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IERI A ÎNCEPUT LA SNAGOV PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ J

Sportu
iOSh ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

A

ANUL XXXIII

exemplar obiectivele stabilite prin documentele de partid !

Un aspect din sală, în timpul consfătuirii.Ieri a început, la Snagov, consfătuirea antrenorilor de la echipele divizionare A și B de fotbal. La deschiderea lucrărilor consfătuirii au participat tov. general-lo- cotenent Marin Dragnea, președintele C.N.E.F.S., Ștefan Covaci, vicepreședinte al F.R. Fotbal și antrenor al echipelor reprezentative, 
Florea Tănăsescu, secretar F.R.F., activiști ai forului de cialitate.Deschizind consfătuirea tov. 
fan Covaci a arătat care sînt purile ei, insistînd asupra necesității ca participarea la lucrări să fie activă și constructivă. Vorbitorul a amintit sarcinile importante care revin antrenorilor în noul sezon, sarcini care nu pot fi îndeplinite decit printr-o îmbunătățire substanțială a calității muncii. a mentalității și comportării.Primul punct din programul zilei de ieri l-a constituit analiza turului carrțpionatului Diviziei A. Referatul, prezentat de antrenorul 
Nicolae Petrescu, a caracterizat ca necorespunzător nivelul general al

al spe-
Ște- sco-

întrecerii în cea mai importantă competiție a țării, pe perioada turului, și a insistat asupra cauzelor care au generat factura slabă a jocului.Analiza Diviziei B a prilejuit, negative - antrenorul federal C. Cernăianu.După amiază, programul consfătuirii a început prin comunicările privind activitatea antrenorilor sub aspectul obligațiilor și drepturilor, al muncii lor în cadrul colegiilor județene, al clarificării situației lor la cluburile și asociațiile unde lucrează. Prezentarea a fost făcută de antrenorul federal Octavian 
Popescu, secretarul Colegiului central al antrenorilor.Următorul punct la ordinea de zi a fost dedicat discuțiilor la cele două analize — ale Diviziilor A și B — prezentate în cursul dimineții de către Colegiul central al antrenorilor. Au vorbit antrenorii echipelor care au participat la cupele europene, o Serie de alți an-

turului campionatului — care, în linii mari de asemenea, constatări • a fost prezentată de C. ~

Analiza prezentată de Colegiul central al antrenorilor

Principalele aspecte negative

trenori din Divizia A, precum și antrenori din Divizia B (in special cei ai echipelor fruntașe sau ai celor de pe ultimele locuri). Ei s-au referit, în luările la cuvînt, la problemele de stringentă actualitate ale activității fotbalistice, la partidele din cupele europene și învățămintele lor, la cele privind munca de instruire din cluburile și asociațiile lor și au făcut referiri la măsurile pe care le socotesc necesare pentru îmbunătățirea muncii. Au luat, în ordine, cuvîntul C. Manolache (U.T.A.), I. Zaharia (C.S.U. Galați), I. Nun- weiller (Dinamo București), C. Radulescu (Politehnica Timișoara), N. Proca (C.S. Tirgoviște), Gh. Staicu (Olimpia Satu Mare), Tr. Ivănescu (Steagul roșu), D. Borcău (Aurul Brad). P. Gavrilă (Voința București), Șt. Roman (Chimica Țîrnăveni), M. Alexandru (Flacă- ra-Automecanica Moreni). Șt. Oni- sie (F.C.M. Giurgiu) și I. Ionescu (C.F.R. Timișoara).Consfătuirea continuă astăzi de dimineață cînd Ștefan Covaci va vorbi despre „Caracteristicile esen
țiale ale jocului", referat care va fi urmat de discuții. După amiază, antrenorul Angelo Niculescu va dezvolta subiectul „Organizarea jo
cului in cadrul concepției moder
ne" iar dr. D. Tomescu, medicul echipei naționale, va prezenta referatul „Probele funcționale și ro
lul lor in dezvoltarea efortului".

în toate documentele de partid din ultimii ani privind dezvoltarea continuă a mișcării sportive, a fost subliniată în mod deosebit sarcina 
perfecționării conducerii și organizării intregii activități din acest domeniu, precizîndu-se roiul care revine Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport — organ central, cu autoritate deplină, care răspunde de 
înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului in legătură cu educa
ția fizică și sportul — precum și atribuțiile, tot mai însemnate, pe care 
le au în această direcție o serie 
de organe și 
obștești.Se poate multe dintre mișcarea sportivă au la bază tocmai înțelegerea deplină a sarcini
lor încredințate de partid tuturor 
acestor factori, colaborarea lor activă, tot mai eficientă, după cum unele nereușite se explică și prin contribuția redusă, sub posibilități și cerințe, a unor_ organe și organizații locale cu ‘atribuții în domeniul educației fizice și sportului.

