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FINALELE „CUPEI TINERETULUI**

ÎNTRECERILE TINERILOR DIN MEDIUL RURAL 
0 REUȘITĂ DEPLINĂ

Festivalul schiului
PĂLTINIȘ, 20 (prin telefon). 

Recent încheiată, finala de schi 
a „Cupei tineretului", rezprvată 
tinerilor din mediul rural, s-a 
bucurat, în frumoasa stațiune 
din apropierea Sibiului, de o 
certă reușită pe toate planuri
le. întrecerile, la care au par
ticipat reprezentanții tuturor 
județelor, au fost, după opinia 
generală, de un bun nivel teh
nic. toți concurenții cu care 
am stat de vorbă mărturisin- 
du-ne că s-au pregătit cu mul
tă sîrguință pentru aceste dis
pute. Elocvent, in acest sens, 
ni s-a părut și faptul că, spre 
exemplu, la slalom primele 
locuri au revenit tinerilor N. 
Tesileanu — Bilbor (Harghita/, 
T. Munteanu — Văleag (Caraș- 
Severin) și Șt. Saiu — Vărădin 
(Arad), care au reușit să-l în-

continuă cu probele
treacă pe N. Crețoi. pînă în 
urmă cu doi ani aflat printre 
participanții la numeroase com
petiții interne și internaționale. 
De altfel, unul din laureați. 
T. Munteanu, care a început să 
practice această disciplină abia 
din toamnă, ne spunea că : 
„Făcîndu-mi treburile de trac
torist în Văleag am găsit răgaz 
să mă duc pe Semenic și să 
schiez, deoarece doream mult 
să mă număr printre fruntași". 
O opinie asemănătoare am no
tat și de la Marina Alexan- 
drescu, contabilă la C.A.P. Tu
dor Vladimirescu (jud. Arad), 
cîștigătoare a slalomului : 
„M-am pregătit mult pentru a- 
ceastă întrecere. După etapa 
județeană am folosit timpul li
ber pentru a merge la Moneasa 
să mă antrenez".

rezervate elevilor
Dar, la reușita întrecerilor 

și-au adus un substanțial aport 
și primitoarele gazde sibiene, 
C.J.E.F.S., Comitetul județean 
U.T.C., Inspectoratul Școlar ju
dețean, U.J.C.A.P., Comisia ju
dețeană de schi, precum și un 
mare număr de cadre de spe
cialitate din Sibiu.

Abia încheiate întrecerile să
tenilor, pe piftiile de la Pălti
niș și-au făcut apariția primii 
concurenți ai finalelor rezer
vate elevilor. Școlarilor din Ră
șinarii Sibiului, sosiți chiar pe 
schiuri, li s-au alăturat cei din 
județele Brașov, Vîlcea. Covas- 
na și Bihor, urmind să vină și 
reprezentanții celorlalte ju
dețe. Deci, sîmbătă și dumini
că, la Păltiniș festivalul schiu
lui continuă...

Ion GAVRILESCU

. ■.
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STEFAN LAZ ARE SCU

se anunță una din probelc-ve- 
detă ale concursului, alături de 
Corbu urmînd să concureze 
Saneev (U.R.S.S.), Drehmel, 
(R.D.G.), Kuukasjaervi (Fin
landa), Sonntag (Polonia). La- 
mitie și Valetudie (Franța), 
adică cei mai buni specialiști 
europeni ai momentului.

Vineri dimineața semifondiș- 
tii — Natalia Andrei. Gheorghe 
Ghipu și Paul Copu — s-au 
antrenat pe aleile din vecină
tatea hotelului. Săritorii în lun
gime Doina Spînu, Ștefan Lă- 
zărescu, 
sprinterul 
au luat 
sala.

Iată și
ril cei mai cunoscuți ai atleți- 
lor noștri. La 1 500 m fete : 
Braghina (U.R.S.S.), Pehlivano- 
va, Ceavdarova și Iatzinska 
(Bulgaria), Surdei (Polonia) ; la 
1 500 m băieți : Wessinghage și 
Wellmann (R.F.G.), Mamonțov 
(U.R.S.S.), Grand (Anglia), 
Frankowiak (Polonia) ; la lun
gime fete : Alfeeva (U.R.S.S.), 

(Elveția), 
Nygrynova

Iordache și
Șușelescu

cu

Dumitru 
Claudiu 

un prim contact

cîțiva dintre adversa-

atletism pe teren 
ediție așteptată 

interes mai mare 
trecuți, campiona- 
ale continentului 
unul din exame- 

ale atleților

PE URMELE UNEI SAISPREZECIML.
între timp, gimnastele și 

gimnaștii au plecat spre Ca
nada, dar aceste rînduri par să 
fie. în continuare, actuale. 
Deci...

. O seară în sala de gimnastică 
de la „23 August". E cald. Plă
cut. Lumini blinde, indirecte. 
Se cîntă la pian. Fetele lucrea
ză. Ieri s-a încheiat meciul cu 
Anglia. Miine e plecarea...

Cîțiva reporteri urmăresc an
trenamentul. Cei 
mai mulți nu sînt 
obișnuiți ai gim
nasticii. Unul îi ia 
un interviu Ancăi
Grigoraș. încearcă să noteze. 
Dar privirile ii sînt mereu a- 
trase de ceea ce se întimplă pe 
covorul solului. în coltul din 
apropierea pianului. Aici lu
crează Teodora Ungureanu. în 
imediata ei apropiere se află 
maestrul de balet G. Pojar. La 
alți doi metri, sprijinit de 
pian, ca un tenor gata să în
ceapă liedul, B. Karoly. antre
norul Teodorei. în sfîrșit. la 
pian, acompaniatorul obișnuit 
al gimnastelor. Totul se petrece 
ca într-o reacție în lanț. Teo
dora punctează. Pojar îi urmă- 
rește mișcările, ghemuit, la 
pîndă, ca un resort. Karoly are 
o dublă conectare ; urmărește 
toate mișcările Dorei, dar și 
reacțiile lui Pojar. Cel care de
cide, însă, pînă la urmă, este 
pianistul, deosebit de autoritar 
tn acest „meci în patru" : „Im
posibil ! Aici am nevoie de o

pauză de șaisprezecime. Rezol
vați intr-un fel. Nu mai pot 
comprima muzica

Dora Ungureanu reia sincro
nul cu muzica. Nu e deloc sim
plu. Pojar se frămîntă, caută 
soluții. Karoly nu intervine, 
dar e limpede că are obsesia 
șaisprezecimii de care are ne
voie pianul. Pianistul reia to
tul de la capăt. Solul Dorei nu 
e simplu. Ca să se ajungă la el, 

a fost necesar să se 
întrunească un în
treg consiliu artis
tic, la care au 
participat cei trei, 

plus fetele. S-a ajuns la con
cluzia că temperamentul Teo
dorei Ungureanu are nevoie de 
un sol special. în 'care să se 
adune puțin umor, un pic de 
zeflemea, o mișcare de Arle- 
quin. eventual o bucățică de 
desen animat, trei mișcări pă- 
pușerești. Pinocchio etc., etc. 
Așa se face că solul începe cu 
o muzică de circ, amintind de 
Giulietta Massina. Urmează cî
teva măsuri de flașnetă, repro- 
ducînd melodia care se cîntă 
in ..Titanic Vals" de Mușatescu. 
Totul se încheie cu o varia- 
țiune pianistică la „Rîzi. pa
iață !“

Reporterul care stă de vorbă 
cu Anca Grigoraș e din ce în 
ce mai mult atras de jocul 
celor patru. Nu reușește să se

loan CHIRILĂ

(Continuare in pag. a 2-a)

La Păltiniș, in cadrul fina
lelor rezervate tinerilor din me
diul rural au luat parte nume
roși concurenți. Iată un aspect 
din întrecerile de schi fond.

Foto : Dragoș NEAGU

MtlNCHEN, 20 (prin telefon). 
La ora cînd citiți aceste rîn
duri, doar cîteva ore ne mai 
despart de startul celei de-a 
Vil-a ediții a campionatelor 
europene de 
acoperit. O 
parcă cu un 
decît în anii 
tele indoor 
reprezentînd
nele importante 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Montreal.

întrecerile se vor desfășura 
în Olympiahalle, cea care a 
găzduit în 1972 meciurile tur
neului olimpic de handbal si 
concursul de gimnastică. Pista 
circulară are o lungime de 
179 m și este acoperită cu re- 
kortan. Pista pentru probele de 
viteză, din mijlocul sălii, are 
șase culoare. Pentru săritura în 
lungime și triplusalt s-a ame
najat un podium pentru elan

Pînă la ora convorbirii listele 
de înscrieri n-au fost definiti
vate. Sînt cunoscute însă a- 
proape toate amănuntele. La 
întreceri, vor lua parte 293 de 
atleți și atlete din 25 de țări. 
Delegațiile cele mai numeroase 
sînt cele ale U.R.S.S. și Polo
niei, cu cîte 
Norvegia 
schimb. ' 
cîte un 
pionate i 
ziariști 
televiziune).

Cei opt atleți români parti- 
cipanți la această ediție a C. E. 
au sosit joi seara la Miinchen. 
Carol Corbu a ținut să facă un 
prim antrenament imediat după 
sosire. A fost un antrenament 
tare, săriturile lui Carol impre- 
sionînd pe cei aflați ocazional 
în sală. De altfel, triplusaltul

36 de sportivi. 
Portugalia. în 
reprezentate de 
atlet. La cam-

Și 
vor fi 
singur 
sînt acreditați 335 de 
(presă scrisă, radio și

SCRIMERI ROMANI IN COMPETIȚII INTERNATIONALE
> 1

Astăzi și miine. scrimeri din 
loturile reprezentative vor lua 
parte la mari concursuri inter
naționale. Astfel, în cadrul „Tur
neului celor 7 națiuni", echipa 
de sabie, formată din Pop, Ma
rin, Mustață, Nilca și Panteli- 
monescu va participa la Bonn,

In timp ce reprezentativa femi
nină de floretă, alcătuită din 
A. Pascu, M. Bartoș, V. Draga, 
E. Pricop și A. Crișu, va con
cura la Frankfurt pe Main. La 
turneul internațional de la Le
ningrad pe listele de concurs 
figurează reprezentanții noștri 
Tiu, Kuki și Petruș.

Lusti șî Antenen 
Voigt (R.D.G.), 
(Cehoslovacia) ; la lungime bă
ieți : Podlujnîi. Pereverzev 
Subin (U.R.S.S.), 
(Franța), Rieger (R.D.G.) ; 
60 m va lua 
Borzov, a cărui 
incertă.

Atleții noștri 
gătiți și hotărîți să obțină re
zultate cît mai bune. Le aștep
tăm și noi 1 Mai ales că pro
bele zilei a doua de concurs, 
duminică, vor putea fi urmări
te și pe micul ecran de către 
telespectatorii din tară înce- 
pînd de la ora 16.

Adrian VASILIU

Și
Rousseau 

la 
parte și Valeri 
prezență a fost

sînt bine pre-

AZI, LA DINAMO,
O INTERESANTĂ GALĂ DE BOX

Azi, de la ora 18, în sala Dinamo 
din Capitală, va avea loc o interesan
tă gală de box. Vor participa pugiliști 
de la Dinamo, Steaua și Metalul, lată 
cîteva meciuri din programul reuniu
nii : T. Dinu (Dinamo) — C. Nedoa 
(Steaua), Nicu Popa (Metalul) — D. 
Condurat (Steaua), D. Dorobanțu 
(Dinamo) — I. Lolot (Metalul), I. Vla
dimir (Dinamo) — N. Budușan (Me
talul), I. Gyorfi (Dinamo) — N. 
Chipirog (Steaua).

SPORTIVE ROMÂNCE
LA INTERNAȚIONALELE 

DE TENIS DE MASĂ ALE R.F.G.

Intre 27 și 29 februarie, la campio
natele internaționale de tenis de 
masa ale R.F.G. de la Hanovra vor 
participa și trei sportive românce. 
Campioana mondiala Maria Alexan
dru va lua parte la proba care a 
consacrat-o (dublu fete) în compania 
sportivei vest-germane Wiebke Hen- 
driksen, cu care va juca și la europe
nele de la Praga. Lidia Zaharia șl 
Liana Mihut vor evolua in proba de 
simplu. Antrenor — Nicolae Angelescu.

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE TENIS DE MASĂ-JUNIORI
VOR AVEA LOC iN AUSTRIA

Cea de a XIX-o ediție a Campiona
telor europene de tenis de masă 
pentru juniori va avea loc între 10 și 
19 iulie anul acesta la Krems (Aus
tria). Programul campionatelor cu
prinde toate probele, pe echipe șl 
individuale fete și băieți.

Foto : PETRU NAGY — 
Oluj-Na.poca

Deși este înființată de pu
tină vreme, secția de schi 
alpin a Scolii sportive din 
Cluj-Napoca a obținut re
zultate frumoase, printre a- 
cestea aflindu-se cucerirea 
majorității titlurilor de cam
pioni de juniori ai județului 
Cluj. In imagine, un arup 
de copii si juniori pe mun
tele Băișoara unde se pre
gătesc, la sfirșitul fiecărei 
săptămâni, sub îndrumarea 
antrenorilor Iudith Tomori— 
Hendea si Dan Căpitan.
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BRÂNCUȘI Șl SPORTUL
IA HARGHITA BAI, PE PÎRTIILE DIN PARING,

DINAMOVIABA Dt SCHI ÎNTRECERILE STUDENȚILOR
Sîmbătă și duminică, pe pîr

tiile din stațiunea Harghita 
Băi, va avea loc etapa finală a 
„Dinamoviadei" de schi din 
cadrul „Cupei tineretului". Pen
tru buna desfășurare a competi
ției. organizatorii au stabilit 
următorul program : sîmbătă,
de la ora 8.30, festivitatea de 
deschidere a finalelor ce va 
avea Ioc pe patinoarul artificial 
din Miercurea Ciuc. de la ora 
10.30, la Harghita Băi, probele 
de coborîre și 5 km fond ; du
minică, de la ora 10,00 probele 
de slalom uriaș și ștafeta 3x5 
km ; de la ora 16,00 demonstra
ții de patinaj artistic și hochei 
pe gheață la patinoarul artifi
cial din Miercurea Ciuc. iar Ia 
ora 17,00 festivitatea de premie
re și închidere a competiției.

® De azi, schiorii in concurs 9 Participant
din 19 centre universitare

La 21 februarie se împli
nește un secol de Ia nașterea 
lui Constantin Brâncuși. Ani
versarea celebrului sculptor 
român este, de altfel, înscri
să și în calendarul UNESCO 
pe anul 1976.

Părerile Iui Brâncuși des
pre artă sînt cunoscute. Mai 
puțin cunoscute sînt însă 
părerile sale despre... sport. .

PARING, 20 (prin telefon). 
De la începutul săptămînii. aici 
in munții Paring soarele scaldă 
într-o baie de lumină pîrtiile 
de schi din împrejurimile caba
nei și, spre bucuria studenților, 
finaliști ai probelor de schi din 
cadrul „Cupei tineretului" pen
tru următoarele două zile, cit 
timp vor dura concursurile din 
cadrul acestei populare compe
tiții de masă. în privința si; 
tuației atmosferice nu se anunță 
nici o schimbare importantă.

Pînă vineri la amiază, majo-

AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE 
DE MASĂ DIN CAPITALĂ

Din nou un bogat sfîrșit de săptămînă în ceea ce privește 
numărul manifestărilor sportive de masă organizate în 
Capitală. Spicuim dintre acestea :

CUPA TINERETULUI. Finala la tenis de masă și șah 
pentru tinerii din întreprinderi și școli în sectorul 2 ; tenis 
de masă, șah, handbal, volei, baschet, mini-fotbal. popice, 
gimnastică in sectoarele 1, 3, 5, 6, 7 și 8.

ALTE COMPETIȚII. „Cupa de iarnă" la handbal in sec
torul 3»; simultan de șah la Vulcan ; „Cupa 8 Martie", la 
cros faza pe asociație, în sectorul 7 ; „Cupa Cesarom la 
fotbal, „Cupa Congresului U.G.S.R.", la haltere, tir, volei 
în sectorul 8 ; concursuri de schi și sanie la Predeal, în 
organizarea consiliilor pentru educație fizică și sport ale 
sectoarelor 6 și 8.

ritatea concurenților au sosit la 
locul întrecerilor, după o scurtă 
călătorie cu autobuzele de la 
Petroșani pînă la punctul numit 
„Podul Roșu", iar de aici cu 
telescaunul peste frumoasele 
pante înzăpezite ale Parîngului, 
ce oferă posibilitatea să se 
marcheze nu unul, nu zece, ci 
sute de trasee pentru probele 
de coborîre. de slalom etc.

Așadar, au sosit concurenții 
din Galați. București, Bacău, 
Constanța, Craiova, Pitești, B. 
Mare. Ploiești. Iași, Hunedoara, 
Ciuj-Napoca, Petroșani, Reșița, 
Oradea și Brașov și mai sînt 
așteptați cei din Suceava, Tg. 
Mureș. Sibiu și Timișoara.

Simbătă, la ora 9, organiza
torii au stabilit să aibă loc fes
tivitatea de deschidere, după 
care vor intra în concurs fetele. 
In probele de schi fond și schi 
alpin, iar duminică, de la ace
eași oră. își vor disputa întîie- 
tatea băieții.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

jos. Asta mă menține tînăr", 
spunea el, adeseori. Poate 
că în acest exercițiu fizic 
rezidă și una din explicațiile 
longevității sale. „Mersul pe 
jos l-a fortificat, căci, se 
știe, în tinerețe Brâncuși a 
suferit de plămini, iar in 
drumul său spre Paris a 
avut febră tifoidă", spune 
D. ’Lewis, unul dintre bio- 

Născut la Hobița, la poă- ’ grafii săi.
lele Munților Vîlcanului, 
Brâncuși a bătut de mic 
copil drumurile și cărările 
munților, pentru ca, la ter
minarea școlii primare, să 
meargă pe jos la Slatina și 
Craiova, spre a-și cîștiga 
existența.

De neuitat rămîne călăto
ria sa, pe jos, de la Bucu
rești la Paris. A bătut atîta 
cale nu pentru că nu avea 
bani de tren, ci din dorința 
de a' cunoaște oameni și 
locuri. Iată adevăratul sens 
al turismului în concepția 
autorului !

La Paris, Brâncuși rămîne 
pînă la sfîrșitul vieții. „Ră
mîne" este un fel de a spu
ne, pentru că sculptorul că
lătorea mereu, ca un veri
tabil „globe trotter" : ba în 
Pirinei — care-i aminteau de 
munții de pe plaiurile nata
le — ba prin satele Franței, 
Spaniei și chiar ale Indiei !

Brâncuși detesta călătoriile 
cu trenul, avionul sau ma
șina. „îmi place să merg pe

Sculptorul avea părerile 
lui despre sport, păreri ex
primate in aforismele pe 
care le-ă lăsat posterității. 
„Sportul contemplativ fără 
mușchi în acțiune, ca și lec
tura îndelungată și cinema
tograful, sînt cele trei rele 
ale civilizației moderne", 
spunea Brâncuși.

