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SHMTA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.B

In ziua de 24 decembrie 1976 
a avut 
Politic 
P.C.B.
Nicolae 
neral : 
Român.

Pornind de la concluziile și 
sarcinile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
din 2—3 ’ ’ -----
mitetului 
mitetul 
dezbătut 
zultatele 
a consumului de materiale Ia 
lucrările de construcții-montaj 
din industrie, agricultură și din 
domeniul social-cultural.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază că această acțiune 
pornită din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a pus în 
evidență noi posibilități de uti
lizare eficientă a importante
lor fonduri alocate pentru in
vestiții, de reducere a consu
murilor de oțel-beton și alte 
materiale, prin aplicarea unor 
tehnologii noi, folosirea pe 
scară largă a prefabricatelor și 
introducerea unor noi tipuri de 
materiale mai ieftine, 
gradului de 
crărilor și 
zării.

Relevînd 
rioadă, cadrele de conducere, 
specialiștii, oamenii muncii au 
desfășurat o muncă rodnică, 
concretizată în propunerile de 
reducere a cheltuielilor mate
riale in construcții, Comitetul 
Politic Executiv consideră, tot
odată, că sînt necesare în con
tinuare eforturi susținute pen
tru ieftinirea investițiilor. Co
mitetul Politic Executiv atrage 
atenția că acțiunea de identi
ficare și punere în valoare a 
posibilităților de reducere a 
costurilor de producție în ac
tivitatea de contracții trebuie 
desfășurată și în viitor, con
stituind un obiectiv permanent 
al întreprinderilor, institutelor 
de cercetări și ministerelor. Co
mitetul Politic Executiv pune 
in fața arhitecților, proiectan- 
ților, constructorilor sarcina de 
a acționa cu hotărîre în conti
nuare pentru diminuarea con
sumurilor de materiale și cos
turilor de producție, pentru 
realizarea unor construcții in
dustriale, agrozootehnice, so- 
cial-culturale cu o funcționali
tate îmbunătățită, in condiții de 
eficiență tot mai înaltă.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă convingerea fermă că 
oamenii muncii, colectivele în
treprinderilor, în frunte cu co
muniștii, își vor pune întreaga 
capacitate creatoare in slujba 
îndeplinirii exemplare a aces
tor obiective de mare răspun
dere, in scopul înfăptuirii in

loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al 

prezidată de tovarășul 
i Ceaușescu, secretar ge- 
al Partidului Comunist

noiembrie 1976 a Co- 
Central al P.C.R., Co- 
Politic Executiv a 

un raport privind re- 
acțiunii de reducere

sporirea 
industrializare a lu- 
extinderea mecani

că, în această pe-

cele mai bune condițiuni a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea, 
a politicii partidului de dezvol
tare economică și socială a pa
triei noastre și ridicării necon
tenite a nivelului 
de civilizație al 
popor.

Comitetul Politic 
discutat și aprobat 
special pentru extinderea uti
lizării maselor plastice și me
talurgiei pulberilor în construc
ția de mașini și in alte do
menii, care are la bază sarci
nile stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., privind re
ducerea continuă a consumu
rilor de materiale, indicațiile și 
orientările date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recentele 
consfătuiri cu cercetătorii și 
tehnologii, precum și la plenara 
C.C. al P.C.R. din 2—3 noiem
brie a.c.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri menite să asi
gure aplicarea pe scară largă 
a maselor plastice și a meta
lurgiei pulberilor. Ținînd seama 
de importanța deosebită pe 
care o reprezintă pentru eco
nomia națională folosirea cit 
mai largă a înlocuitorilor, s-a 
stabilit 
centrală 
prindere 
concrete 
lelor feroase și 
materiale plastice, în confor
mitate cu obiectivele și terme
nele prevăzute în Programul 
special. Această acțiune va tre
bui să constituie, de asemenea, 
un obiectiv permanent în în
treaga economie națională, ac- 
ționîndu-se în pas cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii moderne.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat și aprobat propuneri 
pentru stabilirea unor prețuri 
limită atît la locuințele care 
se construiesc din fondurile 
statului, cit și la contractarea 
locuințelor proprietate personală 
care se realizează cu sprijinul 
statului în credite și execuție. _ .. . . _ .... Executiv a

limită 
Decret

de trai și 
întregului

Executiv a 
Programul

I
I

ZIAR AL

ca fiecare minister, 
industrială și între- 
să elaboreze planuri 
de înlocuire a meta- 

neferoase cu 
in

Comitetul Politic 
hotărit ca aceste prețuri 
să fie reglementate prin 
al Consiliului de Stat.

Au fost discutate și apro
bate, de asemenea, Proiectul le
gii privind organizarea produc
ției de legume și cartofi, pre
cum și valorificarea legumelor, 
cartofilor și fructelor și Pro
iectul legii retribuirii muncii în 
unitățile agricole cooperatiste, 
care, așa cum se știe, au fost 
supuse discuției publice. Comi
tetul Politic Executiv a hotărit 
ca ambele proiecte de legi să 
fie înaintate spre dezbatere și

(Continuare in pag. a 8-a)
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PLENARELE C. J. E. F. S

0 ACȚIUNE IMPORTANTA PENTRU APLICAREA

n cadrul măsurilor principale inițiate de 
C.N.E.F.S. pentru aplicarea Programului 
privind dezvoltarea actuală și de perspec
tivă, pină in 1980, a activității de educație 

fizică și sport, aprobat, după cum se știe, la 
de către Comitetul Politic 

plenarele C.J.E.F.S. 
cu cea a județului 
20 ianuarie 1977 — 
însemnătate deose-

16 noiembrie a.c.
Executiv al C.C. al P.C.R.,

- care au început, miercuri,
Galați și vor continua pînă la 
se înscriu ca o acțiune de 
bită a cărei reușită deplină trebuie, pretutin
deni, asigurată.

examinarea profundă și aprobarea aces- 
lu și complex program de continuă în- 
-î _ ------...i..! românesc
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din prevederile Programului, o con- 
cele mai importante sînt chemate 
organele sportive, toți factorii ou 
județe. De fapt, de modul în care

florire și afirmare a sportului 
elaborat din indicația tovarășului 
CEAUȘESCU, o nouă și elocventă expresie a 
aprecierii pe care conducerea partidului nos
tru o acordă educației fizice și sportului, acti
vități de interes național, mișcarea sportivă 
dispune în prezent de orientări clare, precise 
care trebuie integral și permanent folosite pen
tru acțiuni practice, cît mai eficiente, care să 
determine îmbunătățirea substanțială a activi
tății sportive de masă și de performanță, spo
rirea contribuției la asigurarea tuturor condi
țiilor pentru ca poporul nostru, întregul tineret 
al patriei să crească 
guros, pentru a 
cu succes rolul i 
și comunismului.

Fără îndoială, 
acestor obiective 
conținut politic și

fi 
de

Ia 
de

cit mai sănătos și vi- 
capabil să-și îndeplinească 
constructor al socialismului

îndeplinirea exemplară 
mare răspundere, 

social-educativ

ECHIPELE DE VOLEI (I)
EVOLUEAIĂ IN BULGARIA

Participarea reprezentativelor de 
tineret ale țării noastre la tur
neul de la Sofia, programat între 
4 și 9 ianuarie va marca debutul 
voleibaliștilor într-un nou sezon 
competițlonal internațional, 
întreceri vor mai lua parte 
pele feminine și masculine 
Braziliei, Cehoslovaciei, R.D. 
mane, Poloniei, Ungariei și 
gârlei.

La 
echl- 

ale 
Ger- 
Bul-

HOCHEIUL ROMÂNESC LA 0 JUMĂTATE DE SECOL
Frumoasă manifestare prilejuită de aniversarea a 50 de ani

este

a 
al căror 
oglindit

prin
tribuție din 
s-o aducă 
atribuții din 
se acționează în fiecare județ pentru ca, în- 
tr-adevăr, educația fizică și sportul să devină 
o largă mișcare de masă, pentru ca — prin 
descoperirea celor mai talentate elemente și 
pregătirea lor la un nivel superior — sportul 
românesc să fie reprezentat prin tot mai multe 
și strălucitoare succese de prestigiu în arena 
internațională și îndeosebi Ia Jocurile Olimpice 
din 1980, depinde în cea mai mare măsură 
indeplinirea sarcinilor și obiectivelor fundamen
tale stabilite de partid pentru 
dezvoltare a mișcării sportive din 
tră. lată de ce considerăm că 
C.J.E.F.S. trebuie să constituie 
ment deosebit pentru activitatea sportivă din 
toate județele, să asigure, prin pregătirea și 
desfășurarea lor, prin profunzimea dezbaterilor, 
premisele unor succese cît mai importante în 
fiecare domeniu al mișcării sportive. Aceasta 
presupune, firește, ca toți factorii cu răspun
deri în sportul județean să-și aducă contribuția 
la analiza temeinică a felului in care au fost 
îndeplinite pină acum orientările 
de activitate stabilite prin ultimele 
de partid, la reliefarea tuturor 
încă existente, la elaborarea celor 
măsuri pentru valorificarea deplină

întreaga 
țara noas- 

plenarele 
un eveni-

și direcțiile 
documente 

neajunsurilor 
mai eficiente 
a condițiilor

(Continuare in pag. a 2-a)

în județul Galați

LARGI POSIBILITĂȚI>
DE PROGRES Șl AFIRMARE

de la dispularea primului joc de hochei în țara noastră
Joi după 

Consiliului 
ducație Fizică și Sport, mulți 
dintre cei care de-a lungul 
anilor au îndrăgit acest sport 
atît de dinamic și spectaculos 
care este hocheiul pe gheață, 
s-au reunit pentru a aniversa 
50 de ani de la disputarea pri
mului joc cu crosa și cu pucul 
în țara noastră. A fost nu nu
mai un moment solemn, punc
tat de acordarea unor distincții

amiază, la sediul 
Național pentru E-

unor insigne 
și un prilej

și de înminarea 
comemorative, ci . 
de trecere în revistă a reali
zărilor de pînă acum, precum 
și de prospectare a posibilită
ților de dezvoltare a acestui 
sport, de afirmare tot mai con
sistentă a hocheiului românesc 
pe plan mondial.

Acest lucru, ca și alte im
portante sarcini de viitor, au 
fost subliniate, în cuvîntul său, 
de tov. Nicolae Bozdog, pre-

Federației române deședințele
hochei, care deschizînd ședința 

. a arătat că sprijinul multila
teral acordat de partid mișcării 
sportive, și implicit hocheiului, 
a determinat, în mod firesc, o 
creștere pe plan cantitativ a 
acestui sport, înmulțindu-se 
centrele unde este practicat și 
numărul echipelor înccrise în 
principalele competiții, precum 
și un remarcabil progres cali
tativ, exprimat cum nu se 
poate mai bine, prin succesele

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a l-a)

La Galați s-au desfășurat, re
cent, lucrările plenarei C.J.E.F.S. 
la care au luat parte tovarășii 
Constantin Leonard, secretar cu 
probleme organizatorice al Co
mitetului județean Galați al 
P.C.R. și Miron Olteanu, secre
tar al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
profesori de educație fizică, an
trenori, activiști sportivi și re
prezentanți ai unor organizații 
de masă șl instituții cu atri
buții în domeniul sportului din 
județ.

In cadrul lucrărilor a fost 
prezentată o informare cu pri
vire la activitatea desfășurată 
de mișcarea sportivă gălățeană 
în anul 1976. Cu acest prilej 
s-a evidențiat faptul că volu
mul activității sportive de masă 
a crescut prin organizarea unor 
acțiuni, concursuri și competi
ții larg accesibile tineretului. A 
sporit numărul întrecerilor a- 
dresate pionierilor (îndeosebi 
cele din sfera sporturilor teh- 
nico-aplicative), precum și com
petițiile studențești.

In același timp, s-a dezvol
tat activitatea de performanță.

Materialul prezentat a scos în 
relief succesele sportivilor gă- 
lățeni la campionatele mondia
le de popice (locul I — I. Tis- 
mănar și locul III — I. Băiaș), 
ale popicarilor de la Construc
torul Galați, campioni europeni.

Informarea nu a ocolit nea
junsurile și deficiențele. S-a a- 
rătat, astfel, că în activitatea 
sportivă de masă se manifestă 
încă lipsă de continuitate și pe 
alocuri, formalisme. De aseme
nea, a fost subliniat faptul că 
și în sportul de performanță 
există serioase rămîneri în ur
mă, care au făcut ca din jude
țul Galați să nu fie selecționat 
nici un sportiv în lotul olimpic 
pentru Montreal.

în cadrul lucrărilor a fost 
prezentat Programul privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport în județ, 
în perioada 1977—1980, obiecti
vele sportivilor gălățeni în ve
derea participării la J.O. de la 
Moscova, precum și un plan de 
acțiuni organizatorice.

Participanții 
subliniat, în

la discuții au 
intervențiile lor

(Continuare in pag. a 2-a)

la Constanța și Cluj-Napoca

FINALELE „CRITERIULUI TINERETULUI LA BOX
După disputarea meciurilor semifinale, tinerii pugiliști au avut 

vineri o binemeritată zi de odihnă, azi urmind să se desfășoare 
ultimul act al competiției — finalele. Despre ultimele întreceri, 
corespondenții noștri ne-au relatat următoarele :

O imagine care exprimă stăruitor dinamismul și spectaculozitatea 
hocheiului. Moment dintr-o intilnire România—Iugoslavia. Mar

chează Gheorghiu

La CONSTANȚA, pentru a 
desemna finaliștii „Criteriului 
tineretului” (juniori mari și 
mici) a fost nevoie de disputa
rea unui mare număr de me
ciuri : 135. Semifinalele, desfă
șurate joi după amiază în Sala 
sporturilor, s-au ridicat la o 
cotă valorică înaltă. Au plăcut 
în mod deosebit tinerii boxeri

din Brăila, Galați, Constanța 
și Iași, centre cu tradiție în 
sportul cu mănuși, și, alături 
de ei, pugiliști din centre care 
se afirmă abia acum în acest 
sport — Urziceni, Călărași, 
Rîmnicu Sărat etc. Spectatorii 
constănțeni așteaptă cu interes 
finalele, cu atît mai mult cu 
cît în semifinale au asistat la

multe meciuri frumoase, dintre 
care menționăm : juniori mari 
— cat. ușoară : N. Costin (Fa
rul) b.p. M. Dumitru (B. C. 
Brăila) ; semimijlocie : D. Ște
fan (B.C. Brăila) b.ab.3 M. Ma- 
nole (Voința Botoșani) ; mijlo
cie : C. Badea (Nicolina Iași) 
b.p. C. Fruscă (Șc. sp. Rm. 
Vîlcea) ; juniori mici — cocoș : 
C. Hulea (Șc. sp. Călărași) b.p. 
V. Marinei (B. C. Brăila); se- 
miușoară: C. Fasniciuc (Voința

(Continuare in pag. a l-a)



In Întreaga (ară FRUMOASE INITIATIVE IN SPRIJINUL 
CICLOTURISMULUI DE MASĂDEZVOLTĂRII

Adresat cu precădere copiilor 
și tineretului, cicloturismul cu
noaște in ultimii ani îndeosebi 
o dezvoltare impetuoasă, inte- 
grîndu-se tot mai convingător 
în sfera activității sportive de 
masă.

Unul din pionierii cicloturis
mului practicat la noi, Tănase 
Ignat, neobosit susținător al 
mersului pe bicicletă, chiar și 
acum la aproape 70. de ani, 
ne amintea nu de mult de o 
frumoasă inițiativă aparținînd 
unor cadre didactice din co
muna Suplacu de Barcău (ju
dețul Bihor), Octavian Tripon 
și Gheorghc Anderco : crearea, 
încă din anul 1971. a unui cerc 
cicloturistic pe lingă Școala ge
nerală din localitate. Nu este 
un cerc sportiv obișnuit, deoa
rece din cei aproape 700 de e- 
levi de aici, mai bine de 500, 
avînd biciclete, activează cu re
zultate remarcabile. în afara 
unor acțiuni organizate pe plan 
local și județean, elevii și pio
nierii din Suplacu de Barcău 
au efectuat un tur al Româ
niei (1 796 km), au vizitat țări 
vecine. Din dorința de a imor
taliza frumusețile văzute în 
traseele lor, micii cicloturiști 
bihoreni și-au întocmit jurnale 
de zi și albume de fotografii, 
au adunat diferite obiecte de 
interes etnografic, de folclor li
terar, arheologic etc. care au 
format obiectul unei intere
sante expoziții. Mai mult, fapt 
inedit, la Universitatea popu
lară din comună a luat ființă 
un curs special de cicloturism.

Cei din Suplacu de Barcău

nu sint singurii care promo
vează, pun în practică inițiative 
în sprijinul activității ciclotu
ristice de masă. La Galați, de 
pildă, pe lingă Liceul metalur
gic ființează cercul cicloturistic 
„Temerarii", condus de profe
sorul de istorie Eugen Haleschi. 
Sub îndrumarea acestui inimos 
cadru didactic, viitorii munci
tori și tehnicieni din sectorul 
industriei grele pot fi întîlniți, 
prin rotație, pe șoselele țării, 
spre Constanța sau Tulcea, u- 
neori și peste hotare (Bulgaria). 
Un atelier special ființat pe 
lingă cercul de cicloturism asi
gură buna întreținere a mate
rialului rulant.

O bună impresie face și ac
tivitatea cicloturistică a tine
retului din județul Ialomița, cu 
centre puternice la Slobozia, 
Fetești și Călărași. Altele își 
desfășoară activitatea la nive
lul unor cooperative agricole de 
producție. Țăranii cooperatori 
ialomițeni iau parte, de regulă 
duminica, la întreceri ciclotu
ristice inter-comunale, paralel 
cu desfășurarea și altor acti
vități sportive (atletism) sau 
culturale. Lingă cei tineri se 
află, nu de puține ori, oameni 
mai în vîrstă, care se bucură 

foloasele neprețuite 
activități sportive în

astfel de 
ale acestei 
aer liber.

Chiar și 
fică a țării 
este teoretic mai greu de ac
ceptat, cum este Sulina, acest 
sport tehnico-aplicativ și-a gă
sit simpatizanți și adepți. A- 
proape 500 de copii și elevi sint

într-o zonă geogra- 
in care cicloturismul

O ACȚIUNE IMPORTANTĂ
(Urmare din pag. I) conducă la in-

Planul editorial 1977

biciclete cu care 
excursii în Deltă,

posesori de 
organizează 
in județ (Tulcea) sau chiar mai 
departe. ' 
strucție.
primele

Din suita de pasionați sus
ținători ai cicloturismului sim
țim nevoia de a nu-i omite pe 
prof. Hie Iovițu (Șc. generală 
Vînători — Mehedinți), care e- 
fectuează deseori excursii cu 
elevii pe firul riului Drincea, 
Ion Ceaușu, profesor de mate
matică din Drăgănești-Olt, Ser
giu Chirilovici din Cmpulung 
Muscel precum si pe elevul 
Olivian Andreescu, anul III, 
Liceul energetic din Rm. Vîl- 
cea, animatori ai unor acțiuni 
cicloturistice cu zeci de par- 
ticipanți.

Ceea ce lipsește, însă, acti
vității cicloturistice de . masă 
este un mai concret sprijin, o 
îndrumare metodică continuă 
din partea organelor sportive 
județene, în primul rînd. Or, 
această îndrumare se amină fă
ră termen, atît timp cit doar în 
15 din cele 39 de județe ale țării 
ființează comisii de specialitate...

Tot aici sint în con- 
cu mijloacele locale, 

hidrobiciclete.

VOLUME AȘTEPTATE CU INTERES
Conform unui mai vechi o- 

bicei, Editura Sport-Turism și-a 
făcut, în aceste zile, cunoscute 
intențiile pentru anul viitor, an 
care — după cite ni s-a spus — 
se dorește mai bogat în apa
riții de calitate, care să contri
buie mai eficient la populari
zarea sportului și turismului.

Avînd în vedere acest mo
ment, să nu omitem faptul că 
în 1976, editura a scos de sub 
tipar o serie de lucrări cu o 
tematică variată, care s-au 
bucurat de o bună apreciere 
atît din partea tehnicienilor, cit 
și din partea cititorilor intere
sați de fenomenul sportiv.

Pornind de aici, să revenim 
la planul 
cuprinde 
lume de 

' sportivă, 
cate pe genuri publicistice.

Din domeniul sportului, re
țin atenția citeva volume de 
specialitate, referitoare la pro
cesul de instruire în atletism 
precum și manualele de scri
mă, tenis de masă, haltere și 
culturism, toate datorate unor 
reputați specialiști. De aseme-

editorial pe 1977, care 
în ansamblul său vo- 
literatură turistică și 
bineînțeles diversifi-

IA TiriIȘOARA, ÎNTRECERI AIRAEIIVE 
IN DINAITOVIADA DE JUDO

Timișoara, 160 de sportivi 
întilnit in etapa 
de

create, în fiecare județ, pentru 
o dezvoltare a mișcării sporti
ve la nivelul cerințelor actuale.