îndeplinirea Programului de dez
voltare generală a mișcării spor
tive pînă în 1980 aprobat recent de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cere ca și în această di
recție să se realizeze o substan
țială îmbunătățire a muncii — la toate nivelurile, o concentrare permanentă a eforturilor și a întregului potențial menit să asigure sportului românesc noi cote de înflorire. avînt și afirmare. Fără îndoială, principiile și răspunderile stabilite prin documentele de partid trebuie să direcționeze, în continuare, toate domeniile activității sportive, așa cum rezultă, de altfel, și din întregul conținut al Programului — în dezvoltarea 
largă a sportului de masă și de 
performanță, în pregătirea și per-

organizații de stat șiafirma că cele mai succesele obținute de
fecționarea cadrelor, în întărirea 
și folosirea judicioasă a bazei 
materiale și, prin tot ceea ce se 
întreprinde și se realizează, la 
educarea sportivilor, a cadrelor 
tehnice, în spiritul dragostei față 
de muncă, al tuturor normelor eti
cii și echității. O abordare a complexelor sarcini și obiective care revin organelor sportive și celorlalți factori cu atribuții prezintă, firește, multe dificultăți, astfel incit, în acest număr ne propunem să insistăm doar asupra marilor răspunderi, stabilite prin prevederile Programului, PENTRU CU
PRINDEREA ÎNTREGULUI TINE
RET IN PRACTICAREA EXER- 
CITIILOR FIZICE, SPORTULUI 
ȘI TURISMULUI, ÎN VEDEREA 
DEZVOLTĂRII UNEI ACTIVI
TĂȚI SPORTIVE CU ADEVĂRAT 
DE MASA, care să cuprindă cele 
mai largi categorii de cetățeni.

RĂSPUNDERI IMPORTANTE

ÎN DEZVOLTAREA EDUCA-

ȚiES FIZICENe vom referi, în primul rînd, la atribuțiile privind dezvoltarea 
EDUCAȚIEI FIZICE,

în desfășurarea turului
Diviziei A

La sfirșitul acestei săptămini

36% din jocurile Diviziei A, cotate ca satisfă- 
Efi căci ta tea atacurilor, în regres față de ediția 
• Cum sînt introduse elementele moderne de

0 Numai 
cătoare 0 
precedentă
joc? 0 Munca de instruire, la parametri încă nesatisfăcători 

0 Direcțiile prioritare ale pregătirii
Unul din punctele cele mai importante de pe ordinea de zi a con

sfătuirii de ieri l-a constituit analiza desfășurării turului Diviziei A, re
levarea aspectelor negative cele mai pregnante care au dus la nivelul 
valoric scăzut al întrecerilor!

In rindurile de mai jos, prezentăm, sintetic, unele din problemele 
cuprinse in referatul prezentat și supuse discuției antrenorilor.Deși înaintea campionatului actual Colegiul central al antrenorilor a făcut o serie de recomandări tehnice, ciclu de eficiente progres tactic și mente ale jocului modern, menite a fi reliefate și în jocul echipelor noastre, rezultatele sînt nesatisfăcătoare.• Nivelul general al campionatului (Divizia A) este încă scăzut. Din totalul meciurilor, foarte puține au fost cotate de observatorii federali ca satisfăcătoare. Din a- cest punct de vedere, se constată un regres cu 10% chiar față de turul ediției precedente. Scăderea calității jocurilor s-a reflectat și în scăderea numărului de 
spectatori la meciurile Diviziei A :1 832 700 în acest tur, față de2 019 500 în toamna trecută.

stabilind o structură de antrenament, cu mijloace pentru a se obține un în randamentul fizic și s-au precizat cele 5 ele-

Azi a apărut

„ALMANAHUL
SPORTUL 77“

O lectură
interesantă

și atractivă pentru
toți iubitorii

sportului
Din sumar :
NADIA - Everes- 

tul a doua oară; Un 
amplu comentariu 
despre Jocurile O- 
limpice de vară de 
la Montreal ; Inns
bruck sau Olimpiada 
orgoliului ; Amintirile 
și speranțele „tricolo
rilor"; Viața neștiu
tă a finalelor de box; 
poezii, schițe umoris
tice, caricaturi, cu
vinte încrucișate și 
statistica integrală a 
tuturor marilor între
ceri sportive ale 
nului 1976.

208 pagini, în 
lori, 15 lei.

a-

cu-

jocurilor — și în ansamblu —• Valoarea a competiției dată de modul cum se cultivă 5 principii ale fotbalului modern, cum se văd ele în evoluția echi
pelor. Nota medie dată de obser
vatorii federali pentru felul cum 
aceste principii au apărut în teren 
este de numai 6,33 ceea ce dovedește că antrenorii și jucătorii n-au avut perseverență și n-au găsit soluții reale pentru a le transpune în viață. De altfel și alte elemente ale jocului ilustrează starea de lucruri nesatisfăcătoare în ceea ce privește nivelul tehnic : 
numărul golurilor (415) dovedește 
o stagnare față de ediția ante
rioară (418) ; numărul șuturilor la 
poartă a scăzut Ia 4050 față de 
4255 în turul anterior. Precizia șu-

deci este cele

(Continuare in pag. a 3-a)