Lucrînd în piatră cu dalta 
și ciocanul, Brâncuși făcea, 
zi de zi, un exercițiu fizic 
aparte. Pentru el, „Nulla 
dies sine linea" a lui Hora- 
țiu însemna, în același timp, 
„nici o zi fără mișcare".

îndrăgostit de viața în 
aer liber, de exercițiul fi
zic, Brâncuși 
caustic cu cei care se lăsau 
antrenați de viața' sedentară. 
„Stadioanele antice elene și 
romane, spunea el, stimulau 
întrecerile între egali, eufo
ria, sănătatea, artele. Con
temporanii mei nu trăiesc 
stadionul, ci îl contemplă"...

era foarte

Sever NORAN

PE URMELE
(Urmare din vag. I)

UNEI ȘAISPREZECIMI

DUMINICĂSÎMBĂTĂ

ATLETISM. Sala „23 August”, de 
la ora 17 : campionatele municipa
le pentru juniori cat. a ll-a.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 16 : Politehnica — Poli
tehnica lași (m.A), I.E.F.S. — „U" 
Cluj-Napoca (m.A), Dinamo — 
Rapid (m. A) ; sala Progresul, de 
Ia ora 16 : P.T.T. — IPROMET 
(m. B), Progresul — Sănătatea 
Ploiești (fem. „Cupa federației"), 
UREM — Universitatea (m. B) ; 
sala „I. L. Caragiale", de la ora 
17 : Lie. 35 — Arhitectura (m.B), 
Medicina — Politehnica II (f. B), 
Automatica — Mine-Energie (m.B)

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 13,30 : Steaua — Metalul, ora 
15,30 : Progresul — Autobuzul,
meciuri in cadrul „Memorialului 
dr. Stelian Cherclu".

HALTERE. Sala Giulești, ora 16: 
România — Polonia Gunîori).

POLO. Bazinul Floreasca, de la 
ora 17 : C.N.U. — Dinamo, Voin
ța Cluj-Napoca — Crișul, Rapid — 
Progresul, meciuri în cadrul Di
viziei A.

VOLEI. Sala Flacăra roșie, de la 
ora 16 : Voința — Unirea (f. B), 
Spartac — I.T.B. (f. B) ; sala Ar
hitectura, ora 14 : Medicina — 
Penicilina II lași (f. B)

ATLETISM. Sala „23 August", ora 
9 : campionatele municipale 
juniorilor cat. a ll-a ; ora 
concursul școlilor generale 
clase de atletism.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9 : Politehnica — Politehnica 
lași (m.B), I.E.F.S. — Universita
tea Cluj-Napoca (m. A), Dinamo 
— Rapid (m. A) ; sala Olimpia 
(fostă Constructorul), de la ora
9.30 : Politehnica — Universitatea 
Cluj-Napoca (fem. „Cupa federa
ției"), I.E.F.S. — Olimpia (fem. 
„Cupa federației") : sala Giulești, 
de la ora 6,30 : Rapid II — Ar
hitectura (f. B), Rapid — Crișul 
(fem. „Cupa federației").

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 9,30 : finala pentru locurile 
3—4, ora 11,30 : finala pentru lo
curile 1—2 ale „Memorialului dr. 
Stelian Cherciu" ; stadionul Voința, 
ora 10,30 : Voința — Dinamo 
București (amical).

POLO. Bazinul Floreasca, de ta 
ora 9,30 : Crișul — Progresul, 
Voința — C.N.U., Rapid — Dina
mo, meciuri în cadrul Diviziei A.

VOLEI. Sala Electra, de la ora 
9 : Electra — Aurora Bacău (m.B), 
C.F.R. — Marina Constanta (m.B); 
sala Flacăra roșie, de la ora 9 : 
C.P.B. — Ceahlăul Piatra Neamț 
(f.B), Flacăra roșie — Penicilina 
II Iași (f. B), Universitatea — Me
dicina (f. B) : sala Progresul, ora
10.30 : Progresul — Relonul Săvi- 
neșli (m. B).

ale
12 : 

cu

concentreze. Se scuză. începe 
să noteze, pedant, reacțiile în 
lanț ale celor patru. Face și un 
desen. își notează și marca pia
nului : „Doina". E limpede 
pentru el. ca și pentru 
ceilalți, efortul de creație 
dreptat spre găsirea „șaispreze- 
cimii" are o valoare de pre
mieră.

Pianistul reia mereu. Diso
nantele voite ale valsului-flaș- 
netă învăluie dansul 
intr-o aureolă stranie, 
și Pojar înregistrează 
reporterilor. Intr-un 
de pauză, explică : „Solul 
gimnastică fuge mincind 
mintul. La început a fost linia 
clasică a gimnastelor sovietice. 
Un fel de balet foarte feminin, 
ca dansul cuplului de patinatori 
Belousova — Protopopov. Apoi 
a venit linia echipei din R.D. 
Germană. Mult ritm, ca in 
„marșul din Aida". Dar marșu
rile nu vot cuceri o sală 
gimnastică. Noi a trebuit 
găsim o soluție pentru exube
ranta acestor fetite care con
tinuă să se joace cu băieții, in 
recreație. Asa se face că adop
tăm o linie modernă, care a- 
rhinteste ne alocuri de micul 
Puk din „Visul unei nonti de 
vară".

...Se sting luminile în sala 
de gimnastică. Urmează masa 
de seară. „Copiii lui Karoly" 
așteaptă cuminți. Sosește masa. 
Friptură de vacă. Salată verde. 
O cană cu lapte bătut. O por
tocală. De pîine — nici vorbă.

Cina s-a terminat într-o cli-

că 
noi. 
în-

Teodorei 
Karoly 

mirarea 
moment 

in 
pă-

de 
să

citit! nr. 2 rrrrtj
AL REVISTEI 
ILUSTRATE

Spicuim din cuprins :
• JOCURILE OLIMPICE DE 

IARNĂ — amplu fotoreportaj 
al întrecerilor de la In
nsbruck ; Imagini inedite ale 
marilor campioni A HOCHE
IUL LA „ORA H" — în aju
nul campionatelor mondiale, 
câștigătorii grupei B olimpice 
— sportivii români — vizează 
o spectaculoasă promovare în 
.elita mondială a jocului cu 
nuc * în așteptarea J.O. de 
la Montreal. REPREZENTA
TIVA DE POLO într-o nouă 
perspectivă a în paginile re
zervate fotbalului — DUMI
TRU și dinu ne vorbesc 
despre antrenament, efort șî... 
Buenos Aires: CUPA DEVAN
SEAZĂ CAMPIONATUL: Al
bum fotbalistic : F.C. BIHOR 
Si F.C. CONSTANTA • 70 DE 
CANDIDAȚI PENTRU 15 TRI
COURI — la orizont C.E. de 
rugby pentru juniori • în 
paginile de „ORIZONT EX
TERN", două Interesante foto
reportaje : DE LA MAT
THEWS LA... BLOHIN (Cei 
20 de laureat! al „Balonului 
de aur“> si ȘANTIERUL O- 
LIMPIC DE LA MONTREAL 
SPRE STADIUL DE FINISA
RE. Rubricile „VIAȚA SPOR
TIVA" si ..SPORT MAGA
ZIN” completează acest Inte
resant număr al revistei.

Sportul i

ANUNȚ
Universitatea populară București, în colaborare cu Centrul de 

cercetări pentru educație fizică șl sport al C.N.E.F.S. și Consiliul 
municipal pentru educație fizică și sport București, anunță ține
rea cursului de reciclare cu tema : „CAPACITATEA PSIHICA 
A SPORTIVULUI ȘI PERFORMANȚA SA“. Prelegerea, care va fi 
ținută pe prof. univ. Mihai Epuran de la I.E.F.S., va avea loc în 
sala Dalles, luni 23 februarie 1976, orele 12,30. Va urma un film 
artistic.

COTOII, EXCURSII, CURA BALNEARA
Doriti să cunoașteți cele mai frumoase zone turistice din 

tară în această perioadă ?

Doriți să peireceti un concediu reconfortant ?
Stațiunile SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL. CĂCIULATA, 

CALIMANEȘTI, OLĂNEȘTI, GOVORA, OCNA SIBIULUI, 
BAZNA, HERCULANE, MONEASA, GEOAGIU, SÎNGEORZ, 
SOVATA, TUȘNAD, LACU ROȘU. SLĂNIC-MOLDOVA, 
EFORIE, MANGALIA, AMARA, PUCIOASA vă oferă aceste 
posibilități.

pă. Nadia nici nu s-a atins de 
friptură. A mîncat puțină sa
lată. A încheiat cu o portocală. 
Laptele a rămas în cană. Cele
lalte fete au mîncat cam a opta 
parte din friptură. Reporterul 
e puțin mirat, evaluînd retro
spectiv dificultățile acestei 
după-amieze de antrenament. 
Karoly. în schimb, e liniștit : 
„Așa mănincă ele seara"...

Ne ridicăm. Fetele iau tăvile 
și se îndreaptă spre bucătărie. 
Karoly explică : „Face parte 
din program". Aflăm că. la in
dicația antrenorului, femeile de 
serviciu nu trebuie să intre în 
camerele fetelor. Totul 
rezolvat

trebuie 
cu mijloace proprii. 

Au fost repartizate și sarcinile 
gospodărești pentru apropiatul 
turneu. Nadia Comăneci coase. 
Georgeta brodează. Teodora 
tricotează si repară papucii de 
gimnastică.

S-a făcut opt. Ne despărțim 
pe culoar de cele trei fetite. 
Timp de o oră vor scrie în 
Jurnal toate erorile comise în 
meciul cu Anglia. Se pare că 
fiecare va scrie cite patru pa
gini. Aceste „extemporale" nu 
vor fi controlate. Sondajul se 
face rar. o dată pe lună. Ob
servațiile frecvente nu dezvoltă 
simțul de responsabilitate.

în hol. reporterii își recitesc 
însemnările. Așteptăm o 
șină. De 
se aude 
adevărat, 
zecimea, 
de lucru, 
brusc nu 
Miine dimineață e musai 
găsim o altă soluție".

Karoly apare pe culoar. Tre
buie să stea de vorbă, neapă
rat. chiar astă seară, cu pia
nistul...

ma- 
afară, de pe culoar, 

vocea lui Pojar : „E 
ti-ai procurat saispre- 
dar să știi că mai e 
Brațul care se oprește 
se leagă cu zimbetul. 

să

Joe Louis continuă să lupte cu., 
viata I

IONEL STERE, BUCUREȘTI. In
formația pe care o dețineți-r'nu 
corespunde realității. La J-O. nu 
se decern medalii din aur masiv. 
fPentru J.O. de ia Montreal, 
unde se vor distribui 183 de ase
menea medalii, ar fi necesare.

acest caz, 40 de... kilograme__
aur I). Se folosește bronzul sau 
un alt metal prelucrat special și su
flat cu cîteva grame de aur. De 
altfel, nu cantitatea de aur pe 
care o conține o medalie sportivă 
îi dă acesteia o valoare mai mare 
sau mai mică. Ea are o valoare 
incomensurabilă prin simbolul ei.

NELU ȘTEFĂNESCU, BUȘ
TENI. Partida respectivă dintre 
Petrolul șl Dlnamo Bacău s-a 
încheiat cu scorul de 4—1 în fa
voarea gazdelor.

in

de

NELU QUINTUS, PLOIEȘTL 
Clasîndu-se pe locul 1 în grupa

FLORIAN GÎRBA, ORAȘUL Dr. 
PETRU GROZA. „Un portar re
tine un balon la o fază oarecare 
(corner, șut etc.). El ia mingea 
și o așează pe linia de 6 metri. 
Un coechipier al portarului are 
drept să degajeze mingea 7“ De 
ce nu ? Dar nu văd de ce un por
tar, prinzînd balonul în aceste 
condițiuni, ar așeza mingea pe 
linia careului de 6 metri, în loc 
să cîștlge teren, degajînd balonul 
de la marginea careului de 16 
metri ? I

GHEORGHE I. BOȚEA, SINA
IA. „Nu vă ascund că sînt 
înfocat suporter al echipei 
fotbal Dinamo si că am fost 
totdeauna alături de ea, si

un 
de 
in
ia

dar și Ia rău". Asa
se poate

bine,
cuvine. Dar nu _____
că Dinamo v-a făcut prea __
inimă rea. Dacă dv. v-ați plînge, 
ce ar putea spune suporterii U- 
niversitățil Cluj-Napoca sau ai 
C.F.R.-ului, mal ales, clnd se 
uită la clasamentul Diviziei A 7

se sl 
spune 

des

NUMATEI ZARU, ORADEA, 
există un record mondial oficial 
al probei de maraton, întrucît a- 
ceastă alergare atît de lungă se 
desfășoară oe trasee diferite, cu 
un grad mai mare sau mai mic 
de dificultate. Cea mai bună per
formantă (deci, recordul mondial 
...neoficial) aparține atletului aus
tralian Derek Clayton, care a 
parcurs cei 42,195 km ai probei 
de maraton în 2 ore, 8 minute si 
33 de secunde. Ceea ce înseamnă 
o viteză medie de circa 20 de ki
lometri oe oră. Nu cu mult mai 
puțin decît performanta pe care 
a realizat-o, în 1829 prima loco
motivă cu aburi a lui G. Ste
phenson. care uimise lumea cu 
viteza ei de... 24 de kilometri pe 
oră !PUBLITURISM

Pentru informații și procurarea biletelor de odihnă și cură 
balneară vă puteti adresa tuturor OFICIILOR JUDEȚENE 
DE TURISM și ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI 
și RESTAURANTE — BUCUREȘTI.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la 
transportul pe C.F.R. sau I.T.A.

B, hocheiștii români au realizat 
cea mal frumoasă performantă de 
pînă acum la J.O. :
Cînd în olimpicul decor, 
Ieșiră primii hocheiștii,
Am vrea acum, pe urma lor, 
S-alunece... și fotbaliștii I

AUGUSTIN TOMA. BRĂILA. 
Fostul campion mondial profesio
nist, la toate categoriile, Joe 
Louis, nu trăiește nici din gloria 
și nici din... dolarii trecutului. El 
își cîștigă acum existenta ca re- 
ceptioner la un hotel din Las 
Vegas. La aproape 65 de ani. Ilustrații : N. CLAUDIU



PREOCUPĂRI PENTRU PREGĂTIREA FIZICĂ
Raidul nostru In centrele 
universitare Timișoara, 
CIuj-Napoca și Craiova Tema sondajului nostru 

preocupă de mai mulți 
ani numeroși specialiști, 
cadre didactice cu o în

delungată activitate și cercetă
tori din domeniul educației 
fizice. Importanța ei apare și 

________ _______ A că mai bine de 40 000 din cei 
peste" 150 000 de tineri care studiază în învățămîntul superior 
aparțin anilor I. Cum sînt pregătiți ei din punct de vedere fizic ? 
Iată citeva date rezultate din investigațiile noastre, completate cu 
elemente de referință precizate la recenta sesiune de comunicări 
științifice organizată la București de către Ministerul Educației și 
lnvățămîntului, în colaborare cu Institutul de Medicină și Far
macie și la care au participat reprezentanți ai catedrelor de 
educație fizică și sport din instituțiile de învățămînt superior.

mai evidentă datorită faptului

REZULTATELE TESTELOR - SUPERIOARE 
ANILOR PRECEDENT!

Modalitatea directă de a cu
noaște gradul de pregătire 
fizică al studenților o consti
tuie probele „Sistemului unic 
de verificare a aptitudinilor" 
(S.U.V.A.) fixate de M.E.I. cu 
doi ani în urmă. Testele pe 
care le trec studenții din Ti
mișoara, de pildă, arată că atit 
la Institutul politehnic cît 
și Ia Universitate, acestea sînt 
într-o sensibilă îmbunătățire 
nu numai în probele de aler
gări, ci și în cele de aruncări, 
sărituri sau tracțiuni în bra
țe. Este drept că studentele 
înregistrează încă dificultăți în 
atingerea haremurilor (ca 
urmare a unei slabe preocupări 
față de mișcare în anii de 
liceu), dar colectivele catedre
lor de specialitate de la cele 
două institute de învățămînt 
superior^ și-au propus să în
treprindă totul pentru amelio
rarea rezultatelor. Comparativ, 
la Timișoara testările efectuate 
cu proaspeții studenți la in
trarea în facultăți și apoi la 
încheierea primului an de în
vățămînt arată o îmbunătățire 
cu circa 40 la sută a rezulta
telor. Evident că eforturile nu 
se vor opri aici. Dimpotrivă, 
așa cum ne-a asigurat conf. 
univ. Frederic Printz, șeful 
catedrei de educație fizică și 
sport a Universității timișorene, 
„intenționăm să aducem ma
rea majoritate a studenților 
noștri la un grad de pregătire 
fizică adecvat trecerii normelor 
„S.U.V.A." cu calificative maxi
me. In sprijinul reușitei noas
tre se află... interesul aproape 
unanim al studenților față de 
exercițiul fizic".

Și la Universitatea craioveană 
eforturile pentru îmbunătăți
rea rezultatelor înregistrate la 
„pregătire fizică" sînt notabile. 
Lectorul univ. Ilie Bistriceanu, 
din colectivul catedrei de spe
cialitate, recunoscînd că mai 
există neajunsuri în omogeni
zarea gradului de pregătire fi
zică a studenților din anii I, 
cdnsideră că este posibil ca, 
încă din acest semestru, corecti
vele Ia unele probe să capete

INIȚIATIVE
D. Corbu), tenis de 
masă (FI. Militaru) 
si gimnastică (T. 
Constantin la ..spor
tivă" si Carmen 
Poenaru — „ritmi
că").

© în sprijinul 
generalizării gim
nasticii la locul de 
muncă, în întreprin
derile din munici
piul Satu Mare și 
din orașele județu
lui au fost între
prinse două schim
buri de experiență, 
la Satu Mare si la 
Poiana Codrului, cu 
Darticiparea unor 
specialiști în mate
rie. Acum se aș
teaptă ca peste 4000 
de muncitori să 
practice metodic, 
organizat si, mal 
ales, continuu a- 
ceastă formă de ac
tivitate extrem de 
utilă pentru orga
nism...