O atenție deosebită trebuie 
acordată pregătirii cu exigență 
și spirit de răspundere a mate
rialelor care sint supuse dezba
terilor în cadrul plenarelor 
C.J.E.F.S. Ne referim, în special, 
la analiza activității desfășura
tă de consiliile județene pen
tru educație fizică și sport, de 
organele și organizațiile obștești 
cu atribuții, în acest an, pre
cum și la completarea cu obiec
tivele concrete ale fiecărui ju
deț a Programului privind dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea spor
tivilor români in vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice din 
1980. Fără îndoială, aceeași 
grijă trebuie să se manifeste și 
în pregătirea celorlalte mate
riale care urmează să fie pre
zentate pentru ca astfel să se 
asigure cadrul necesar unor dis
cuții fructuoase, prin care să 
se realizeze o judicioasă defi
nitivare a planurilor proprii de 
măsuri ale consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
concretizarea indicatorilor de 
dezvoltare a educației fizice, 
sportului de masă și de perfor
manță pe unitățile sportive din 
fiecare județ, precum și măsu-

importanță 
rezultate

în 
cit

rile menite să 
deplinirea lor.

De o mare 
obținerea unor 
mai bune în realizarea tuturor
obiectivelor pe care și le pro
pun plenarele C.J.E.F.S. vor fi, 
fără îndoială, contribuțiile par- 
ticipanților la dezbateri, acti
viști sportivi, cadre de specia
litate, sportivi, a căror experien
ță trebuie cu multă atenție va
lorificată. Totodată, de la aceș
tia se așteaptă o angajare mai 
activă în dezvoltarea largă a 
mișcării sportive din toate ju
dețele, a educației, fizice și ac
tivității de masă, dar și în di
recția creșterii contribuției la 
îmbunătățirea necontenită a 
performanțelor, la selecționarea 
și pregătirea sportivilor români 
în vederea participării, cu re
zultate superioare, la Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

In întreagă această acțiune, 
de care răspund consiliile ju
dețene pentru educație fizică și 
sport, în strinsă conlucrare cu 
organizațiile județene cu atri
buții în acest domeniu, trebuie 
să se manifeste înțelegerea de
plină a faptului că prin Pro
gramul aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
partidul nostru încredințează miș
cării sportive noi și importante 
sarcini a căror îndeplinire exem
plară constituie prima îndato
rire a fiecărui slujitor al spor
tului românesc.

La 
s-au 
celei_  . _ _
moviadei de judo, din cadrul 
„Cupei 
rîndu-se 
competiția a prilejuit întreceri 
dîrze, de un nivel tehnic ridi
cat, evidențiindu-se, îndeosebi, 
sportivii din București, Timi
șoara, Brașov, Arad. Programul 
a cuprins două categorii de 
pregătire. Iată și rezultatele, 
primii trei clasați, pe catego
rii de pregătire și de greutate : 
categoria I : 63 kg — G. Con
rad, A. Ianco, I. Benea ; 70 kg 
F. Țăndărică, V. Ursaciuc, Gh. 
Cuc ; 78 kg — A. Stan, I. Cis-

finală a
a IV-a ediții a Dina-

tineretului". Bucu- 
de o bună organizare,

telecan, A. Jarcă ; 85 kg — F. 
Sandu, I. Burlacu, Gh. Baciu, 
+85 kg — A. Kiss. D. Ghiaur, 
M. Done. Categoria a Il-a : 60 
kg — A. Vîrciu, A. Bartiș, A. 
Drobot ; 65 kg — V. Roșu. I. 
Ruicean, A. Smeu ; 71 kg — N. 
Vlad, V. " ‘ ~ ’
78 kg — F.
Sofica ; 85 
Rebegia, I.
I. Fodor, P. Drăgoi, L. Zaharia; 
+95 kg — L. Ghcorghiță, P. 
Ilie, A. Simon. Clasamentul pe 
echipă (primele trei) : catego
ria I — București B, Victoria 
Buc., Arad ; categoria a Il-a — 
București B, București A, Cra
iova.

A.
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Hudac. S. Bedor ;
Tose, F. Ciripuc, M. 
kg — I. Stoicuț, V. 
Maranda ; 95 kg —

nea, un loc bine definit îl o- 
cupă lucrările cu caracter ge
neral, în cuprinsul cărora vor 
fi abordate, printre altele, teme 
din pedagogie, medicină, socio
logia sportului, educație fizică, 
ale căror autori — Georgeta Chi- 
riță, dr. Cl. Baciu, dr. A. De
meter, G. Mita, Al. Mogoș, 
C. Alexandrescu ș.a. — 
bucură, deja, de unanime 
precieri.

Este cunoscut faptul că 
crările sportive cu caracter 
letristic au o largă audiență, 
ele suscitînd un mare interes. 
Credem că nu greșim, situînd 
în centrul atenției cartea : 
„Jocurile Olimpice de la Mont
real" care va reedita „filmul 
văzut și nevăzut" a celei de-a 
XXI-a ediții a J.O., unde spor
tivi români au obținut succese 
de prestigiu. Rețin, de aseme
nea, atenția volumele „Mai 
mult decît o victorie..." — o 
atractivă prezentare a marii 
atlete Lia Manoliu —, „Expe
diția H ’75“ — povestea expe
diției românești pentru escala
darea vîrfurilor Ararat și 
Koh-e-Bandeko —, „Hronicul 
handbalului românesc" — o is
torie. vie a acestui sport mult 
indrăgit —, „Am dat mina cu 
ei..." — o culegere de inter
viuri cu mari sportivi ai lumii 
de ieri și de azi, „Cronici afu
risite" — care reunește însem
nările sportive ’ '
Neagu.

O mare parte 
ditorial cuprinde 
meniul turismului. De la ghi- 
duri — al Capitalei, ale sta
țiunilor balneo-climaterice. ale 
județelor, ale masivelor mun
toase etc. — la volume de re
portaje — „Itinerar pe Tîrnave", 
„Plaiuri carpatice", „Drumețind 
prin munții Banatului" etc. —, 
la atlase și hărți, pînă la eseuri 
pe teme de turism, aparținînd 
unor scriitori cunoscuți — T. 
Arghezi, Geo Bogza, Violeta 
Zamfirescu, Darie Novăceanu, 
Al. Căprariu ș.a. —. evantaiul 
tematic este divers și bogat.

Em. F.

dr. 
se 
a-

lu- 
be-

ale lui Fănuș

din planul e- 
lucrări din do-

VIRGINIA TOFAN — Ttirda. „Sint impre
sionată de faptul că un tinăr jucător de te
nis, Andrei Dirzu, a obținut rezultate fru
moase în America. Vă rog să-mi relatați cite 
ceva in legătură cu biografia lui Andrei Dir
zu. Vreau să cred că Dirzu este viitorul par
tener al lui Ilie Năstase in Cupa Davis. Să 
fie prea devreme ?".

Debutul lui Andrei 
Dîrzu intr-un circuit 
transoceanic, chiar 
dacă este vorba doar 
de un turneu de ju
niori, este foarte in
teresant. De aici însă 
și pînă la a vedea în 
el un imediat partener 
al lui Năstase e_ pu
țin cam mult. . 
este un jucător 
frumoase calități 
ce. Să amintim, 
altele, că are 
(înălțimea lui Năsta
se), la 18 ani neim- 
pliniți. El este elev 
în clasa a Xl-a. A 
lucrat cu experimenta-

Arnulf 
în cadrul 
bucureștean 
La lot a 
să lucreze

ÎN JUDEȚUL GALAȚI
(Urmare din pag. I)

necesitatea îmbunătățirii activi
tății sportive de masă și de 
performanță, în raport cu con
dițiile materiale existente.

In cuvîntul său, tovarășul Mi
ron Oltcanu, secretar al 
C.N.E.F.S., s-a referit la pro
blemele vizînd sarcinile de per
spectivă, pînă în 1980, ale spor
tivilor gălățeni, așa cum au re
ieșit ele din lucrările ședinței 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.K. îndeplinirea in
tegrală, cu simț de răspundere 
a sarcinilor trasate de partid 
implică realizarea unor indica
tori de înaltă calitate. Ceea ce 
nu s-a intimplat în 1976 în ce 
îi privește pe sportivii gălățeni 
care n-au avut nici un repre
zentant Ia J.O. de vară. Or, a 
subliniat vorbitorul, în județe 
trebuie să se realizeze obiecti
vele stabilite, acolo trebuie des
fășurată munca cea mai efici
entă, pornind de la selecție.

Sportul

Oricum, nu trebuie să se mai 
intimple situații ca cele 
lupte, unde 10 antrenori 
țeni cu normă întreagă 
reușit să aducă în lotul 
pic măcar un sportiv ! La Ga
lați există forțe tehnice, con
diții materiale, perspectivă pen
tru ca acest județ să devină 
fruntaș și ' 
formanță.

Luînd
Constantin ______
al Comitetului județean Galați 
al P.C.R., a ținut să releve că 
pentru înfăptuirea importante
lor sarcini trasate de partid 
mișcării sportive trebuie plecat 
de la principiul muncii concre
te. Munca antrenorilor și pro
fesorilor trebuie măsurată în 
rezultate, în titluri de campioni 
și nu în vorbe, în rapoarte sau 
în angajamente, fără nici o a- 
coperire în fapte. In aceeași 
măsură se impune folosirea in
tensivă a bazei materiale a 
sportului, nu numai în școli, 
cl și în întreprinderi, în că
minele culturale de la sate. Nu
mai astfel mișcarea sportivă 
gălățeană va putea atinge pa
rametri înalți și prospera in 
viitor.

în sportul

cuvîntul,
Leonard,

de la 
gălă- 
n-au 

olim-

de per-

tovarășul 
secretar

1-

Dirzu 
cu 

fizi- 
între 

1 83

tul antrenor 
Schmidt, 
clubului 
Progresul, 
continuat 
cu fostul internațional 
Vasile Serester. Spe
cialiștii îl consideră 
un junior de talent, 
care își axează jocul 
pe atac, 
valorifica 
ofensivă.
că debutul lui Dîrzu 
peste Ocean îl va 
obliga la o continuă 
perfecționare, 
românesc are 
de o apariție 
culpasă.

pentru a-și 
alonja... 

Să sperăm

Tenisul 
nevoie 

specta-

că se 
al anu- 
jucător 

~ C. 
și 

de 
pe 
ai

ADAM ION — Constanța. „Pentru 
discută despre cel mai bun fotbalist 
lui 1976, găsesc că cel mai constant 
al acestui an a fost Antonescu de la F. 
Constanța. Băiatul meu mă contrazice 
spune că i-a plăcut mai mult Mulțescu, 
la Jiul Petroșani. Noi doi ii considerăm 
acești jucători ca fiind cei mai constanți 
anului 1976'.

Scrisoarea dv, ca și 
multe altele, ne-au 
determinat să facem 
un -sondaj în cadrul 
redacției, pentru a-i 
alege, totuși, pe cei 
mai buni fotbaliști ai 
anului. Rezultatul a- 
cestui sondaj va apă
rea in numărul nos
tru de luni. Reținem, 
însă, interesanta dv. 
idee de a-1 alege pe 
cel mai constant ju
cător al anului. După

cum veți vedea luni, 
băiatul dv. se apropie 
mai mult de opiniile 
cronicarilor. Asta nu 
înseamnă că nu avem 
o constantă admirație 
pentru bătrînul „lup 
de mare" Antonescu 
de la F.C. Constanța, 
care continuă să fie 
sufletul echipei de pe 
litoral. (Această afir
mație coincide cu pă
rerea antrenorului- Co- 
măniță).

M. TRUȘCA — Piatra Olt. „Anul care se 
va încheia curind mi-a adus mari bucurii in 
urma răsunătoarelor succese ale sportivilor 
români la Jocurile Olimpice de la Montreal, 
în frunte cu Nadia Comăneci. Din păcate, 
fotbalul nu prea ne-a adus bucurii. Cu toate 
acestea, pasiunea mea pentru balonul rotund 
nu a scăzut, dovadă că și acum in miez de 
iarnă recitesc toată povestea necăjită a fot
balului, in ziarul „Sportul". Vă rog, dacă 
este posibil, să publicați câteva din statisti
cile mele. Iată, de pildă, cea mai mare medie

a notelor intr-un meci a fost obținută 
chipa Steaua in etapa a Il-a (8,18); 
mează Sportul studențesc, etapa a Vl-a 
și „U“ Craiova, etapa 1 (7,83)... După 
rea mea, cei mai buni fotbaliști

(8,00), 
păre- 

__  _ z __ ___ ...... , ai anului 
sint, in ordine, D. Georgescu, Vigu, Boloni, 
Sătmăreanu II, Oblemenco".

unde a cîștigat 
2—0, “ ■ - • 
țese 
tru 
3—0 
„U" 
pe 
zdrobitoarea 
asupra Progresului, la 
București (5—1). în
ceea ce privește ordi
nea primilor cinci fot
baliști ai anului, 
este interesantă, 
orice 
nală.

cu
Sportul studen- 

o urmează pen- 
acel neașteptat 

de la Oradea, iar 
Craiova se află 
locul 3 pentru 

victorie

ea 
ca 

opinie perso-

București. „A-

Ne face plăcere 
mărturisirea că „re- 
jucați" anul fotbalis
tic 1976, recitind co
lecția ziarului nostru. 
Vă facem plăcerea de 
a publica un extras 
din nenumăratele dv. 
statistici, care îl con
curează pe statisticia- 
nul nostru. După cum 
se poate vedea, pri
mele trei medii par 
justificate de valoarea 
meciurilor. Steaua de
ține intîietatea pentru 
jocul de la Craiova,

MIHAI CĂPAȚÎNEANU 
cum, cind fotbalul și-a încheiat activitatea, 
vă propun o discuție pe tema cartonașelor 
galbene. Mie mi se pare că acordarea și adi
ționarea cartonașelor galbene se face in mod 
mecanic. Un prieten, bine documentat, mi-a 
atras atenția că in Anglia se practică un sis
tem foarte interesant, cartonașele galbene 
neavind aceeași valoare. în „țara fotbalului", 
există cartonașe galbene care corespund unui 
punct de penalizare, altele „acordă" jucăto
rului două puncte de penalizare. în sfirșit, 
există și o categorie mai dură, cu trei punc
te. Am aflat, de asemenea, că un jucător este 
suspendat pe o anumită perioadă (2—3 etape) 
in momentul in care a adunat 12 puncte. Mi
se pare logică atitudinea forului englez față 
de problema abaterilor. Și in fotbalul nos
tru asistăm deseori la sancționarea jucători
lor cu cartonașe galbene pentru abateri com
plet diferite. Nu cumva ar fi posibil să se 
instaureze un regulament mai suplu in 
această direcție ?’

Problema ridicată de 
dv. ni se pare justă. 
Una e să faci cîțiva 
pași în teren, înainte 
de momentul oportun 
(cînd înlocuiești un 
coechipier care pără
sește terenul) și alta 
este atitudinea ireve
rențioasă față de 
arbitru. O even
tuală „punctare" a 
cartonașelor ar fi 
binevenită, ea fiind 
și în spiritul jocu
lui. Să ne amintim că 
aceste cartonașe gal
bene au fost instituite.

inițial, pentru jocurile 
internaționale, în care 
se presupunea că ar
bitrul ar ] '
cunoască 
torilor pe 
duce. De 
tonașele 
un sistem 
zare oarecum _ 
Asta nu înseamnă, în
să, că pledăm pentru 
diminuarea intransi
genței față de actele 
de indisciplină.

putea să nu 
limba jucă- 
care îi con- 
atunci, car- 
au devenit 

i de penali - 
rigid.

loan CHIRILA
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PREOCUPARE, DAR Șl LIPSĂ DE INTERES PROGRAM
„NON-STOP"

PENTRU ASIGURAREA Șl FOLOSIREA BAZEI MATERIALE
La Școala generală nr. 4Ppntru desfășurarea unei activități sportive corespunzătoare 

este nevoie să se asigure și condițiile materiale necesare. 
Așa cum s-a subliniat și in recenta ședință a Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. care a examinat și importante 
probleme privind dezvoltarea actuală și de perspectivă a 
mișcării sportive, trebuie să se acționeze mai activ pentru rea
lizarea unor terenuri simple, a unor spații pentru joaca copiilor, 
a unor zone de agrement, in acest sens, organelor cu atribuții 
le revin sarcini importante pentru mobilizarea tineretului la ame
najarea acestor baze sportive. In același timp, însă, trebuie să 
ia măsurile necesare pentru utilizarea lor intensivă, pentru o bună 
gospodărire a celor existente, deoarece in acest sens se mai 
manifestă incă serioase neajunsuri.

Despre o serie de asemenea aspecte ne vom ocupa azi in 
rindurile ce urmează.

ÎN ATENȚIA EDILILOR, ASIGURAREA ONOR 
CONDIȚII OPTIME DE PRACTICARE A SPORTULUI 
Interviu cu tov. RADU BARBU, primarul orașului Slatina

Prin modul cum gîndește și, 
mai ales, prin felul cum înțe
lege să sprijine activitatea spor
tivă de masă și de performan
ță, primarul orașului Slatina, 
tovarășul Radu Barbu se află 
printre cei mai de seamă ani
matori ai sportului slătinean. 
„Dorința noastră este ca între
gul tineret al orașului să prac
tice sportul, să cunoască foloa- 
sele incontestabile ale exerci- 
țiului fizic" ține să ne preci
zeze din capul locului prima
rul Slatinei. Avînd ca punct de 
plecare această afirmație, am 
căutat să vedem care sînt pla
nurile municipalității în privin
ța dezvoltării bazei materiale.

— Slatina are în momentul 
de față doar un singur stadion, 
care nu mai face față volumului 
mereu sporit al activității. Sîn- 
tem preocupați, de aceea, să-i 
mărim funcționalitatea, prin 
construirea unor tribune sub 
care vor fi amenajate, printre 
altele, spații pentru practicarea 
atletismului. De asemenea vor 
exista condiții optime pentru 
pregătirea fizică generală pe 
timp de iarnă pentru sportivii 
unor secții de performanță 
(lupte, judo etc.). în același 
timp, alăturat actualului sta
dion vor fi amenajate terenuri 
pentru „jocuri" puse la dispo
ziție, în mod gratuit, elevilor.

— Altfel spus, se profilea
ză un complex sportiv slă
tinean.

— într-adevăr, în curînd zes
trea sportivă a orașului va creș
te, dacă avem în vedere și po
sibilitatea ca în cartierul Pro
gresul II, copiii, elevii din pri
mele clase să se inițieze în na- 
tație. Toate acestea vor fi un 

imbold, îndeosebi pentru tine- 
k.ui școlar de a îndrăgi mai 
mult exercițiul fizic, activita
tea sportivă.

— De altfel, am și făcut 
cunoștință, la Liceul „Ion 
Minulescu" cu o modernă 
bazd sportivă cu sală de 
gimnastică, de atletică grea, 
terenuri pentru jocuri...

— Ceea ce ați văzut acolo re
prezintă un prim experiment 
reușit. Acțiunea continuă. în 
curînd amenajări asemănătoare 
vor fi date în folosință la 
Grupul școlar metalurgic, Școala 
generală 8 cu program de atle
tism și gimnastică, la liceele 
textil, pedagogic, de construcții. 
Ne preocupă, în fine, să a- 
sigurăm condiții pentru con- 
truirea unui liceu cu 16 cla
se și anexe la nivelul u- 
nei instituții de învățămînt- 
model, unde o parte dintre 
elevi să poată practica, mai 
ferm, activitatea sportivă de 
performanță.

— Slatina de ieri a rămas, 
într-un fel, o amintire. Ora
șul și-a mărit considerabil 
dimensiunile, a devenit o 
așezare pitorească prin ar
hitectura lui originală, au 
apărut cartiere noi...

— ...In care spațiile pentru 
joacă și cele pentru agrement 
n-au fost neglijate. Un exem
plu îl constituie cartierele Cri- 
șan I, Progresul și Tudor Vla- 
dimirescu, unde s-au amenajat 
spații pentru practicarea diver
selor discipline : tenis, fotbal, 
volei, handbal, gimnastică.

T. BRĂDEȚEANU 
Paul OLTEANU

NEGLIJENȚE DE
Cu contribuția cetățenilor, ele- 

vii Școlii generale nr. 4 din sec
torul 1 al Capitalei sînt benefi
ciarii uneia dintre cele mai fru
moase săli de sport construite în 
ultimii ani. Avînd dimensiunile 
de 30 mX15 m și fiind prevăzută 
cu instalații pentru practicarea 
gimnasticii, baschetului, voleiului 
și tenisului, sala rezolvă în mare 
măsură necesitățile învățămîntu- 
lui de educație fizică pentru un 
colectiv de aproape 500 de elevi.

Din păcate, modul cum este 
îngrijită sala de sport dă serios 
de gîndit în legătură cu spiritul 
gospodăresc al celor de aici : 
geamuri sparte (la ferestrele din
spre șos. Ilie Pintilie), materiale 
sportive în dezordine și mai ales 
praf și chiar noroi (! !) și în 
spațiul de lucru, și în vestiare.