SE REIA CAMPIONATUL
DIVIZIEI A LA HOCHEI
• Datele
pregătirile

definitive
lotului

Echipa

ale celor trei
reprezentativ •
R. D. GermaneLuînd în discuție, ieri seara, felul în care se desfășoară pregătirile echipelor noastre fruntașe în vederea reluării jocurilor din cadrul primei serii a Diviziei A la hochei, Biroul federal a analizat, în paralel, și perspectivele începerii activității lotului reprezentativ, precum și posibilitățile de verificare a acestui lot în meciuri cu adversari dificili, la nivelul cerințelor grupei A a C.M., unde va fi prezentă anul acesta, pentru prima oară, formația țării noastre.în acest sens, s-a stabilit ca în luna ianuarie să se desfășoare trei din cele patru tururi ale campionatului Diviziei A, într-un program „non-stop“, pe patinoarul „23 August", din

tururi din
Programul

evoluează

luna ianuarie • încep
jocurilor de verificare

la București
în 

vor
Capitală. întrecerile încep 
ziua de 9 ianuarie și se 
încheia pe data de 21 ianuarie. 
In acest interval de timp, sînt 
programate, de pildă, trei con
fruntări de vîrf între formați
ile Steaua și Dinamo (la 12, 16 
și 21 ianuarie).Astfel s-a creat posibilitatea ca o combinată ' Steaua namo să ia parte în slovacia la Spartachiada 
telor Prietene (12—15 
rie), după care echipa reprezen
tativă va juca, la București, cu 
formația R.D. Germane (19 și 20 februarie) și va participa la 
un turneu internațional la 
Budapesta (23—26 februarie), alături de reprezentativele R.D. Germane, Iugoslaviei și Ungariei.

__________ VERIGA 
FUNDAMENTALA A MIȘCĂRII 
SPORTIVE, COMPONENTA 
SEP ARABILA A EDUCAȚIEI 
MUNISTE, căreia Programul acordă un loc important în gurarea dezvoltării calităților ce, morale și. de voință ale tineretului, în menținerea sănătății poporului, formarea și perfecționarea deprinderilor de practicare sistematică a exercițiilor fizice și spartului, în vederea sporirii capacității de muncă și oreație, dezvoltării multilaterale a .personalității umane.în baza cadrului general de conducere și organizare a întregii activități sportive, pe care l-am amintit la începutul acestor rîn- duri, pentru îndeplinirea exempla
ră a direcțiilor și obiectivelor sta
bilite în Program, sînt precizate măsurile practice de acțiune pe care trebuie să le întreprindă Ministerul Educației șl Invățămîntu- lui — CARE RĂSPUNDE DE 
BUNA ORGANIZARE ȘI CREȘ
TERE A EFICIENTEI PROCESU
LUI DE EDUCAȚIE FIZICA DIN 
ÎNVAȚAMÎNTUL DE TOATE 
GRADELE — inspectoratele școlare județene, conducerile unităților de învățământ, catedrele de educație

fizică, precum și organizațiile de tineret. La același capitol sînt înscrise prevederi referitoare la contribuția pe oare sînt chemate să
CONTRIBUȚII ACTIVE

o aducă Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, alte departamente, organe și organizații de stat și obștești.
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE M Aimportant al tuturor fac- cu atribuții în mișcarea este reliefat, de aseme-Rolul tarilor sportivă nea, în stabilirea răspunderilor privind DEZVOLTAREA SPORTU
LUI DE MASA, ACTIVITATE

Semifinalele cupelor europene

CARE VA TREBUI SA SE SITU
EZE PE PRIMUL PLAN in preocupările Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, U-

(Continuare in pag. a 3-a)

— Di-Ceho-
Arma- 

februa-

TITLUL CUCERIT LA BUCUREȘTI"
afirmă antrenorul federal Nicolae NEDEF

INTENSE PREGĂTIRI ALE ECHIPELOR DE VOLEITimpul care s-a scurs de Ia calificarea formațiilor noastre de volei în semifinalele celor mai prestigioase competiții europene rezervate echipelor de club — 
Cupa campionilor europeni și 
Cupa cupelor — a însemnat, totodată, și o perioadă de lucru intens, avînd, deocamdată, ca scop promovarea între cele mai bune patru echipe de pe continent....Sala clubului Dinamo. Aici și-au stabilit tabăra de pregătire, cum e și firesc, formațiile noastre campioane — Dinamo. După succesul realizat în fața deținătorilor titlului, voleibaliștii la Dukla Liberec, jucătorii trenați de George Eremia continuat pregătirile cu un lum crescut de muncă. „Sîntem 
conștienți de faptul că nu am 
încheiat cursa odată cu depăși
rea valoroșilor sportivi ceho
slovaci — ne spunea interlocutorul nostru — aceasta continu
ing Ia un nivel superior, viitoa
rea adversară, echipa S.C. Leip
zig, fiind reprezentanta unui vo
lei cu un palmares bogat. Băieții 
au înțeles acest lucru și au răs
puns integral și cu dăruire Ia 
solicitările noastre, muncind con
știincios, așa cum, de altfel, o 
fac întotdeauna". Schreiber, Oros, Udișteanu, Păușescu, Dumănoiu, Tutovan, adică aceia a căror contribuție a fost hotărîtoare la atîtea victorii dinamoviste, alcătuiesc un sextet cu o valoare recunoscută care și-a probat calitățile în diverse mdmente dificile, lor adăugîndu-li-se și ceilalți componenți ai lotului, a căror aport nu trebuie neglijat. Temele de antrenament, urmărind

Echipa României, campioană mondială universitară, se prezintă — între 9 și 16 ianuarie — la startul unei noi ediții a acestei întreceri pentru a-și apăra titlul. Handbaliștii noștri s-au pregătit sub conducerea unor cunoscut i tehnicieni : Nicolae Nedef, antrenor federal, și Eugen Trofin. Ei se află acum într-un turneu în R. D. Germană, după care vor pleca în localitatea Tarnow din Polonia, unde var lua startul în C.M. universitar. Echipele sini împărțite în două grupe: U.R.S.S.. Iugo
slavia, Algeria, Ungaria și Bulgaria (grupa A) — la Plock și Bialystok ; ROMANIA, Japonia, Tuni
sia, Belgia și Polonia (grupa B) — la Tarnow.Simpla parcurgere a listei competitoarelor ne arată că principalele forțe ale handbalului mondial se vor afla la startul acestei întreceri tradiționale. Pentru a afla amănunte privind lotul, pregătirea efectuată și veleitățile echipei u- niversitare a României ne-am a- dresat antrenorului federal LAE NEDEF.