® Stadionul Ti
neretului din muni
cipiul Oradea, aflat 
acum în gospodă
rirea Scolii sportive 
din localitate, tinde

• „Duminica 
sportivă" organiza
tă recent în Școala 
generală nr. 189 din 
Capitală cu partici
parea a peste 400 de 
elevi si eleve a 
chivalat cu finala 
întrecerilor pentru 
„Cupa tineretului". 
Cu acest prilej au 
fost desemnați cam
pionii pe scoală la 
sah (O. Mirescu și

e-

A STUDENȚILOR DIN ANUL I

cele mai 
ales la 
efectuat

forme dintre 
gătoare, mai 
Experimentul 
varășul Bistriceanu,

convin- 
băieți. 

de to- 
___ _ __________ _ îndeosebi 
cu studenții de la A.S.E. (două 
grupe din anii I), dovedește, 
printr-o activitate temeinic 
organizată, totodată atractivă, 
combinată cu jocuri sportive, cu

SCUTIRILE DE LA „ORELE DE SĂNĂTATE" 
TREBUIE SA DISPARĂ !

dintre cele mai 
din viața școlii 
studenției a fost 

a scu
la orele

O problemă 
controversate 
și apoi cea a 
pînă mai deunăzi cea 
tirilor medicale de 
de educație fizică și sport. 
Sondajele noastre in centrele 
universitare amintite arată o 
scădere masivă a acestei prac
tici care nu aducea nimic 
bun în efortul cadrelor didac
tice, al organizațiilor de ti
neret pentru creșterea unor 
generații sănătoase, pline de 
vigoare. Timișoara nu mai în
registrează decît procente de 
scutiți cu o justificare inte-

UN EFORT COMUN PENTRU FORMAREA 
GENERAȚII-MODEL

UNOR

concluzia care se des- 
din investigațiile noas-

Este 
prinde 
tre, totodată din lucrările se
siunii de comunicări științi
fice de care am amintit. Apare 
evident efortul comun care se 
întreprinde în toate centrele 
universitare pentru ca pregă
tirea fizică a studenților să 
se ridice la nivelul cerințelor, 
corectîndu-se unele rămîneri 
în urmă înregistrate pe alocuri 
în învățămîntul liceal. Punctele 
de vedere exprimate __ în
special de conf. O. Bănățan 
(I.M.F. București), conf, I. Opri- 
șeseu (Inst. politehnic Bucu
rești), prof. I. Moina (Inst. po
litehnic Cluj-Napoca), conf. 
Gh. Manolescu (Univ. Galați), 
prof. dr. C. I. Bucur (Inst. 
politehnic Timișoara), conf. A. 
Encuțescu (Inst. pedagogic O- 
radea) ș.a., cît și opiniile conf.

să devină sediul 
tuturor întrecerilor 
rezervate elevilor
din orașul de pe 
Cris. amatori de a- 
tletism, jocuri spor
tive, gimnastică si 
atletică grea (lupte, 
culturism si judo). 
Colaborarea pe pla
nul activității spor
tive dintre Inspec
toratul școlar si Co
mitetul municipal 
U.T.C. îsi poate gă
si, folosindu-se ra
țional această fru
moasă bază spor
tivă, o materializare 
exemplară.

S ,.Cupa Bujoru
lui", asa se cheamă 
competiția de mini- 
rugby pe care o 1- 
nitiază elevii din 
Tg. Bujor, județul 
Galați si la care au 
fost invitate echipe 
din Comarnic — 
Prahova, Mitocul 
Dragomirnei — Su
ceava, Măcin — 
Tulcea precum si 
din Galati, Tulcea si 
Firtănesti. Primele 
meciuri, în vacanta 
de primăvară. 

gimnastică recuperatorie în 
cazul fetelor, cît de eficientă 
poate fi munca specialiștilor, 
roadele acestora. La Craiova, 
ceva mai mult, se desfășoară o 
adevărata „bătălie" ’pentru 
crearea unei vocații spre miș
care — printr-o școală a miș
cării — care nu vizează doar 
studenții din primul an. ci în
cearcă să polarizeze atenția în
tregii mase a tineretului studios.

în fine, în cazul Centrului 
universitar Cluj-Napoca, tes
tele întreprinse la Institutul 
politehnic și Universitate do
vedesc, cum remarcau lectorul 
univ. Vasile Geleriu și asist, 
univ. Dan Negreanu, 
atentă preocupare în 
școlile de specialitate 
pregătire fizică a 
Faptul este demonstrat 
șorarea coeficientului de repe
tări Ia trecerea normelor 
„S.U.V.A.", cu aproape 30 la sută 
față de anul universitar pre
cedent și în general de o dez
voltare somatică mai adecvată 
a noilor studenți.

o mai 
licee și 

pentru 
elevilor, 
de mic-

grală (și acesta sub 5 la sută), 
la Craiova noțiunea de scutit 
este mai mult simbolică, în 
timp ce la Cluj-Napoca se fac 
tentative pentru ca puținii 
studenți cu unele oeformații 
fizice (dar recuperabili) să fie 
atrași și organizați în activi
tăți sportive compensatorii. în
țelegerea față de nevoia de a 
pune capăt scutirilor trebuie 
să pornească însă 
In acest caz rnîine, 
mîntul superior, 
scutirilor medicale 
ca atare...

din școală, 
în învăță- 

problema 
va dispare

dr. Nicu Alcxe, directorul Cen
trului de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S. — converg ; se face 
simțită nevoia unei și mai 
strînse conlucrări pe plan na
țional între cadrele didactice 
•și cercetătorii din domeniul edu
cației fizice și sportului pentru 
a asigura tinerei generații o 
dezvoltare somatică superioară, 
in măsură să facă față cerințelor, 
solicitărilor mereu mai mari 
ale vieții contemporane, impor
tantelor obiective de înfăptuit 
cuprinse în Programul Parti
dului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
trecere la construcția comunis
mului în patria noastră.

Raid realizat de
Tiberiu STAMA 

Paul IOVAN

CAPRIOARA SEBEȘ“,
O MARCA DE PRESTIGIU
Producătorii de mingi sint și pasionați practicanți ai sportului

In lumea sportului. Sebeșul 
cîștigat un bun renume nu prin 
știe ce record senzațional, prin 
formanțe care să retină în mod 
ticular atenția, ci prin produsele uneia 
dintre unitățile sale industriale de 
marcă : fabrica de articole din piele 
„Căprioara". Practicanții jocurilor cu 
mingea din toată țara — fotbaliști, 
handbaliști, voleibaliști — precum și 
toți aceia care în procesul de antre
nament utilizează mingile medicinale 
au avut și au prilejul să aprecieze 
competența în materie a colectivului 
„Căprioarei". Vizitînd recent secția 
specializată în confecționarea mingilor 
ne-am dat seama — urmărind proce
sul. tehnologic, care nu este deloc 
simplu, cum am fi tentați să credem 
— că munca maiștrilor pielari cere 
deopotrivă forță, iscusință, subtilitate, 
precizie, elemente indispensabile rea
lizării unor produse de calitate. La 
capătul „liniei de fabricație", acolo 
unde mingile se adună într-un coș 
Imens, gata pentru expediere spre 
beneficiari, unul dintre maiștri ne 
prezenta „produsele finite" fără cu
vinte, făcînd doar simplul gest de a 
le întoarce cu inscripția binecunoscu
tă : „Căprioara"-Sebeș, gest din ca
re se deslușea mîndria de a fi pro
ducătorul unor articole necesare spor- 

I la afir-

șî-a 
cine 
per- 
par-

tului și de a contribui 'astfel 
marea lui...

„La fel ca toate celelalte _______
pe care le producem, mingile realiza, 
te în atelierul nostru special se bucu*  
râ de o bună apreciere în rîndul be. 
neficîarilor" — ne spunea directorul 
adjunct al fabricii, Petru Cuteanu, cu 
care am purtat un scurt dialog. Ca 
dovadă, în anul trecut nu am avut 
nici o reclamație". — Care este ni
velul producției și în ce raport se 
află cu solicitările pieței ? — „Din 
totalul de mingi de fabricație autoh. 
tonă, destinate fondului pieții, unita
tea noastră realizează 70 ia sută, res-

• In municipiul 
Cluj-Napoca, din 1- 
nitiativa organelor 
sportive locale si a 
Casei pionierilor au 
loc, cu regularitate, 
concursuri de săniu
țe, cu participarea a 
zeci de elevi si ele
ve din scoli gene
rale si licee. Pîrtiile 
din cartierele Ghe- 
orgheni, Grigorescu 
si Minăstur sînt 
locurile de predilec
ție ale acestor con
cursuri. Imaginea de 
mai sus a fost sur
prinsă de corespon
dentul nostru Petre 
Nagy la o aseme
nea întrecere de se
zon...

articole

INVITAȚIE PE PIRTIILE DE SCHI

s/irjit de săptămină, prin practicarea schiului, 
p? cunoscuta pirtie a Clăbucetului, luată pur și 

asalt de către iubitorii mișcării in aer liber. O 
pentru alti tineri de a le urma exemplul...

Fazele de masă ale „Cupei tineretului" la schi s-au în
cheiat de mult, iți totuși pirtii’e montane nu rămân solitare, 
mai ales la sfirșit de săptămină, cînd sute de elevi și stu- 
denți, de oameni ai muncii le repopulează cu mult interes. 
Citeva ore petrecute pe schiuri, in mijlocul naturii primi
toare. dătătoare de sănătate și optimism, iată atuul dintot- 
deauna al pirtiilor înzăpezite.

Imaginea noastră surprinde un asemenea moment de des
tindere. la " 
la Predeal, 
simplu cu 
invitație si

La lași, pe stadioane și în săli

PORfl LARG DESCHISE

SPORTULUI DE MASĂ
Activitatea sportivă de masă la 

Iași a cunoscut, in ultima vreme, 
însemnate succese. Fără Îndoială, 
la Îndeplinirea bogatului program 
al sportului de masă ieșean con
tribuie șl condițiile materiale tot 
mai bune care îi sînt asigurate. 
In legătură cu preocupările pen
tru folosirea judicioasă a bazei 
materiale existente precum șl cu 
eforturile pentru îmbogățirea a- 
cesteia am avut o convorbire cu 
tovarășul Ghcorghe Tatu, director 
al A.B.S. Iași.

— Mai lntli, am dori să faceți 
un mic „inventar" al bunurilor 
ce le aveți în administrare și să 
vă referiți la modul cum sînt ele 
folosite în desfășurarea activității 
sportive de masă.

— Se poate aprecia cu satisfacție 
că sportul ieșean dispune, în pre
zent, de o bază materială bogată. 
Făcînd o foarte succintă trecere în

tul fiind produs de întreprinderea 
bucureșteană Flacăra roșie"... — Ce 
preocupări există pentru satisfacerea 
necesarului de mingi ? — „In ultimul 
timp producția noastră a crescut cu 
peste 20 000 de bucăți, dar încă nu-i 
suficient. Firește, avem posibilități 
tehnice pentru extinderea ei în conti
nuare, astfel încît să acoperim cererile 
(la ora actuală mai mari cu circa 
40 000 de mingi față de cantitatea pe 
care o producem), însă intimpinâm 
dificultăți in găsirea unor lucrători 
calificați. Mă refer în primul rind la 
cusători ; pentru câ la confecționarea 
mingilor alături de cusutul mecanic 
(aplicat la părțile drepte) este nevoie 
și de cusut manual, muncă mai difici*  
lă și mai migăloasa..." — Fiindcă 

. este vorba de o unitate care produce 
și articole necesare sportului și pen
tru că sinteți, după cite am înțeles 
și președintele asociației sportive 
,,Căprioara", v-am ruga să ne spu
neți dacă producătorii mingilor atît 
de solicitate sînt ei înșiși adepții 
practicării exercițiului fizic, a sportu
lui... — Desigur. Există un campionat 
al asociației deosebit de atractiv, in 
care sînt angrenate toate secțiile fa
bricii și care stîrnește interesante rivali
tăți. Afișe, caricaturi, șarje prietenești 
prefațează fiecare eveniment, căruia 
i se creează astfel un cadru plăcut. De 
asemenea, amatorii de mișcare partici
pă la diverse alte competiții (crosuri, 
tenis de masă etc.) în cadrul „Cupei 
tineretului", la acțiunea de trecerea 
normelor complexului „Sport și sănă
tate", la excursii în împrejurimi sau 
în localități mai îndepărtate pentru 
a vizita obiective de interes turistic 
etc. Aș mai sublinia faptul că în 
unele secții ale întreprinderii noastre 
gimnastica în producție se practică 
de mulți ani, iar acum este generali
zată"... 

Aurelian BREBEANU

revistă a acesteia, amintim da 
complexul „23 August" cu tot an
samblul de terenuri și amenajări, 
celî trei săli de sport din strada 
Ștefan Gheorghiu, stadionul Tine
retului, stadionul Penicilina, baza 
hipică, un mare număr de terenuri 
simple șl locuri amenajate pentru 
joaca copiilor și, am lăsat la ur
mă, fiind cia mai nouă, moderna 
Sală a sporturilor. Trebuie să vă 
spun că toate acestea sînt deschise 
zilnic, gratuit, pentru competițiile 
sportive de masă. De dimineața 
pînă seara trăiesc atmosfera între
cerilor, a unei activități susținute 
și bine organizate. De pildă, în 
Sala sporturilor, cu program de 
la 7,30 la 23 sînt ocupate pînă șl 
holurile, încăpătoare, curate, bine 
luminate.

— Vă rugăm să ne vorbiți des
pre preocupările pentru îmbogăți
rea acestei prețioase zestre.

— Intr-adevăr, prețioasă, dar 
care va fi mult mal bogată în 
viitorul apropiat. Am în vedere, 
mai întîi noile amenajări ce se 
vor face la stadionul „23 August" 
— camere de masaj, saună, noi 
camere de dușuri, staționar pentru 
odihna sportivilor—. apoi viitorul 
complex sportiv din cartierul 
Alexandru cel Bun. Vor fi ame
najate aici un teren de fotbal, șase 
terenuri de tenis de cîmp, un lac 
pentru agrement, terenuri de joa
că pentru crapii. Noi ii șl vedem 
ca pe unul dintre punctele de 
mare atracție ale orașului, pentru 
sport, recreare și odihnă. Trebuie 
să vă spun că noul complex va fi 
realizat în cea mal mare parte 
prin munca patriotică a tineretu
lui. Tot pentru a contribui la 
dezvoltarea mișcării sportive de 
masă, în colaborare eu Consiliul 
popular municipal, vom amenaja 
o seamă de terenuri simple de 
fotbal, volei și handbal, care să 
stea la dispoziția iubitorilor de 
mișcare din Întreprinderi șl Insti
tuții. Am luat de asemenea, unele 
măsuri pentru satisfacerea nevoi
lor șahului și tenisului de masă, 
discipline larg accesibile șl de o 
frumoasă popularitate la noi s 
avem în fază de realizare șl mon
tare 80 de mese de șah. din beton, 
destinate municipiului și comune
lor din județ.

— După cite sintem informații 
printre disciplinele sportive de 
masă care se bucură de mult in
teres la dv. se numără și sportu
rile tehnico-aplicative. Cum apre- 
ciați condițiile materiale ce le sint 
asigurate ?

— In general bune. Iată, de pil
dă, aviația sportivă, care a înre
gistrat succese meritorii în ultimii 
ani. Activitatea în acest domeniu 
continuă și în aceste luni de iarnă, 
aviatorii sportivi avînd la dispozi
ție săli corespunzătoare pentru 
pregătire. De asemenea, pentru 
buna desfășurare a pregătirii tine
retului pentru apărarea patriei 
sînt asigurate cele mai bune con
diții, la poligonul de tir „23 Au
gust" șl pe alte baze.

Viorel TONCEANU

Sportul Paga3 o|



'Azi, la Timișoara

IOTUL REPREZENTATIV INTILNEȘTE

s-a anuntat. lotul 
de fotbal va sus- 
la Timișoara, o

După cum 
reprezentativ 
tine astăzi, 
partidă amicală internațională in 
compania cunoscutei echipe iu
goslave O.F.K. Belgrad.

Cei 18 jucători care au fost 
reținuți după trialul de miercuri, 
de la București, au efectuat joi 
dimineață un ușor antrenament, 
pe stadionul Republicii, după 
care. în după-amiaza aceleiași 
zile, au plecat, cu avionul, la 
Timișoara. Ieri, înainte de amia
ză. selecționabilii au făcut un 
nou antrenament pe stadionul 
,,1 Mai" din localitate, același 
care va găzdui și meciul de as
tăzi. Conducerea tehnică a lo
tului nu s-a fixat încă în to
talitate asupra ..unsprezecelui" 
care va fi opus, de la începutul 
partidei, echipei belgrădene. 
Formația probabilă este, însă, 
următoarea : Răducanu — Che- 
ran, Dinu. Dobrău, Hajnal — 
Dumitru, Dobrin, Iordănescu — 
Troi, D. Georgescu, Zamfir. 
Reamintim că ceilalți jucători 
din lot care au făcut deplasarea 
în orașul de pe Bean sînt : Ște
fan, G. Sandu, Boloni, Mulțes- 
cu, Romilă II, Kun și Lueescu.

Echipa iugoslavă a sosit, la 
rîndul ei. în cursul dimineții de 
ieri la Timișoara. După-amiază. 
oaspeții au efectuat un ușor

antrenament
O.F.K. Belgrad 
cu veche tradiție 
iugoslav, de mai multe ori cam
pioană și cîștigătoare a cupei. 
Dintre echipele de club iugo
slave. ea este aceea care a sus
ținut cele mai multe jocuri — 
oficiale sau amicale — cu for
mații românești. în anul trecut, 
lotul său a fost mult întinerit, 
ceea ce și explică poziția de 
mijloc (16) pe care o ocupă la 
sfîrșitul turului în campionatul 
țării vecine. Antrenată de Milu- 
țin Soskici, fostul portar al re
prezentativei Iugoslaviei, O.F.K. 
Belgrad are o serie de jucători 
dc certă valoare, printre care 
internaționalii Zcț și Borota (a- 
cesla din urmă portarul titular 
al echipei dc tineret a Iugo
slaviei). Milvovici, Turudija, Io- 
vașevici. Echipa belgrădeană 
s-a pregătit intens în ultima 
vreme pe coasta Adriaticei, în 
vederea reluării campionatului 
(care se va produce, ca și la 
noi. la 7 martie), 
două turnee, 
nik și de

Meciul 
ora 15.30. 
de joc se 
dițiuni, i 
moașă, prevăzîndu-se 
fluentă de spectatori.

de acomodare, 
este o formație 

în fotbalul

Antrenorul Nicolae Dumitresci

Minutul 34 : Vi sa șutează, de astă dată cu precizie și înscrie 
primul gol al selecționatei noastre. Foto : V. BAGEAC

Primul meci dc vcriiicarc al juniorilor ,.tricolori"

Vesa și Lupău au marcat cele două goluri

cîștigînd și 
cele de la Dubrov- 
Makarka.
azi va începe la 
Timișoara, terenul 

! prezintă în 
iar vremea

la 
de 
La

bune con- 
este fru- 

o mare a-

Ieri, pe terenul divizionarei 
B, Voința București, echipa 
noastră națională de juniori a 
susținut prima din cele 5 par
tide amicale internaționale, cu 
caracter de verificare, din ca
drul pregătirilor pe care le e- 
fectuează în vederea dublului 
meci oficial cu Cehoslovacia 
din preliminariile Turneului 
U.E.F.A. Ea a început foarte bine 
acest prim meci cu Turcia, a 
atacat cu aplomb, pe un front 

creeze o 
ocazii de 
Cămătaru

larg, reușind să-și 
sumedenie de mari 
gol pe care, însă.

DE REZISTENȚĂ

Interviul

i'
J

nostru

in timpul treceriiFotbaliștii de la „U“ Cluj-Napoca surprinși 
iestului de rezistentă.

Foto : I. LESPUC — Cluj-Napoca

Adept convins al folosirii tes
tărilor strict necesare și cit mai 
apropiate de specific — spre a 
obține date în plus fată ,de joc 
și pentru joc —. voi trece pes
te condițiile în care s-a orga
nizat, desfășurat și apreciat tes
tul de rezistență în acest an, 
pentru a releva cîteva aspecte, 
cu implicații majore asupra u- 
nei reale și eficiente interpre
tări a acestor verificări.