Cerem relații directoarei școlii, 
prof. Sorina Surdeanu. interlo
cutoarea noastră, , evident stin
gherită de această constatare, în
cearcă să formuleze explicații : 
„Nu o folosesc numai elevii noș
tri. Vin aici și alții, de la școlile 
sportive nr. 1 și nr. 2. Nu con
siderați că și oaspeții ar avea 
datoria să păstreze curățenia ?“ 

Firește ! Numai că la vizita 
noastră, în sala de sport repetau, 
pe o estradă montată ad-hoc, 
elevi și eleve de la Școala gene
rală nr. 4, în ținută de stradă.

CONTR
• La Galați, sala Liceului de 

marină este un excelent exem
plu de ceea ce înseamnă bună 
gospodărire. Dotată cu tot e- 
chipamentul necesar, sala găz
duiește diverse competiții ale 
elevilor școlii. Notăm și un 
nume : prof, de educație fizică 
Ion Cucu, cel care se strădu
iește — cu sprijinul consistent 
al conducerii școlii — ca în a- 
ceastă unitate școlară activita
tea sportivă să se afle la co
tele exigențelor actuale. (T. Si- 
riopol — ooresp.)

• In desfășurarea acțiunilor 
sportive de masă o mare greu
tate o întâmpină tinerii de la 
întreprinderea de confecții și 
tricotaje București din cauza 
lipsei bazei sportive proprii. Ei 
sînt nevoiți să se deplaseze 
sau șă închirieze diferite tere
nuri sau săli pentru a-și putea 
desfășura activitatea în condi
ții normale. Pentru rezolvarea 
acestei situații, în urma soli
citărilor făcute de către condu
cerea întreprinderii, Consiliul 
popular al sectorului 7 a re
partizat un teren pentru ame
najarea unei baze sportive. Dar, 
nu înțelegem de ce se tergi
versează începerea lucrărilor, 
oare ar rezolva o parte din 
necesitățile asociației. (Florin 
Sandu)

NEÎNȚELES...
cu pantofi, cu ghete și chiar cu 
cisme, în multe cazuri aflate în- 
tr-o stare de curățenie îndoiel
nică !

Am înțeles de aici —- și prof.
S. Surdeanu, de asemenea — că 
nu numai elevii oaspeți neglijea
ză unele îndatoriri elementare, 
ci în primul rînd, chiar elevii si 
profesorii școlii (Gh. Benone-Cîn- 
dea și Elisabeta Vîlsan), deloc 
preocupați de buna întreținere a 
acestei frumoase săli. Am înțeles 
astfel și de ce o zonă importantă 
a curții pe care elevii, cînd vre
mea îngăduie, își desfășoară ore
le de sport arăta jalnic, cu spa
ții acoperite cu noroi sau bălți, 
iar pe una din laturi, cea din
spre depoul I.T.B., gardul era 
dublat cu o stivă de dale de ci
ment, aruncate în dezordine...

în cabinetul directoarei, alte 
explicații, izvorîte dintr-un dialog 
penibil, între prof. Sorina Sur
deanu și profesorul de educație 
fizică Gh. Benone-Cîndea, din ca
re s-a desprins limpede faptul 
că orgoliul, ambițiile mărunte 
frînează bune intenții, punînd — 
oricum — într-o lumină deloc 
plăcută școala. Ceva nu este în 
regulă aici, la Școala generală 
nr. 4, motiv pentru care sugerăm 
inspectoratului școlar al sectoru
lui 1 luarea măsurilor de rigoare. 

AST E...
• în ceea ce privește folosi

rea bazelor sportive, trebuie să 
menționăm că, spre deosebire 
de anii trecuți, în orașul Ha
țeg, majoritatea sînt nefolosite.

(N. Sbuchea — coresp.)
• In comuna Mănăstirea Ca- 

șin din județul Bacău, sportul 
are numeroși sprijinitori, dova
dă și multele acțiuni care se 
organizează aici. Asociația 
sportivă „Bradul" (președinte : 
I. Sbâreea), care primește un 
substanțial ajutor din partea 
Consiliului popular (primar N. 
Dinulescu) și a altor susțină
tori (V. Cozma, M. Agapi, Gh. 
Aldea, Gh. Avădani, G. Oprea 
ș.a.), și-a înscris în planurile 
sale dezvoltarea actualei baze 
sportive, astfel ca activitatea să 
cunoască o continuă ascensiune. 
(Gh. Grunzu — coresp.)

• La Tecuci, pentru activi
tatea sportivă a întreprinderi
lor și instituțiilor nu există o 
bază corespunzătoare organiză
rii acțiunilor planificate,, deși 
numărul celor care doresc să 
practice diverse discipline este 
foarte mare. O excepție, baza 
sportivă a întreprinderii de am
balaje, dar aceasta satisface 
doar nevoile proprii...

PENTRU PIONIERI
De la începutul acestui an 

școlar pionierii din municipiul 
Timișoara s-au aflat, neîntre
rupt, într-o susținută activitate 
sportivă. Inițial ei au luat par
te la diferite concursuri de 
cros, organizate fie la nivelul 
fiecărei unități, fie pe cartiere 
sau pe municipiu. Ultimul, cel 
de la mijlocul lunii noiembrie, 
a adus la start nu mai puțin 
de 2 000 de pionieri iubitori ai 
alergărilor pe teren variat, com
petiție cu tradiție în munici
piul de pe Bega.

Paralel s-au desfășurat între
cerile din cadrul diviziei școli
lor generale la atletism, anul 
acesta la a doua ediție. Pe 
parcursul a patru etape, selec
ționate din 28 de școli generale 
și-au măsurat forțele în probe 
de alergări (50 și 60 m, 600, 
800 și 1 000 m, la săritura în 
lungime și Ia aruncarea min
gii de oină). A fost o compe
tiție bogată în roade, care a 
oferit antrenorilor timișoreni 
prilejul să depisteze elemente 
de perspectivă, din rîndul pio
nierilor. Cu acest prilej s-a e- 
vidențiat Școala generală nr. 12, 
care a obținut cel mai mare 
punctaj. întrecerile vor conti
nua în primăvară, fiind dotate 
cu „Cupa Independenței".

Predilecția unor pionieri pen
tru „jocuri” a fost materializată 
prin organizarea de competiții 
Ia baschet (cîte 4 echipe de 
fete și 4 de băieți) și handbal 
(8 de băieți și 9 de fete), în 
care a fost consemnat succesul 
micilor reprezentanți ai Școlii 
generale nr. 1 la baschet (bă
ieți șî fete) și al handbaliste-: 
lor de la Școala generală 8.

Reușitele înregistrate în acti
vitatea sportivă a pionierilor 
din Timișoara, în primul tri
mestru de școală, sînt legate 
nemijlocit nu numai de buna 
îndrumare asigurată unităților 
de pionieri de către Consiliul 
municipal al organizației pio
nierilor, prin prof. Dan Tăpă- 
lagă, ci șî interesului pe care 
conducerile unor școli generale 
(1, 12, 21, 8 ș.a.) îl manifestă 
continuu fața de practicarea 
de către elevi a execițiului fi
zic în mod organizat.

Acum, în vacanța de iarnă, 
activitatea sportivă se desfă
șoară non-stop, cu organizarea 
unor turnee-fulger de minifot- 
bal (în sală), a unor competiții 
de baschet, handbal, șah și te
nis de masă, care angajează 
zeci de echipe. Loc de desfă
șurare, cluburile de vacanță, i- 
nițiate aproape în toate școlile 
generale. O notă specială pen
tru complexitatea programelor 
sportive aparținînd școlilor ge
nerale nr. 4, 6, 7,18 si 19. De 
asemenea, pionierii timișoreni 
vor fi prezenți în alte două 
acțiuni sportive importante, 
„Festivalul sporturilor de iar
nă" de la Miercurea Ciuc și 
concursul municipal de patinaj 
viteză. (T. St.).

I^onui o POTENȚIALUL turistic 
AR TREBUI MAI BINE VALORIFICAT

FIECARE STUDENT, 
PARTICIPANT LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ!

Pentru cei mai mulți dintre 
turiștii care vizitează județul 
Tulcea, acesta se reduce, din 
acest punct de vedere, numai 
la Delta Dunării, fără îndo
ială de un farmec inegalabil, 
un „ținut al drumurilor de apă, 
de soare și de cer". Dar, cine 
studiază mai atent un posibil 
itinerar turistic tulcean va găsi, 
chiar în lunile de iarnă, și alte 
puncte ce ar trebui înscrise 
obligatoriu în „planul" de va
canță.

La sediul Oficiului județean 
de turism, un prim interlocu
tor, Grigore Vîrjoghi, director 
adjunct, care a răspuns cu a- 
mabilitate la întrebările noas
tre. Din discuții a reieșit că 
activitatea instituției este orien
tată, în exclusivitate, spre 
Deltă, pe brațele Sulina și Sf. 
Gheorghe, deoarece celelalte 
trasee turistice, de uscat, „nu 
sînt pe traseele turistice na
ționale, iar volumul mare de 
activitate nu ne mai permite 
să afectăm mijloace și pen
tru atingerea punctelor de pe 
uscat". Pentru asigurarea unor 
excursii atractive se dispune 
de o bază materială acceptabilă, 
dar care „pe viitor, în condi
țiile de turism modern, nu mai 
satisface". în această direcție 
se preconizează, printre altele, 
construirea unor noi puncte ho
teliere, precum și a unor mij
loace de agrement pe lingă a- 
ceste puncte. într-adevăr, deo
camdată unui turist care pe
trece mai multe zile în Deltă, 

nu i se pot oferi și alte po
sibilități de recreare în aer li
ber, în afara plimbărilor pe 
canale, ceea ce în condițiile 
unei vacanțe mai lungi, este, 
să recunoaștem, destul de pu
țin. Am mal reținut, de ase
menea. dorința O.J.T. Tulcea 
pentru o „mai strînsă colabo
rare cu organele și organiza
țiile sportive in vederea asigu
rării pentru sportivi a celor 
necesare pentru odihnă și pre
gătire".

Printre turiști se află, desi
gur, și numeroși pionieri și 
elevi tulceni, dornici să-și cu
noască județul, bogat în atîtea 
monumente istorice (cetățile 
Heracleea, Dinogeția, Arubium 
etc.). Cu ajutorul tovarășilor 
Petru Suciu, de la Consiliul ju
dețean al pionierilor, și Olim
piu Bonjug, de la Inspectora
tul școlar, am schițat preocu
pările turistice ale școlarilor 
tulceni. în primul rînd am re
ținut organizarea unor nu
meroase drumeții, a unui tur al 
cetăților pe biciclete, a două 
competiții cu caracter turistic 
— „Roza vînturilor" la Babadag 
și „Cupa Dunării" pentru șco
lile din Deltă, întreceri care 
s-au bucurat de un frumos 
succes. La acestea se adaugă 
cele două sate de vacanță, la 
Cocoș-Niculițel și la Comple
xul sportiv al pionierilor și 
școlarilor din Tulcea, precum 
și tabăra de corturi de la Lun- 
cavița. Pentru viitor se preco
nizează, după cum ni s-a 

spus, o mai intensă activitate 
în acest domeniu, pornind de 
la experiența cîștigată, astfel 
ca toți elevii să cunoască cît 
mai bine meleagurile natale.

La Comitetul județean U.T.C., 
interlocutor ne-a fost tovarășul 
secretar Marin Pau, care ne-a 
spus, printre altele : „Pentru 
tineri s-au organizat excursii 
în punctele Stipoc, Roșu, Puiu, 
aflate pe canalul Sulina sau la 
monumentele istorice din ju
deț, acestea constituind doar 
cîleva exemple dintr-o listă 
mult mai bogată de acțiuni, 
în viitorul apropiat, la Roșu, 
se va amenaja o tabără dotată 
cu toate materialele necesare 
unei activități sportive, iar a- 
genția B.T.T. va fi dotată cu 
un hidrobuz modern, care va 
asigura extinderea traseelor 
turistice din Deltă și in zona 
Sf. Gheorghe și Razelm".

Desigur, s-au depus și se 
vor depune încă multe eforturi 
pentru ca potențialul turistic 
al județului să fie cît mai in
tens exploatat. Dar, așa cum 
ne spunea și tov. Ion Ioniță, 
de la Consiliul județean al sin
dicatelor, mai sînt încă multe 
de făcut „în ceea ce privește 
organizarea excursiilor, asigu
rarea unei baze materiale co
respunzătoare, îmbunătățirea 
serviciilor", numai astfel pu- 
tîndu-se răspunde exigențelor 
mereu crescînde ale turiștilor.

Emanuel FANTÂNEANU

— însemnări la I. P. G. G, Ploiești —
„Fiecare student — partici

pant la activitatea sportivă" 1 
La începutul acestui an uni
versitar, catedra de educație fi
zică și sport, în colaborare cu 
Uniunea asociațiilor studenților 
comuniști de la Institutul de 
petrol și gaze din Ploiești și-a 
propus ca, sub o formă sau alta, 
toți tinerii care își fac stu
diile aici să fie angrenați în 
practicarea disciplinei preferate, 
în holul Institutului, chiar la 
intrarea principală, pe panoul 
special amenajat de la sala de 
sport, la căminele de studenți 
și studente există îndemnul 
transcris de noi la începutul 
acestor rînduri. alături fiind 
explicate — într-un text foarte 
scurt — condițiile în care ti
nerii se pot înscrie la orice 
disciplină sportivă. Firește, pri
ma dintre ele este obținerea 
de rezultate bune la învățătură, 
fapt ce a avut un efect, am 
spune, peste așteptări.

Cu cîteva zile înainte de în
ceperea vacanței de iarnă am 
asistat la una dintre cele mai 
„gustate" întreceri : este vorba 
de etapa pe institut la tenis 
de masă. Mărturisim că vă- 
zînd cele opt mese așezate în 
sala de sport, fiecare avînd 
deasupra un reflector și fiind 
împrejmuită cu panouri, urmă- 
rindu-i pe cei peste 500 de stu
denți și studente susținîndu-și 
cu înfocare (dar civilizat !) co

legii și colegele care își dispu
tau titlurile — am avut sen
zația că ne aflăm cel puțin la 
un campionat național. La faza 
pe grupe, ani și facultăți a 
campionatului de tenis de masă 
au fost prezenți — cifra este 
absolut exactă — 1 300 de par- 
ticlpanți. Ca interes pentru 
sport, locul al doilea după te
nisul de masă îl deține mini- 
fotbalul. Cele 86 de echipe for
mate la nivelul grupelor se a- 
flă acum în plină întrecere 
pentru desemnarea campioanei. 
Se joacă atît în aer liber, cît 
și în sala de sport. Atît la 
tenis de masă, la minifotbal, 
cît și la baschet — în această 
ultimă disciplină fiind recunos
cută tradiția I.P.G.G.-ului — 
are loc și o... „Cupă intercon
tinentală", cu participarea stu
denților veniți aici din peste 50 
de țări ale lumii. O vizită făcută 
la cămine ne-a relevat și o 
altă preocupare a catedrei de 
specialitate : grija pentru dez
voltarea armonioasă a tinerilor.

Ion GAVRILESCU
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LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI A

SPIRITUL DE ECHIPĂ, UNUL DIN FACTORII
DETERMINANȚI AI PERFORMANȚEI

Comentariile noastre asupra 
sezonului fotbalistic de toamnă 
au acordat, cum era și normal, 
locul și importanța lor acelor 
factori ai jocului care îl com
pun în fapt : pregătirea fizică, 
tehnică și tactică. Astăzi vom 
aborda un subiect mai rar tra
tat în retrospectivele de iarnă. 
Și nu știm dacă nu era ca
zul să fi stăruit mai mult a- 
supra lui, pentru că factorul 
acesta ne apare ca un liant 
al celor trei amintite mai sus. 
E vorba de elementul psihic, 
Sufletesc, de rolul determinant 
pe care el ii are în reușita, 
sub toate aspectele, a unei co
lectivități, deci și a unei echipe 
de fotbal.

Un termen izvorît tocmai din 
viața disciplinelor sportive de 
grup, un termen care a fost 
preluat în ultima perioadă de 
timp de foarte multe alte ac
tivități este „spiritul de e- 
chipă“, pe care îl vom întîlni 
ea o necesitate determinantă a 
succeselor unei grupe de su
dori sau de tractoriști, de chi
rurgi sau balerini ; dar spiri
tul acesta de echipă constituie 
gi esența vieții unei echipe 
mari sau mici de fotbal. Dispa
riția sau slăbiciunile lui declan
șează crizele de performanță, 
minează existența unor bune 
intenții, poate compromite e- 
forturi. Sezonul recent încheiat 
ne-a prezentat și el destule ca
zuri care au vădit slăbiciunea 
unității morale, sufletești, a 
unora dintre colectivele de per
formanță. Ceea ce a obligat Ia 
sancțiuni de suspendare tem
porară sau definitivă din ac
tivitate a unor jucători de la 
Corvinul Hunedoara, Universi
tatea Craiova, F. C. Argeș, F. C. 
Bihor, Steaua, Dinamo etc. toc
mai pentru că aceștia, prin a- 
titudinile lor au demonstrat că 
nu sînt deloc sau sînt încă prea 
puțin legați de echipă, de 
coechipieri, ,de antrenori, de 
unitatea pe care o reprezintă. 
Or, într-un sport ca fotbalul, 
a crede că pot exista asemenea 
existențe singulare, croiri de 
drumuri după pofte, vicii sau 
nazuri e o mare și — de 
multe ori — ireparabilă gre
șeală. Nici o vedetă n-a re
prezentat ceva în acest sport 
fără ceilalți 10 coechipieri și 
prieteni. Rolul forței sufletești 
a colectivului e determinant și 
trebuie făcut totul spre a-și în
deplini această misiune. In clu
burile și asociațiile noastre — 
cu precădere în acelea chemate 
să obțină performanțele fotba
lului românesc — este cazul 
să se facă mult mai mult pen
tru ca relațiile cu adevărat sin
cere dintre toți factorii colecti
vului, dar mai cu seamă cele 
dintre jucători, să funcționeze 
permanent, pe baze sănătoase, 
principiale, de obiectivitate. 
Crearea acelei adevărate „fa
milii sportive" de care amin
tesc mulți autori ai performan
țelor. fotbalistice înalte trebuie 
să preocupe pe conducători, an
trenori, pe medici și, mai cu 
seamă pe sportivi, în primul 
rînd pe cei mai vechi, cu ex
periență, care se bucură de 
autoritate ,și prestigiu în fața 
celorlalți. Cel care alcătuiau 
odinioară echipa C.C.A. vor
besc și astăzi, cu emoție și 
bucurie, despre prietenia și at

mosfera de sinceritate care ca
racterizau întregul grup de 
jucători. Ce frumoase senti
mente de amiciție îi reunesc 
și acum, după atîția ani, pe 
foștii purtători ai tricourilor 
Rapidului sau ale lui „U“ Cluj- 
Napoca ! La Timișoara se re
văd, din cînd în cînd, cu mare 
plăcere, „ex-violeții", fotbaliștii 
Politehnicii din anii 1950/60, 
astăzi oameni prețuiți și sti
mați în profesiile lor. Toate a- 
cestea sint efecte, pe care 
timpul nu le-a șters, ale unei 
prietenii curate, născută în ves
tiare, la antrenamente și, mai 
ales, în grelele meciuri. Cine a 
trăit mai mult în preajma e- 
chipei noastre naționale din pe
rioada „Mexic 1970“ a simțit at
mosfera de puternică unitate 
sufletească existentă atunci, e- 
lement primordial în obținerea 
performanțelor acelei generații. 
Iar o puternică prietenie cum 
a fost (și este) aceea dintre 
Radu Nunweiller și Dumitru a 
avut efecte puternice, stimula
toare, pentru întregul lot.

Cînd există o asemenea pa
văză sufletească, momentele 
foarte dificile ale întrecerii, ca 
și cele care se ivesc în viața 
interioară a unui grup, sînt în-

lui Răducanu,

vinse mult mai ușor. Aminti- 
ți-vă acea fază din partida 
România —■ Cehoslovacia (no
iembrie 1971, la București) cînd 
după greșeala
Lucescu, Dinu și toți ceilalți 
coechipieri l-au încurajat (nu 
apostrofat !) pe portarul repre
zentativei și, în faza imediat 
următoare, efortul Lucescu — 
Dobrin a readus echipei avan
tajul pe tabela de marcaj. N-a 
fost, oare, aceea, o probă a 
tăriei morale a reprezentativei 
noastre ? Un „11“ care intră 
în teren ca un singur jucător 
poate acționa ca o singură vo
ință, concentrind spre un sin
gur țel toate energiile, de toate 
ordinele. într-o asemenea for
mație, n-au loc imputări, și 
observații, gesturi care arată 
desconsiderarea pentru o inexac
titate a coechipierului, cuvinte 
grele, injurii, pentru o gre
șeală a colegului de formație. 