- In primul rînd, vă rugăm 
să prezentați cititorilor noștri 
lotul care va participa la C.M. 
universitar.— El este format din 15 jucători : Ștefan Orban și Marian Va-

NICO-

Ieri dimineață, voleibaliștii 
de la Dinamo au efectuat 
un nou antrenament în ve
derea partidei de duminică 

cu S.C. LeipzigFoto : V. BAGEAC
un program bine stabilit, sînt exersate de nenumărate ori, pînă la stăpînirea lor perfectă, astfel ca în ziua meciurilor echipa să se prezinte cît mai bine. Cornel Oros, desemnat cel mai bun voleibalist al anului, ne spunea la capătul unui antrenament: „A- 
tuul nostru este forța de atac,

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

silache — portari, Cezar Drăgăni
ță, Ștefan Deacu, Werner Stockl, 
Iosif Boroș, Mircea Grabovschi, 
Mihai Mironiuc, Alexandru Folc- 
ker, Radu Voina, Mircea Ștef, Ma
tei Paul, Grișa Cheli, Constantin 
Tudosie și Ion Tase. Față de lotul care a participat la turneul Tbilisi sînt patru Vasilache, Tudosie,

— Apropo de 
ați răspuns, în

de la noi : Ștef.
cum

jucători Cheli și 
Tbilisi : 
pregătire, ne

mulțumirilor privind nu numai 
rezultatele, ci și evoluția echi
pei în acea întrecere ?— Firește, am mărit volumul și intensitatea pregătirilor și — mai ales — ne-am axat pe eliminarea carențelor semnalate cu prilejul acelei competiții de verificare. Astfel, s-a insistat pe mărimea mobilității în apărare, pe creșterea siguranței in manevrarea mingii, perfecționarea aruncărilor în condiție de luptă cu adversar, pe ridicarea pregătirii fizice și pe omogenizarea echipei, ținind seama că jucătorii vin din mai multe echipe.

— Care este programul echi
pei ?— După turneul la care am participat de Anul Nou la Berlin, e- chipa se află acum la Magdeburg și va pleca, apoi, la Schwerin pentru două jocuri de pregătire cu formații de club din R. D. Germa-

nă. La 7 ianuarie vom ajunge la Tarnow, iar la 10 ianuarie intrăm în focul noii bătălii.
— Cu ce gînduri abordați a- 

cest nou examen ?— Dorim să ne păstrăm titlul cucerit la București. Desigur, va fi foarte greu. în grupă vom juca — practic — o adevărată... finală, cu echipa Poloniei, deosebit de puternică șl care beneficiază și de avantajul terenului propriu. Dar șl pentru adversarii noștri va fi la fel de greu. Eu sper in tradiționala reunire de forțe a sportivilor noș-

120 DE BOBERI DIN 12 ȚARI LA C.E. DE LA SINAIA
Azi și mîine boberii noștri concurează la Igls (Austria)

unul dintre ceițării noastre din acest anPentru sportivii principalul examen vor fi Campionatele europene de seniori, organizate pentru prima dată în țara noastră, pe pista de la Sinaia, în zilele de februarie pentru bob-2, februarie pentru bob-4. în acest scop, moderna pîirtie (inaugurată anul trecut, cu ocazia campionatului european de tineret) a început să fie înghețată pe întreaga ei lungime (1 500 m, 13 viraje). Lucrările de înghețare urmează să fie încheiate la

19 și 2026—27betonată

ianuarie. va face Inaugurarea pistei cu prilejul con- de să- (29—30
15 se cursului internațional niuțe „Cupa Bucegi" ianuarie).Referitor la campionatele europene, trebuie menționat că la au confirmat par- de boberi din 12 care Anglia, Autoare reintră în
F.R. Schi-bob ticiparea 120 țări, printre stria, Belgia circuitul competițional după o absență - - - - -Germană, veția, Italia.îndelungată), R. D. R. F. Germania, El-

deîn continuarea activității pregătire și verificare în vederea marilor competiții internaționale ale sezonului, boberii români concurează azi și mîine în Austria, pe pîrtia olimpică de la Igls, în cadrul concursului internațional „Cupa națiunilor" rezervat echipajelor de 4 persoane. Echipajele românești sînt formate din Dragoș Panaitescu-Alexan- 
dru Mitrofan-Paul Neagu-Gheor- 
ghe Lixandru, respectiv Mihai 
Secui-Marin Streață-Dumitru 
Pascu-Mihai Nicolau.