Pornind de la tangența tes
tului de rezistență cu jocul de 
fotbal — ca singur fapt care 
justifică utilizarea oricărui test 
„de teren" la care sint supuși 
fotbaliștii — constatăm urmă
toarele : a) distanta de 3 200 m 
reprezintă circa 40 la sută din 
volumul global al unui joc ; b) 
efectuarea condensată a acestui 
volum în 12 minute ; c) inten
sitatea moderată a probei, rezul
tată din raportul volum-durată 
(22,5 secunde pe 100 m ■= 
130—150 puls pe minut = in
tensitate moderată). Dacă la 
cele de mai sus adăugăm și

faptul -că acest test are și un 
conținut psihic — exprimat prin 
efortul de voință de a înde
plini baremul. în condiții ne
specifice — ajungem la certi
tudinea tangentei și. deci, a 
utilității testului. Cu toate a- 
cestea. nu se va rezolva mare 
lucru dacă nu se Va tine sea
ma de faptul că problema prin
cipală nu constă în realizarea 
normei în orice condițiuni — 
chiar printr-un maxim efort de 
voință, apclindu-se Ia energia 
de rezervă —, ci în aceea de a 
verifica dacă solicitările la care 
a fost supus organismul, în a- 
ceastă probă, se încadrează în 
parametrii fiziologici, proprii 
jucătorului, etapei și genului de 
efort.

Subliniind. în acest context, 
aportul calităților de voință — 
necontrolabil cifric — la înde
plinirea. în condițiile știute, a 
baremului de 3 200 m în 12 mi
nute, nu putem fi siguri că 
s-au realizat acumulările fizice 
scontate, limitîndu-ne doar la

consemnarea distanței parcur
se in timpul stabilit, dacă nu 
cunoaștem și contribuția inimii 
la efectuarea probei (ceea ce 
se pare că s-a omis la recente
le testări ale divizionarilor A 
și ale juniorilor din 
blican). Cunoscînd 
modern vădește o 
accentuată tendință ____ __ .
terea volumului dinamic și că 
majoritatea jucătorilor fruntași 
din Europa efectuează peste 
500 de acțiuni motrice — fără 
și cu minge — pe parcursul a 
8—10 000 m în 60—70 de minute 
de joc efectiv, cred că modul 
cum concepem și organizăm, în 
prezent, testul de rezistență 
este depășit. Afirmația aceas
ta are în vedere : uniformitatea 
baremului, care — ignorînd 
principiul progresivității — dă 
an de an întregului proces de 
pregătire un caracter de men
ținere ; nedublarea testului cu 
o probă fiziologică adecvată, 
care face imposibilă cunoaște
rea adaptabilității organismului 
la efort ; nevoia acordării bo
nificațiilor relative, — datorită 
condițiilor improprii de desfă
șurare a probei, lucru care ge
nerează subiectivismul și chiar 
superficialitatea. Ceea ce, după 
părerea mea. nu mai permite 
o testare eficientă, realistă, prin 
ale cărei date obiective, inter
pretate științific, să se facă a- 
precieri exacte asupra stadiu
lui de pregătire a jucătorilor, 
la un moment dat. Or, testul 
are menirea de a confirma — 
sau infirma — eficiența muncii 
antrenorilor, pe parcursul ciclu
rilor, etapelor sau perioadelor 
consumate ; de a asigura o ar
gumentare științifică orientării 
procesului de pregătire spre noi 
acumulări cantitative și calitati
ve, premise ale creșterii capa
cității de joc.

De aceea, cred că a venit 
timpul să evităm formalismul 
cînd acționăm în numele știin
ței.

lotul repu- 
că fotbalul 
continuă și 
spre creș

(min. 4, 12, 25), Vesa (min. 7, 
29, 30) și Lupău (min. 8) le-au 
ratat, deși fiecare dintre ei s-a 
aflat în față doar cu portarul 
Faruk. Abia în minutul 34 — 
intr-o perioadă cînd jocul se 
echilibrase — primind o pasă 
foarte bună de la St. Popa. 
Vesa a pătruns hotărît în ca
reul oaspeților și a șutat pla
sat. deschizind scorul.

După pauză, în ambele c- 
chipe au survenit numeroase 
modificări. Oaspeții se află mai 
mult timp în posesia balonului, 
dar nu reușesc să depășească 
decisiv apărarea echipei noas
tre. Golul marcat de Lupău 
(min. 65). în urma unei frumoa
se acțiuni individuale a lui Că- 
mătaru. a readus la cirma jo
cului pe tinerii noștri „trico
lori". Si o nouă suită de ratări 
incredibile (Cămătaru. Palea. 
Cernescu) !.

Iată formațiile utilizate :
România : Ene 

Sîrbescu. Toader. 
Irimescu. Șunda, Șt. Popa 
Lupău, Cămătaru.

Turcia : Faruk — Necatti. K. 
Ahmet. Muharem. Gem — Nu
rettin, Tunccr, Sadik — Siikrii-, 
Fatih. Islam. Au mai jucat, în 
repriza secundă. Arezanov. Ti- 
mofi. Palea. Chitaru și Cer
nescu — România ; Diirmuș, 
Osman și Bilal — Turcia.

A arbitrat 
Bonini.

Miine, de 
disputa, la ...
revanșă dintre cele două repre
zentative.

— Mihalcea,
I. Popa —

Vesa.

bucureșteanul I.

ia ora 11. se va 
Oltenița, partida

L D.

PRINTRE
Cimentul Medgidia 

abordează 
dorința redresării

returul cu

Mai sînt doar două săptămînl 
pînă cînd, la startul returului, 
se vor alinia și divizionarele B. 
Toate echipele se află acum în 
febra pregătirilor, printre ele 
fiind și Cimentul Medgidia, 
formația care în prima parte a 
campionatului n-a reușit, decît 
rareori, să părăsească zona pe
riculoasă a clasamentului seriei 
I. Locul 15, cu numai 13 punc
te la activ, i-a pus pe gînduri 
și i-a mobilizat pe jucători, 
astfel că, odată cu reluarea an
trenamentelor, încă din luna 
ianuarie, in cadrul stagiului de 
pregătire efectuate la munte, 
ei s-au angajat susținut la e- 
fort. Sub directa îndrumare a 
fostului mijlocaș al Rapidului, 
Vasile Stancu, astăzi antreno
rul formației din Medgidia, toți

L PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 20 FEBRUARIE 1976
FOND GENERAL

TIGURI 1049 812
90 835 lei report.

EXTRAGEREA
16 52 6 8 31
EXTRAGEREA a
4 18 90 20 69

Plata cîștigurilor se va face 
în Capitalii începînd din 1 
martie pînă la 20 aprilie, în 
țară aproximativ din 4 martie 
pînă la 20 aprilie 1976, iar prin

lei
DE 
din

CÎȘ-
care :

mandate 
din

poștale aproximativ
4 martie 1976.

I
39
Il-a :
13 50

42 64 62

70 65

r
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tntr-un clasament al fideli
tății față de un club, pe ulti
mele trei decenii, antrenorul 
Nicolae Dumitrescu este — ală
turi de regretatul Silviu Ploeș- 
teanu și de Ilie Oană — unul 
dintre ocupanții primelor trei 
locuri. Cu mici întreruperi, el 
reprezintă pe U.T.A. — fie pe 
extremă, in „formația de aur“ 
arădeană, fie pe banca antreno
rilor, începind din 1946. Acum, 
Nicolae Dumitrescu pregătește, 
cu alb-roșii., un retur de cam
pionat care prezintă destule di
ficultăți, anunță multe emoții și 
momente de încercare.

— Ce înseamnă,. în primul 
rînd, pentru U.T.A., actul al 
doilea al campionatului ?

— Lupta pentru obținerea lo
cului 9 în clasament. Acesta 
este țelul nostru, fixat cu toată 
răspunderea și luciditatea față 
de actuala poziție din clasament 
și de forțele de care dispunem. 
Dar realizarea lui e legată de 
o operație esențială și pentru 
următorii ani de activitate a 
echipei noastre : o refacere a 
lotului, prin contopirea grupu
lui de vechi jucători cu noii so
siți. Cînd fixez aceste plutoane, 
o fac numai după momentul so
sirii lor la clubul nostru. Deci, 
Iorgulescu, Gheorghiu, Birău, 
Giurgiu, Kukla. Schepp, Gali, 
Pojoni, Bedea, Domide, Axente, 
Broșovschi, Colnic, Cura, Sima 
sint cei care au mai îmbrăcat 
— unii 
sezonul 
U.T.A. 
Uilecan 
veniți. 
prezintă insă 
virstei 
puri. Formația pe care vrem să 
o definitivăm trebuie să repre
zinte o chintesență a efectivu
lui de jucători atit după crite
riul ' experienței, dar și după 
acela al virstei, fiindcă — aces- 
ta-i adevărul — se impune să 
pompăm energii noi. tinere, sin
ge proaspăt in venele echipei 
U.T.A. Probabil că s-a observat, 
din formațiile aliniate pină a- 
cum. dorința noastră. Așteptăm 
adevărata verificare : mai intil

de ani de zile, alții din 
trecut — tricoul lui 
Naște, Cocoș, Enache, 

și Coșereanu sint noii 
in ansamblu, acest lot 

după criteriul 
alte două mari gru

jocul de „C 
natul.

— O înt 
afara subii 
privind-o ș 
deți că e i 
tactică a e< 
club ?

— Prind) 
o exagerau 
la mijlocul 
există o n 
liniei de ap 
ta de prnpi 
fel de negi 
tac de a r 
prea mare 
verse. De a 
trare, nefir, 
numai ini 
terenului, i 
mobilității 
pelor noasti 
pentru ele. 
eliminăm ș\

M
U.T.A. - 

3—0 (1—0). 
(min. 19), 
Kukla (mi 
rulat între 
(I. Ioana-c

F. C. B 
BISTRIȚA

DIVIZIONAREI
jucătorii — și anume M. Stan
cu. Vișinescu, Popa, Lepădatu, 
Hîj, Otlocan, Artimon, Codin, 
Eftimie, Alecu, Oancea, Mihu, 
Girip, Nedelcu, Bădescu, Băr- 
bulescu, Leu șl Petcu — au 
căutat să elimine deficientele 
apărute în sezonul de toamnă, 
dovedind, o dată în plus, că 
sînt gata să abordeze returul, 
cu hotărîrea de a face totul 
pentru 
vi tarea 
pentru 
în joc.
F.C.M. Suceava speră să 
depășească nivelul modest 

de pînă acum
Pe bună dreptate, conducerea 

clubului șl suporterii au fost 
nemulțumiți de comportarea e- 
chipei sucevene în sezonul de 

• toamnă. în ciuda unor bune 
condiții de pregătire și de joc, 
F.C.M. Suceava ocupă locul 13

redresarea echipei și e- 
retrogradării, dar și 

saltul calitativ așteptat

ION BĂLANESCU 
antrenor

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR 
TRAGEREA LOTO 2 DE MlINE 

22 FEBRUARIE 1976.

Agențiile Loto-Pronosport 
oferă biletele cu numerele dv. pre
ferate pentru tragerea Loto 2 de 
mîine.

Se poate cjștiga cu 2 numere 
din 4 și cu 3 numere din 12 
extrase.

Cîștigurile minime sînt de 100 
și 200 lei.

Tragerea Loto 2 are loc mîine la 
București în sala Clubului Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2 cu 
Începere de la ora 17.45.

Jucătorii de la Cimentul Medgidia efectuează obișnuita în
călzire dinaintea unui antrenament. Foto : S. BAKCSY
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• BRIGADA DE ARBITRI 
ROMANI LA MECIUL BUL
GARIA — IUGOSLAVIA (TI
NERET 23 ANI). Meciul Bul
garia — Iugoslavia, din cadrul 
campionatului european rezer
vat echipelor de tineret (sub 
23 ani), care este programat la 
20 aprilie. Ia Sofia, va fi con
dus de o brigadă dc arbitri din 
țara noastră, avîndu-1 la cen
tru pe Constantin Ghiță, iar la 
linie pe I. Chilibar și A. Ene.

• PROGRAMUL JOCURI
LOR DE VERIFICARE DE LA 
SFÎRȘITUL ACESTEI SAPTA- 
MÎNI. Astăzi. în Capitală, pe 
stadionul Republicii, se desfă
șoară primele două jocuri din 
cadrul „Memorialului dr. Sle- 
lian Cherciu". în deschidere, 
de la ora 13,30. Steaua — Me
talul și în continuare (ora 
15,30) partida Progresul — Au
tobuzul. Miine dimineață, de 
la ora 9,30. pe același stadion 
se vor 
ele și.

întilni învinsele între 
în continuare învingă

toarele. Programul 
ne mai cuprinde 
meciuri : Voința 
(stadionul Voința.
Universitatea Craiova — 
Argeș, Politehnica Iași — 
Bacău, F. C. Bihor — 
CIuj-Napoca, F.C.M. Galați — 
Rapid București. Cimentul Med
gidia — F. C. Constanța. C.I.L. 
Sighetul Marmației — Sportul 
studențesc. Politehnica Timi
șoara — Steagul roșu Brașov, 
Armătura Zalău — Universita
tea Cluj-Napoca, F.C.M. Reșița 
— U.T.A. și Chimia Rm. Vîl- 
cea — F.C. Minerul Baia Mare.

» FINALA „CUPEI SIL
VIU PLOEȘTEANU". Miercuri 
25 februarie va avea loc, la 
Brașov, finala „Cupei Silviu 
Ploeșteanu", competiție la care 
au participat mai multe echipe 
din județul Brașov. Pentru cîș- 
tigarea trofeului se vor întilni 
echipele Steagul roșu și I.C.I.M. 
Brașov.

• UN NOU ANTRENOR LA 
S. C. TULCEA. Divizionara B 
S. C. Tulcea are la conduce
rea tehnică un nou antrenor, 
în persoana profesorului Vasile 
Ichim, care îl înlocuiește pe 
Nicolae Petrescu.

O ...ȘI LA AZOTUL SLO
BOZIA. din această săptămînă, 
de pregătirea echipei se ocupă 
Ion Pavel, care în sezonul de 
toamnă a funcționat ca antre
nor secund la Gloria Buzău.

zilei dc mii- 
următoarele 
— Dinamo 
ora 10,30), 

F. C. 
S. C. 

C.F.R.
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TOTUL ÎNCEPE DE LA COPII *
Din experiența muncii de selecție

a unei școli sportive din U. R. S. S
venit vremea ca la se-...A

lecționarea copiilor să luăm ca 
bază indicii obiectivi de dezvol
tare a calităților fizice, în 
primul rînd viteza, indemîna- 
rea, calitățile de viteză-forță. 
Acest lucru s-a impus mai ales 
după 1972, cînd am început să 
primim în școală băieți de 8— 
9 ani, dintre care foarte puțini 
știau să joace. în acest scop 
am creat cîteva teste : alergare 
de pe loc 15 m, alergare de 
pe loc 4x10 m, săritură în lun
gime de pe loc. în afară de 
asta, i-am urmărit pe copii în 
timpul jocului de handbal sau 
minifotbal. Apoi, am eliminat 
alergarea 4X10 m, dîndu-ne 
seama că acest test stabilește 
mai curînd rezistența în regim 
de viteză decît viteza și înde- 
mînarea.

în primul test am verificat 
viteza, în cel de al doilea — 
frecvența mișcărilor. startul 
și îndemînarea, în cel de al 
treilea — forța în viteză, în 
cel de al patrulea — forța le
gată de viteză și de coordo
narea mișcărilor] Testele de 
alergare le-am înregistrat pe 
plăci de contact cu electrocro- 
nometrul, precizia pînă la

ziția culcat pe spate, mîinile la 
ceafă, trecerea în așezat-cul- 
cat, fără a desprinde picioa
rele de dușumea. Se mai a- 
daugă trei norme de tehnică : 
conducerea 
între 11 
distanță 
celălalt, 
picioare, 
țintă de 
lovituri 
la distanța , .... ....... .
sînt aceleași. în luna a patra, 
băiatul trebuie să adune 29 de 
puncte din 9 norme (adică din 
cele 40 de puncte posibile).

A treia etapă se desfășoară 
pînă la 7—8 luni. Se continuă 
pregătirea fizică generală, dar 
majoritatea jocurilor și ștafe
telor șe fac cu orientare spre 
forță în viteză. ' Acum începe 
studierea loviturilor cu ristul 
interior și exterior, conducerea 
mingii cu exteriorul, stopurile 
pe vîrf, pe piept, lovitura cu 
capul, (partea frontală) de pe 
loc și din săritură mică. Toate 
exercițiile trebuie executate în 
mișcare. Viteza mișcării deter
mină gradul de însușire a pro
cedeelor.

Urmează testările de control.

mingii 20+20 m 
stîlpi, dispuși la o 

de 2 metri unul de 
jonglerie cu ambele 
șut de pe loc, într-o 
150x150 cm, cîte cinci 
cu fiecare picior, de 

de 7 m. Notările

Corespondențe de peste hotare

0 ETAPĂ CALMĂ ÎN CAMPIONATUL ITALIAN?
Precedenta etapă a Diviziei 

A, în care nu s-a înregistrat 
nici un incident, n-a dat mult 
de lucru judecătorului unic al 
Comisiei de disciplină, Barbc, 
care n-a dictat decît o singură 
suspendare : Bedta (Sampdoria) 
—o etapă. In schimb, un pre
ședinte de club, 
ma), a primit o 
mai drastică, 
trei etape dc a 
pentru atitudine 
de arbitri.

Să trecem la etapa care ur
mează. Meciul central este Fio
rentina — Juventus. Fiorentina, 
puternic lansată de victoria de 
la Napoli, va face clipe grele 
formației-lider, Juventus. Aceas
ta va prezenta „unsprezecele" 
obișnuit, cu o posibilă schimba
re : Gori în locul lui Anastasi. 
Napoli se duce la Cesena. Mi
siune dificilă, dată fiind forma 
lui Cesena și criza de formă a 
lui Napoli, care va face, se 
pare, o schimbare cu totul neaș
teptată : Sperolto în locul ma
relui transfer al sezonului. Sa- 
voldi. La Cagliari, va evolua 
Internazionale, care îl va recu
pera pe Boninsegna (suspendare

Anzalone (Ro- 
sancțiune mult 
suspendare pe 
intra în teren, 
incorectă față

expirată), dar nu și pe Mazzola 
(încă indisponibil). Torino pare 
a avea un joc ușor, acasă, cu 
Ascoli. E un moment bun pen
tru o. apropiere a „vișiniilor" de 
Juventus.

La Milan, care primește vizi
ta Bolognei, se anunță reintra
rea lui Rivera și se speră în
tr-o comportare la fel de efica
ce a lui Chiarugi, aflat într-o 
formă excelentă. în schimb, din 
formația Bolognei va lipsi 
Chiodi, ieșit din formă. Lazio, 
care trece și ea printr-un mo
ment 
alte 
de 
este 
cine 
tida 
primește vizita 
Verona va evolua Roma — me
reu lipsită de serviciile lui 
Prati, de mult accidentat —, în 
timp ce în „unsprezecele“-gazdă 
vor apare cei mai buni jucători 
ai lotului, inclusiv atacantul 
Zigoni. în fine, la Como, jocul 
Como — Sampdoria.