Din nefericire, așa cum a- 
minteam, și în Divizia A, dar 
și la celelalte eșaloane ale per
formanței, găsim destule ca
zuri în care SPIRITUL DE E- 
CHIPA, legătura sufletească, 
altruismul, dorința reală de a- 
jutorare reciprocă sînt în su
ferință. Și atunci, asistăm cum 
se produc, în serie, conflicte, 
discuții, cum apar animozități 
și ranchiune. în cea mai mare 
parte a situațiilor toate aceste 
deteriorări ale atmosferei de e- 
chipă sînt provocate de ambiții 
ieftine, de dorințe minore de 
mîngîiere a unor orgolii exa
gerate, de aerele de îngîmfare 
de prost gust. Intervenția con
ducerilor de cluburi și echipe, 
a antrenorilor, pentru ca ase
menea atitudini să nu se pro
ducă, pentru ca fiecare să aibă 
exactele prețuiri și laude, dar 
și promptele critici și sancțiuni, 
ar evita multe dintre asemenea 
„subiecte". Dar sportivii pot — 
ei mai întîi — și mai bine e-

vita crizele din sinul colectivu
lui prin atitudinea și gesturile 
lor. O să subliniem (sperind ca 
exemplul nostru să nu fie... 
dezmințit la primăvară) efectele 
pozitive pe care prietenia din
tre Mulțescu și Dumitrache le-a 

• avut asupra atmosferei de la 
Jiul. Sau cit a reprezentat pen
tru funcționarea întregului or
ganism, cit a influențat frumo
sul final de sezon regăsirea at
mosferei de adevărați coechi
pieri intre componenții lotului 
Steaua.

O echipă de fotbal care func
ționează nu numai prin pase 
exacte și acțiuni ofensive spec
taculoase, ci și prin căldura, 
prin pasiunea cu care compo
nenții ei construiesc jocul, va 
prezenta cu siguranță pe sta
dion sportivi cu virtuți morale 
indispensabile atingerii marilor 
reușite. Combativitatea, spiritul 
de sacrificiu, bărbăția, corecti
tudinea față de adversari și 
coechipieri se dezvoltă mult 
mai repede și mai real, mai 
adevărat, intr-o atmosferă de

Popasuri în Divizia C

IN SERIA L
UN LIDER TÎNĂR Șl AMBIJIOS

Ne-am propus ca, în pauza competițională, să ne ocupăm și de 
cel de al treilea eșalon al campionatului republican, Divizia C. 
Vom prezenta succint fiecare din cele 12 serii precum și eohipelc 
care se află pe primul loc în clasamentul seriei respective.

ÎN SERIA I activează echi
pele din nordul Moldovei. Cea 
mai bună formație s-a arătat 
fosta divizionară B, C. S. Bo
toșani, care se află de 9 etape 
în fruntea clasamentului. Au 
mai fost lideri în tur, Metalul 
Rădăuți (timp de 3 etape), Da
nubiana Roman (1), Cristalul 
Dorohoi (1) și Avîntul Frasin 
(1). înaintările sînt destul de 
productive, în cele 15 etape 
ele înscriind 355 de goluri. Fot
balul practicat în seria I este, 
ca și în celelalte grupe, de un 
nivel tehnic modest, meciurile 
fiind presărate cu durități. Ju
cătorii încearcă să suplinească 
lipsa de pregătire tehnică cu 
un joc în forță, uneori între- 
cînd limita sportivității. Chiar 
în ultima etapă s-au înregis
trat în această serie cîteva ma
nifestări de nesportivitate, cum 
au fost cele din meciul de la 
Piatra Neamț, dintre formația 
locală I.T.A. și Avîntul Frasin. 
Din memoriul înaintat federa
ției de către conducerea echi
pei Frasin spicuim următoa
rele : „Arbitrul Ologu a dictat 
împotriva echipei noastre o lo
vitură de la 11 m, cînd un 
apărător de la I.T.A. a faultat 
pe un înaintaș al nostru. După 
ce am egalat, jucătorii de Ia 
I.T.A. au faultat continuu, de 
altfel, ei au și primit 4 cartonașe 
galbene. Doi dintre jucătorii 
noștri au fost scoși pe targă 
fiind accidentați și formația 
noastră a terminat meciul în 
9 oameni". Din păcate, aseme
nea cazuri au mai fost înre
gistrate și în alte partide, do
vadă numărul mare de suspen

unitate sufletească, adică acolo 
unde toate aceste trăsături ale 
sportivului de performanță sînt 
cultivate, apreciate, exemplifi
cate.

E momentul să ne reamin
tim că fotbalul constituie, îna
inte de orice, un SPORT DE 
ECHIPA. Și că fără crearea 
acestui spirit colectiv de dă
ruire sinceră și permanentă nu 
se poate atinge gradul de sin
cronizare a intențiilor și aspi
rațiilor, a felului de a acționa 
mereu în teren pe care îl pre
supune, îl condiționează pro
gresul. marile victorii. E mo
mentul sâ ne reamintim de 
SPIRITUL DE ECHIPĂ în a- 
junul unui sezon care va cere 
reprezentativei noastre națio
nale, construită cu elementele 
cele mai puternice și sub as
pect moral, sufletesc, prin viața 
lor de la club, să treacă exa
menele cele mai dificile care 
ii stau în față, preliminariile 
campionatului mondial.

Eftimie IONESCU

dări dictate de forul de spe
cialitate.

Citeva cuvinte despre lider. 
Situația sa în clasament este a- 
ceasta : C. S. BOTOȘANI : locul 
1 15 10 4 1 43—10 24 p. Deci, cu 
o singură înfrîngere (în depla
sare, cu Cimentul Bicaz, 1—3, 
în prima etapă) și realizînd 24 
puncte din 30 posibile, unspre- 
zecele din Botoșani și-a asi
gurat primul loc. Echipa este 
antrenată, din 1975, de către 
Mircea Nedelcu, care are la 
dispoziție un lot relativ tînăr 
(vîrsta medie sub 23 de ani) 
format din următorii jucă
tori : Bordeanu, Ciobanu —
Andrieș, Dudea, Tomiță (că
pitanul echipei), Sfirloș (ju
nior. a jucat în toate me
ciurile din tur și în „Cupă"). 
Huțanu, Macovei — Tică, Se- 
cășeanu, Chiru, Cheța, Pierde- 
vară — Torohănel, Revesz, Dă- 
răban, Luca, Dumitru și Neacșu 
(junior). Golgeterul formației 
este Dărăban cu 22 de goluri, 
în tur, spre lauda ei, echipa 
botoșeneană nu a avut nici un 
jucător eliminat de pe teren, 
înregistrînd, totodată, la pasiv 
patru cartonașe galbene. Căpi
tanul echipei, FI. Tomiță (27 
de ani), se evidențiază nu nu
mai pe terenul de joc ci și la 
locul de muncă, la întreprin
derea textilă Moldova unde lu
crează ca lăcătuș.

C. S. Botoșani mai are în a- 
cest sezon o frumoasă perfor
manță și anume calificarea 
pentru „8“-imile „Cupei Româ
niei".

T. RABȘAN

3. UNIVERSITA1EA ’CRAIOVA
î

i

• PUNCTE REALIZATE : 2<J (13 
acasă -|- 7 în deplasare) — 
procentaj 58,8 la sută.

• JUCĂTORI FOLOSIȚI : 24
Șietănescu (mu-mârul meciurilor : 
17 — totalul notelor : 118), Bă
lăci (16—113), Donose (16—110), 
Purima (16—99), Beldeanu (15—■ 
103), Obîemenco (14—102), Tili- 
hoi (14—96), Berneanu (14—92), 
Negrilă (13—73), Lung (11—74), 
Marcu (8—55), Purcaru (6—52), 
Cămjtcru (7—38), jrimescu (6— 
33), Geoigău (6—31), Deselnicu 
(5—32), Cîrțu («5—33), Țarâlungă 
(5—31), Pițurcâ ('5—-24), Ciobanu 
(4—24), Călin (3—10), |. Cons-
ta-ntinescu (2—13), Băl-uță (1—-5), 
Buică (1—5).

• GOLGETERII ECHIPEI : Oble-
menco 9 (7 acasă -j- 2 in de
plasare), Marcu 7 (5-|-2), Bălăci 
6 (O-j-6), Cîrfu (0-H), frimescu
(0+1), Cămătaru (0-}-1), Donose 
(0-j-1), Negrilă (0+1), Beldeanu 
(•1-H>) cite 1 și Bitea (U.T.A.) 
autogol (etapa a 12-a).

• A BENEFICIAT de 5 lovituri 
de la 11 m : 4 transformate 
(Obîemenco 3, Negrilă 1), una 
ratată (Bălăci). A fost sancțio
nată cu 3 penalty-u>ri, toate 
transformate.

Luptă p 
iova la
acasă (6 
în total, >
spectatori.
x_...

O CARTONAȘE GALBENE : I.
Consta ntinescu, Deselnicu, Bel
deanu, frimescu, Cămătaru, Tili- 
hoi, Obîemenco, Ștefănescu, 
Purima și Donose, cite 1. Totalul 
cartonașelor 10.

• CARTONAȘE ROȘII : nici 
unul.

• A EXPEDIAT 238 de șuturi la 
poartă (cele mai multe — 28 — în 
etapa a 4-a, cele mai puține — 
4 — în runda a 17-a), dintre 
care 114 pe spațiul porții (cele 
mai multe — 13 — în etapa a 
4-a, cele mai puține — 1 — în 
runda a 2-a).
• LA MECIURILE susținute

• PUNC 
(15 acasă 
procentaj

• JUCZ
Dumitrache 
17 — tot 
Mulțescu 
111), StOI4 
(15—99), ! 
tin (15—9 
Băd in (14 
Stoichiță 
(12-74), 
(9-57), 1
(7-28), V

• GOLG 
mitrache 
deplasa re) 
Săiăjan 3| 
Bucurescu 
tin (1+0) 
1.

Cinci minute cu timișoreanul STELIAN ANG
Zilele trecute, la Băile Felix, 

întîlnire cu extrema dreaptă a 
Politehnicii Timișoara, Stelian 
Anghel, jucătorul care — din 
cauza unei fracturi — a evoluat 
doar 70 de minute în sezonul de 
toamnă. Dialogul s-a înfiripat cu 
o întrebare firească :

— Cum te simți, aici, la tra
tament ?

— Eu zic că totul merge foar
te bine. După atîta inactivitate, 
abia aștept reîntîlnirea cu gazo
nul. Considerați aceasta prima și 
cea mai arzătoare dorință a mea 
pentru anul care vine. Și, mai 
notați, n-aș vrea să fac doar un 
simplu act de prezență în echi
pă. îmi doresc să joc bine îm
preună cu colegii mei, pentru ca 
„Poli“ să vină... în față.

— Accidentat fiind, probabil 
ai urmărit echipa din tribună 
Cum se... vede de acolo ?

— Totul... Ratările, care au fost 
destule în acest sezon ; ritmul 
scăzut în anumite perioade ale 
jocului ; breșele apărute uneori 
în apărare, micile și marile ei 
erori ; căderile unor jucători, de 
ordin fizic ; lipsa de maximă mo
bilizare în momentele mai cri
tice... Iată, deci, un inventar de 
deficiențe pe care noi, „alb-vio- 
leții“, sîntem hotărîți să le tre
cem la capitolul „amintiri neplă
cute" .

„Poli"
— Ca în 

ciul cu Sj
sus, înl

r

c s.

TRAGEREA EXTRAORDINARA
8 extrageri

ocazia sărbătorilor de iarnă, oferind celor dragi bilete

numere etc
numere din 10 numere din 20ciștigă cu 

chiar cu

extrag în 
efectueazăSe

Participanții au posibilitatea să-și aleagă excursia dorită

♦ la această tradițională tragere, le oferiți și șansa de a ciștiga ♦
t . de Revelion autoturisme, excursii peste hotare și bani I ♦

♦ Variantele de 15 lei participă la toate extragerile, ♦

♦ Numai cine joacă poate ciștiga! ♦

SE ATRIBUIE CISTIGURI IN

BANI, 
AUTOTURISME 
u DAC/A1300"SKODA SIOO" 
EXCURSII ÎNU.RSS, 
TURUL CEHOSLOVACIE/ 
TURC/A, PARIS- VALEA 

IO/RE!
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JUNIORII SE PREGĂTESC 
LA SNAGOV

ACTUALITATI
MECIUL (TUR) POLITEHNICA 
TIMIȘOARA — ALTAY IZMIR

ECHIPEI!
Viitorulde fotbal

iu asistat, 
-170 000 de.

in meciul susținut de Universitatea Cra
in compania actualului lider, Dinamo

• A BENEFIOAT de 3 lovituri 
de la 11 m : 2 transformate (am
bele Dumitrache), una ratata 
(Mulțescu). A fost sancționată 
cu 3 penalty-uri, toate transfor
mate.

VTE : 20
clasare) —

ÎN AFARA
DE LA INDISCIPLINA,

Recent, conducerea clubului 
Politehnica Timișoara a stabilit, 
de comun acord cu clubul Altay 
Izmir din Turcia, ca meciul-tur 
al acestor două echipe din ca
drul „Cupei Balcanice** inter-clu- 
buri să se dispute la 16 aprilie 
la Izmir. Intîlnirea retur urmea
ză să se dispute in cursul lunii 
mai, la Timișoara. în privința 
datei jocului-retur eu formația 
Slavia Sofia, se așteaptă răspun
sul clubului sofiot. După toate 
probabilitățile această partidă se 
va disputa la 6 aprilie, la Timi
șoara.

Profitînd de vacanța de iarnă 
a elevilor, lotul reprezentativ de 
juniori se pregătește, în aceste 
zile, la baza sportivă de la Sna- 
gov, sub îndrumarea antrenori
lor Constantin Ardeleanu și Eu
gen Banciu. Printre jucătorii con- 
vocați să efectueze această pre
gătire centralizată se numără 
Mîndrilă, Zalupca, Orac, Șt. Popa, 
Ignat, Ciobanu, Goia. La începu
tul lunii ianuarie, selecționata de 
juniori va efectua probabil un 
turneu peste hotare.

După prima parte a campionatului republican de juniori

BIȚI : 17.
Imeciurilor : 
Ir : 115),
upitu (16— 
I Deleanu 
r9), Augus- 
L (15—92), 
I (13—69), 
I Niculescu 
l), Homan 
| Covaci

o CARTONAȘE GALBENE : Bă- 
din 5, Mulțescu, Stoichițâ, Sâiâ- 
jon și Augustin cite 3, Stoica și 
Niculescu cite 2, Deleanu, Bucu- 
rescu, Dumitrache, Rusu și Ho
man cite 1. Totalul cartonașelor: 
26.

ECHIPELE UNITĂȚILOR ȘCOLARE IN
■ 1

4 Timișoara, după o 
care a pus în umbră 
cu vechi state de servi

ciu în campionat (U.T.A., 
tehnica Timișoara, F.C.M. 
ța, U.M. Timișoara).

Frumoasa comportare a 
enilor din Timișoara ne condu
ce spre o a doua constatare, de 
ordin general, desprinsă după 
consumarea primei părți a cam
pionatului. Este vorba de ofen
siva echipelor școlare și înscrie
rea cîtorva dintre ele în 
putele pentru primele 
ale clasamentelor. Două 
lidere la încheierea turului, iar 
alte trei — Șc. sp. Știința Pe
troșani, Șe. sp. Caransebeș și 
Șc. sp. Șoimii Sibiu — se află 
pe locul secund al clasamente
lor respective. Poziții fruntașe 
ocupă și Șc. sp. Tecuci, Liceul 
de fotbal Pajura, Șc. sp. Craio
va. Șc. sp. Sibiu. De altfel, 19 
din cele 36 echipe școlare par
ticipante Ia acest campionat se 
află plasate în prima jumătate 
a clasamentelor. Este un înce
put bun, dar numai un început. 
Pentru că, trebuie să accen
tuăm, acestor unități li se cere 
mai mult decît o evoluție ac
ceptabilă într-una sau alta din 
edițiile întrecerii. Li se cere să 
devină adevărate centre de 
inițiere in tainele fotbalului a 
unui număr tot mai 
copii, să desfășoare 
la cel mai înalt nivel,

Două constatări se pot face 
la o primă privire asupra cla
samentelor campionatului repu
blican al juniorilor și școlari
lor. Prima se referă la faptul 
că majoritatea echipelor cu 
frumoase comportări și în edi
țiile trecute ale întrecerii nu 
s-au dezmințit nici în toamna 
anului 1976, figurînd în plu- 
toanele fruntașe ale celor opt 
serii. Este vorba de Liceul de 
fotbal Bacău. F.C. Brăila, F.C. 
Constanța, S.C. Bacău, Univer
sitatea Craiova, „U“ Cluj-Na- 
poca, F.C. Baia Mare. F.C. Bi
hor, Chimica Tirnăveni, A.S.A. 
Tg. Mureș. Alături de acestea, 
ca de obicei, revelațiile. Sau, 
altfel spus, surprizele plăcute 
ale turului. Adică : Poiana Cîm- 
pina (în serie cu Dinamo Bucu
rești, Petrolul Ploiești, Progre
sul București și C.S. Tîrgoviș
te !), Metalul Aiud (într-o dis
pută acerbă cu cele trei echi
pe din Sibiu) și, îndeosebi, Li-

ceul nr. 
evoluție 
formații

Poli-
Reși-

lice-

dis- 
locuri 

sînt

OFENSIVA!

creeze 
bune 

activita- 
posibil 

toamna 
să K

încheia 
conside

El : Du-
+ 2 în 

(2+3), 
(1+D ?i2. Augus- 

ti +0) cite

• CARTONAȘE 
unul.

susținute 
au asistat 

60 500 de

221 de șuturi 
mai multe — 

cele mai 
prima 

a 10-a),

ROȘII : nici

44

• A EXPEDIAT 
la poartă (cele
20 — în etapa a 2-a, 
puține — cite 6 — în
etaipă, în a 6-a și în _  ,,
dintre care 102 pe spațiul porții 
(cele mai multe — cite îl —
în etapele a 2~<h a 4-a și a 
14-a, cele mai puține — nici unul 
— în runda a 10-a).

O LA MECIURILE 
acasă (9 la număr) 
în total, aproximativ 
spectatori.

TRIBUNĂ St VEDE TOTUL
să joace

Iză în me- 
excelent. 
jnte, țiu h 't

— Un loc între primele patru. 
Este posibil, deoarece avem un 
lot bun și trebuie să demonstrăm 
odată acest lucru.

Stelian TRANDAFIRESCU

O echipă _ _
Vaslui — retrograda, la finele e- 
diției trecute a campionatului, din 
Divizia B după ce, vreme înde
lungată, se făcuseră pe plan lo
cal serioase eforturi colective 
pentru promovarea și rămînerea 
ei în eșalonul secund. „Căzînd“ 
în Divizia C (activează acum în 
seria a Il-a), formația vasluiană 
a produs — cum era și firesc — 
amărăciune în rîndul numeroși
lor ei suporteri, nemulțumiri am
plificate apoi, de evoluția destul 
de modestă, pînă 
meciurile susținute 
și în deplasare.

„Cauza numărul , . 
s-au grefat apoi și altele, 
au dus lu impasul echipei noas
tre de fotbal — 
tarul C.J.E.F.S. 
tin Ciulei — se 
CIPLINA (subl. 
tori, trebuie să 
lentați, au crezut că pot rămîne 
in echipă doar pentru că au 
„nume". In timp ce colegii lor 
se aflau la antrenamente, Gheor- 
ghe Cernut, Constantin Avasilcăi, 
Gheorghe Țipău și alții se „cins
teau” in diferite restaurante sau 
băteau străzile orașului numai ca... 
să-și omoare timpul ! Atitudine 
condamnabilă, din cauza căreia 
nu numai echipa a început să 
sufere. dar și familiile acestor 
sportivi”. Profesorul Gheorghe 
Pintilie, noul antrenor al echipei

de curînd, în 
atît acasă, cît

unu, pe care 
" ' care

ne spune secre- 
Vâslui, Constan- 
numește INDIS- 
ns.). Unii jucă- 
recunoaștem, ta-

ivlziei secunde, cu reușitele, minusurile și perspectivele lor
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că jucătorii lui C.S. Tîrgoviște 
sint puternic legați de club, de 
municipiul nostru, 15 din cei 
20 care compun lotul fiind ele
mente locale sau care joacă de 
mulți ani la noi. Relev și fap
tul că am prezentat o forma
ție foarte constantă, un număr 
de 12 jucători participind 
14—17 meciuri 
Florea, Ene, 
Furnică, Kallo 
Neagu, Rus), 
folosiți (Isaia, 
Greaca) avind 
tur, doar cite un meci sau două. 
Deci o mare constanță a for
mației, ceea ce a contribuit, de
sigur, la omogenitatea echipei,

• idei

la 
(Stan, Gheorghe, 
Pîtaru, Tănase, 
III, Sava, Tătaru, 
ceilalți jucători 
Enache, Pîrvu, 
la activ, in acest

această privință puteam 
mai mult, printr-un plus 
mobilizare 
ren străin, printr-o creștere a 
eficienței ofensive. Am fost 
handicapați și de faptul că gol- 
geterul nostru, Claudiu Sava, a 
fost mult timp accidentat, par
ticipind doar la 12 meciuri, la 
unele dintre acestea doar cite 
o

la jocurile pe

pe care 
e numai 

sezonul 
piele ex-

ri
JLESCU, 
părerea

fală a 
tcheierea 
nterlocu- 
țuie, ina- 
Ide vară 
f munca 
serioasă, 
Ijucători, 
lului Ni- 
lea nnd, 
țnță, 
lea 
I lot I la pre- 
ble sale. I, avind Iorgane- t a pu- 
fectwifa- 
H Mi-aș Hă relev, 
■ faptul

in 
ce 
și

la buna însușire a unor 
tactice proprii.