Cezar Drăgăniță, 
mai eficienți jucători ai repre
zentativei noastre universitare.tri înaintea examenelor grele. în puterea lor de luptă, în dorința de confirmare a unei valori care se cere mereu... confirmată. Și mat sperăm că din îmbinarea experienței unor jucători cu mai vechi state de serviciu cu dorința de titularizare a altora mai tineri să rezulte un joc viguros, dar și valoros pe plan tehnico-tactic.

— Vă dorim mult succes !
Hristoche NAUM



(Dinamo Bucu-

5.3.4.

(Dihamo Bucu- Draica (Șc. sp.
Boțilă (C.S.O. Păun (Dinamo Constantin Ale- 8. Gheorghe7. Ștefan9. la Sos (Mu-București),8. Cristian Gațu, Stockl (toți de 10. Rozalia

Birtalan (Steaua), 5. Penu (Dinarno Bucu-
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MULTĂ ORDINE
DISCIPLINAeducației.o școală □

CU EDUCAȚIA știu cit de impor-
SPRE ADEVĂRATA

INDISCIPLINA - SANCȚIONATĂ PROMPT

60 DE
A

I

o opțiune fulgerătoare, cînd trebuie să aleagă

mai face parte din lotul 
ultimă instanță, federația)

ecoul dorit. Ceilalți mem- 
trece cu vederea nici cea

ringului,scrima pumnilor înmănu-

doar fetele noastre"
una dintre proiectante..,

Viorel TONCEANU

SPORTIVI
ROMANI

Al

DE

1976
STABILIȚI 
FEDERAȚIILE 

SPECIALITATE
HANDBAL

1. GHITA LICU (Dinarno București). 2. Radu Voina (Steaua), 3. Magda Mikloș (Voința Odorheiul Secuiesc), 4. Ștefan Cornel rești). 6. _Doina Furcoi (Universitatea Orban, Werner Steaua), reșul Tg. Mureș).

LICU2. Radu Magda

HOCHEI

1. EDUARD PANA București). 2. Doru (Dinarno București), rian Netedu (Steaua), rian Costea (Dinarno rești), 5. Dezideriu (Steaua). 6. Ion Ioniță 7. Elod Antal (S.C. Miercurea Ciuc), 8. Dumitru Axinte (Dinamo București), 9. Ion Gheorghiu (Steaua). 10. Vasile Hu- tanu.

(Dinarno Tureanu Vale- Ma- Bucu- Varga (Steaua).

1. MIHALACHE TOMA. 2. Cornel Roman, 3. Marcel Nuțu, 4. Iacob Codreanu (toți de la Dinarno București). 5. Ioszef Pal (Constructorul M. Ciuc), 6. Ștefan Pop (Dinamo Brașov),7. Loghin Lazăr (Rapid Arad),8. Cristinel Coteanu (Șc. sp. Unirea Iași). 9. Marian Ciochir (Șc. sp. nr. 1 București), 10. Mircea Frățică (Dinarno București).
LUPTE GRECO-ROMANE

ȘTEFAN RUSU (Steaua),2. Gheorghe Berceanu (Steaua).3. Nicu Gingă j.rești), 4. Roman Codreanu (C.S. Arad). 5. Mihai .............  ~Pitești). 6. Ion București), 7. xandru (Steaua),Ciobotaru (Dinarno București), 9. Ion Enache rești), 10. Ion' Constanta).
LIBERE

1. LADISLAU SIMON (Mureșul Tg. Mureș), 2. Stelian Morcov (Dinarno Brașov), Marin Pîrcălabu (Steaua), Petre Coman (Steaua), gel Anghel (Steaua), 6. Vasile Iorga (Progresul Brăila), 7. Ludovic Sandor (Steaua). 8. Valentin Mihăilă (C.F.JR. Timișoara), 9. Gheorghe Reșovan (C.S.M. Reșița), 10. Tibcriu Se- regeli (Steaua).

FESTIVALUL
SPORTURILOR 

DE IARNĂ PENTRU 
PIONIERI

C> omponentă < 
.a tineretului,

> omponentă a procesului de educare comunistă 
i, a maselor largi de oameni ai 

activitatea de educație fizică și sport 
Programul de dezvoltare a mișcării spor- 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
importante răspunderi în formarea tine- 
a omului nou constructor al sociaiismu-

muncii, 
a primit prin 
live, aprobat 
P.C.R., noi și 
rei generații, 
lui. D’e aceea, firește, perfecționarea muncii politice 
și cultural-educative, a propagandei sportive, se în
scrie ca un obiectiv fundamental în întreaga activi
tate a organelor sportive, a tuturor factorilor cu atri
buții în acest domeniu. Activitatea ideologică politico- 
educativă și de propagandă sportivă, care se va des
fășura sub îndrumarea și conducerea directă a orga
nelor și organizațiilor de partid, avînd la bază con
cepția revoluționară despre lume și viață a Partidu
lui Comunist Român, sintetizată în Programul adop
tat de Congresul al Xl-lea al P.C.R., trebuie să asi
gure, la toate nivelurile, ÎMBINAREA ARMONIOASA 
A EDUCAȚIEI CULTURAL POLITICE --------------