CESARE TRENTINI
Bologna, 20 februarie .

greu (precum Napoli și 
formații), anunță schimbări 
„distribuție" : Re Cecconi 
accidentat, dar nu se știe 
îi va lua locul pentru par- 
în care formația romană 
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SELECȚIONATELE BRAZILIEI5

SI PROGRAMUL LOR DIN ACEST AN1

a și 
spus

scris Ologu (min. 10) pentru 
brăileni. rcspectv Ciocan (min. 
54 și 78) și Szeke (min. 82). 
(I. Baltag-coresp.).

.CHIMIA RM. VÎLCEA — 
F. C. ȘOIMII SIBIU 2—0 (0—0). 
Au marcat C. Nicolae (min. 49 
din 11 m.) și Iordache (min. 
57). (P. Giornoiu-coresp.).

S. C. TULCEA — F.C.M. 
GALAȚI 2—0 (2—0). A înscris : 
Stoiccscu (min. 8 și 76) (N. To- 
polschi-coresp.).

AURUL BRAD — META
LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0) 
A marcat Ciorcan.

PROGRESUL CORABIA — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 2—0 
(0—0). Au înscris : Preda (min. 
57) și Velica (min. 81). (I. Ghe- 
țoiu-coresp.).

UNIREA ALBA IULIA — 
STICLA TURDA 5—2 (1—1).
Au marcat : Tărnaru (2). Pas- 
tiu (2) și Donciu, respectiv 
Fedeleș (2). (Șt. Vasiu-coresp.).

I.C.I.M. BRAȘOV — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—1 (1—1).
Au înscris : Tampa și Nica 
pentru învingători, respectiv 
Romanov. (C. Gruia — coresp. 
județean).
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0,01 sec. Fiecare din norme 
se notează cu 5, 4 și 3. Pen
tru acceptarea copilului 
voie de un total de cel 
15 puncte.

în cadru! selecției, 
seama de faptul că băieții nu 
au deocamdată precizie și co
ordonare, ei manifestîndu-se 
și printr-o atenție instabilă 
într-o direcție sau alta. De 
aceea, în etapele următoare a- 
cordăm o atenție specială dez
voltării interesului stabil față 
de fotbal, educării perseveren
ței, toate acestea fiind nece
sare pentru formarea tuturor 
celorlalte calități.

A doua etapă a selecției du
rează 3—4 luni. Se impune ca 
tn acest timp să se lucreze 
la dezvoltarea fizică multilate
rală a copiilor și la predarea 
corectă a cîtorva procedee teh
nice. Este vorba de lovitura 
cu ristul mijlociu, conducerea 
mingii cu vîrful și cu partea 
interioară a labei, exclusiv 
prin mișcări de gleznă, oprirea 
mingii cu partea interioară și 
exterioară a labei, cu depla
sare obligatorie spre minge. 
După însușirea acestor proce
dee, copiii pot trece la joc.

în cadrul ședințelor de pre
gătire fizică generală, folosim 
7—10 exerciții de dezvoltare 
(în special pentru dezvoltarea 
supleței), alte 30—35 de minute 
fiind consacrate jocurilor dina
mice și ștafetelor. în cadrul 
lecțiilor de tehnică, acordăm 10 
minute pentru repetiții, 20 de 
minute pentru materialul nou 
și 15 minute pentru minifotbal. 
O dată pe lună organizăm, sub 
formă de concurs, testarea nor
melor mai sus expuse la pre
gătirea fizică generală. Se mai 
adaugă încă un test — din po- '

e ne
puțin

ținem

Pentru a rămîne în grupă, co
pilul trebuie să adune mini
mum 32 de puncte, adică 
țină 4 puncte, în medie, 
care exercițiu.

După etapa a treia ne 
da seama, în general, 
instruirea poate fi continuată, 
ținînd seama, bineînțeles, de 
tot complexul care face un ju
cător de fotbal.

Iată mai sus tabelul de nor
me și punctaje, pur orientativ.

să ob
la fie-

puiem 
dacă

S. KORNILOV
* Articol apărut în revista 

Fotbal și Hochei"

Fotbalul brazilian pare am
biționat. mai mult ca oricînd, 
să revină în prim-planul per
formanței. „Lecția Miinchen 
1974“ a servit și — iată — se 
observă o înviorare a activită
ții, o înmulțire a acțiunilor din 
domeniul reprezentativelor. E 
vorba atît de prima selecționa
tă, cit și de cea olimpică. Să 
începem cu echipa A.

Se știe că noul ei antrenor 
este Osvaldo Brandao, cunos
cut pentru energia, severitatea 
și obiectivitatea lui. El a soli
citat un program larg și pre
tențios pentru reprezentativă' 
în formația căreia a anunțat 
multe remanieri. încă nu se ' 
poate vorbi despre „unspreze- 
cele“ definitiv, se poate doar 
aminti că — dintre vechii in
ternaționali — numai Luiz Pe
reira, Lcivinha și Rivelino sînt

SCHIMBAREA UNOR ARTICOLE DIN REGULAMENT ?
Recent, la Zurich, comisia de 

arbitri a F.I.F.A. s-a reunit pen
tru a redacta unele propuneri 
privind schimbarea unor articole 
ale regulamentului de fotbal. A- 
ceste propuneri vor fi discutate 
de „International Board (F.I.F.A.), 
în reuniunea care va avea loc 
în Țara Galilor, în luna iunie, 
înainte de a trece însă la pro
punerile pe care le face comisia 
de arbitri este interesant de re
marcat că „International Board“ 
este singurul organism care poa
te modifica regulamentul jocului 
de fotbal. De altfel, nu este de
loc lipsit de importantă faptul 
că în componența „International 
Board“-ului intră doar 8 repre
zentanți cu drept de vot : 4 vo
turi ale federațiilor britanice 
(Anglia, Scolia, Irlanda și Țara 
Galilor) și 4 voturi ale F.I.F.A. 
(care reprezintă peste 130 de fe
derații naționale). Iată de ce, 
dacă de pildă F.I.F.A. face o pro
punere — în numele tuturor fe
derațiilor naționale — privind

din 
nu

D iva, unul din- 
tre cei mai

buni jucători de 
bal din lume, se 
că va spune adio fot
balului. la o virstă 
cînd, fără îndoială, 
mai putea aduce mari 
servicii echipei sale, 
Cagliari, si chiar re
prezentativei Italiei. 
Accidentat de nenu
mărate ori. nevoit in 
repetate rînduri să 
stea pe tușă în urma 
atacurilor violente, 
necruțătoare, la care 
l-au supus unii apă
rători crescuți la școa
la brutalității. exce
lentul jucător a reve
nit de fiecare dată pe 
stadion, uitînd zilele 
de suferință si încer- 
cind să reia totul de 
la început. Se pare, 
însă, că ultimul acci
dent pe care l-a sufe
rit în meciul cu Mi
lan. la același picior 
drept, martirizat me
reu. va duce la defi-

fot- 
pare

nitiva despărțire a 
Riva de terenul 
joc.

Ziarele italiene.
acest 
nu-l

lui 
de

re-

moreze adversarii, să 
spulbere sau măcar 
să reducă superiorita
tea lor tehnică.

Și trebuie recunos
cut că jocul dur. bru
tal, și-a deschis drum 
și datorită ochilor în
chiși sau întredes- 
chiși ai arbitrilor. A- 
părători ai legilor fot-

ferindu-se la 
dureros episod, 
acuză numai pe jucă
torul care l-a atacat 
cu furie pe Riva. ci 
si pe conducătorul 
jocului, pe care îl

VINOVĂȚII EGALE...
consideră vinovat în 
aceeași măsură. Este 
o exagerare ? Nicide
cum ! Pentru că acest 
accident ar fi putut 
fi evitat dacă arbitrul 
Si-ar fi înțeles mi
siunea. intervenind e- 
nergic 
faulturi 
dare — 
pra lui 
faulturi 
prin care

la primele
— de intimi- 
săvirsite asu- 
Riva, aceste 

deliberate, 
o echipă 

sau numai unii jucă
tori încearcă să-si ti-

balistice, ai echității 
sportive, ei nu inter
vin adesea cu fermi
tate de la primele in
fracțiuni. ci lasă să 
vorbească întîi indul
gența, apoi cartona, 
șele galbene — de 
care nu prea se mai 
sperie unii fotbaliști 
— recurgînd abia în 
ultimă instanță la car
tonașul roșu, la elimi
narea din ioc a ace
lora care urîtesc spec
tacolul fotbalistic și.

mai mult decît atît, 
periclitează integrita
tea corporală a ad
versarilor.

Un arbitru nu-si 
face datoria dacă se 
limitează la parafarea 
unor faze de joc pe 
care le-a văzut toată 
lumea : un aut. un 
corner sau chiar un 
aol. In acest domeniu, 
i se pot ierta uneori 
greșelile. Dar. în nici 
un caz. nu-i poate fi 
iertată acceptarea jo
cului dur. periculos. 
care instituie, în 
renul de ioc. un
raport de forțe decît 
cel real, decît cel in 
slujba căruia se află, 
de fapt, toate artico
lele din regulament.

Nu poți să nu te 
aîndesti la toate aces
tea aflînd despre po
sibila dispariție din 
arena fotbalistică a 
lui Riva.

schimbarea vreunui articol 
actualul regulament și ea 
este acceptată de țările britanice, 
modificarea nu intră în vigoare !

Pentru reuniunea din iunie a 
„International Board“-ului, se vor 
face două propuneri : 1. introdu
cerea cornerului scurt, în cazul 
cînd mingea trimisă în corner 
iese în porțiunea dintre bara la
terală a porții și linia laterală 
a careului de 16 m. (De aici se 
va executa și lovitura scurtă de 
colț) ; 2. loviturile de aut de pe 
marginea terenului să se poată 
executa nu numai cu mina, ci 
și cu piciorul.

De altfel, asemenea experiențe 
s-au bucurat de succes la turne
ele internaționale de juniori de 
la Monte Carlo și Viareggio, ca 
și la un turneu al echipelor de 
tineret, la Toulon. Rămîne de vă
zut dacă „International Board4* 
va fi de acord cu aceste schim
bări de regulament, deoarece 
pînă acum nu a acceptat unele 
modificări privind desființarea 
ofsaidului, eliminarea temporară 
a jucătorilor, mărirea porților 
ș. a. în cazul cînd aceste două 
propuneri vor fi acceptate, ele 
vor intra țn vigoare după cam
pionatul mondial din 1978. I. o.

siguri de locurile lor. In rest, 
mulți candidați, unii chiar de la 
echipa olimpică, ale cărei par
tide Brandao le-a urmărit —' 
regularitate. Iată 
program al
Braziliei : 25 februarie — 
Uruguay, la Montevideo ; 
martie — cu Argentina, la Rio 
de Janeiro ; 7 aprilie — cu Pa
raguay, la Assuncion ; 28 apri
lie — cu Uruguay, la Rio de 
Janeiro : 19 mai — cu Argenti
na, la Buenos Aires ; 9 iunie 
— cu Paraguay, la Rio de Ja
neiro. Turneul în Europa a fost7 
contramandat. în locul său. e- 
chipa Braziliei va participa la; 
turneul din S.U.A., după urmă
torul program : cu Anglia (24 
mai, la Washington) și cu Ita
lia (30 mai, la New York). Mai 
sînt în proiect două partide în 
Mexic. Ultimul joc al anului va 
avea loc — între 1 și 15 decem
brie — în compania reprezen
tativei Uniunii Sovietice, la Rio 
de Janeiro.

Echipa olimpică a cucerit,' 
cum se știe, primul loc în tur
neul de calificare de Ia Recife, 
înaintea formațiilor Uruguayu- 
lui, Columbiei. Chile. Porului 
și Argentinei. Ea își propune 
ocuparea unui loc de frunte și 
în turneul final din Canada, 
dar mulți specialiști nu văd po
sibilă această performantă. An
trenorul Zizinho a solicitat și 
obținut un lung turneu în Eu
ropa, 
ar fi 
zilieni 
nia.

„...ărit cit 
și bogatul 

primei echipe a 
cu
10

turneu în cursul căruia 
posibil ca olimpicii bra- 
să evolueze si în Româ-

Sao
PEDRO VILLA J

Paulo, 20 februarie !

ECHIPA UNGARIEI $ 
ÎN COLUMBIA ■*i

Reprezentativa Ungariei a e- 
voluat la Bogota în compania 
formației Santa Fe, campioana 
Columbiei. Fotbaliștii maghiari 
au cîștigat cu 3—1 (3—1), prin 
golurile marcate de Varady 
(min. 2), Pusztai (min. 16) și Ba- 
Iint (min. 32), respectiv Pacheco 
(min. 27).

te- 
alt

Jack BERARIU Ș

E PRETUTINDENI
ÎN TURNEUL pe care-1 în

treprinde în Irak, echipa R.D. 
Germane a jucat Ia Bagdad cu 
o selecționată locală, pe care a 
învins-o cu 4—2 (3—0), prin go
lurile marcate de Sparwasser și 
Riediger — cîte două fiecare.

ÎN MECIUL revanșă dintre 
reprezentativa Japoniei și for
mația iugoslavă F.C. Rijeka, 
desfășurat la Shizouka, oaspeții 
au obținut victoria cu 2—1 
(1—0). Jn primul joc, disputat 
în urmă cu două zile la To
kio, gazdele au cîștigat cu a- 
celasi scor (2—1).

LA DJAKARTA, în turneul 
preolimpic (zona asiatică — 
grupa a 2-a) selecționata R.P.D. 
Coreene a dispus de Malayezia 
cu 2—0.

ÎN ORAȘUL La Valletta s-a 
disputat meciul dintre selecțio
natele de juniori ale Franței și

Maltei, contînd pentru prelimi
nariile turneului U.E.F.A. Ti
nerii fotbaliști francezi au ter
minat învingători cu 3—1 (2—0).' 
Tot în preliminariile turneului 
U.E.F.A. : Țara Galilor — An
glia 0—1.

ÎN TURNEUL pentru tineret 
de la Viareggio : Sampdoria — 
Kickers Offenbach 1—0, Inter
nazionale — Wisla Cracovia 
1—0, Dukla Praga — Como 2—1, 
Torino — Barcelona 5—0, Roma 
— Partizan Belgrad 3—2, Rangers 
(Scoția) — Lazio 1—0.

ȚSKA MOSCOVA a susținut 
un joc amical la Budapesta cu 
formația locală Ujpesli Dozsa. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (1—0), prin go
lurile înscrise de Terecsik, Fe- 
kete și Borbely (din lovitură 
de la 11 m).

nr.de


PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV CONDIȚIONEAZĂ PERFORMANȚA
p—

s
Performanțele într-o serie de discipline 

sportive au ajuns la un nivel conside
rat, pină nu de mult, inaccesibil. Fi

rește, la această situație a contribuit in 
mare măsură preocuparea specialiștilor pen
tru perfecționarea continuă a metodelor de 
antrenament, a procesului instructiv-educativ. 
In ultimii ani, volumul de muncă în cadrul 
antrenamentelor a crescut considerabil, ațit 
prin mărirea numărului săptămînal de lecții, 
cit și prin creșterea timpului de lucru zilnic. 
De asemenea, unele antrenamente se_ des
fășoară cu o i...—2_—
chiar nivelul la care sint solicitați 
Intr-o competiție. Evident, mărirea

intensitate care depășește 
sportivii 
volumu-

lui și a intensității în cadrul antrenamente
lor duce la creșterea capacității de efort a 
organismului, cu condiția ca sportivii să aibă 
asigurat un regim adecvat de viață și odih
nă. Dar, ponderea pe care aceste două ele
mente o au in diferitele perioade de pregă
tire este încă o problemă care trebuie re
zolvată 
aceea, apreciem că în această direcție este 
necesară o permanentă colaborare a antre
norului cu medicul. Conținutul procesului
instructiv-educativ condiționînd nemijlocit
marea performanță, am considerat oportună 
apariția unei pagini pe această temă.

cu maximum de exactitate. De

^\\\\\\\\\\\\^^^^^

Cheia succeselor luptătorilor de la Rapid

PE FONDUL UNEI BUNE PREGĂTIRI FIZICE
ANTRENAMENTE TEHNICE STRICT INDIVIDUALIZATE

• Exerciții ingenios alese pentru fiecare procedeu in parte
Cu cîtva timp în urmă răsfo

iam fișele individuale ale com- 
ponentilor lotului olimpic de 
lupte greco-romane care se pre
gătesc pentru J.O. de la Mont
real. între ele am găsit trei, — 
cele ale luptătorilor, Nicu Gin- 
gă, Ion Enache și Victor Dolip
schi — surprinzătoare prin ase
mănarea răspunsului la rubrica 
„primul antrenor". Pe toate trei 
figura același nume : Marin 
Belușica (Rapid București) ! Da, 
acesta este adevărul. Trei din
tre componenții actualului lot 
olimpic, toți cu șanse aprecia
bile de a obține medalii la vi
itoarele confruntări de la Mont
real, au fost inițiați în tainele 
luptelor 
rapidist 
dacă în 
culorile 
sportivi ___ .. —
mele performante în sala de 
sub tribuna ,,Giuleștiului“, sînt 
mîndri pentru antrenorul care 
i-a descoperit și inițiat. Acesta 
este si motivul pentru care am 
considerat necesar ca într-o 
pagină despre calitatea procesu
lui instructiv-educativ să-și gă
sească locul și un reportaj în 
care să facem cunoscute „se
cretele" muncii lui Marin Belu
șica, unul dintre cei mai pro
ductivi antrenori ai tării.

Este ora 17. La intrarea în 
Stadion. în ciuda gerului care 
„mușcă", observăm cîțiva spor
tivi care aleargă în jurul tere
nului de fotbal. în rîndul lor îi 
remarcăm pe campionul de ju
niori Dan Aiacoboaie, pe Gheor
ghe Dolipschi, fratele medalia
tului cu bronz la ultima ediție 
a J.O., pe Gheorghe Alexe, 
Marian Ciutan — revenit de la 
clubul Steaua, după efectuarea 
serviciului militar. Nu reușim 
să-i recunoaștem pe toți. Gerul 
ne îndeamnă să intrăm în sală.

Sala a devenit neîncăpătoare 
pentru numărul mare de tineri 
dornici să practice luptele. Ală
turi de componenții echipei 
participante în prima Divizie a 
tării, sînt prezenți și juniorii 
tnstruiți de Alexandru Constan
tin. Uneori și grupa de libere, 
pregătită de Vasile Pătrașcu — 
și ea în prima Divizie. Cerem 
explicații în legătură cu această 
situație antrenorului M. Beluși
ca. „A devenit un obicei pen
tru noi — ne spune acesta — 
ca 
le 
cu 
au 
să _ 
și le-ar însuși mult mai greu'

Sala este aglomerată, dar o 
lecție excelent organizată oferă 
posibilitatea ca spațiul restrîns 
să fie utilizat la maximum. An
trenamentele sînt adaptate la 
posibilitățile sportivilor. Fiind 
toți în producție, aceștia nu pot 
veni la aceeași oră. Vin în 
grupuri restrînse. de 4—6 luptă
tori. Tot pe grupe fac și pre
gătirea. Fiind în imposibilitatea 
de a efectua două antrenamen
te pe zi. Marin Belușica folo
sește programe de lecții com
plexe, în care sînt atacați cei 
doi factori importanți : pregăti
rea fizică (afară în aer liber, la 
începutul antrenamentului) și 
pregătirea tehnico-tactică. Ast
fel, toți elevii lui Belușica a- 
leargă . zilnic minimum cinci 
ture de stadion. „Punem mare 
accent pe pregătirea fizică — 
ne-a spus reputatul tehnician — 
pe dezvoltarea tuturor calități
lor fizice de bază, incă din anii

de către antrenorul 
Marin Belușica. Chiar 

prezent ei activează sub 
clubului Dinamo, acești 
care au obținut pri-

în unele zile antrenamente^ 
seniorilor să aibă loe odată 
cele ale juniorilor. Cei mici 
astfel prilejul să vadă și • 

învețe lucruri pe care altfel

tea

Spartul

Activitate intensă in sala de lu-pte de la Rapid. în dreapta, 
antrenorul Marin Belușiea (echipat in trening) exersează cu unul 
dintre elevii săi, Gheorghe Dolipschi.