— Cum apreciați lotul ac
tual, în raport cu cel din 
ediția trecută, cînd n-ați 
reușit promovarea ?

— Față de ediția trecută, am 
pierdut doi jucători crescuți de 
noi, pe Economu (plecat la Cor- 
vinul Hunedoara) și Niță (Spor
tul studențesc), precum și pe 
Kallo I (retras din activitate). 
In locul acestora, am promovat 
doi juniori tirgovișteni (Rus și 
Isaia) și am transferat doar 
pe Furnică (de la Metr om) și 
Greaca (Steaua). Pentru viitor 
ne preocupă recrutarea cît mai 
multor elemente de perspectivă, 
locale, Tîrgoviște fiind cunos
cut ca un centru care a dat 
de-a lungul anilor numeroși ju
cători divizionari A, ca, de 
exemplu, Cornel Dinu, Grigore 
(Sp. stud.), Turcu, N. Ionescu, 
Andrei, Viorel Popescu, Neagu 
și Stăncescu (Univ. Craiova), 
Stan (F.C. Argeș), pentru a nu 
ne duce prea mult în urmă...

— Ce nu v-a mulțumit în 
această toamnă ?

— Deși am cucerit 7 puncte 
in deplasare, credem că in

de fotbal, pune în lumină și alte 
aspecte : „In timp ce chiar in 
casa noastră, ca să spun așa, a- 
dică in echipa de juniori (n.r. 
datorită sprijinului F.R.F., aceas- 

activează în Campionatul re- 
seria I)

mare de 
o instruire 
știut fiind

faptul că majoritatea profesori
lor de la aceste școli au o pregă
tire de specialitate corespunză
toare. Un rol primordial în trans
formarea tuturor unităților șco
lare cu clase de fotbal in veri
tabile pepiniere revine Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui, forul chemat să le 
condiții dintre cele mai 
pentru a-și desfășura 
tea. Numai așa va fi 
ca începutul bun din 
lui ’76 să continue și 
consolideze.

în sfîrșit, nu putem 
aceste cîteva succinte
rații pe marginea turului cam
pionatului republican de ju
niori fără a sublinia iarăși că, 
pe parcursul competiției s-au 
înregistrat unele vechi carențe 
(condiții improprii de desfășu
rare a meciurilor, multe abateri 
de la disciplină, substituiri de 
jucători, neprezentări etc.), de 
care se fac vinovați toți facto
rii implicați și în primul rînd 
cluburile și asociațiile sportive 
respective. Și parcă mai mult 
ca oricînd arbitrajele s-au si
tuat sub limita acceptabilului, 
„formula" cu arbitri locali de
legați la aceste meciuri dove- 
dindu-se total... neinspirată ! 
Dar, asupra multora dintre a- 
ceste probleme ale juniorilor 
vom mai avea prilejul să re
venim,

Lourențiu DUMITRESCU
★ ★

SERIA | SERIA A V-a
1. Lie. fotbal Bc. 13 10 3 0 33- 9 23 1. Lie. nr. 4 Tim 13 9 3 1 31- 6 21
2. Ceahlăul P.N, 13 9 3 1 26- 9 21 2. Șc. sp. Carans. 13 10 1 2 33-12 21
3. S.C. Bacău 13 8 4 1 34- 9 20 3. U.M. Timiș. 13 8 3 2 29-14 19
4. Șc. sp. Tecuci 13 7 4 2 28-14 18 4. U.T.A. 13 7 3 3 30-10 17
5. Pol it. lași 13 6 2 5 32-21 14 5. Pol it. Timiș. 13 6 5 2 18- 8 17
6. C.S.M. Sv. 13 6 2 5 17-16 14 6. Șc. sp. Gl Arad 13 6 5 2 21-18 17
7. Rulmen. Bîrlad 13 6 2 5 16-20 14 7. F.C.M. Reșița 13 5 4 4 14-13 14
8. C.F.R. Pașcani 13 4 4 5 18-25 12 8. Strungul Arad 13 5 3 5 18-16 13
9. Lie. nr. 2 lași 13 4 3 6 16-14 11 9. Șc. sp. Vi'it. Tim. 13 5 2 6 14 17 12

10. Viitorul Vaslui 13 2 6 5 10-23 10 10. Rapid Arad 13 4 1 8 11-25 9
11. C.S. Botoșani 13 4 1 8 1^-24 9 11. C.F.R. Timiș. 13 2 4 7 15-19 8
12. Unirea Focșani 13 3 1 9 15-26 7 12. Șc. sp. Lugoj 13 0 5 8 11-35
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13. L. A.l. Cuza Fc. 13 2 1 10 9-34 5 13. Șc. sp. Jimb. 13 2 1 10 10-35 5
14. Șc. sp. Gh-Dej 13 1 2 10 15-46 4 14. Dierna Orșova 13 1 2 10 12-39 4

SERIA A Ha SERIA A Vl-a
1. F.C. Brăila 13 9 3 1 37-11 21 1. ,,U" Cj.-Nap. 13 9 2 2 32-13 20
2. F.C. Constanța 13 8 1 4 27-18 17 2. F.C. Baia M. 13 9 1 3 48-16 19
3. FI. roșie Buc. 13 7 3 3 18-14 17 3. F.C. Bihor 13 7 3 3 28-17 17
4. Steaua Buc. 13 6 4 3 33-11 16 4. Olimp. Satu M. 13 7 3 3 25-24 17
5. Metal ml Buc. 13 5 6 2 20- 7 16 5. C.F.R. Cj.-Nap. 13 5 6 2 32-13 16
6. Sportul stud. 13 6 3 4 20-13 15 6. Ind. sîrmei C.T. 13 7 2 4 30-21 16
7. F.C.M. Galați 13 6 3 4 23-18 15 7. Șc. sp. Baia M. 13 7 2 4 29-22 16
8. Autobuzul Buc. 13 5 4 4 20-13 14 8. Minerul Cav n-ic 13 6 2 5 25-25 14
9. Șc. sp. n*r.2 Buc. 13 4 3 6 17-25 11 9. Șc. sp. V. Care 13 5 1 7 29-30 11

10. Șc. sp. Călărași 13 4 3 6 14-25 11 10. Armătura Zalău 13 3 4 6 13-24 10
11. Rapid Buc. 13 4 1 8 14-16 9 11. Gloria Bistrița 13 3 3 7 14-23 9
12. S.C. Tulcea 13 3 2 8 12-36 8 12. Sticla Turda 13 2 3 8 7-21 7
13. C.S.U. Galați 13 3 1 9 18-35 7 13. C.I.L. Sighet 13 2 2 9 7-36 6
14. Celuloza Căi. 13 1 3 9 11-42 5 14. Șc. sp. Oradea 13 2 0 11 10-42 4

SERIA A lEI-a SERIA A Vll-a
1. Poiana Cimpîna 13 11 1 1 27- 7 23 1. Metalul Aiud 13 9 2 2 28-13 20
2. Dinamo Buc. 13 8 3 2 23-10 19 2. Șc. sp. Șoimii S . 13 7 5 1 33-14 19
3. Petrolul Ploiești 13 7 4 2 16- 6 18 3. Șe. sp. Sibiu 13 8 1 4 28-13 17
4. Lie. fotbal Paj. 13 6 4 3 19-16 16 4. Șc. sp. Huned. 13 7 3 3 16- 8 17
5. Progresul Buc, 13 6 3 4 23-10 15 5. Liceul nr.2 Deva 13 6 3 4 23-11 156. Chînvia Gdești 13 5 5 3 25-16 15 6. Șc. sp. Mediaș 13 5 5 3 32-23 15
7. Șc. sp. Alex. 13 4 4 5 22-17 12 7. F.C. Șoimii Sibi j 13 7 1 5 24-22 15
8. Voința Buc. 12 4 3 5 13-16 11 8. Metal ur. CugTr 13 5 4 4 21-18 14
9. T.M.B. 12 4 2 6 16-15 10 9. Gaz metan M. 13 4 4 5 24-16 12

10. F.C.M. Giurgiu 13 4 2 7 16-19 10 10. Mureșul Deva 13 4 2 7 17-21 10
11. Gloria Buzău 13 3 3 7 10-19 9 11. Unirea Al. Iulie 13 4 1 8 12-34 9
12. C.S. Tîrgov. 13 4 1 8 17-30 9 12. Metalul Sighiș. 13 3 2 8 11-24 8
13. Ș.N. Oltenița 13 3 1 9 16-43 7 13. Corvinul Huned. 13 2 2 9 14-31 6
14. Flacăra Moreni 13 1 4 8 10-29 0 14. C.F.R. Simera 13 1 3 9 6-41 5

SERIA A IV-a SERIA A VIII-a
1. Chimia Rm. VI. 13 10 2 1 35- 7 22 1. Chimica Tîrn. 13 11 2 0 45- 6 24
2. Șc. sp. Petroș. 13 10 2 1 31-15 22 2. A.S.A. Tg. M. 13 7 4 2 31-10 18
3. Univ. Craiova 13 8 3 2 29 - 9 19 3. Nitram. Fag. 13 6 5 2 18-11 17
4. Șc. sp. Cv. 13 8 2 3 31-13 18 4. Oltul Sf. Gh. 13 6 3 4 25-11 15
5. F.C. Argeș 13 6 2 5 22-16 14 5. Șc. sp. Od. 13 6 3 4 21-16 15
6. Electro. Cv. 13 6 2 5 17-20 14 6. Șc. sp. Cristur 13 6 3 4 17-14 15
7. Dinamo SI. 13 6 1 6 30-16 13 7. Șc. sp. Brașovia 13 5 5 3 22-21 15
8. C.S.M. D. Tr.S. 13 4 3 6 23-23 11 8. Șc. sp. Tg. M. 13 6 2 5 18-13 14
9. Minerul Motru 13 3 5 5 22-29 11 9. Steagul roșu 13 3 4 6 18-21 10

10. Minerul Lupen'i 13 3 4 6 30-21 10 10. Șc. sp. Tg. S. 13 4 2 7 9-19 10
11. L nr 1 Caracal 13 4 1 8 14-33 9 11. $c. sp. Gh.-enL 13 3 3 7 11-34 9
12. Panduri Te. Jiu 13 2 4 7 14-32 8 12. Șc. sp. M. Ciuc 13 3 2 8 20-30 8
13. Șc, sp. Drăg. 12 2 2 8 12-48 6 13. $c. sp. Toplița 13 3 2 8 10-46 8
14. Șc. sp. C. Argeș 12 1 1 10 11-39 3 14. Tractorul Bv. 13 1 2 10 13-26 4

ta ___ t----- -- ----- x__
publicari al juniorilor, 
dispuneam de elemente care să 
ne împrospăteze lotul, 
aduși fotbaliști din Deva, Sibiu, 
Plopeni, Moreni, Moine ști, Galați, 
evident fără atașament față de 
echipă, pretinzînd avantaje din 
ce în ce mai mari, deși nu lu
crau nicăieri și întrețineau în 
formație o atmosferă de indisci
plină”. Noua conducere a secției 
de fotbal, conducerea clubului o- 
rășenesc au hotărît, în consecin
ță, scoaterea definitivă din echi
pă a celor 3 fotbaliști amintiți 
precum și aplicarea unor sus
pendări temporare pentru jucă
torii Constantin Marinescu și Va- 
sile Angheluță.

Prim-vicepreședintele 
Vaslui, Călăiță Merchea, 
tat de noi să comenteze măsu
rile care s-au luat, ne-a spus : 
„Purificările care s-au făcut în 
echipa de fotbal Viitorul Vaslui 
încep să-și arate roadele. Se 
muncește acum cu seriozitate la 
antrenamente. In același timp, 
acolo unde este încadrat în pro
ducție, aproape fiecare fotbalist 
își face datoria, remareîndu-se în 
acest sens Vasile Diceanu, Cor- 
neliu Costăchescu, Dumitru Vlad, 
Sergiu Ivan și Ioan Țibulcă. 
Transpunînd în viață indicațiile 
care ne-au fost date cu ocazia 
unei recente ședințe de analiză 
a activității sportive, efectuată de 
Biroul Comitetului județean Vas
lui al P.C.R., au fost luate mă
suri privind întărirea disciplinei, 
renunțarea la „păsări călătoare” 
etc. De altfel, în echipă au și 
fost promovați trei tineri, avînd 
fiecare 16 sau 17 ani — Florin 
Matei, Eugen Rău și Ionel Plu- 
garu —, toți formați la echipa 
noastră de juniori, li vom ajuta 
fără rezerve să devină cît mai 
utili. Aceste măsuri, împreună cu 
încadrarea întregii echipe intr-o 
formă de învățămînt politico-ide
ologic, ca și legăturile strînse pe 
care am început să le ținem cu 
familiile fotbaliștilor, cu condu
cerile unităților economice unde 
ei lucrează, sperăm să aducă noi 
schimbări in bine”.

au fost

C.J.E.F.S.
solici

face 
de 
te-

repriză sau mai puțin.
— Ce preocupări aveți pen
tru primăvară, cu ce gin- 
duri abordați returul ?

— Considerăm că avansul 
puncte actual este departe 
fi liniștitor. Ne aflăm in 

trecere cu echipe puternice,

4
a
trecere cu echipe puternice, ca 
Steagul roșu, Chimia Rm. Vil- 
cea, Dinamo Slatina, 
București, 
și pentru jocul cărora 
multe aprecieri. De aceea, vom 
căuta să consolidăm pregătirea 
echipei noastre, să păstrăm șta
cheta ridicată a disciplinei și 
ambiției jucătorilor, să oferim 
in continuare jocuri bune pu
blicului nostru, deosebit de fi
del șt atașat de echipă. Ne 
preocupă, de asemenea, conso
lidarea bazei materiale a clu
bului și in acest sens amena
jăm actualmente un nou sediu, 
modem, cu cantină și hotel. 
Deși media de vlrstă a echipei 

:3 de ani și 9 luni) nu este 
ridicată, privim — și din acest 
punct de vedere — înainte. Aș
teptăm returul cu încredere și 
dorim să terminăm întrecerea 
pe locul I, pentru a răspunde 
astfel atașamentului celor 10 000 
de spectatori care umplu, la 
fiecare meci, tribunele stadio
nului nostru și a aduce și fot
balul tirgoviștean in pas cu 
impetuoasa dezvoltare industria
lă și social-culturală a munici
piului nostru.

Voința 
pe care le stimăm 

avem

Radu URZICEANU

le meridianele BAL0WLU! m

BAYERN MUNCHEN a cîștigat 
cea de a 16-a ediție a „Cupei in
tercontinentale" în fata lui Cru
zeiro Belo Horizonte (2—0 și 
0—0). Prin această victorie, căpi
tanul echipei Bayern și al selec
ționatei vesi-germane, Franz 
Beckenbauer (in imaginea de mai 
sus în cursul partidei de la Belo 
Horizonte), și-a completat palma
resul cu o performantă pe care 
nu o deținea și care face acum 
din el jucătorul care a obținut 
cele mai multe succese în com
petițiile oficiale (inter-selecțio- 
nate și inter-cluburi) din întrea
ga lume.

ÎN MECIUL AMICAL de
Lisabona, dintre echipele Portu
galiei și Italiei (2—1), golurile au 
fost marcate de Nene (2) și, res
pectiv, Bettega. De notat că 
italienii au aliniat cea mai bună 
formație, din care n-au lipsit 
Zoff, Antognonl. CausiO, Graziani, 
Zaccarelli, Bettega. Gazdele au 
condus cu 2—0 pînă în min. 80, 
cînd italienii au redus diferența.

ÎN PRELIMINARIILE C.E. de 
tineret (sub 21 de ani) : Portuga
lia — Italia 1—0 (0_ 0).

Echipa Kairat Alma Ata a 
susținut în Etiopia următoarele

partide : cu Mecial (campioana 
țării) 0—0, cu Energetik 2—0. cu 
Sel. Etiopiei 2—0 și 1—1.

S-A ÎNCHEIAT procesul jucăto
rilor echipei Schalke 04, acuzați, 
în 1971, că ar fi ,,vîndut“ meciul 
cu Arminia Bielefeld. Jucătorii 
acuzați, (Fischer, Lutkebohmert, 
Russmann și Sobieray), au. fost 
suspendați pînă la 14 ianuarie 
1977 și amendați cu sume impor
tante. Tot ca pedeapsă a fost 
considerată excluderea lor din 
toate loturile reprezentative înce- 
pînd din 1971 și pină in 1977.

SELECȚIONATA Perului își va 
începe pregătirile în vederea 
campionatului mondial. La 29 de
cembrie ea va întîlni reprezenta
tiva Bulgariei, apoi va juca cu 
echipa cehoslovacă Banik Ostra
va. în ianuarie sînt prevăzute 
meciuri cu reprezentativa R. D. 
Germane, echipa iugoslavă Voi- 
vodina și Sporting din Lisabona. 
La 9 februarie la Lima, este pro
gramată o partidă cu selecționata 
Ungariei.

REZULTATE din sferturile de 
finală ale „Cupei R.D. Germane" 
(meciuri retur) : Carl Zeiss Jena 
— Stahl Riesa 3—1. Dynamo 
Dresda — Rot Weiss Erfurt 1—0, 
Hansa Rostock — Chemie Halle 
1—2, Lokomotive Leipzig — Motor 
Suhl 3—0. Pentru semifinale s-au 
calificat echipele Carl Zeiss Jena, 
Dynamo Dresda, Chemie Halle șl 
Lokomotive Leipzig.



Campionatul de rugby între toamnă și primăvară

CE SE ÎNTlMPLĂ CU BOXERUL
INTERVENI COSTICĂ

Rugbyul a intrat, pînă la 13 mar
tie, într-o lungă pauză. E un mo
ment de binemeritat respiro după 
susținutele eforturi ale anului care 
se încheie, eforturi soldate cu un bi
lanț general pozitiv. In acest lung 
relache competițional unele echipe 
fruntașe întreprind însă turnee în 
străinătate : Grivița Roșie a plecat 
în Franța ; Farul o urmează, coin- 
pletînd periplul francez cu două 
partide în însăși „țara balonului 
oval", Anglia. Vom căuta ca în 
rîndurile ce urmează să deslușim 
cele petrecute pînă acum în întrece
rea Diviziei A

in prima grupă valorică (astfel sta
bilită după jocurile din cele 4 serii 
preliminare) s-a detașat Steaua, 
actualmente singura echipă neînvinsă, 
care domină cu autoritate campiona
tul. O pregătire excelentă, asigurată 
de antrenorii P. Cosmănescu și I. 
Danciu unui lot omogen și de reală 
valoare ne face să credem că în 
acest campionat, să-i spunem jubi
liar, cel de-al 60-lea titlu va poposi 
în vitrina clubului din calea Plevnei. 
|-am urmărit în „partidele-cheie" pe 
rugbyștii militari. Ei, bine, de fiecare 
dată XV-le Stelei (care a cucerit ul
timul său titlu în 1974) ne-a_ lăsat o 
impresie deosebită. Se pare că echipa, 
în actuala sa formulă — un angre
naj foarte bine pus la punct — a 
ajuns la un grad de maturitate care-l 
permite să obțină un randament ma
xim. La Steaua forța de joc se îm
bină armonios cu atacurile irezisti
bile la care iau Darte toți jucătorii 
fără excepție, finalizate atît de spec
taculos. Dacă ar fi să numim echipa 
standard : Durbac—R.lonescu, Ena- 
che, |. Zafiescu, Braqa—D. Alexan
dru, Suciu—Murariu, M. lonescu, A- 
chim—Postolachi, Pintea—Corneliu, 
Munteanu, Cioarec, vedem că aici 
joacă patru dintre internaționalii (cei 
subliniați) care s-au relevat în me
morabila partidă cu Franța din cam
pionatul european. Dar tricourile 
roși-albastre le îmbracă și al ți rug- 
byști de recunoscută valoare, cum ar 
fi fundașul Radu Durbac, fost ani 
de zile titularul postului în națională, 
talonerul Mircea Munteanu, unul 
dintre cei mai buni din țară prin 
Incisivitatea sa deosebită. NecuEai 
Postolachi, un nume în ruqby. lată 
explicația performanțelor Stelei din 
acest an, temeiul optimismului cu 
care rugbyștii militari vor aborda 
actul final al întrecerii, în 1977. 

