a 2—1 (Domin' 
------ 6—2:

7—6. 1

6—4). • în 
turneului 

Evonne 
CHmîreva 
Wade —
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