Foto : Ion MIHAlCĂ

Specialiștii din toate disci
plinele sportive afirmă — de 
comun acord — că nu se mai 
pot obține succese sportive fără 
un volum crescut de antrena
ment. fără eforturi susținute. 
Dar, forma sportivă nu se 
poate realiza numai pe baza 
unui volum sporit de muncă. 
Nici doar prin mărirea inten
sității în efort. Sportivul poate 
ajunge să dea maximum de 
randament într-o competiție, la 
un moment dat, numai printr-o 
corelare judicioasă a 
lui cu intensitatea, în 
de etapa de pregătire, 
Iul său de cunoștințe 
riența) Și, toate acestea, 
mărind reacțiile organismului 
la efortul respectiv (controlate 
de medic) și al unei odihne 
corespunzătoare.

Din experiența mea de 
gătire a lotului republican 
tineret pentru C.E. din 
pot spune că în perioada 
gătirii de iarnă a fost realizat 
cel mai crescut volum de mun
că. Zilnic se efectuau cel pu
țin trei ore de antrenament, 
în care mijloacele folosite vizau 
îmbunătățirea pregătirii fizice 
generale, deci creșterea capa
cității de efort a organismului. 
Ca mijloace am folosit : exer
ciții cu mingi medicinale, aler
gări pe teren variat, prin ză
padă, alergări contra-cronome- 
tru, crosuri pe schiuri, exerciții 
de gimnastică cu ganteie, exer
ciții cu halterele, tăiatul lem
nelor cu toporul. In procent de 
BOo/o ' ' ....................
spre 
și a 
20°/o .
minării, a coordonării 
sportive, exerciții de gimnastică 
sportivă etc.) și a vitezei.

După o perioadă de efort 
organizat astfel, în cadrul an
trenamentelor au început să-și 
facă loc exercițiile de pregă
tire fizică specifică : exercițiile 
pentru dezvoltarea forței de

volumu- 
functie 

de nive- 
(expe- 

ur-

pre
rie 

1974 
pre-

efortul a fost îndreptat 
îmbunătățirea rezistentei 
forței generale și numai 
pentru dezvoltarea înde- 

(jocuri

lovire, a rezistentei specifice; 
plus exercițiile individualizate 
pentru perfecționarea tehnicii 
(de exemplu, perfecționarea a- 
părării împotriva contrei de 
dreapta ; sau — mijloace pen
tru apropierea de adversar și 
apărarea împotriva croșeului de 
stingă). în toată această peri
oadă de pregătire numărul an
trenamentelor s-a menținut 
crescut și cel al orelor de mun
că zilnică, de asemenea.

Odată cu coborîrea de Ia 
munte și. deci, cu apropierea 
datei la oare boxerii urmau să 
susțină primele meciuri, rapor
tul dintre volum și intensitate 
se schimbă, treptat, numărul 
orelor de pregătire redueîn- 
du-se, dar intensitatea lecțiilor 
fiind din ce în ce mai crescută. 
Pregătirea fizică (cu mijloacele 
respective) se menține ca o- 
biectiv în cadrul antrenamente
lor, dar ea capătă un caracter 
mai specific. Aparatele, stu
diul individual si în special 
lecțiile la mănuși fiind mij
loace mai des întîlnite în ca
drul lecțiilor decît în perioada 
premergătoare. în continuare, 
volumul scade. Se micșorează 
și numărul antrenamentelor 
săptămînale. Pregătirea cu mij
loace specifice, cu intensitate 
maximă, este prezentă de cel 
puțin două, trei ori pe săptă
mînă. Se introduce, pe lingă 
lupta condiționată la mănuși, 
și lupta liberă, în care temele 
sînt rezolvate de fiecare spor
tiv cu mijloace proprii. Urmea
ză meciurile de verificare (fără 
spectatori), după oare se poate 
trece la meciuri publice. Fi
rește. în obținerea formei spor
tive. un rol deosebit de impor
tant îl joacă și ceilalți factori: 
alimentația și odihna, dar 
mi-am propus să abordez nu
mai corelarea celor doi factori 
— volumul si intensitatea.

TEODOR NICULESCU 
antrenor emerit de box

junioratului. Pentru învățarea 
și perfecționarea diferitelor pro
cedee tehnico-taciice lucrăm 
mult individualizat. După păre
rea, mea, cheia succeselor viitoa
re ale luptătorilor este asigu
rarea unei foarte bune pregătiri 
fizice, care să cuprindă dezvol
tarea tuturor calităților fizice 
de bază, ca și antrenamentele 
de tehnică individualizate".

Am urmărit apoi o lecție 
cu exerciții specifice în circuit, 
pe durata a 30 s pentru fiecare 
grupă de exerciții, executate în 
mare viteză. Fiecare circuit se 
repetă de trei ori, după care 
urmează o pauză scurtă (1—2 
min., în funcție de gradul de 
pregătire). Am văzut executîn- 
du-se exerciții ingenios alese 
pentru fiecare procedeu în par
te. Am înțeles atunci cum a 
reușit acest antrenor să dea 
lotului olimpic trei dintre com- 
ponenții săi de bază. Și a mai 
promis și ' 
vine este 
ne-a spus

ANTRENAMENTELE S1NT 0 JOACĂ!

alții....... Primul care
Dan Aiacoboaie" — 
Belușica.

Mihai TRANCĂ

Dan Vlădescu face parte din 
tînăra generație a antrenorilor 
de atletism, generația lui Nico- 
lae Păcuraru, Ion Moroiu, Con
stantin Mihail, Dan Serafim, 
Radu Tetiniuc, Grigore Opri- 
șescu sau Alexei Techirdalian, 
remarcată și recomandată de 
rezultatele frumoase din ultimii 
ani. A terminat I.E.F.S.-U1 în 
1966, este profesor la Școala 
sportivă de atletism din Bucu
rești. Cele mai bune „produse" 
ale sale : săritorul în lungime 
Constantin Bădoi — în prezent 
la Rapid, săritorii în înălți
me Niculina Ilie și Dan Simion, 
încă elevi ai școlii. Ambii sînt 
născuți în 1958. Niculina Ilie 
este campioană balcanică de 
junioare (1975, Karlovac, Iugo
slavia). cel mai bun rezultat al 
său este de 1,79 m iar Dan Si-

,Dwight Stones" în 
inițialele sînt a- 
sărit vara tre-

mion, un 
devenire ■ 
celeași 1 ■ 
cută 1,97

Pentru 
fixat ca 
mantă 1,82 m pentru Niculina 
Ilie și 2,04 m lui Dan Simion. 
Niculina va trebui să cîștige 
campionatele republicane de 
juniori, Simion — junior și in 
1977 — are planificat unul 
din primele trei locuri. Așa 
spun cel puțin planurile de 
pregătire care deschid volumi
nosul caiet de antrenament, 
caiet ce conține, după cum a- 
veam să constatăm, „secretele*  
realizării obiectivelor fixate. In 
acest caiet au fost trecute toa
te antrenamentele, făcute de la 
începutul lui octombrie, cînd a 
început pregătirea sezonului

l »•
— și
— a
m.
1976, 
obiective de perfor-

Dan Vlădescu a

PREGĂTIREA PRIN CONCURS Șl UN EUFEMISM

E xistă concepții diferite asu
pra procesului de pregă
tire, asupra distribuirii 
accentelor intr-un sezon, 

știut fiind faptul că, în timp 
ce la unii scrimeri asaltul 
de concurs înseamnă o reală 
acumulare (fizică și nervoa
să) în vederea atingerii vîr- 
fului de formă tocmai la 
obiectivul nr. 1 al anului — 
C.M. sau J.O. — la alții, dim
potrivă, se concretizează prin
tr-o mare descărcare a bate
riilor. De aceea, sarcina primor
dială a celor chemați să pre
gătească loturile noastre națio
nale este să găsească calea cea 
mai bună de urmat. în ceea ce 
privește federația de resort, ea 
a optat pentru onorarea tutu
ror invitațiilor la marile com
petiții de pe continent. „Pentru 
că — ne-a spus prof. Dionisie 
Tepșan, secretarul general al 
federației de scrimă — acest 
contact extins cu valorile scri
mei internaționale contribuie 
nemijlocit Ia creșterea tinere
tului nostru, la consacrarea tră
gătorilor români, la trierea se- 
lecționabililor, la estimarea 
reală a șanselor noastre și ale 
celorlalte școli în această per
petuă competiție".

Pregătire prin concurs, deci.

Bineînțeles, nu absolutizind pro
cesul, ci gradîndu-1 și avînd la 
bază o acumulare controlată de 
forțe în perioadele precompeti- 
ționale. Dar pentru ca diagra
ma formei sportive să nu înre
gistreze prea multe puncte de 
minimă, sau chiar de stop dato
rate accidentărilor, este nevoie 
de o perfectă conlucrare- a fac
torilor responsabili : antrenori, 
sportivi, medici, metodiști, psi
hologi. în anumite momente ale 
patrulaterului Franța — Italia — 
România — Ungaria, din sala 
Floreasca II, în jurul sabrerilor 
noștri se aflau 8—10 persoane, 
conducători, antrenori, psiho
logi, metodiști, doctori. Animați 
de cele mai bune intenții, dînd 
sfaturi și încurajări celor de pe 
planșă. Dar lingă ei, pe bancă, 
îmbrăcat în costum de stradă, 
se afla cel mai bun sabrer al 
țării, Dan Irimiciuc. De ce ? Su
ferind o întindere musculară 
spre sfîrșitul lui ianuarie, la 
concursul internațional de la 
Moscova, i s-a permis să tragă, 
la mai puțin de o săptămînă 
„la un antrenament controlat" 
(cum js-a exprimat eufemistic 
Vasile Dumitrescu, instructor 
principal la C.N.E.F.S.) de la Iași 
și, nerefăcut încă, piciorul acci
dentat a recidivat, scoțîndu-1 pe

Irimiciuc din pregătire timp de 
20 de zile. Anul trecut, în aceeași 
perioadă, el a trebuit să sufere 
o operație datorată unei rupturi 
musculară, fapt ce l-a privat de 
o pregătire adecvată, reflectat 
fidel la Budapesta în proba pe 
echipe, dar mai ales în cea in
dividuală, unde a pierdut pozi
ția fruntașă dobîndită anterior. 
„Am greșit cu toții la Iași, ne 
spune Dan Irimiciuc, și mai 
ales eu, care simțeam că ceva 
nu-i in regulă cînd solicitam 
mai mult piciorul, ca de exem
plu la săriturile sub panou, la 
baschet. Dar nimeni nu m-a 
sfătuit să nu concurez".

Noi credem că răspunderea 
sportivului, autocunoașterea, nu 
sînt niște noțiuni abstracte. 
După cum nici individualizarea 
antrenamentelor, încălzirea, re
cuperarea după efort, toate la 
un loc menite să asigure un 
crescut potențial de luptă, in 
care validitatea este un dat ele
mentar.

„Cazul Irimiciuc" trebuie să 
dea de gîndit, dacă vrem ca 
scrima românească să aborde
ze acest ultim sezon preolim- 
pic cu toate forțele intacte și 
apte de o mare performanță la 
Montreal.

1976, în el figurează fiecare 
exercițiu, începînd cu genufle
xiunile cu haltera și terminînd 
cu săriturile peste ștachetă. 
Iată cîteva din aceste „secre
te" : din octombrie pînă la în
ceputul lui februarie genufle
xiunile cu haltera — între 40 
și 120 kg — făcute de Simion 
însumează peste 260 000 kilo
grame. Adăugați cei aproxima
tiv 10 000 de pași săltați, cei 
peste 5 000 de pași săriți, alte 
10—12 genuri de exerciții de 
pregătire de forță, de viteză,' 
detentă sau chiar tehnică a că
ror repetare, cu sau fără in- 
greunare, duce tot la numere cu 
multi de zero și veți vedea că 
antrenamentul unui săritor de 
înălțime nu este deloc joacă 1...

Am urmărit cîteva din an
trenamentele Niculinei Ilie și 
ale lui Dan Simion în prima 
săptămînă a lui februarie. Nu 
toate, desigur, dar caietul ne 
arată că ambii au venit în fie
care zi la „23 August". înainte 
sau după orele de școală. Pro
fesorul Vlădescu a stat mult mai 
mult în sală, avînd în afara 
celor doi performeri si o gru
pă de avansați și o alta de în
cepători. Un coleg de la școala 
de atletism spunea că Dan Vlă
descu deschide în fiecare zi 
sala, dimineața înainte de 8 și 
o închide seara, după ora 21. 
Documentele de planificare ne 
mai spun că Ilie și Simion se 
află în ciclul II al perioadei 
pregătitoare. Succesiunea an
trenamentelor demonstrează 
ponderea deosebită a lucrului 
de forță și viteză, respectîn- 
du-se preceptele perioadei pre
gătitoare. Sint prevăzute însă 
și antrenamente de tehnică, 
ambii săritori urmînd să parti
cipe la 28—29 februarie Ia cam
pionatele naționale de sală ale 
juniorilor la Focșani ; atunci se 
va încheia ciclul amintit. Tot 
caietul de 
spune că 
trebui să 
mion 2.00
va realiza, va fi în principal 
datorită acumulărilor fizice si 
mai puțin antrenamentelor eu 
caracter tehnic. Obiectivele 
maxime sînt fixate pentru la 
vară, etapele de pregătire ur- 
mîndu-și cursul firesc.

antrenament ne mai 
la Focșani. Ilie va 
sară 1,80 m iar Si- 
m. Dacă aceasta se

Paul SLĂVESCU VI. MORARU



După al doilea turneu al campionatului de volei
„CUPA UCECOM" LA BOB

ESTE NECESAR UN MAI SUSȚINUT EFORT 
ÎN PREGĂTIREA ECHIPELOR FEMININE

întrecerile echipelor feminine 
în cadrul celui de al doilea 
turneu al campionatului diviziei 
A nu au adus prea multe 
schimbări în bine în ceea ce 
privește evoluția calitativă a 
formațiilor și nici în - privința 
valorii acestora.

.Partidele nu au oferit decît 
rareori un spectacol voleibalis- 
tic acceptabil. Din cele 24 de 
meciuri doar puține pot fi re
marcate (Dinamo — Rapid,
I.E.F.S.  — „U“ Timișoara, Fa
rul — Penicilina, „U“ Craiova 
— Farul) și acestea mai mult 
pe planul dîrzeniei cu care e- 
chipele au abordat jocul, decît 
pe cel al virtuozităților tehnico- 
tactice. Elocvent în acest sens 
ni se pare un singur exemplu : 
în prima zi a turneului au fost 
consemnate în cele șase meciuri 
63 de servicii greșite, „recor
dul" fiind deținut de jocul Fa
rul — C.S.U. Galați — 20 1 Și 

, aceasta la un capitol ce tine 
de... abecedarul voleiului. Să 
mai adăugăm că au fost reali
zate, în aceeași zi, 53 p di- 

‘ rect din serviciu, ceea ce ridică 
un semn de întrebare și asu- 

: pra altor probleme de tehnică 
individuală, nu dintre cele mai 

; complexe. Dacă menționăm că 
i varietatea combinațiilor pe fi

leu a fost scăzută, că ritmul în 
realizarea acțiunilor a fost lent, 
tabloul voleibalistic oferit de 
majoritatea divizionarelor A nu 
apare în culori prea vesele.

Desigur, echipe ca Dinamo, 
Rapid, I.E.F.S., C.S.U. Galați, 
»U“ Craiova, Penicilina Iași au 
dovedit pe parcursul partidelor 
că pot mai mult, dar că se re
zumă a-și valorifica potenția
lul abia în momentele cheie. E 
drept, în unele meciuri Dinamo 
și Rapid, spre exemplu, au fă
cut simple exerciții de rutină, 
deoarece adversarele lor au a- 
bandonat lupta înainte... de a 
începe (Farul. „U“ Cluj-Napoca 
ș. a.). în același timp, unele 
formații nu dispun de un lot 
de jucătoare echilibrat valoric, 
ceea ce duce, în ultimă instan
ță, la mari discrepante în evo
luțiile lor de la un set la altul 
Bi chiar pe parcursul aceluiași

DE CE ASA, TOVARĂȘE■> >

ANTRENOR PLOCON?
Nu spunem o noutate afir- 

mînd că antrenorii au un rol 
principal în educarea sportivi
lor, că abaterile lor de la disci
plină au accente mult mai gra
ve decît dacă asemenea abateri 
aparțin unui jucător.

Asjstînd la meciurile de volei 
desfășurate în cel de al doilea 
turneu al campionatului femi
nin. am văzut antrenori care 
nu-și puteau stăpîni nervii, care 
dădeau indicații cu glas tare în 
timpul jocului (acțiune interzi
să de regulament — vezi art. 3 
pct. e) sau care vociferau la 
unele greșeli ale jucătoarelor 
din teren, admonestindu-le cu 
cuvinte aproape injurioase,

în timpul partidei-derby Di
namo — Rapid, am asistat la 
un fapt cu totul ieșit din co
mun. Nemulțumit de o decizie 
a arbitrului Marinei Oancea — 
care a condus’ cu unele scăpări 
meciul — antrenorul echipei Ra
pid, Davila Plocon, s-a ridicat 
de pe banca echipei și a tra
versat terenul — fapt care a în- 
tîrziat reluarea jocului — pen
tru a se duce la arbitru și a-i 
cere cu insistență explicații asu
pra unei decizii. Se știe că, 
potrivit regulamentului, în tim
pul jocului numai căpitanul e- 
chipei are voie să se adreseze 
arbitrului. Gestul antrenorului 
n-a rămas fără efecte în rîn- 
dul galeriei giuleștene : vocife
rări, huiduieli, monede și bețe 
de chibrituri aruncate în tere
nul de joc.

Fără acest gest al antrenoru
lui. publicul n-ar fi avut — 
credem — o asemenea ieșire. 
Cartonașul galben cu care ar
bitrul principal l-a penalizat nu 
a avut efectul scontat : la sfâr
șitul meciului, antrenorul s-a 
dus în vestiarul arbitrilor să-i 
ceară iarăși explicații lui M. 
Oancea. întrebat de ce a pro
cedat astfel, D. Plocon, numit 
de curînd antrenor al echipei 
naționale de seniori, n-a dat 
nici un răspuns.