FIZICA. In toate cluburile, asociațiile sportive și secțiile 
de performanță, unitățile sportive școlare, precum și 
la loturile reprezentative vor fi elaborate programe 
cuprinzînd acțiuni concrete, forme și metode eficiente 
de educație comunistă, la realizarea cărora să fie 
antrenate în mai mare măsură organizațiile sindicale, 
U.T.C., Asociațiile studențești, conducerile organizați
ilor sportive. Un loc important în activitatea politico, 
educativă îl va avea, în continuare, promovarea, însu
șirea și respectarea principiilor și normelor eticii și e- 
chității socialiste, ale muncii și vieții comuniștilor. Tre
buie făcut totul pentru ca sportivii patriei noastre să 
reprezinte, în toate împrejurările, UN MODEL DE 
MUNCĂ Șl VIAȚA PENTRU ÎNTREGUL TINERET, atit 
în confruntările sportive interne cît și în cele interna
ționale, să reprezinte cu demnitate culorile patriei și 
să contribuie cu toată ființa sa la creșterea prestigiu
lui României in lume. Cu alte cuvinte, sportul să de
vină pretutindeni

Da, toți cei ce lucrează in în
treprindere țin la echipa lor de 
handbal, le iubesc pe tinerele spor
tive tocmai pentru că sînt exem
ple de hărnicie în muncă și serio
zitate pe terenul de sport și in 
viață. Cînd am vizitat întreprinde
rea, specialistele de aici, asistate 
de președintele asociației și de re
prezentantul sindicatului, proiectau 
un echipament nou pentru handba
liste. „Sînt, ne-a spus

SI
9

ÎMPLINIRE a sportivului
DE PERFORMANȚĂ■am obișnuit, ani de zile, să-l vedem încrincenindu-se în cel mai așteptat și cel mai disputat meci al boxului românesc. Tradiția în- tilnirilor lor — mult comentate, a- desea mult controversate — a creat, ca și în alte cazuri similare, o imagine unilaterală despre sportivi fruntași ai țării noastre. Puțini sînt cei ce și-i închipuie pe Calistrat Cuțov și Paul Dobrescu altfel decît între corzile făcind de ce. astăzi, vă propunem imagine — instructivă și pilduitoare — reprezentîndu-i în altă ipostază umană, socială și profesională pe cei doi vestiți pu- giliști dinamoviști.

Pentru cel ce ș.__...____ _____tantă este relația învățătură-sport, pentru cei ce cred in profilul moral al sportivului de performanță, pentru cei ce înțeleg că viața în sport nu poate fi — și nici nu trebuie — ruptă de contextul vieții în societate, pentru toți aceștia nu mai e nevoie de nici un efort de imaginație în conceperea tablourilor ce urmează.La sediul Școlii generale nr. 19 din București, in mijlocul elevilor de clasa a 7-a, Calistrat Cuțov încearcă să obțină autoritatea necesară conducerii unei lecții. Copiii îl cunosc ca sportiv și li se pare ciudat să-l vadă în postură de profesor. De fapt, student în anul II al Institutului de educație fizică și sport, Calistrat Cuțov trece aici un examen de practică pedagogică. După modul cum comandă și îndrumă perioada de încălzire și suita de exerciții de gimnastică. titularul catedrei, profesorul Valeriu Oros îl notează pe candidatul la dăscălie cu 10.în biblioteca Facultății de drept, pentru Paul Dobrescu nu mai e

vorba de ca atunci între un croșeu și un upercut. De data asta, student în anul 5 al facultății, el trebuie să mediteze îndelung la complexitatea și însemnătatea temei pe care o va aborda în lucrarea de examen de stat.încadrați în asemenea imagini, sportivii fruntași ai țării capătă mai multă lumină. Ei se înscriu în marea armată a celor ce slujesc cu toate darurile tinereții lor nu numai în arena exercițiului fizic, ci și pe șantierele vaste ale vieții sociale.
Victor BANC1ULESCU

SUPORTUL MORAL 
AL VICTORIILOR

Așa cum am mai spus, ciclismul și-a propus să obțină in noul 
ciclu olimpic un salt valoric impresionant. El țintește un loc pe 
podium la J.O. ’80 in proba de 100 km contracronometru pe echipe, 
ceea ce obligă la parcurgerea clasicei distanțe cu o medie orară de 
peste 48 km ! Evident, pentru realizarea acestui deziderat, se impun 
— de-a lungul celor patru ani — un volum de muncă de mii de ore, 
o îmbunătățire a procesului instructiv-educativ, multă disciplină, 
ordine.

Tehnicienii au întocmit planul de activitate pe acești patru ani, 
l-au defalcat pe perioade, pe obiective intermediare, pe oameni. Și 
s-a pornit la drum „cu toate pînzele sus". Conducerea federației, con
știentă că acest dificil program nu poate fi realizat decît printr-o 
disciplină fermă, și-a propus să nu facă nici un rabat la acest capi
tol. Așa se face că încă din start au fost excluși din lot cinci tineri 
rutieri, pentru abateri de la normele fixate și însușite de toți cei 
care compun actualul lot.Marin Valentin (Dinarno), campion de seniori în acest an, deși 
mai are încă virsta junioratului, Valentin Georgescu' (Petrolul Plo
iești),, Wilhelm K.QyăPS (Viitorul timișoara), Constantin Ologu (Pe-,, 
trolul Ploiești) — pentru întîrzieri de la' pro gr arfe și $îetan Pintecan' 
(CIBO Brașov) — pentru fumat, nu vor 
național, urmînd ca cluburile lor (sau, în 
să ia măsurile disciplinare de rigoare.