I

Punctaverajul de pînă acum e și el 
semnificativ : 98—10 ; e drept, însă, 
că Steaua nu a întîlnit încă obsta
colele majore ale momentului care 
poartă numele Farul și Dinamo.

Pe locul doi în clasament „Poli* 
lași. Echipa pregătită de maestrul 
emerit al sportului Titi lonescu a 
evoluat în turneul final destul de 
bine (are pînă acum doar o înfrîn- 
gere, la Steaua, dar netă. 27—7, 
ceea ce i-a „șifonat" serios punct* 
averajul : 21—27). XV-le studenților 
din Moldova, cu cîteva elemente de 
perspectivă (Bucan, Ciobanu, 
Bogheanu, Mâcăneață, Benedek 
este într-un proces de formare 
că nu se așteaptă — încă — din 
tea sa marea performanță. La 
în schimb, . ‘
(punctaveraj : 49—32) și
troșani (15—44), ambele 
două victorii și tot atîtea 
Dinamoviștii bucureșteni, 
de fostul internațional Ion 
au evoluat bine învingînd 
Roșie (10—4) și pe Rulmentul Bîrlad 
(23—6) și cedînd, la limită, 12—13 
la Constanța și 4—9 la Petroșani, în 
partide grele, jucate în deplasare, 
ceea ce le conferă șansa unui retur 
avantajos. Dacă treisferturi le, cu Nica, 
Dragomirescu, Constantin, Aldea, 
mijlocașul la grămadă Paraschiv (un 
mare talent), sînt capabile de per
formanțe și comportări remarcabile, 
înaintarea în schimb (cu Baciu, Tur* 
lea, Borș, Roman, foști sau actuali 
internaționali, dar și cu Gheorghe, 
M. Zafiescu și Iordan, din noul val), 
este mai fragilă și cedează în fața 
unui pachet advers mai decis, mai 
dur, așa cum s-a întîmplat și 
Constanța și la Petroșani,
pentru Dinamo doar șansa 
rului. Dar pentru Știința 
Gh. Bâhârețu au cedat 
mare scor în fața Stelei 
ceea ce i-a descumpănit 
rutat și pe noi. în Valea 
cîțiva internaționali de primă ___
me (Enciu Stoica, Mircea Ortelecan), 
dar și Florin Constantin, Veștemea- 
nu, Neagu, Budică etc, care dacă 
n-ar miza doar pe șansa terenului 
propriu și ar cuteza mai mult 
deplasare ar urca desigur mai 
în clasament. Așa însă... Pe poziția a 
5-a, deocamdată. Farul — a cedat 
la Petroșani (0—6), a învins pe Rul
mentul la Bîrlad și pe Dinamo aca
să. Campionii ultimilor doi ani, cu 
Mihai Naca Fa cîrmă și cu șase

Pop, 
s.a.) 
așa 
por- 

_____________ _ care, 
ar putea aspira Dinamo 

Știința Pe- 
cu cite 
intringeri. 
antrenați 
Țuțuianu, 

Grivița

Internaționali A (Bucoș, 
lanusevici, Varga, pe 
Dărăban și Bâcioiu pe 
dau oarecare semne de 
de uzură fizică dar și nervoasă. Farul 
nu mai are vioiciunea și acuratețea 
în joc de altă dată. O explicație ar 
putea fi și insuficienta preocu
pare pentru creșterea lotului, ceea 
ce determină conducerea tehnică să 
nu renunțe încă la ,,vechii" Celea 
și Șt. Cristea. Oricum, confruntările 
din primăvară ale rugbyștilor de pe 
Litoral cu cei de la Steaua vor fi 
decisive în stabilirea noii campioa
ne, deși întrecerea ar putea fi 
din nou arbitrată de Dinamo, ambele 
protagoniste avînd de jucat cu XV-le 
din șos. Ștefan cel Mare pe terenul 
acestuia (cu condiția ca merituoasa 
echipă dinamovistă să poată efectiv 
beneficia de... terenul propriu), 
mai fi de adăugat că Farul 
amînat — după opinia noastră 
mod nejustificat — meciul din 12 
cembrie, 
motiv că 
și că nu 
pentru a 
cinl. Ne _..r 
biroul federal

I
g

I
g

I

I

g

Motrescu, 
treisferturi ; 

înaintare) 
oboseala.

Ar 
și-a 

în 
de- 
pe

la
Deci, 

cuts id e- 
? Elevii lui 
din nou la 

(0—3211), 
și ne-a de
liului joaca

mări

în 
sus

La clubul Electroputere Craiova s-au luat

MĂSURI CARE SĂ DUCĂ 
LA CREȘTEREA PERFORMANTELOR
în dorința de a afla cum sînt traduse în viață recentele 

hotăriri referitoare la desfășurarea activității sportive de 
performanță, am luat legătura cu vicepreședintele clubului 
Electroputere Craiova, G. Popescu, care ne-a spus : „Intr-o 
ședință de lucru s-a stabilit reorganizarea secțiilor clubu
lui și împărțirea acestora pe grupe valorice. In acest mo
ment situația se prezintă in felul următor : 3 grupe de 
nivel I (lupte, scrimă, șah), 10 grupe de nivel II (avansați) 
— box (3), lupte (2), fotbal (2), scrimă, haltere, șah (cîte 
una). In același timp, pentru lărgirea bazei de selecție, la 
grupul școlar Electroputere (unde am găsit un substanțial 
sprijin din partea directorului Marin Năstase) am mai for
mat 4 grupe „satelit" la box și lupte, de instruirea cărora 
se ocupă antrenorii Gh. Duduleanu, C. Bogdan și, respectiv, 
I. Stoica, M. Burlan. De asemenea, de mai bine de o lună, 
ia Băilești, ființează o nouă secție de lupte (antrenor 
M. Bădescu).

Toate aceste măsuri, ca și altele, vizează o selecție largă, 
care să ne permită întinerirea loturilor secțiilor de per
formanță cu elemente bine dotate. O comisie de profesori 
(la nivelul inspectoratului școlar județean) a „testat" ma
joritatea elevilor, iar cei care au dovedit aptitudini pentru 
sportul de performanță (aproape 100 de tineri) au fost 
selecționați in secții.

Trebuie să mai menționăm, de asemenea, acțiunile între
prinse pentru întărirea muncii de educație cu sportivii și 
antrenorii, intre care și informările politice lunare. Deoa
rece 80 la sută din efectivele noastre sînt formate din 
elevi sau muncitori la Electroputere, urmărim îndeaproape 
activitatea și comportarea acestora la locul de muncă. O 
serie de sportivi au fost îndrumați și sprijiniți pentru com
pletarea studiilor, la școli tehnice post-liceale sau la liceele 
industriale din localitate, cele mai bune exemple fiind bo
xerii Paul Căpriceanu, Marcel Sîrba, scrimerii Ion Nițulescu 
și Ionel Bărbosu, ultimul campion de juniori mari la spadă, 
în acest an. In concluzie, luăm toate măsurile ca activitatea 
de performanță a clubului nostru să atingă noi trepte 
valorice’. (M. Tr.).
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Spre deosebire de anii pre- 
cedenți, calendarul compe- 
tițional la schi a prevă
zut acum concursuri im

portante chiar de la începutul 
sezonului, adică în cursul lunii 
decembrie. Acest fapt solicita 
două lucruri : o pregătire prea
labilă substanțială a sportivilor 
și capacitate organizatorică a 
comisiilor județene de schi, în 
special a colegiilor de arbitri.

La prima problemă consta
tăm, din păcate, că numai schi
orii cîtorva secții (Dinamo, 
A.S.A., A.S. Telefericul, Stea
gul roșu, Tractorul din Brașov, 
I.P. Oradea) au la această dată 
un stagiu de antrenament can
titativ și calitativ corespunzător, 
care să le permită abordarea o- 
biectivelor de perfecționare pro-

Sportul

de la Sibiu cu CSM, 
pleacă în turneu în Franța, 
ar avea un lot suficient 
răspunde acestor doua sar- 

exprimăm nedumerirea câ 
a a probat am î nor ea 

unei partide oficiale de campionat 
(Grivița Roșie, în aceeași situație, 
a jucatI) și am sugera ca, pe vii
tor, asemenea probleme sâ fie tra
tate cu mai mult simt de răspundere 
spre a nu se crea impresia câ anu
mite echipe sînt favorizate în dauna 
altora.

Cîteva cuvinte despre ocupanta lo
cului 6, echipa Grivița Roșie, cu doar 
o victorie, o egalitate și două în- 
frîngeri (la Steaua 
mo), rema rea tă prin 
dabil că a devenit cea 
nată pepinieră a rugbyului ____
reștean. Antrenorii Viorel Moraru șl 
Radu Demian șlefuiesc acum ase
menea talente precum Codoi, Gligor, 
Voicu, Ion Florentin, Pena etc, schim
bul de mîine, pe care-l dorim tot 
atît de valoros, precum cel care i-a 
avut ca purtători de cuvînt pe un 
Alexandru Pop, Constantin Dinu, 
Mihai Țibuleac, și pe înșiși cei doi 
antrenori citați. Rulmentul Bir- 
lad și C.S.M. Sibiu, situate pe po
zițiile a 7-a și a 8-a, nu țin pasul 
cu celelalte competitoare și în afară 
de multă bunăvoința nu au arătat 
mare lucru. Desigur, Universitatea 
Timișoara și Sportul studențesc ar 
fi fost poate mai potrivite să figu
reze în turneul de elită ; dar un pas 
creșit în turneul preliminar le-a îm
pins spre locurile 9—16.

Dimitrie CALLIMACHI

și Dina- 
faptul lău- 
mai însem- 

bucu-

Unul dintre tinerii pugiliști 
in care specialiștii noștri își 
puneau mari speranțe cu cîți- 
va ani în urmă este Costică 
Dafinoiu (B.C. Brăila). Dotat 
cu calități fizice apreciabile 
(forță, rezistență) și cu o voință 
remarcabilă, tinărul ' 
evoluat cu succes in 
tatlva națională de 
de tineret atit la 
semigrea, cît și la „ _
lecționat în lotul național de 
tineret — unde de pregătirea 
sa s-au ocupat antrenorii T. 
Niculescu și C. Ciucă — bră- 
ileanul a înregistrat un evi
dent salt valoric, îmbunătă- 
țindu-și substanțial tehnica și 
forța de lovire. Participant la 
campionatele europene de ti
neret din anul 1974 (Kiev), 
Dafinoiu și-a scos din luptă 
toți adversarii, obținind numai 
victorii înainte de limită în 
drumul său spre titlul de cam
pion continental la categoria 
semigrea.

La turneul „Centura de aur" 
din anul 1974, Costică Dafi
noiu a realizat o partidă me
morabilă, producînd o mare 
surpriză: înfrîngerea vicecam- 
pionului olimpic, cubanezul 
Gilberto Carillio. Succesele sale 
au constituit argumente puter
nice pentru colegiul de antre
nori care a luat hotărîrea inclu
derii tînărului pugilist în vîrs- 
tă de 20 de ani, în echipa 
participantă la prima ediție a 
campionatelor mondiale 
seniorilor (Havana, 1974). 
de data aceasta brăileanul

boxer a 
reprezen- 
juniori și 
categoria 

grea. Se-

ale
SI .... __ a

justificat selecționarea in for
mație, realizînd o partidă 
excelentă în compania cam
pionului olimpic (apoi și mon
dial), iugoslavul Mate Parlov, 
de care a fost învins, la mare 
luptă (3—2 !).

Deși in evoluțiile lui Costică 
Dafinolu începuseră să apară 
unele inegalități, el a fost 
selecționat și în echipa olim
pică pentru Montreal unde — 
și cu puțină șansă — a obținut 
o medalie de bronz. Dar, minu
surile în comportarea pugUis- 
tului brăilean au început să 
devină tot mai evidente. Rezis
tența sa, altădată excepționa
lă, a început să diminueze. 
Forța de lovire a scăzut și ea, 
iar mijloacele de apărare nu 
mai aveau aceeași eficacitate. 
Da Montreal, a fost învins 
înainte de limită (abandon) 
de cubanezul Sixto Soria.

DAFINOIU ?
Cîteva luni mai tîrzlu, la fi
nalele campionatelor naționa
le, tînărul dinamovist Valentin 
Vrînceanu l-a scos din luptă 
(abandon) încă din prima 
repriză, scăderea rezistenței 
specifice a (cîndva) tenacelui 
boxer fiind îngrijorătoare. 
La finala „Cupei F.R. Box", 
Costică Dafinoiu a mai suferit 
încă o înfrîngere înainte de 
limită. De data aceasta, el 
a fost învins prin abandon în 
rundul 2 de un boxer care 
evoluează, de obicei, la o ca
tegorie inferioară de greutate 
(mijlocie), Costică Chiracu 
(Galați).

Aceste înfrîngeri consecutive 
ale medaliatului olimpic ne 
fac să ne punem întrebarea : 
ce se întîmplă cu ”
Dafinoiu ?

Marea speranță a 
nostru este acum in ___
de a întrerupe, pentru o lună, 
activitatea competițională
(obligat de regulament), ca 
urmare a loviturilor repetate 
recepționate la cap. Apreciem 
că regresul talentatului bo
xer are rădăcini în modul 
superficial în care Dafinoiu (și 
nu numai el!) privește pregă
tirea sa în ultima vreme. în 
fond, slăbirea rezistenței speci
fice a acestuia a putut fi ob
servată mai demult. Și jude
cind după accentuarea acestei 
deficiențe ajungem la conclu
zia că antrenorii clubului brăi
lean (1. Zlătaru, V. Gheorghe, 
A. Zeibel) n-au introdus în 
pregătirea acestui dotat spor
tiv programe speciale pentru 
îmbunătățirea rezistenței spe
cifice. De asemenea, con
ducerea clubului brăilean 
trebuie să vegheze mai mult 
asupra modului cum se pregă
tește acest boxer, ca și asu
pra comportării lui în afara 
sălii de antrenament.

Sperăm ca aceste rînduri 
să-l ajute pe Costică Dafinoiu, 
să-l facă să înțeleagă (pînă nu 
va fi prea tîrziu !) că numai. 
talentul nu este suficient pen
tru a obține performanțe. Mal 
ales in box. De altfel, din 
discuția cu secretarul F. R. 
Box, Cristea Petroșeneanu, am 
aflat că i se mai oferă încă 
un prilej : el rămîne în vede
rile lotului național. Deci, 
specialiștii nu și-au pierdut 
încrederea in el 1

Mihai TRANCA

Costică

boxului 
situația

Adnotafii la campionatele republicane de scrimă (tineret)

MINUSURI, APROAPE PE TOATA LINIA!
Competiția care a încheiat 

activitatea competițională in
ternă pe anul 1976 la scrimă, 
campionatul republican de ti- 
neret-echipe, n-a oferit foru
lui de specialitate satisfacția 
așteptată. Valoarea slabă a ma
jorității trăgătorilor (doar cîte 
unul sau doi sportivi mai de 
suprafață In fiecare echipă ; în 
rest improvizații, completări cu 
elemente care au făcut mai 
mult figurație...), consecință a 
pregătirii insuficiente efectuată 
în secții, șochează și pune sub 
semnul îndoielii preocuparea 
unor tehnicieni. Și, ce este mai 
grav, amină răspunsul la în
trebarea : care dintre tinerii 
prezenți la această competiție 
merită încrederea de a ne re
prezenta la ediția din 1977 a 
Campionatelor mondiale de ti
neret de Ia Viena ?

N-am înțeles, în același timp, 
de ce participarea la compe
tiție a fost atît de săracă, în 
pofida faptului că regulamen
tul îngăduia prezența la startul 
tuturor probelor a majorității 
reprezentantelor secțiilor !? Po
sibilitatea de a alcătui echipe 
cu scrimeri între 14—19 ani tre
buia să însemne pentru fie
care antrenor un îndemn direct 
de a-și aduce sportivii pe 
planșele de la „Floreasca II“.

Ar fi fost un test nu numai 
pentru federație, ci pentru cei 
care muncesc (sau ar trebui să 
muncească) pentru ridicarea de 
noi elemente în eșalonul supe
rior al acestei discipline olim
pice. Corigențe supărătoare : la 
Iași (nici o echipă în compe
tiție !), Ploiești (numai o e- 
chipă, cea de sabie, în cazul 
școlii sportive, și există acolo 
doi antrenori cu normă în
treagă !), Tg. Mureș, Constanța, 
Galați. Cluj-Napoca. Scrima din 
orașul de sub Feleac comportă 
o subliniere specială. Ea con
tinuă să rămînă o „cenușereasă" 
între disciplinele sportive prac
ticate acolo. Nu vrem să-i scu
zăm pe antrenorii de la 
C.S.M. (Petru Habala și, volun
tar, Adalbert Gurath), dar în con
dițiile în care de ani și ani 
nimeni nu iși manifestă, cît 
de cît, interesul pentru a re
dresa un sport care a avut 
tradiție și rezultate bune pe 
planul performanței, actualul 
statu quo se va prelungi fără 
termen. Scrimerii 
Napoca n-au ajuns 
sală a lor, în 25 
schimbat 10 sedii 
pentru care mulți

din Cluj- 
să aibă o 

de ani au 
(!?), motiv 
dintre cei 

care au început promițător pre
gătirea în acest sport s-au pier
dut pe drum. Antrenorii au tot

SEZONUL DE SCHI
A ÎNCEPUT CU... PROBLEME

puse cu speranța și încrederea 
că vor fi realizate. Mai trebuie 
adăugat că la fond și la biat- 
lon și, oarecum, la probele al
pine o bună parte din schiori 
s-au pregătit în mod centrali
zat, în loturi, ușurînd astfel 
sarcina secțiilor. Dar juniorii, 
schimbul de mîine, nu au acu
mulat pînă în prezent numărul 
de ore, nu au revăzut proce
deele tehnice necesare unor 
prestații superioare. Pe scurt, 
pregătirea juniorilor este mult 
întîrziată, în special la probele 
alpine, dar situația este vala
bilă și pentru celelalte disci
pline ceea ce impune măsuri 
urgente (mai ales acum, în va
canța școlară) în vederea eli
minării deficiențelor semnalate.

Capriciul vremii face ca ză
pada să fie bună și suficientă 
deocamdată numai în Bucegi. 
In această situație, sarcina rea
lizării calendarului revine Co
misiei județene de schi Prahova 
(cu sediul la Sinaia), Colegiu
lui său de arbitri, cu concursul 
(dacă va fi solicitat) Comisiei 
județului Brașov și sub îndru
marea F.R.S.B. Comisia de schi 
Prahova avea în anii trecuți 
o ridicată capacitate organiza
torică. Dar primele concursuri 
disputate în luna decembrie nu 
au confirmat experiența, forța or
ganizatorică, dorința și, pe 
alocuri, nici chiar prezența nu
merosului corp de arbitri si- 
năieni. Atît concursul de des
chidere cît și Cupa federației,

ultimul foarte important, s-au 
desfășurat cu amprenta impro
vizației, ceea ce a dus la în
treținerea unei atmosfere de 
dezorientare generală. Dacă ne 
gîndim că C.S.O. Sinaia și-a 
autodesființat secția de probe 
alpine (deși are materiale și 
echipament cumpărate chiar în 
toamnă) nu se poate să nu ne 
întrebăm ce se întîmplă, la Si
naia, cu Comisia județeană de 
schi ?

De aceea, propunem C.J.E.F.S. 
Prahova și Comisiei județene de 
schi, Clubului sportiv Sinaia și 
organelor cu atribuții să între
prindă o analiză temeinică a 
situației schiului pe Valea Pra
hovei, cu adoptarea unui plan 
de măsuri care să reașeze 
schiul de performanță, cît 
activitatea organizatorică și 
arbitraj în vechile tipare, 
noscute, de pricepere ' și de 
teres general.

atît 
Și 

de 
cu- 
in-

Mihai BARA

început munca de la capăt.' 
Trebuie făcută odată ordine și 
la acest capitol 1

La fel de ciudat este și mo
dul cum antrenorii efectuează 
selecția, îndeosebi pentru proba 
de spadă. La campionat au fost 
aduși foarte mulți tineri cu un 
gabarit necorespunzător, scrimeri 
care, după aprecierile specialiș
tilor, nu au nici un viitor în a- 
ceastă probă și, în general, în 
această disciplină. Aceasta 
dează superficialitatea cu 
au fost alcătuite echipele 
cluzînd formațiile situate 
primele patru locuri), fără 
un dubiu numai din dorința 
de a mai... bifa la activ pre
zența într-o competiție oficială.' 
Cu alte cuvinte formalism, spi
rit funcționăresc și nu o muncă 
asiduă, căutări, pasiune, ceea 
ce se impune astăzi !