îl întrebăm, deci, și pe a- 
ceastă cale : de ce, tovarășe an
trenor ? Nu credeți că gestul 
dv. — și nu sînteți la prima 
atitudine de acest fel — are un 
efect negativ asupra educației 
sportivilor pe care-i conduceți 
și asupra spectatorilor ?

S. NOR.

Leontina Mateș (I.E.F.S.), atent urmărită de coechipierele 
sale Doina Botezan si Doina Stoian, va depăși blocajul echipei 
»U“ Timișoara. Foto : I. MIHĂICA
set. C.S.M. Sibiu, în momentul 
cînd Margareta Vasiu și Mari
ana Cloțean se aflau la fileu 
reușeau să echilibreze situația 
datorită forței de atac și luci
dității acestor două jucătoare ; 
în schimb, cînd treceau în li
nia a doua, formația pierdea 
un substanțial teren. Același 
lucru este valabil și pentru „U“
R\\\\\\\\\\\\\\V

CLASAMENT

1. Dinamo 8 8 0 24: 4 1G
2. I.E.F.S. 8 7 1 23: 8 15
3. Rapid 8 6 2 21: 6 14
4. Penicilina Iași 8 6 2 19: 8 14
5. C.S.U. Galați 8 5 3 16: 9 13
6. „U“ Craiova 8 5 3 18:11 13
7. Farul Constanța 8 4 4 14:15 12
8. „U“ Timișoara 8 3 5 12:17 11
9. Știința Bacău 8 2 6 8:19 10

10. „U“ Cluj-Napoca 8 2 6 7:22 10
11. Olimpia 8 0 8 3:24 8
12. C.S.M. Sibiu 8 0 8 2:24 8

Al treilea turneu este programat 
la Bacău, între 27 și 29 februarie.

NWWWWWWWW

Timișoara, care se bazează a- 
proape în exclusivitate pe a- 
portul Măriei Antonescu și E- 
miliei Cernega. Ceea ce. să re
cunoaștem, este insuficient. Și 
exemplele pot continua.

In aceste condiții, unor echi
pe cu un lot valoros și con
stant în evoluții nu le-a fost 
greu să se impună si să se 
situeze pe poziții fruntașe : Di
namo (în special). Rapid și 
I.E.F.S. Cu un joc oe aminteș
te vag de anii precedenți, Pe
nicilina Iași trebuie să lupte 
acum din greu pentru a se păs

în campionatul de baschet masculin, 
ETAPĂ CU MECIURI ECHILIBRATE

• Jocurile România —Bulgaria
Ceva mai interesantă decît 

cele din ultima vreme, etapa 
a 17-a a campionatului republi
can de baschet masculin pro
gramează și meciuri între echi
pe apropiate valoric : Farul (lo
cul 6 în clasament) — I.C.E.D. 
(7) — în tur : 81—97, 66—84,
I.E.F.S. (8) — Universitatea
Cluj-Napoca (3) : 53—98. 66—85 
și Politehnica București (11) —• 
Politehnica Iași (10): 74—91,
68—92. Celelalte partide ale eta
pei sînt : Dinamo (2) — Rapid 
(5) : 101—54, 74—66, C.S.U. Bra
șov (9) — Steaua (1) : 51—82, 
48—101, Universitatea Timișoara 
(4) — A.S.A. București (12) : 
63—56. 54—53.

în competiția feminină „Cu-

ATLETISM duminica dimi- 
neata, la Bade Fe

lix se desfășoară concursul republican 
de cros (seniori, tineret și juniori toa
te categoriile). Cu excepția Natalie! 
Andrei, a lui Gheorghe Ghipu și 
Paul Copu, participanți la Campiona
tele europene de sala de la Munchen, 
la întreceri vor fi prezenți cei mai 
buni alergători de semifond și fond 
din țară. • CAMPIONATUL MUNICI
PAL al juniorilor II va avea loc sîm
bătă după-amiază și duminica dimi
neața în sala ,,23 August". Duminica, 
după campionatele municipale, în 
aceeași sală se va desfășura concursul 
școllor generale cu program de atle
tism.
RACrUHT CLASAMENTUL Dl-
DASUntl V1ZIEI B după dis
putarea primelor două tururi : mas
culin, seria I : Dinamo Oradea 20 p, 
,,U" Cluj-Napoca 15 p. Comerțul Tg. 
Mureș 14 p, Sănătatea Satu Mare 14 
p, Constructorul Arad 13 p, Voința 
Zalău 8 p : seria a ll-a : Universitatea 
Craiova 19 p. Știința Mediaș 16 p, 
C.S.U. Pitești 16 p. Voința Timișoara 
15 p, Olimpia Sibiu 13 p. Știința Pe

tra în plutonul întîi, deoarece 
C.S.U. Galați și „U“ Craiova, 
care s-au arătat a fi cele mai 
periculoase contracandidate, 
dispun de mari posibilități pen
tru a-și atinge scopul. Dar si
tuația în ansamblu nu se 
schimbă cu nimic.

Aspră va fi lupta și în zona 
inferioară, unde se află acum 
echipe (Olimpia, C.S.M. Sibiu) 
altădată cu o bună carte de vi
zită. Scuzele pot fi numeroase, 
dar nu suficient de convingă
toare.

Dintre cele aproape 100 de 
voleibaliste care au evoluat în 
turneul de la București, am 
remarcat în urma jocului pres
tat pe Victoria Banciu, Mariana 
Popescu, Irina Pctculcț (Dina
mo). Carmen Puiu, Doina Bo
tezan (I.E.F.S.), Eugenia Rcbac, 
Constanța Bălășoiu (Rapid), 
Kați Tcacenco (Penicilina Iași), 
Doina Rusu, Maria Obreja, 
Georgcta Busuioc (C.S.U.), Lili
ana Pașca- („U“ Craiova), Luxa 
Racovițan (Farul), Maria Anto
nescu, Emilia Cernega („U“ Ti
mișoara). multe dintre ele pu
țind să stea în atenția antre
norilor pentru echipele națio
nale.

In concluzie, turneul de la 
București a scos în evidență 
faptul că este nevoie de un e- 
fort serios pe toate planurile 
pentru ridicarea calitativă a vo
leiului feminin, pentru valorifi
carea la maximum a potenția
lului existent, care nu se poate 
realiza decît printr-o muncă 
susținută.

Emanuel FANTÂNEANU

(seniori și senioare)
pa federației“, aflată la etapa 
a doua, au loc întîlnirile: C.S.U. 
Galați — Voința București, Pro
gresul București — Sănătatea 
Ploiești. I.E.F.S. — Olimpia, Ra
pid — Crișul, Universitatea Ti
mișoara — C.S.U. Tg. Mureș, 
Politehnica București. — Uni
versitatea Cluj-Napoca.

*
La două săptămîni după des

fășurarea meciurilor feminine 
România — Bulgaria (24 februa
rie ora 17; 25 februarie ora
16.30. în sala Floreasca), vor 
avea loc întreceri și între re
prezentativele masculine ale a- 
cestor țări (9 și 10 martie, pro
babil în sala Dinamo).

troșani 11 p ; seria a lll-a : C.S.U. 
Galați 19 p, A.S.A. Bacău 17 p, Elec
trica Fieni 17 p, Letea Bacău 15 p, 
Știința Ploiești 12 p, Politehnica II 
lași 10 p ; seria a IV-a : (echipe din 
București) : Lie. 35 25 p, IPROMET

25 p, Universitatea 21 p, IREMOAS 
20 p, Automatica 19 p, Arhitectura 18 
p, Mine-Energie 18 p, P.T.T. 17 p ; 
feminin, seria I : Sănătatea Satu Mare 
20 p, Metalul Salonta 17 p, Voința 
Oradea 16 p, Constructorul Arad 14 
p, Medicina Timișoara 12 p, Voința 
Tg. Mureș 11 p ; seria a ll-a : Voința 
Brașov 18 p, Știința Mediaș 17 p. Știin
ța Sf. Gheorghe 15 p, Știința Tr. Mă
gurele 14 p, Universitatea Craiova 
11 p, Carpați Sf. Gheorghe 9 p ; seria

Pîrtia de bob de la Sinaia a 
găzduit întrecerile concursului 
dotat cu „Cupa UCECOM". E- 
chipajele au reprezentat toate 
cluburile și asociațiile cu secții 
de profil. Au avut loc 4 manșe 
(cîte 2 in fiecare zi de concurs). 
Ion Panțuru a efectuat o primă 
manșă, după care n-a mai con
curat.

întrecerile s-au caracterizat 
printr-o notă dc echilibru, tim
pii finali fiind destul de apro- 
piați. Lupta strînsă pentru un 
loc cit mai bun în clasamentul 
competiției a constituit un a- 
devărat spectacol și a fost ur
mărită de aproape 2 000 de 
spectatori. Buna organizare asi
gurată de forurile sportive sină- 
iene a contribuit și ea Ia succe
sul general al competiției. Vic
toria a revenit cuplului Con
stantin Vulpe—Constantin Iancu 
(Voința Sinaia). Atît miercuri 
cît și joi, cei doi s-au arătat a

Concursul de verificare a înotătorilor fruntași

RECORDURI ȘI EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE
BRAILA, 20 (prin telefon). — 

înotătorii fruntași din țară și-au 
dat întilnire joi și vineri în 
localitate, la bazinul de 25 m, 
pentru a lua parte la un con
curs pentru verificarea rezisten
ței componenților lotului repu
blican. Mijlocul de testare a 
constat în participarea pe dis
tanța . de 200 m la toate cele 
cinci probe (liber, delfin, spa
te, bras și mixt), iar cea mai 
importantă constatare a relie
fat faptul că media primilor 10 
clasați este superioară celei în
registrate anul trecut.

Caracteristica zilei de joi a 
fost asaltul tineretului care nu 
numai că a evoluat bine și s-a 
clasat pe locuri fruntașe, dar 
a stabilit și recorduri naționale. 
Mihacla Costea de la Dinamo, 
noua recordmană de senioare și 
junioare la 200 m liber, ca și 
Dielmar Wetternek și Anca 
Groza au îmbunătățit recordu
rile la 200 m mixt, 200 m delfin 
și respectiv 200 m mixt. Din 
păcate, a trebuit să consemnăm 
și absența unor protagoniști, 
neprezentați din cauza gripei.

Cîștigătorii probelor : 200 m 
mixt (m) : Dietmar Wetternek 
(Steaua) 2:12,8 — record de se
niori ; 200 m mixt (f) : Anca 
Groza (Dinamo) 2:31,0 — rec. 
senioare ; 200 m liber (m) :
Marian Slavic (Steaua) 1:56,7 ; 
200 m liber (f) : Mihaela Cos
tea (Dinamo) 2:15,0 — rec. se
nioare și junioare ; 200 m delfin 
(m) : Dietmar Wetternek 2:11,1 
— rec. seniori ; 200 m delfin 
(f) : Anca Groza 2:23,9.

în ziua a doua au avut loc 
cursele de 200 m spate și 200 m 
bras. Ca și joi, înotătorii tineri 
au fost promotorii disputelor, 
Valeria Vlăsccanu remareîn- 
du-se mai ales datorită frumoa
sei sale evoluții în proba „spa- 
tistelor", în care a stabilit un 
nou record al României.

Cîștigătorii probelor: 200 m

ANALIZA ACTIVITĂȚII>

HANDBALULUI
Duminică la ora 9. la sediul 

C.N.E.F.S., din str. Vasile Con
ta nr. 16 va avea loc ședința 
anuală de analiză a activității 
handbalului, la care vor lua 
parte membrii Comitetului fe
deral. invitați, antrenori si ar
bitri. Cu acest prilej se va pre
zenta darea de seamă asupra 
activității din anul 1975, planul 
de măsuri și proiectul de ca
lendar intern și international 
pentru 1976

a lll-a : Universitatea Iași 15 p, Știința 
Constanța 15 p, Constructorul Galați 
11 p, Lumina Botoșani 10 p, Tomîs- 
text Constanța 8 p ; seria a IV-a 
(echipe bucureștene) : P.T.T. 27 p. Po
litehnica II 23 p, Arhitectura 22 p. 
Universitatea 22 p, Olimpia 21 p. 
Rapid II 20 p, Medicina 16 p, A.S.E. 
8 p. Al treilea tur începe la 22 fe
bruarie.
Dllf'RV ® ACTIVITATEA din 
KUUu" orașul București pe 
anul 1975 va fi analizata de către 
comisia de rugby a CMEFS marți 24 
februarie, la ora 18,30. Sînt invitați 
a lua parte antrenori, arbitri șî alte 
cadre tehnice care au în sfera lor 
de preocupări dezvoltarea sportului 
cu balonul oval in Capitală. O JOI 
A AVUT LOC un prim meci amical in
tre divizionarele A Steaua și Univer
sitatea Timișoara. Mai bine puși la 
punct, militarii au învins cu 24—6 
(18—6), Ia capătul unei partide 
spectaculoase, în ciuda terenului alu
necos. Duminică 29 februarie timișo
renii vor susține acasă primul meci 
oficial (restanță), în cadrul „Cupei 
federației", cu Știinta Petroșani. 

fi cei mai hotărîți în atacarea 
virajelor și mai inspirați în 
găsirea trăsei ideale. De altfel, 
boberii sinăieni au dominat în
trecerile, între ei clasîndu-se, 
de asemenea merituos, cuplul 
N. Stavaraehe—H. Ilieșu de la 
I E F S

REZULTATE TEHNICE : 1. 
C. Vulpe—C. Iancu (Voința Si
naia) 2:25,86, 2. N. Stavaraehe— 
H. Ilieșu (I.E.F.S.) 2:26,29, 3. Șt. 
Chițu—Ion Popa (C.S.O. Sinaia) 
2:27,28, 4. M. Secui—D. Pascu 
(Voința Sinaia) 2:27,97, 5. Gh. 
Burbea—St. Panaitescu (Bucegi 
Sinaia) 2:29,49, 6. H. Graef—M, 
Țupea (Tractorul Brașov) 2:29,63.

Sîmbătă și duminică, tot pe 
pîrtia de la Sinaia, se vor dis
puta întrecerile „Cupei F.R.S.B." 
la bob (4 manșe) și ale campio
natului național de sanie (se
niori, senioare).

Gheorghe IRIMINOIU 

spate (m) : Ilarion Svef (Șe.' 
gen. 54 București) 2:20,6; 200 m 
spate (f) : Valeria Vlăsceanu 
(Petrolul Ploiești) 2:28,5 — rec. 
senioare și junioare ; 200 m 
bras (m) : Dragoș Aldea (Pe
trolul) 2:30,9 ; 200 m bras (f) 5 
Camelia Iloțescu (Șc. sp. Plo
iești) 2:49,6.

Clasamente individuale Ia 
combinata celor cinci probe: 
masculin : 1. Wetternek 175 p,
2. Ion Miclăuș (Steaua) 168 p,
3. Aldea 167 p ; feminin : 1. 
Mihaela Costea 87 p, 2. Anca 
Groza 85 p, 3. Carmen Bunaciu 
(Dinamo) 72 p.

Se cuvine să notăm și efor
turile organizatorilor de a asi
gura întrecerilor condiții opti
me de desfășurare.

Nicoalc COSTIN — corcsp. 
județean

MECIURI SPECTACULOASE
ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE

DE TENIS — INDOOR
Joi și vineri au continuat 

meciurile de simplu si dublu 
din cadrul campionatului repu
blican de tenis ce se desfășoa
ră în sala „23 August" din Ca
pitală.

La simplu băieți disputele au 
fost dîrze, spectaculoase. C. Po- 
povici (Steaua) — Gh. Giurgiu 
(Politehnica Cluj-Napoca) 7—5» 
G—3. Meciul a fost cîștigat de 
Popovici, deși jucătorul clujean 
a condus în primul set cu 5—0. 
D. Nemeș (Jiul Petroșani) — 
D. Mocanu (Jiul Petroșani) 
7—6, 6—1. Superior colegului 
său de club, mai ales în setul 
al doilea, cînd a folosit mingile 
rapide și în forță, finisurile la 
fileu. Nemeș a cîștigat pe me
rit.

L. Bolder (Politehnica (Cluj- 
Napoca) — T. Frunză (Pro
gresul București) 7—6, 6—3. 
Primul set. foarte strîns, a dat 
cîștig de cauză celui mai calm.’ 
Boldor a reușit apoi să-și de
pășească adversarul prin tena
citate. calm și dorință de a cîs- 
tiga.

Gh. Boaghe (C.S.U. Construc
ții Buc.) — FI. Manca (Jiul Pe
troșani) 7—5, 6—2. Bucureștea- 
nul a întîlnit un adversar cu 
mare dorință de victorie. în 
primul set. acesta a condus cu
5— 4. a avut ocazia să facă 
40—30. dar o minge-surpriză a 
lui Boaghe a încheiat seria 
punctelor cîștigate de Manea. 
Setul doi, așa cum arată și 
scorul, a revenit relativ ușor 
lui Boaghe.

Și la dublu meciurile au fost 
atractive. K. Kerekeș, Oct. Vîl- 
cioiu — FI. Manea. Cr. Fe- 
teanu 6—1, 6—4 ; Gh. Boaghe, 
FI. Niță — J. Bircu, D. Oprea
6— 1, 1—6, 6—1. Cîștigătorii au 
fost superiori la loviturile de 
serviciu și de lîngă fileu. D. 
Nemeș, D. Mocanu — A. Suto, 
A. Viziru 5—7, 7—6, 7—5., C. 
Năstase, C. Dumitrescu — L. 
Bondor. Gh. Giurgiu 7—5, 7—5. 
Meci dominat în permanentă 
de primul cuplu.

Sîmbătă de la ora 14 sînt 
programate semifinalele, iar 
duminică, de la ora 8,30, fina
lele.

S. BOAGHE

Sportul Pag a 7-a



EES TEN1SMAHII ROMANI SE REMARCA
u

6 VICTORII PENTRU A DEVENI 
CAMPION MONDIAL DE ȘAH! IA SALISBURY

HAGA (Agerpres). — La Am
sterdam s-a desfășurat reuniu
nea comisiei speciale a F.I.D.E., 
care a stabilit regulamentul de 
disputare a meciului pentru 
titlul mondial de șah, între ac
tualul campion, Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) și cîștigătorul turneu
lui candidaților. Meciul va_ a- 
vea loc in anul 1978, învingător 
fiind declarat șahistul care va 
obține primul 6 victorii. In caz 
de meci nul (5—5), titlul ră- 
mîne în posesia actualului cam
pion, dar șalangerul are drep
tul de a cere revanșa la inter
val de un an.

La reuniune au participat 
președintele F.I.D.E, dr. Max 
Euwe, campionul mondial A. 
Karpov, reprezentanți ai fede
rațiilor de șah din U.R.S.S.,

S.U.A., Iugoslavia, Cuba și Fi- 
lipine.

Karpov a anunțat cu acest 
prilej că va participa la turneul 
omagial de la Amsterdam ce va 
fi organizat cu ocazia împlinirii 
vârstei de 75 de ani de către 
fostul campion mondial, dr. 
Max Euwe.

Ilie Nastase s-a calificat în 
semifinalele turneului de tenis 
de la Salisbury, învingîndu-1 cu 
6—3, 6—4 pe americanul Peter 
Fleming. în semifinale Ilie 
Nastase îl va întîlni pe Haroon 
Rahim (Pakistan), care l-a în
vins cu 6—3, 6—1 pe americanul 
Gerulaitis. Jimmy Connors a 
dispus cu 6—1, 6—4 de compa
triotul său Brian Teacher.