Exemplul dat de F.R. Ciclism a avut 
bri ai lotului au înțeles clar că nu se va 
mai mică deviere de la normele de disciplină, că nu vor fi admiși 
în lot oameni care nu sînt hotărîți să muncească fără preget, să-și 
fructifice integral talentul. Surprinși de măsura luată (se credeau 
„senatori de drept", se și vedeau la J.O. — în orice condiții !), Marin 
Valentin îndeosebi, dar și ceilalți, au sesizat că s-a schimbat radical 
atitudinea federației față de abateri. Este posibil ca ei să fi înviat, 
din această tristă experiență și în viitor să se poată conta pe serio
zitatea lor, pe participarea lor necondiționată la realizarea planului 
de pregătire. Dar, mai întîi, trebuie s-o dovedească.

N. HRISTACHE

In sport, ca de altfel in orice 
alt domeniu, drumul spre reușită 
înseamnă muncă susținută, disci
plină și mai ales pasiune. Toate 
acestea ne-au fost confirmate, încă 
o dată, la Întreprinderea de con
fecții din Călărași, ascultind cu 
cită mândrie și dragoste ni se vor
bea despre echipa de handbal 
fete a „Confecției", care activează 
in Divizia B.

încercăm să aflăm cine sînt a- 
ceste fete și, mai ales, care este 
suportul pe care ele își clădesc 
victoriile. Au fost „descoperite", 
acum 8 ani, cînd erau eleve in 
clasa a V-a, de un inimos profesor 
de educație fizică, Ioniță Achim, 
de la Liceul agricol, care le-a a- 
dus la centrul de copii al A. S. 
„Confecția" călăuzindu-le pașii spre 
măiestrie, cu pricepere și răbdare. 
Tot el, după terminarea școlii, le-a 
îndrumat spre un rost in viață. 
Aproape toate sînt azi muncitoare 
confecționere la prestigioasa între
prindere de pe malul Borcei : Luciea Dorobanțu, Aurica Mănescu, Nicoleta Nițu. Georgeta Nuțu, Maria sJtoaotă» .Elena,, Mardșre...,„Desigur, fiecare succes înseamnă o mare^satisțacțle y ne șpțțnea 
prof:~ Ioniță Achim —'înseamnă satisfacția muncii depuse cu folos. Dacă aș fi întrebat care este „secretul" ascensiunii noastre, aș răspunde că, de la început, le-am e- ducat pe fete in ideea că o echipă înseamnă o familie și că pentru a reuși în sport, ca și în viată, principala condiție este munca".

Iată și ce ne spune Luciea Dorobanțu : „Cred că sudura formației, tenacitatea el se datoresc faptului că sîntem nu numai colege de echipă, ci și colege de muncă. Lucrăm în acord, ca toate celelalte muncitoare. Poate că și din această cauză ele țin atît de mult la noi, ne încurajează".

->
Continuăm să publicăm aspecte din activitatea federațiilor de specialitate, din preocupările 
tor, acum, la început de an, pentru îndeplinirea importantelor sarcini puse de partid in 
fața mișcării sportive.

TIRUL—IN PLIN SEZONLa F. R. Tir, în centrul preocupărilor stă activitatea de sală, organizarea unor mari competiții la probele de arme cu aer comprimat și pregătirile pentru participarea la „europene". Secretarul federației, GAVRILA BARANI, ne spunea, printre altele, că atit trăgătorii fruntași, vizați pentru loturile naționale, cît și antrenorii depun eforturi susținute în această perioadă pentru a asigura reprezentarea onorabilă a tirului românesc la C.E. de sală din Andorra (8—14 februarie). Cele două medalii de aur cucerite la ediția de anul trecut, la Paris, ne obligă la o comportare și mai bună.In zilele de 8 și 9 ianuarie va avea loc un concurs cu caracter republican dotat cu 
„Cupa primăverii", la care vor participa toți trăgătorii fruntași specialiști în probele de aer comprimat. Confruntarea cea mai impor
tantă va avea loc însă cu cîteva zile mai tirziu. la 21—23 ianuarie, cînd în marea sală de tir de la poligonul Dinarno din București vor fi programate campionatele naționale individuale și pe echipe pentru toate categoriile de trăgători (seniori și juniori) la arme cu aer, comprimat. Cele două mari competiții de sală sînt așteptate cu deosebit interes și pentru faptul că ele. vor constitui mele selecții pentru alcătuireacare vor evolua la campionatele europene.

zionar, vor evolua și la o serie de partide de verificare, printre care și unele internaționale, cu formații puternice, cum sînt cele ale Ungariei, R. D. Germane și Cehoslovaciei.în preocupările federației se mai află și pregătirile pentru noul an competițional : returul campionatului Diviziei A (începe la 19 februarie) și cea de a V-a ediție a „Cu
pei F.R.P."