N-am înțeles, de asemenea, 
cum un club ca Dinamo Bucu
rești, care a cîștigat, anul tre
cut, titlul de campioană repu
blicană de tineret la sabie, de 
o manieră cu totul remarca
bilă, anul acesta, cum subli
niam și în cronică, n-a mai 
adus în competiție o echipă 
în măsură să susțină acest 
succes, să continue șirul victo
riilor. Antrenorul V. Chelaru 
motivează că la Dinamo Bucu
rești nu există, pentru scrimă, 
un centru de copii și tineret. 
Nu este firesc nici pentru un 
club cu o capacitate mai re
dusă, dar mai ales în acest 
caz ! Se face simțită nevoia 
ca și la Dinamo București să ia 
ființă un centru sportiv desti
nat să aducă an de an, în prim 
plan, noi elemente de perspec
tivă din rindul copiilor și ju
niorilor.

în final, consemnăm o fru
moasă inițiativă a federației : 
tinerii scrimeri (circa 25) care 
s-au remarcat prin calități 
deosebite la această competiție, 
toți elevi, vor rămîne în Capi
tală pe toată durata vacanței 
de iarnă, luînd parte, alături de 
loturile reprezentative de se
niori. la o • pregătire comună. 
Iată o modalitate directă de a 
spori bagajul cunoștințelor și 
experiența reprezentanților ge
nerațiilor în formare, care, 
fără îndoială, își va arăta roa
dele !

tră- 
care 
(ex-

Tiberiu STAMA



BARAJ PENTRUMECIUL
CAMFWNĂTUL FEMININ DE SAH
S1NAIA, 24 (prin telefon), 

în sala de festivități a hotelu
lui Montana a început, vineri, 
meciul de baraj pentru desem
narea campioanei de șah a ță
rii între Elisab ta Polihroniade 
și Suzana Makaî în prima 
partidă, Polihroniade a avut 
albele. într-o deschidere sici- 
liană ea a obținut un atac pu-

9

ternic asupra poziției regelui 
negru, pe caire ar fj putut să-l 
finalizeze. Dar, în mare criză 
de timp, deținătoarea titlului a 
comis cîteva inexactități, per- 
mițind adversarei sale să se 
apere. Cu o mutare 
controlului timpului, 
niade a făcut o gravă 
a pierdut o piesă și 
partida.

înaintea 
Polihro- 
greșeală, 
a cedat

în concursul speranțelor înotului

DIN NOU, PERFORMERE DE EXCEPȚIE PRINTRE COPII
LA VÎRSTĂ JUNIORATULUI

După o scurtă vacantă, mem
brii loturilor republicane de 
motocros și dirt-track și-au re
luat antrenamentele. în dorința 
de a revitaliza echipele repre
zentative pentru viitoarele con
fruntări internaționale, specia
liștii federației au selecționat 
alături de motocicliști experi
mentați și o serie de tineri care 
s-au remarcat în concursurile 
anului 1976. Iată noua compo
nență a loturilor : motocros — 
E. Miilner (Torpedo Zărnești),

FINALELE „UIIIIIIIIIIIII
TINEIIETUIIJI- IA BOX

Gh. Oproiu (Poiana Cîmpina), 
Al. Enceanu (Steagul roșu Bra
șov), R. Diaconu (Flacăra — 
Automecanica Moreni), N. Ara- 
badgi. V. lonescu (Locomotiva 
Ploiești), C. Băjan (Muscelul 
Cimpulung) ; dirt-track — C. 
Voiculescu, M. Dobre, Gh. Ni- 
colaescu, Gh. Sora (Metalul 
București), I. Bobîlneanu, N. 
Rîureanu, Al. Pis (Voința Si
biu), L. Keșeri (Rapid Arad) 
și I. Dragu (C.S. Brăila).

Și unii și alții au fost con- 
vocați în aceste zile pentru un 
scurt stagiu de pregătire fizică 
generală, sub conducerea co
lectivului de tehnicieni alcătuit 
din antrenorii Gh. loniță, Gh. 
Dideșcu și profesorul de edu
cație fizică M. Constantinescu.

Din nou, și nu surprinde pe 
nimeni acest lucru (dar, 
păcate, nicj nu trezește 
ambiții) frumosul trofeu 
încununează meritele celei 
bune echipe de copii, Ia toate 
oele trei categorii de vîrstă, în 
tradiționala „Cupa speranțelor" 
a luat drumul județului Caraș- 
Severin. Urmărind întrecerile 
acestui ultim concurs al sezo
nului ne-am putut convinge că 
la Reșița se lucrează din nou 
cu motoarele în plin. Aceasta 
pentru că, pe de o parte, ac
tivitatea tinerilor înotători este 
sprijinită din plin de organele 
locale — tot mai mulți factori 
sînt angrenați în dezvoltarea 
acestui sport în orașul de pe 
malurile Bîrzavei — iar pe de 
altă parte, deoarece întregul 
sistem de selecție, instruire și 
pregătire la un nivel cît mai 
ridicat al performerilor se ba
zează pe o organizare lucidă, 
dar și pe entuziasm. Prof. Ioan 
Schuster a revenit la cîrrna 
grupului de tehnicieni reșițeni, 
a strîns în jurul său mai mulți 
dintre foștii săi elevi și îm
preună și-au propus o muncă 
serioasă, la toate nivelele de 
vîrstă. Iar primele rezultate se 
văd din plin.

Acest lucru explică pe deplin

din 
alte 
care 
mai

nu 
ma-

an- 
un 
ta-

•Iași) b.p. M. Kurtamet (Farul). 
(Cornel POPA — coresp.).

La CLUJ-NAPOCA, joi, după 
8 ore de dispute epuizante, nu 
numai pentru sportivi și an
trenori, ci și pentru oficiali și 
spectatori au fost desemnați 
finaliștii competiției, 
gramul semifinalelor 
niori mari 
prins 42 de _______
deosebire de reuniunea 
dentă, de data aceasta majori
tatea întîlnirilor s-au desfășu
rat sub semnul echilibrului, 
încheindu-se cu decizii „la 
puncte". Spre lauda unor ofi
ciali competenți ca I. Boamfă 
(Brașov), P. Mihelfi (Oradea), 
N. Babețin (București), V. Ba
ciu, L. Vlad (CIuj-Napoca) și 
alții, verdictele de pină acum 
au fost corecte. Buna compor
tare a învingătorilor din semi
finale ne lasă speranța unor 
întreceri finale deosebit de in
teresante. Iată cele mai aplau
date meciuri ale semifinalelor: 
juniori mari — cat. ușoară : 
Gh. Costache (Rapid) b.ab.2 Z. 
Lorinczi (Voința Cluj-Napoca); 
mijlocie mică : G. Rafa (C. S. 
Zalău) b.p. C. Alexa (Dinamo 
Brașov), A. Gherman (Ind. Sir- 
mei C. Turzii) b. k.o. 2 Gh. 
Butnaru (Metalul București) ; 
juniori mici — cat. cocoș ; F. 
Balla (Voința M. Ciuc) b.p. M. 
Dcppner (Jiul Petrila) ; semi- 

~ ” (Electropu-
M. Oprescu 

mică : M. 
Mureș) b.p. 
Satu Mare).

P. R.

HOCHEIUL ROMANESC
(Urmare din pag. 1)

și mici 
meciuri.

Pro- 
la ju- 
a cu-

Spre 
prece-

obținute, chiar în 1976, anul 
jubiliar al hocheiului. Este vor
ba de faptul că selecționata 
țării a cîștigat seria secundă 
a turneului olimpic de la In
nsbruck și grupa B a C.M. 
promovînd în elita mondială a 
acestui sport. Totodată, repre
zentativa de juniori a cîștigat

permanentă preocupare pentru 
aplicarea și însușirea noului în 
hochei.

Vom sublinia că, cu acest 
prilej, o parte din vechii prac- 
ticanți ai hocheiului au luat 
cuvîntul destăinuind frumoase 
amintiri și savuroase întîm- 
plări, îndemnînd generația de 
azi, beneficiară a unor condiții 
de care ei nu au avut parte, să 
nu precupețească nici un efort

„Diploma de onoare" a Consiliului Național pentru Educație Fizica 
și Sport : Nicolae Bozdog, președintele Federației române de hochei, 
Mircea Popovic?, vicepreședinte al F.R.H., Vasile Militant, secretar 
general al F.R.H. și Ludovic Vakar, unul dintre cei mai vechi jucători 
de hochei din țara noastră.

Au fost acordate unui număr de 60 de vechi jucători, antrenori, ac
tiviști, ziariști, diploma și insigna „Merite in activitatea sportivă".

Au fost distinși cu medalii pentru participarea la un anumit număr de 
jocuri în echipa reprezentativă : Dezideriu Varga (200), Eduard Pană, 
Ion Gheorghru, Alexandru Ca la mar, Ion loniță, Geza Szabo, Constontin 
Dumitra? (150), Ștefan lonescu, Anton Biro, luliu Szabo, Zoltan Czaka, 
Ion Bașa (100), Dumitru Axinte, loan Ferenczi, Valentin Ștefanov, Iulian 
Florescu, Zoltan Făgăraș, Doru Tureanu, Vasile Boldescu, Marian 
Cos tea, Valerian Neted u (75).

De asemenea, s-a acordat Medalia jubiliară 
în România" unui număr de 160 de

de ce Școala sportivă din Re
șița domină de trej ani în șir 
întrecerile speranțelor înotului 
românesc, iar alte centre — ne 
referim în primul rind la Ora
dea — unde au apărut copil 
cel puțin tot atît de talentați, 
care sînt îndrumați de antre
nori destul de pricepuți (cazul 
soților Schier), d.ar activitatea 
este mai puțin sprijinită, 
reușesc să se impună de o 
nieră asemănătoare.

Urmărind rezultatele de 
samblu putem certifica 
progres cert al celor mai
lentați copii, chiar și în com
parație cu campionatul pe e- 
chipe al tinerilor înotători des
fășurat în luna aprilie, la Ma
maia. De această 
tut nota insă și 
ieșite din comun, 
dere vîrstă celor 
realizat.

Ne referim, în 
la ploieșteanca 
lescu (12 ani), care a terminat 
concursul cu 10 victorii și tot 
atîtea recorduri ! După cursa 
de 200 m mixt încheiată în 
2:32,6, antrenorul Mihai Mitro
fan ne spunea că Irinel se află 
la cel de al 42-lea record na
țional în acest an (caz unic în 
istoria natației românești), dar 
că acesta din urmă i-a depășit 
pînă și cele mai optimiste aș
teptări. Noi vom adăuga spu
selor sale 
celor mai 
fetelor de 
Germană, 
nu am putut găsi un rezultat 
asemănător la această probă !...

Despre Brigitte Prass, care 
la 13 ani (i-a împlinit în luna 
octombrie) înoată 200 m bras 
în 2:50,8, mai repede decît 
mulți juniori din țara noas
tră (!), antrenorul Ioan Schus
ter mărturisea, fără nici o re
zervă, că este cel mai talentat 
copil pe care l-a avut în mînă 
în întreaga sa carieră. Intere
sant este de amintit că la 
vîrstă Brigittei, actualele cam
pioane olimpice ale brasului, 
sovietica Marina Koșevaia și 
Hannelore Anke (R.D.G.) îno-

dată am pu- 
performanțe 

avînd în ve- 
care le-au

primul rind,
Irinel Pănu-

că cercetînd listele 
bune rezultate ale

12 ani diin R. D. 
S.U.A. sau U.R.S.S.

Insă ?...
tau aceeași distanță În 2:57,2 
și, respectiv în 2:55,1.

Deși nu au obținut rezultate 
de rezonanță asemănătoare, cei 
trei tineri care și-au disputat 
șefia promoției 1976. orădeanul 
Dan Ținea, ploieșteanul Flavius 
Vișan și gălățeanul Cristian 
Banu au dovedit un mare ta
lent și pregătire multilaterală 
în toate cele 4 procedee, 
lista celor care merită 
mente evidențieri este 
mai mare. De altfel, a 
parcă în tradiția acestui 
curs ca la finele fiecărui ____
să putem consemna ivirea unor 
elemente extrem de dotate, cu 
calități asemănătoare celor mai 
buni copii din țările care do
mină natația 
menea talente 
sea la Reșița 
Cluj-Napoca. 
București. Din 
cum au trecut la vîrstă junio- 
râtului toți acești copii au ră
mas la un nivel mediu al per
formanțelor, sau pur și simplu 
au dispărut din arena compe
tițională. De fiecare dată an
trenorii respectivi se entuzias
mau peste măsură, pentru ca 
apoi să caute fel și fel de ex
plicații. S-a vorbit, intre altele 
despre timpul insuficient pen
tru antrenament al 
despre lipsuri 
nar, despre 
cient al 
inexistența 
cu medicina 
toate acestea . _ ____
și lipsa de capacitate a unor 
antrenori de a pregăti sporti
vii la un nivel superior !

Am adus din nou în discu
ție aceste elemente (și le vom 
aminti de cîte ori va fi ne
voie) pentru că am regreta 
mult dacă și reșițeanca Bri
gitte Prass (am luat numai un 
exemplu), excelentă elevă a 
Școlii generale nr. 6 din Re
șița, căreia ii întrezărim 
perspective, nu și-ar 
materializa deosebitele-i 
tăți în performanțe cît 
înalte.

Și 
real- 
mult 

intrat 
con- 

sezon

mondială. Ase- 
au răsărit ade- 

și la Oradea, la 
Ploiești sau 
păcate insă,

juniorilor, 
de ordin discipli- 
numărul insufi- 

concursurilor și 
unei colaborări 
sportivă etc. La 
noi vom adăuga

reale 
putea 
cali- 
mai

Adrian VASILIU

»

_ ___ .. „50 de ani de hochei
activiști, antrenori, jucători.

CUPA CLUBURILOR" A ÎNCHEIAT 
ACTIVITATEA LA SĂRITURI

ușoară : C. Vasile 
tere Craiova) b.p. 
(Rapid) ; mijlocie 
Foia (A.S.A. Tg. 
Șt. Torok (Voința

și ea grupa B a campionatului 
european, calificîndu-se pentru 
prima grupă a acestei mari 
întreceri.

Toate aceste succese au fost 
posibile datorită faptului că ju
cătorii noștri fruntași, antre
norii, activiștii acestui sport au 
adăugat bunelor condiții de pre
gătire și de întrecere o creș
tere a volumului și a ritmului 
muncii la antrenamente, o dis
ciplină pe toate planurile, o

-t
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decembrie

NU ESTE CAZUL

SA STABILIT!

UN RECORD DE VITEZĂ...

ALERGIND IN CAUTAREA

< CADOURILOR PENTRU CE! DRAG!

pentru a reprezenta cu cinste 
țara noastră în' dificilele dispu
te ale viitorului. în numele ac
tualilor componenți ai lotului 
reprezentativ, jucătorul Eduard 
Pană și-a luat angajamentul de 
a face totul pentru ca echipa 
noastră să fie cît mai bine 
pregătită la ora importantelor 
starturi din 1977.

Salutul conducerii mișcării 
sportive a fost adus de tov. 
Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S. care, în numele Bi
roului C.N.E.F.S. a felicitat 
federația de specialitate și 
pe activiștii săi pentru mun
ca depusă în ultimii ani, su
bliniind — ca un exemplu — 
că la J.O. de la Innsbruck doar 
echipa de hochei din întreaga 
delegație română și-a făcut pe 
deplin datoria. în continuare, 
vorbitorul a arătat care sînt 
sarcinile care se pun în fața 
acestui sport, sarcini aflate în 
strînsă corelație cu o simțitoare 
dezvoltare a bazei materiale, 
mai precis a creșterii număru
lui de patinoare artificiale, a 
cantității și calității materiale
lor sportive specifice hocheiului.

Este vorba de sarcini impor
tante, cea principală fiind le
gată de dezvoltarea generală 
internă care trebuie să se con
cretizeze printr-o reprezentare 
cu rezultate dintre cele mai 
frumoase pe plan internațional.

Activitatea competițională din 
acest an a săritorilor în apă 
s-a încheiat prin tradiționala 
„Cupă a cluburilor", întrecere 
desfășurată în bazinul din Cluj- 
Napoca, care a prilejuit o a- 
tractivă luptă pentru locul I 
în clasamentul pe echipe, între 
Progresul și C.S. Școlar Bucu
rești. Concursul a lansat noi 
elemente printre care Mariana 
Marc (antrenor Denes Szabo), 
cîștigătoarea probei de „3 m“, 
înaintea unor săritoare mai 
experimentate. O surpriză : lo
cul I cucerit de Ruxandra Ho
ciotă la platformă ; o absență 
regretabilă (datorată disputei 
neprincipiale dintre antrenorii 
de la Progresul și C.S. Școlar): 
Georgiana Săcăleanu, multiplă 
campioană națională.

Cîștigătorii probelor : 1 m : 
seniori: T. Laszlo (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 411.20 p; senioare: Mi- 
haela Atanasiu (C. S. Școlar 
Buc.) 332,65 p ; juniori : V. Ne- 
delcu (Progresul) 377,10 p ; ju
nioare : Angela Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 312,50 p; băieți: I. Miclea 
(Șc. sp. Sibiu) 251,35 p ; fetițe: 
Daniela Cojanu (Progresul) 
269,35 p; 3 m: seniori : Al. Ba
giu (Crișul) 405,85 p — primul 
concurs cîștigat de Bagiu Ia 
trambulină ; senioare : Mihaela 
Atanasiu (C.S. Școlar) 336,95 p; 
juniori : V. Nedelcu 391,55 p ; 
junioare: Mariana Marc (C.S.M.) 
312,85 p ; băieți : FI. Nițu (C. S. 
Școlar) 222,75 p ; fetițe : Gabri
ela Covaci (C.S.M.) 233,60 p ;

platformă 5 m : seniori : AI. 
Bagiu 330,20 p ; senioare : Ru- 
xandra Hociotă (Șc. sp. Sibiu) ; 
juniori: V. Bastar (C.S. Școlar); 
junioare: Anca Făgețean (C.S. 
Școlar); băieți: M Drăgoi (Pro
gresul) ; fetițe ; Anca 
(C.S.M.).

Clasament pe echipe : 1. Pro
gresul București 88 p, 2. C. S. 
Școlar București 83 p, 3. C.S.M. 
I Cluj-Napoca 69 p, 4. Șc. sp. 
Sibiu 57 p, 5. Crișul 55 p, 6. 
C.S.M. II Cluj-Napoca 39.

Paul RADVANI, coresp.

Bereș

,Ele-

populară 
colaborare 
municipal

cursului de reci- 
cu tema :

ANUNȚ
9

Universitatea 
București, in 
cu Consiliul 
București pentru educa
ție fizică și sport și Cen
trul de cercetări pentru 
educație fizică și sport 
al C.N.E.F.S.. anunță ți
nerea 
clare 
mente esențiale în pre
gătirea serimerilor".

Expunerea, ținută de 
cercetătorii Maria Șerban 
și Pierre de Hilleriu de 
la C.C.E.F.S., va avea 
loc luni 27 decembrie a.c. 
orele 12,30 în sala 
S.R.C.S. din str. Biserica 
Amzei nr. 5—7.
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Zilele râmase pînă la sfirșitul lunii decembrie vă sînt încă 
suficiente pentru realizarea acestei dorințe. Magazinele și 
raioanele de specialitate ale comerțului de stat vă așteaptă, 
deci, cu o bogată gamă de pulovere, veste, scampolouri ; 
lenjerie pentru femei și bărbați ; poșete, pălării, cravate, 
căciuli, mănuși, fulare, gulere de blană ; pantofi, ghete, 
cizmulițe, șoșoni ; paltoane, costume, compleuri, rochii, sa- 
couri, pantaloni pentru femei și bărbați... Un adevărat ca
leidoscop de articole pe care Ie veți descoperi, sperăm, 
cu plăcere.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTl-

39 42 69
această

In

de IULIANA ELIZABETA SZA
BO din Hălchiu — BRAȘOV.

Așadar, intrați chiar astăzi în magazinele specializate, 
pentru a cumpăra, din timp, cadourile preferate I

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 24 DECEMBRIE 1976
FOND GENERAL DE

GURI : 813.050 lei.
Extragerea I : 19 9 13

40 77 67
Extragerea a Il-a : 90 6
2 26 33 66

Plata cîștigurilor de la
tragere se va face astfel : 
municipiul București de la 4 ia
nuarie pînă la 24 februarie 1977, 
tn țară de la 7 ianuarie pină la 
24 februarie 1977 inclusiv.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 19 DECEMBRIE 1976

Cat. 1: 1 variantă 100% a 45.243 
let și 1 variantă 50% a 22.622 lei ; 
cat. 2:7 variante a 9.695 tel ; 
cat. 3 : 21,50 a 3.157 lei ; cat. 4 : 
81,25 a 835 lei ; cat. 5 : 224,75 a 
200 lei ; cat. 6 : 1.686 a 100 lei.

Cîștigul de categoria 1 în va
loare de 45.243 lei a fost realizat

2 :

După cum v-am anunțat, la 
1 ianuarie 1977 Administrația 
de Stat Loto-Pronosport organi
zează marea tragere extraordi
nară Loto a Revelionului.

Tragerea se desfășoară după 
o formulă avantajoasă care ofe
ră mari șanse 
cipanților.