PISCINA OLIMPICA
DE LA MONTREAL

VA FI GATA LA TIMP
MONTREAL (Agerpres).

Complexul sportiv destinat să 
găzduiască întrecerile de nata- 
ție ale Jocurilor Olimpice de 
la Montreal va fi gata la timp, 
a declarat Lionel Reves, unui 
dintre inginerii care conduc lu
crările pe marele șantier olim
pic. După cum se știe, la un 
moment dat, din cauza întîrzie- 
rii lucrărilor, se pusese proble
ma construirii unei piscine în 
aer liber. In zilele următoare 
este așteptat la Montreal pre
ședintele Federației internațio
nale de natație, lîarold Henning.

REPLICA LUI KOZAKIEWICZ

Ieri, în campionatul republican de polo

Săritura cu pră
jina 
care 
mai 
în această primă 
parte a sezonului 
atletic indoor. După 
ce americanul Dan 
Ripley a corectat 
recordul lumii să
rind 5,52 m și mai 
apoi 5,54 m, a ve
nit replica sărito
rilor polonezi : în 
prima zi a lui fe
bruarie, la Varșo
via, Tadeusz Slu
sarski a reușit 5,56 
m, pentru ca după 
o săptămînă VVIa- 
dislaw 
wiez să 
Toronto,
După cum se știe, 
Kozakiewicz — pe 
care îl puteți ur
mări 
alăturată 
tîndu-și .._____
după săritura de 
5.58 m — este și 
recordmanul Euro
pei în aer liber 
(5,60 m în 1975). 
Deocamdată, în a- 
ccastă cavalcadă a 
recordurilor, ulti
ma replică a apar- 

Kozakiewicz. Urmă- 
etapă a dialogului : 

europene

este proba 
a atras cel 

mult atenția 
această

Kozakie- 
sară, la 

5,58 m.

in imaginea 
manifes- 
bucuria

TREI MECIURI SPECTACULOASE
Derbyul Rapid — Dinamo se dispută miine dimineață

treia a campiona-Etapa a 
tului republican de polo a pro
gramat ieri meciuri care au o- 
ferit, la bazinul Floreasca, în
treceri deosebit de atractive.

DINAMO - VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 9—7 (1—1, 3—2, 4—3, 
1—1). Clujenii au început par
tida cu mult aplomb și, dato
rită jocului agresiv în atac, au 
izbutit să conducă la începutul 
reprizei secunde cu 2—1. Dar, 
„furați" de preocuparea pentru 
ofensivă au neglijat echilibrul 
defensiv și, ceea ce a fost 
mai grav, au greșit citeva pase, 
fapt? de care au profitat cu 
promptitudine dinamoviștii. A- 
ceștia, beneficiind și de apor
tul lui D. Popescu (reintrat 
după o scurtă absență cauzată 
de îmbolnăvirea sa), au con
traatacat și au înscris cu „om 
în. plus", modificînd scorul la 
4—2 în favoarea lor. în conti
nuare, publicul a asistat la o 
dispută spectaculoasă, cu goluri 
care de care mai frumoase, 
(inele aplaudate la „scenă des
chisă". Victoria echipei Dina
mo a fost decisă de plusul de 
maturitate și de calm al polo- 
iștilor săi, din rindul cărora 
i-am remarcat, în afară de D. 
Popescu, pe Rus și Zamfirescu, 
precum și pe tinărul lor 
coechipier Lorinez. Sportivii de 
la Voința au luptat cu mult 
elan, au încercat să forțeze 
poarta adversă, dar din nou 
cîteva pase adresate... dinamo- 
viștilor i-au stopat din cursa 
pentru egalare. Au înscris D. 
Popescu 3, Rus 2, 
Lorinez, Lazăr, Zamfirescu pen
tru Dinamo, respectiv CI. Rusu 
4, R. Rusu, E. Pop și Gyarfas. 
A arbitrat foarte bine R. 
Sehilcha (București). Mențio
năm că, la scorul de 3—2 pen
tru Dinamo, Fullop (Voința) a

Nastasiu,

fost eliminat definitiv pentru 
atitudine necuviincioasă față de 
arbitru.

C.N.U. 
GREȘUL 
(1—1, 1—0, 1—1, 1—1). Din nou 
Progresul a pierdut un meci la 
o diferență de un gol, într-un 
final dramatic. După o între
cere în care acțiunile pozițio
nale au alternat aproape per
manent cu contraatacurile și 
după o evoluție a scorului care 
a ținut încordată atenția publi
cului, scorul ajunsese la 4—3 
pentru C.N.U., mingea fiind 
însă în posesia formației Pro
gresul. Aceasta a atacat, a iz
butit să șuteze de două ori la 
poartă, dar de fiecare dată fără 
succes, încit victoria a reve
nit tinerilor poloiști de la 
C.N.U. a căror comportare este 
cu totul remarcabilă. Au în
scris : Pleșca 2, Frincu 2 pen
tru C.N.U., respectiv Teodorescu 
2 și Gh. Ion. A arbitrat cu 
competență I. Kontor (Arad).

RAPID BUCUREȘTI — CRI- 
ȘUL ORADEA 9—4 (2—2, 2—0, 
3—1, 2—1). Orâdenii alcătuind 
una dintre cele mai tinere e- 
chipe ale Diviziei A, au în
scris primele două goluri ale 
partidei și s-au străduit și în 
continuare să facă față cam
pionilor care, după surpriza din 
primele minute (0—2 !), au ju
cat cu mai multă atenție și 
și-au impus superioritatea. Au 
înscris : Olae 3, C. Rusu 3, 
I. Slavei 2, Țăranu pentru Ra
pid, respectiv Gordan 2, Raț 
și Arabagiu. A arbitrat bine 
Gh. Coeiuban.

întrecerile continuă azi și 
miine. Derbv-ul Rapid — Di
namo va avea loc duminică de 
la ora 11,30.

BUCUREȘTI — PRO-
BUCUREȘTI 4—3

D. STÂNCULESCU

UN IMPORTANT CONCURS DE PATINAJ ARTISTIC
între 26 și 29 februarie va 

avea loc la Miercurea Ciuc un 
Important concurs internațional 
de. patinaj artistic, la care și-au 
anunțat participarea sportivi și 
sportive din nouă țări : Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. F.

Germania. Iugoslavia. Polonia. 
Ungaria, U.R.S.S. și România. 
Competiția este deschisă atît 
juniorilor cit și seniorilor și va 
fi arbitrată de un juriu inter
national.

ținut lui 
toarea 
campionatele europene de la 
Munchen, unde Kozakiewicz va 
suporta asaltul lui Slusarski. 
Un nou record în perspectivă ? 
Cine îl va realiza ?

Am primit vești bune de la 
Viorel Sotiriu și Traian Marcu. 
cei doi tenismani români ple
cați de Itf sfîrșitul lunii trecute 
în Africa. Ei joacă în 
turnee internaționale 
în „Circuitul Safari", 
organizate de federația 
din Kenya.

Prima apariție în concurs a 
jucătorilor noștri a avut loc în 
cadrul turneului găzduit de te
renurile clubului Gymkhana 
din Nairobi, capitala kenyană. 
Aci ei și-au înscris de două ori 
numele în rindul învingătorilor, 
V. Sotiriu și Tr. Marcu cîști- 
gînd proba de dublu masculin 
(6—1, 4—6, 6—3, 6—1 in finală 
cu kenyenii Shretta—Rana), iar 
V. Sotiriu. împreună cu iugo
slava Delmestre, pe cea de du- 
blu-mixt.

Rezultate bune au 
nute și în proba de 
turneului. Tr. Marcu 
ficat în finală, după 
nașe, printre alții, doi jucători 
americani (Suyderhand 6—2, 
7—6 șl Masters 6—3, 7—5). în 
timp ce V. Sotiriu pierdea, in 
semifinală, în fata cunoscutului 
tenisman britanic 
(4—6, 3—6). Acesta 
cîștigă "
Marcu 6—1, 6—3.

seria de 
cuprinsă 
întreceri 
de tenis

fost obți- 
simplu a 
fiind cali
ce elimi-

G. Battrick 
din urmă 

și finala : Battrick —

doilea turneu s-a desfășu-Al ________
rat la Parklands Club Nairobi. 
Din nou, amîndoi românii s-au 
situat printre fruntași. dispu- 
tînd semifinalele. V. Sotiriu — 
după victorii la campionul 
kenyan D’Souza (6—0. 6—3) și 
francezul Thamin (6—2, 6—2) — 
este învins de același Battrick 
(6—1, 6—2). Tr. Marcu, după ce 
eliminase pe americanul Hol
mes (7—6, 3—6, 6—4). pierde la 
compatriotul acestuia Fishbaclc 
(3—6, 6—7). în fața căruia ra
tează insă o foarte bună șansă 
în tie-break cînd conducea cu 
6—2 ! Notabile prezențe și in 
finalele de dublu : Marcu. Soti
riu — Fishback, Holmes (S.U.A.) 
6—4, 4—6. 3—6, 4—6; Sotiriu. 
Delmestre — Webb. Bastin 
(Anglia) 7—5. 4—6, 3—6.

Următorul turneu a fost pro
gramat în localitatea Mombasa. 
Aci, V. Sotiriu reușește să se 
revanșeze în fata lui G. Bat
trick, învingîndu-1 cu 6—3, 3—6, 
6—1 în sferturi de finală. Tr. 

Masters 
eliminat 

Kukal 
conti- 

din 
„Cir-

Mar cu învinge pe 
(6—3, 6—3). dar este 
apoi de cehoslovacul 
(2—6, 3—6). Așteptăm. în
nu-are, ultimele rezultate 
acest al treilea turneu al 
cuitului Safari", (rd. v.)

PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT
ATLETISM • La Cleveland 

(Ohio). atletul american Dan 
Ripley' a cîștigat proba de săritu
ră cu prăjina cu 5.48 m. Alte re
zultate : 60 y - Willie Wilder 5.9; 
60 y g — Tom Hill 7,0 (francezul 
Guy Drut s-a clasat pe locul 3, 
cu 7,1) ; înălțime — Gene White 
2.13 m

BOX • La San Juan 
Rioo) s-a disputat meciul . 
titlul mondial profesionist la toate 
categoriile dintre deținătorul cen
turii Cassius Clay (alias Muham
mad Aii) șl șalangerul său (ne
așteptat) belgianul Jean-Pierre 
Coopman. Din pricina diferenței 
de fus orar, rezultatul nu ne-a 
parvenit pînă la închiderea ediției. 
La cîntarul oficial, combatanții 
s-au prezentat cu : 102 kg — Clay 
și 93 kg — Coopman.

CICLISM © Turul ciclist medite- 
raneean s-a încheiat, la Antibes, 
cu victoria olandezului Roy 
SchuLten, urmat de elvețianul 
Salm — la 38 secunde si francezul 
Laurent — lai :05. Francezul Ray
mond Poulidor a terminat cursa 
pe locul 7, la 3:32,6 de cîștlgător.

(Porto 
pentru

Bulgaria

finală la
Evert a

Carrie

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET
iN FAZA SEMIFIN ALELOR

MUNCHEN (Agerpres). — în 
cadrul unei ședințe a Federa
ției internaționale de baschet 
(F.I.B.A.) au fost stabilite pr’n 
tragere la sorți semifinalele 
competițiilor europene. în Cupa 
Koraci (masculin) : Jugoplas- 
tica Split va juca cu Sinudine 
Bologna, iar Chinomartini Bar
celona va întîlni pe Juventus 
Torino. Jocurile vor avea loc 
la 24 februarie și respectiv 2 
martie. Semifinalele Cupei cu
pelor 
lano
Aspo 
drid

(masculin) : Cinzano Mi- 
— Rabotnicki Skoplje și 
Tours — Estudiantes Ma- 
(turul la 25 februarie și

returul la 3 martie). în com
petiția feminină C.C.E., semifi
nalele se vor desfășura la 26 
februarie și 4 martie, după 
cum urmează : Sparta Praga — 
Geas San 
mik Sofia 
în sfirșit. 
martie au 
petiției 
pentru 1 
chetti : 
Gerbe 
(Franța) 
Zagreb 
(Italia).

Giovanni și Akade- 
— Clermont Ferrand, 
la 25 februarie și 3 
loc semifinalele com- 

feminine de baschet 
Trofeul Liliana Ron- 

Slavia Praga — La 
Montceau - Les - mines 

i și Industromontaza 
— Ceramca Treviso

Ultima etapă, desfășurată pe tra
seul Mento-n-Antibes (141 km), a 
revenit belgianului David cu 
3 h 53:40,0 • Turul Cubei a con
tinuat cu etapa a trsia, desfășura
tă contra cronometru, individual^ 
pe traseul Matanzas-Varadero 
(40 km) și cîștigată de rutierul 
sovietic Vladimir Osokin cu timpul 
de 51:58 0. în urma acestei victorii, 
Vladimir Osokin a preluat tricoul 
galben.

HANDBAL © Iată programul 
semifinalelor în competițiile euro
pene masculine : C.C.E. : Gum
mersbach — Borac Banja Luka ; 
Frendesborg Oslo — Fredrika Co
penhaga ; Cupa cupelor : Giriin- 
Welss Dankersen — H. C. Berna ; 
Oppsal Oslo — Granollsrs Barce
lona.

HOCHEI • La Sofia :
— Elveția (tineret) 5—2.

TENIS • în optimile de 
Detroit (Michigan), Chris 
învins-o cu 6—1, 6—3 pe
Meyer, iar olandeza Betty Stove a 
dispus cu 6—4, 5—7, 6—4 de Regina 
Marsikova (Cehoslovacia). Alte re
zultate : Rosemarie Casals — 
Glynis Coles 6—3, 6—3 ; Elly Appel 
—Cynthia Doerner 3—6, 6—3, 6—2 ; 
Marele Louie — Pam Teeguard?n 
6—3. 5—7, 6—1. © La Roma, în 
sferturile de finală : Arthur Ashe
— Stan Smith 5—7, 6—4, 6—4, Dick 
Stockton — Tom Okker 6—3, 6—2. 
©în turneul de la St. Louis tînă- 
rul jucător Billy Martin l-a elimi
nat cu 6—3, 3—6, 6—4 pe Ken Ro
sewall, iar Villas a ci?tigat la 
Gottfried cu 6—4, 6—3. e în semi
finalele competiției pentru echipe 
de tineret de la Torquay s-au în
registrat următoarele rezultate : 
masculin : S.U.A. — Franța 2—4 ; 
Anglia — Suedia 2—1 ; feminin : 
S.U.A. — Franța 3—0 ; Anglia — 
Cehoslovacia 3—0. în finalele am
belor concursuri se vor întîlni se
lecționatele S.U.A. și Angliei. © 
La Budapesta, în cadrul campio
natului european de tenis (grupa 
A), Ungaria a învins Italia ci*  
3—0. Rezultate tehnice : Szoke — 
Zugarelli 6—3, 6—2 ; Taroczy — 
Barazzutti 6—4, 6—4 ; Szoke, Bă- 
rânyi — Barazzutti, Zugarelli 7—5, 
6—4. în clasamentul competiției 
conduce Ungaria cu 8 victorii din 
9 meciuri disputate.

•1 ;

LONGEVITATE 
SPORTIVĂ

Unul dintre record
manii participărilor la 
Jocurile Olimpice de 
iarnă este, fără 
lă, Jiri Holik. 
nul echipei de 
pe gheață a 
slovaciei, care 
simțit deloc străin 
Innsbruck întrucît toc
mai aici și-a început 
cariera de jucător in
ternațional, în 19G4, cu 
prilejul precedentei e- 
diții tiroleze. El este, 
deci, printre puținii 
sportivi ai lumii care 
cumulează patru par
ticipări succesive la O- 
limpiadele albe. De alt
fel, hocheistul ceho
slovac are in palmare
sul său peste 270 de 
prezențe în echipa na
țională, ceea ce repre
zintă un record !

îndoia- 
căpita- 
hochei 
Ceho- 

nu s-a 
la

NUME 
PREDESTINATE ?

Mult haz au produs, 
printre spectatori, la 
Innsbruck numele u- 
nor sportivi, 
semnificație, în 
germană, dădea loc 
interpretări. Iată, 
pildă, patinatorul

spectatori, 
numele 

a căror 
limba 

ta 
de 
de

viteză american Don 
Immerfall, al cărui nu
me de familie înseam
nă... „cade mereu". 
Ceea ce nu l-a împie
dicat pe sportivul din 
S.U.A. nu numai să nu 
cadă pe gheață, ci 
dimpotrivă să alunece 
chiar foarte repede, 
obținînd melalia de 
bronz în proba de

500 m ! La fel, cei ce 
au tradus numele con
curentului sovietic Da- 
inis Bremse, partici
pant la proba de să
niuțe, i-au zis : 
nis... „frînă" 1

Dal-

PĂRINȚI Șl COPII

Echipa argentiniană 
de schi fond s-a pre
zentat ' 
foarte 
patru 
mației 
mereu 
puțini știau că, de fapt, 
era vorba de mai mult 
decît o echipă : de o 
familie ! într-adevăr, 
antrenorul Francesco 
Jerman a trecut Atlan
ticul însoțit de cei trei

la Innsbruck 
omogenă. Cei 

membri al for- 
erau văzuțl 

împreună, dar

fii ai săi : Marco, Ma
thias șl Martin, care 
s-au pregătit pentru 
probele de la Seefeld 
pe pantele Cordilieri- 
lor. Tot ,,în familie" era 
la Innsbruck și cam
pioana cehoslovacă de 
schi alpin Jana Solty- 
sova. care a fost însoți
tă la Axamer-Lizum de 
propriul ei tată Jan Sol-

tys, antrenorul echipei 
de schi alpin 
slovaciei.

ZIARIȘTI... DE

a Ceho-

OCAZIE

da maiPentru a —. -----
multă culoare comenta
riilor și transmisiilor 
lor olimpice, unele zia
re sau posturi de ra
dio și televiziune din 
Europa au apelat la 
foști mari sportivi, a 
căror autoritate tehnică 
trebuia să convingă. 
Printre aceștia s-au a- 
flat : Annemarie Pr<jll- 
Moser, Annie Famose, 
Marielle și Christine 
Goitschel, Ard Schenk, 
Karl Scharanz, Emme
rich Danzer. Egon Zim
mermann, Eberhardt

Keller, Jean-Claude
Killy și chiar automo
bilistul Jackie Stewart.

SCHIMB
DE SPECIALITĂȚI...

Bobul este sportul 
care, la Innsbruck, a 
prezentat cel mai mare 
număr de transferuri... 
de disciplină. Astfel, 
noul campion olimpic 
Mcinhard Nehmer și-a 
început cariera pe sta
dioanele atletice : el a 
fost medaliat cu bronz 
la campionatele R. 
Germane în proba 
aruncare a suliței, 
o performanță 
81,50 m. Frînarul i 
Bernhard Germenshau- 
sen a practicat decat
lonul și a ajuns la un 
total de 7534 puncte. 
Partenerul viceeam pio
nului olimpic Zimme- 
rer, Manfred Schumann 
a fost (la Munchen. în 
1972) semifinalist olim
pic 
mg.
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