La faza I se 
trageri a cîte 
care, la faza a Il-a se efectu
ează cîte 4 extrageri fiecare a 
cîte 10 numere, iar faza a IlI-a 
are 2 extrageri de cîte 4 nume
re fiecare.

de cîștig parti-

efectuează 2 ex-
10 numere fie-

Participarea se face pe vari
ante de 5 lei și 15 lei, mențio- 
nînd că numai cele de 15 lei 
participă la toate extragerile.

Cîștigurile se acordă pe 16 
categorii cuprinzînd autoturis
me, excursii peste hotare și 
bani.

Rețineți ! Se acordă cîștiguri 
suplimentare din fond special.

Procurați-vă din vreme bile
tele !

Oferiți celor dragi cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă bilete pen
tru noua tragere extraordinară 
Loto a Revelionului.

Sportul Pag.qT-a



HtCUTIV AL C.C.
(Urmare din pag. 1)

aprobare Marii Adunări Națio
nale.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat și aprobat unele mă
suri privind îmbunătățirea or
ganizării, creșterea și diversi
ficarea activității consiliilor in- 
tercooperatiste. Pentru a se a- 
sigura comunelor și satelor ță
rii o dezvoltare complexă și, 
în același timp, unitară, s-a 
stabilit ca, in viitor, consiliile 
intercooperatiste să funcționeze 
ca centre de coordonare a ac
tivității cu caracter agricol, in
dustrial, meșteșugăresc, de con
strucții și prestări de servicii, 
reunind atit unitățile coopera
tiste cit și unitățile de stat din 
raza sa de acțiune, acestea păs- 
trîndu-și în continuare perso
nalitatea juridică și autonomia 
gestionară în execuția planului.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ținerea Congresului al 
III-lea al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de pro
ducție în luna martie 1977. In 
prealabil, vor avea Isc adunări 
generale ale cooperativelor a- 
gricole de producție și confe
rințe ale uniunilor județene, 
care se vor desfășura sub sem
nul intensificării eforturilor 
pentru întărirea economică și 
organizatorică a fiecărei uni
tăți agricole cooperatiste, pen
tru sporirea aportului țărănimii 
cooperatiste la creșterea pro
ducției agricole, la înfăptuirea 
hotărârilor Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist 
Român.

De asemenea, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit ca în 
luna mai a anului 1977 să aibă 
loc primul Congres al Consi
liilor oamenilor muncii din în
treprinderi și centrale indus
triale — manifestare de mare 
importanță în viața economică 
și politică a țării, expresie grăi
toare a adincirii democrației 
noastre muncitorești, a partici
pării oamenilor muncii la con
ducerea producției, în dubla lor 
calitate de producători și pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție. Congresul și adunările 
generale ale oamenilor muncii, 
care îl vor preceda, vor dezbate 
problemele fundamentale ale 
producției de bunuri materiale, 
ale economiei naționale, pre
cum și problemele activității or
ganismelor colective de condu
cere a întreprinderilor și cen
tralelor.

In continuarea lucrărilor. Co
mitetul Politic Executiv a adop
tat o hotărîre cu privire la 
promovarea unui număr mai 
mare de femei în activitatea or
ganelor și organizațiilor de par
tid. Pentru aplicarea prevederi
lor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973. în legătură cu creș
terea rolului femeilor în viața 
economică și sporirea participă
rii lor la activitatea social-po- 
litică a țării, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca în comite
tele județene, municipale, orășe
nești și comunale, precum și în 
comitetele și birourile de partid 
din întreprinderi, instituții și 
unități agricole, cel puțin 25 
la sută din membri să fie fe
mei. Aceasta corespunde impor
tanței tot mai mari pe care o 
au femeile in viața societății 
noastre socialiste, participării 
lor toi mai intense atit in sfe
ra producției materiale, cit și 
în activitatea politică. socială 
și culturală.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și soluționat și alte 
probleme ale activității de par
tid și de stat.

★
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat o

PE GHEAȚĂ ȘI PE
CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI (TINERET)

în mai multe orașe din Ceho
slovacia au continuat jocurile 
din cadrul primei ediții a 
C.M. de tineret la hochei. în- 
tr-unul din derbyurile acestei 
întreceri, la Banska Bystrica, 
reprezentativa Uniunii Sovie
tice a învins formația Ceho
slovaciei cu 4—0 (0—0, 2—0, 
2—0). în celelalte trei partide 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : R. F. Germania — 
S.U.A. 4—3 (2—1, 2—0, 0—2), 
Canada — Polonia 14—0 (3—0, 
5—0, 6—0). Suedia — Fin

informare cu privire la întilni- 
rea și convorbirile purtate cu 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Populare Bulgaria, 
cu ocazia inaugurării lucrărilor 
de construcție a întreprinderii 
comune pentru producerea de 
mașini și utilaje grele Giurgiu- 
Ruse.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere convor
birilor pe care tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Tcdor Jivkov 
le-au avut cu acest prilej, re- 
levind importanța lor pentru 
promovarea cooperării econo
mice româno-buigare, pentru o 
colaborare tot mai strânsă între 
țările și partidele noastre, atît 
pe plan bilateral, cit și în do
meniul vieții internaționale.

S-a subliniat că, prin con
struirea întreprinderii industria
le comune Giurgiu-Ruse, se 
materializează dorința comună 
a celor două țări de a se dez
volta cooperarea româno-bulga- 
ră în producție, in forme supe
rioare. Au fost stabilite măsu
rile ce se impun pentru a se 
asigura toate condițiile realiză
rii la timp a importantului 
obiectiv economic comun româ- 
no-bulgar, dezvoltării pe mul
tiple planuri a colaborării din
tre România și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv 
consideră că promovarea susți
nută a relațiilor tradiționale 
româno-buigare, întemeiate pe 
stimă și respect, pe avantaj re
ciproc, și întrajutorare tovără
șească, servește operei de edifi
care a noii orânduiri în cele 
două țări, contribuie la crește
rea forței socialismului, la 
crearea unui climat de pace, 
înțelegere și cooperare interna
țională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat apoi despre vizita 
de prietenie făcută în țara noas
tră de tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.).

Comitetul Politic Executiv a 
salutat cu deosebită căldură 
noua intilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yasser 
Arafat care, prin rezultatele ei, 
aduce o contribuție de seamă 
la dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și colabora
re. a solidarității dintre P.C.R. 
și O.E.P., ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor român șl 
palestinean, cauzei păcii și în
țelegerii în Orientul Mijlociu șl 
în întreaga lume.

Exprimind deplina solidaritate 
cu lupta poporului palestinean 
pentru împlinirea aspirațiilor 
sale de libertate și independen
ță. Comitetul Politic Executiv 
reafirmă hotărârea Partidului 
Comunist Român, a Republicii 
Socialiste România de a acorda 
și în viitor întregul sprijin a- 
cestei lupte, de a intări legă
turile de solidaritate cu O.E.P., 
singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinean, de a 
contribui la realizarea unei păci 
trainice și drepte în Orientul 
Mijlociu.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază din nou că realizarea 
unei păci drepte și trainice in 
Orientul Mijlociu trebuie să se 
bazeze pe retragerea neîntârzia
tă a Israelului din toate terito
riile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe solu
ționarea justă a problemei 
palestiniene, prin asigurarea e- 
xercitării drepturilor naționale 
inalienabile ale poporului pales
tinean, inclusiv de creare a u- 
nui stat propriu, liber și inde
pendent, pe respectarea existen
tei suverane a fiecăruia dintre 
statele acestei zone.

landa 5—4 (1—2. 1—0, 3—2). în 
clasament conduc, neînvinse, 
selecționatele Uniunii Sovietice 
și Canadei.

★
Reprezentativa Japoniei, a- 

flatâ în turneu în Europa, a 
jucat la Aarau, cu echipa se
cundă a Elveției. Gazdele au 
învins cu 6—3 (2—1, 1—1, 3—1).

CONCURSURI DE SCHI
Proba masculină de 15 km 

de la Kirovo-Cepețk a fost 
cîștigată de schiorul sovietic 
Iuri Skobov cu timpul de 
46:06,0. în cursa feminină de 
5 km victoria a revenit concu-

| în prima zi o Balcaniadei de Baschet senioare

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTRECUTĂ DE BULGARIA
I PERNIK, 21 (p.«i telefon).
• Cele trei candidate la titlul de

1 campioană balcanică la baschet
feminin, reprezentativele Bul

gariei, Iugoslaviei și României
(cărora li se adaugă în afară

Ide concurs, selecționata B a
țării gazdă) au susținut vineri
dimineață ultimele antrenamen-| te-în acest oraș minier, care 

■ este și un puternic centru al I baschetului feminin bulgar, e- 
chipele au fost primite cu căl
dură și interes, dovadă fiind 
numărul destul de mare al I spectatorilor prezenți la antre
namentele de miercuri și joi. 
Normal, în centrul atenției se 

Iaflă formația Bulgariei și aceas
ta nu numai dintr-o simpatie 
firească, ci și pentru că repre- 

Izentativa respectivă are în pal
mares 12 titluri balcanice, cu
cerite la cele 13 ediții desfășu
rate pînă acum (doar în 1971, 

Ila Sarajevo, echipa Iugoslaviei 
a izbutit să întrerupă șirul vic
toriilor sportivelor bulgare). 
Atît Bulgaria cît și Iugoslavia 

Isînt prezente cu Ioturile com
plete, ceea ce. din păcate nu se 
poate spune despre selecționata I română, din rândul căreia lip
sesc Rodica Goian, Doina Pră-

I P0L01ȘTII Of LA RAPID
| VOR JUCA
■ ÎN BERLINUL OCCIDENTAL

Echipa de polo a clubului I Rapid București, campioană na
țională, va juca în primele zile 
ale anului viitor în Berlinul I occidental. La acest turneu 
și-au mai anunțat participarea 
campioanele Iugoslaviei, Sue
diei și R. F. Germania. între- I cerile turneului sînt programa
te între 5 și 8 ianuarie.

I RUGBYȘTII DE LA GRIVIȚA ROȘIE
I CONTINUĂ TURNEUL ÎN FRANȚA
I TOULOUSE, 24 (prin telex).

O frumoasă impresie au lăsat 
rugbyștii echipei Grivița Roșie 

Iîn cel de-al doilea meci sus
ținut în Franța. Ei au întrecut 
pe C.A. Begles, fostă campioa- 

Ină a Franței. Tînăra garnitură 
românească — excelent condu
să de veteranii Pop și Dinu — 
a dominat în prima repriză, în- I scriind prin' Fălcușanu (min. 3
și 15), care a executat irepro
șabil două drop-uri, pentru ca I fundașul Simion să mai înscrie
o dată, din lovitură de pedeap-

*

ÎNTRECERILE
| TENISMANILOR JUNIORI

INEW YORK, 21 (Agerpres).—
Competiția internațională de te
nis pentru juniori, dotată cu I trofeul „Orange Bowl“, a con
tinuat la Miami Beach (Flori
da). în turul 4, tenismanul ro
mân Andrei Dîrzu l-a întîlnit 

Ipe jucătorul american Robert 
van Hoff, în fața căruia a ce
dat cu 2—6. 6—7. Alte rezulta- 

Ite : Moretton (Franța) — Par-
rini (Italia) 6—7, 6—0, 7—5 ;

Bergstrand (Suedia) — Winit- 
sky (S.U.A.) 2—6, 6—4, 6—2 ;

IKallqvist (Suedia) — Porte
(Franța) 7—5, 7—6 ; McEnrone
(S.U.A.) — Roverano (Uruguay) 

16—2, 6—0.
Proba de junioare (cat. 16 

ani) a fost cîștigată de jucă- 
toarea americană Mary Lou 

IPiatek, care a dispus în finală 
cu 6—3, 3—6, 7—5 de compa
trioata sa Suzanne Doumar.

ZĂPADĂ
rentei sovietice Tatiana Perșa- 
kova cu 17:07,0.

Proba feminină de slalom 
special de la Alpbach (Austria) 
a fost cîștigată de schioara aus
triacă Regina Sackl, urmată de 
vest-germana Pamela Behr.

Concursul internațional de 
biatlon din localitatea elvețiană 
Urnerboden s-a încheiat cu vic
toria schiorului Manfred Beer 
(R. D. Germană), urmat de 
coechipierii săi Eberhard Rosch 
și Giinter Bartnik. în proba de 
fond, primul loc a fost ocupat 
de Manfred Beer, cu timpul de 
14:59,0 și zero puncte penalizare. 

zaru-Mate (accidentate) și Ma
riana Andreescu (în această pe
rioadă are de susținut exame
ne școlare). Absența celor trei 
pivoți se va resimți asupra po
tențialului de atac și apărare 
al echipei țării noastre care 
trebuie să se bizuie acum doar 
pe Ștefania Giurea, celelalte 
două jucătoare înalte — Gheor- 
ghița Bolovan și Camelia Tă- 
năsescu — neavind încă expe
riența întrecerilor internațio
nale.

în aceste condiții nefavora
bile, formația română a avut 
totuși o evoluție bună în prima 
repriză cînd a făcut față în 
bună măsură redutabilei selec
ționate a Bulgariei, marea fa
vorită a competiției. Dar în re
priza secundă (din min. 24) a 
devenit indisponibilă și Giurea 
(accidentată), astfel că sporti
vele bulgare s-au putut de
tașa. Scor final Bulgaria A — 
România 88—57 (46—40). Au 
înscris : Duțu 14, Gugiu 11, 
Portik 10, Giurea 9, Simiones- 
cu 3, Mihalik 2, Pîrșu 8 pen
tru România, respectiv Gol- 
eeva 15, Metodieva 9, Maka- 
veeva 9, Mihailova 1, Kole- 
darova 2, Bogdanova 24, Pe
tova 1, Andreeva 5, Duțova 15, 
Zefirova 7. în deschidere, 
Iugoslavia—Bulgaria B 91—66 
(43—36).

Paul IOVAN

C. M. DE TENIS 
DE MASĂ

Campionatele mondiale de 
tenis de masă se vor desfă
șura anul viitor între 26 mar
tie și 5 aprilie în orașul Bir
mingham (Anglia) și vor reuni 
jucători și jucătoare din 26 de 
țări — se anunță de la Co
mitetul de organizare a com
petiției, din Londra.

să. Abia în ultimele minute 
gazdele reușesc să puncteze 
(min. 72 — Dupuy, l.p., și min. 
75, Joandet, încercare), dar vic
toria a rămas de partea Gri vi
ței Roșii : 9—7 (9—0).

în ultimul meci al turneului, 
formația bucureșteană evoluea
ză duminică. în compania e- 
chipei St. MAdard, dirr prima 
divizie.

PRIMEAZĂ INTERESELE COMERCIALE ?
Ca in fiecare an, iarna în

cepe cu caruselul „circului 
alb', cu avalanșa de între
ceri pe schiuri, sub diverse 
nume, dotate cu o mare va
rietate de trofee, amețind 
pînă și pe cunoscători.

Calendarul Federației in
ternaționale de schi, după 
ce a fost (îndelung) discu
tat și aproba-t, prevede pen
tru sezonul in curs 300 de 
concursuri internaționale de 
schi alpin cu 853 de probe 
(82 de coboriri, 202 slalo
muri și 198 de slalomuri 
uriașe pentru bărbați, pre
cum și, respectiv, 60, 149 și 
162 pentru femei) și 137 de 
concursuri de schi 
nordic, cuprinzind 11 1
422 de probe : 184 
alergări de fond 
pentru bărbați și 
133 pentru femei, 
79 întreceri de sărituri și 
26 pentru combinata nor
dică.

Programul alpin a început 
la 24 noiembrie, la Oberta- 
uem, in Austria, și se va 
termina la 4 august, la 
Portillo, in Chile. Programul 
nordic a început la 17 sep
tembrie, la Sofia, in Bul
garia, printr-un concurs in
ternațional de sărituri de la 
trambulina de 70 m (din 
masă plastică) și se va în
cheia la 29 mai 1977, la 
Heiligenblut, in Austria, cu 
o cursă de 20 km fond pen
tru seniori. La acestea se 
adaugă întrecerile de biat
lon. Se ajunge astfel la 
un total de peste 1 300 de 
competiții internaționale în 
circa 6 luni de activitate, 
ceea ce poate da, fără în
doială, o idee despre vasta 
muncă de organizare pe care 
o presupune.

PE SCURT
BOX • Fostul șalanger la titlul 

mondial profesionist al categoriei 
mijlocii, americanul de culoare 
Benny Briscoe l-a întîlnit, la 
Nisa, pe compatriotul său Willy 
Warren. Meciul s-a încheiat cu o 
decizie de egalitate. Emile Grif
fith, fostul campion mondial pro
fesionist la categoria mijlo-cie, în 
vîrstă de 38 de ani, continuă cu 
succes activitatea competițională. 
într-un meci disputat la Ham
burg, el l-a învins prin abandon, 
în repriza a 9-a, pe pugilistul 
vest-german Frank Reiche.

RUGBY • Rezultatele înregis
trate în etapa a 9-a a campiona
tului de rugby al Franței : Agen
— Deaumont 64—0 ; So lies — Per
pignan 12—12 ; Beriers — Cahors 
42—0 ; Carcasonne — Bugles 12—0; 
Brives — Lourdes 18—3 ; Bayonne
— St. Jean de Luz 6—4 ; Albi — 
Orthez 10—6 ; P.U.c. — St. Cler
mont 19—10 ; Auch — Mauleon 
16—7.

ȘAH • După trei runde în 
campionatul mondial pentru ju
niori, care se desfășoară în ora
șul olandez Groningen, conduc 
Rogers (Australia) și Wong (Ja
maica). cu cîte 3 puncte, urmați 
de Kouatly (Liban) — 2V2 p, Vla
dimirov (U.R.S.S.) și Petursson 
(Islanda) — 2 p (1). Șahistul ro
mân Ovidiu Foișor, care l-a în
vins pe Kokkinos (Grecia) și a 
întrerupt cu Binham (Finlanda), 
totalizează 1 punct. El a pierdut 
întrerupta cu Grinberg din prima 
rundă. • A 44-a ediție a campio
natului U.R.S.S. s-a încheiat la 
Moscova cu victoria lui Anatoli 
Karpov, care cucerește pentru 
prima oară titlul de campion 
unional. Deținătorul titlului mon
dial a totalizat 12 puncte (din 
17), fiind urmat în clasament de 
Balanov li p, Petrosian și 
Polugaevski — 10’/2 p. Dorfman
— 9’/2 P, Smîslov și Tal — 9 p. 
Gheller, Romanișin și Sveșnikov
— 8‘/a p.

TENIS • Intre 17 și 22 ianuarie 
se va desfășura în orașele Guada
lajara și Ciudad de Mexico o în- 
tîlnire pe echipe, cu participarea 
jucătorilor mexicani Raul Rami
rez, Marcelo Lara și a america
nilor Eddie Dibbs și Harold So
lomon. întîlnirea se va disputa 
după sistemul „Cupei Davis“.

1500 km ÎN
„TOUR DE LAVENIR"

Tradiționala competiție ci- 
clistă pentru amatori „Tour de 
l’Avenir” se va desfășura anul 
viitor, în Franța. între 13 și 
25 septembrie în 12 etape (cu 
o zi de repaus) însumînd circa 
1 500 kilometri. Startul se va 
da la Metz, iar sosirea se va 
face la Nancy, traseul urmînd 
principalele șosele din Lorena 
și Alsacia.

Există, desigur, o gradație 
a acestor întreceri interna
ționale, derivind din impor
tanța titlului ce se acordă, 
din tradiție, din subsidiile 
ce se obțin sub diverse for
me mai ales în competițiile 
ce se desfășoară sub egida 
Cupei Mondiale la schi al
pin. Firește, un schior nu 
participă la totalitatea com
petițiilor prevăzute în ca
lendar. Nici n-ar fi posi
bil, fie datorită distanței de 
parcurs între localitățile gaz
dă, fie datorită faptului că 
multe concursuri sînt pro
gramate la aceeași dată. 
Aici funcționează și o anu

mită concurență în
tre stațiunile de 
sporturi de iarnă 
din Alpi, care se 
zbat să obțină or
ganizarea unor con

cursuri, cu nume cît mai 
răsunătoare și cu efect pu
blicitar asupra clientelei po
tențiale de vilegiaturiști.

Oricum, numărul prea ma
re de starturi internaționale 
într-un sezon este epuizant 
pentru elita schiului. Se 
creează o anumită monoto
nie competițională, ca prim 
efect al frecvenței ; însuși 
publicul se rătăcește in acest 
stufăriș competițional, ne- 
maiputind grada importan
ța concursurilor. Și astfel, 
din păcate, pină și marile, 
adevăratele evenimente spor
tive sînt supuse unei ne
drepte operații de egalizare, 
fntîlnim întreceri sub titu
latura „Cupei Europei" care 
nu au, de fapt, nici o sem
nificație (ci dau doar sa
tisfacție hotelierilor din lo
calitățile organizatorice), în 
timp ce întreceri de valoare 
sînt trecute in anonimatul 
unor numiri globale.
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