PREOCUPĂRI PENTRU

dar, cîteva dintre acestea : „Atenția noastră 
se va îndrepta in acest an, in mod deosebit, 
spre selecționarea și creșterea a cit mai 
multor taiente din rîndurile juniorilor. In 
acest scop, in zilele vacanței de iarnă fede
rația noastră a organizat o tabără de pregă
tire pentru juniori la Cabana Voina, iar cu 
sprijinul C.C. al U.T.C., la Izvorul Mureșu
lui au fost chemate elementele depistate în 
urma amplei acțiuni de selecție întreprinsă, 
în toamna anului trecut, în întreaga țară. In 
ceea ce privește pregătirea atleților, vă in
formăm că zilele următoare seniorii vor par
ticipa la acțiunea de trecere a normelor 
control (n.n. următoarea acțiune de acest va avea loc la primăvară, în luna mai), va urmări cu precădere nivelul atins

definitiva propunerile noastre pentru regulament de transferări. în sfîrșit, —’-"ț a lunii ianuarie vom mem-
vom noul în prima săptămînă a lunii ianuarie stabili responsabilități pentru fiecare ______bru. al biroului federal în vederea desfășurării în cît mai bune condiții a competițiilor incluse în calendarul anului 1977".
SEMNE BUNE ANUL ARE.

DEPISTAREA
TINERE LA

UNOR TALENTE
MOTOCICLISMMotociclism. GEORGIUSecretarul F. R.MORMOCEA. ne declară :„In prima zi de muncă a noului an am avut o întîlnire cu membrii colegiului de antrenori, în cadrul căreia am completat lotu-

de fel Se în 
dezvoltarea pregătirii fizice generale a atle
ților fruntași.

Pe de altă parte, deoarece nu peste multă 
vreme va fi inaugurat sezonul 1977 al com
petițiilor pe teren acoperit, este firesc ca în 
aceste zile să ne ocupăm îndeaproape de or
ganizarea și de pregătirea concursurilor de 
sală, între care seria de campionate națio
nale și tradiționalele campionate internațio
nale dotate cu „Cupa de cristal". La capătul 
acestei activități, pe atleții noștri îi așteaptă

După felul ambițios la bacuri, canotorii par acesta în plutonul fruntaș al schitului mondial.
— Este o ambiție înscrisă și pe agenda de 

lucru a federației de specialitate ?— De bună seamă, ne-a răspuns GHEORGHE GIURCANEANU, secretarul F.R.C.Y. Prilejul de a reveni în elita schitului internațional îl vom avea — sperăm — în luna august, la Campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Pentru această mare întrecere am luat startul încă de pe acum — în pregătiri, firește — și se poate spune, dacă ați urmărit antrenamentele Ia bacuri, că „sem
ne bune

în care se pregătesc deciși să revină anul

Secretari de federații răspund anchetei noastre
ulti-Și loturilor

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU
C.E. DE JUNIORI LA POPICE

„Deși nu este anul „mondialelor", 1977 va 
constitui, totuși, pentru sportul popicelor din 
țara noastră, un an bogat în evenimente, 
atit pe plan intern cît și internațional" — 
ne spunea secretarul Federației române de 
popice, LADISLAU SZOCS.în prim-planul activității federației, acum, la început de an, stă pregătirea pentru cea mai importantă competiție a anului, campionatele europene de juniori (21—28 mai. la Zagreb). La toate cele patru ediții de pînă acum ale competiției juniorii noștri au avut o comportare remarcabilă, cîștigînd șapte , medalii de aur, ceea ce constituie o obligație și pentru C.E. ’77. Federația a luat măsuri din timp, loturile au fost completate încă în toamna anului trecut cu jucători și jucătoare care au avut o evoluție constant bună în competiții. Dintre cei trei campioni europeni de la Budapesta (1975) au mai rămas în lot Horia Ardac și Victor Miclea — campioni europeni la perechi. Componenții loturilor, pe lingă faptul că vor participa cu echipele lor la jocurile campionatului divi-

rile republicane de motocros și dirt-track cu elementele tinere și talentate, remarcate în campionatele din 1976. Totodată am stabilit programul unei tabere de pregătire comună a celor două loturi, avînd în vedere necesitatea remedierii carențelor manifestate de selecționabili. Tot în aceste prime zile ale anului 1977 vom controla și îndruma activitatea secțiilor Poiana Cîmpina, Locomotiva Ploiești, Flacăra-Automecanica Moreni, C. S. Brăila ș.a. Am în vedere și o serie de discuții cu conducerile secțiilor menționate vizînd posibilitățile de a atrage cît mai mulți tineri în activitatea sportului cu motor. La finele lunii vom convoca toți tehnicienii la o consfătuire cu tema : îmbunătățirea procesului, instruct iv-educativ și amplificarea preocupării pentru depistarea și pregătirea tinerilor motocicliști. Printre preocupările prioritare aș vrea să o menționez și pe aceea de a iniția. în colaborare cu organele sportive din județele Bistrița-Năsăud, Bacău și altele, acțiuni de natură să popularizeze sportul cu motor în aceste zone, unde moto- ciclismul

Campionatele europene de sală, de la San 
Sebastian (Spania).

In acest timp vom participa la ședințele 
de analiză ale activității din județe și vom 
acționa în mod hotărit pentru impulsionarea 
muncii în acele 
nu sînt încă la

secții în care rezultatele 
nivelul dorit".

ÎN MARCATAOINA, 
DEZVOLTARE

este mai puțin cunoscut".
ATLEȚII JUNIORIA

IN CENTRUL ATENȚIEIimportante stau în atenția activiș- de atletism. SecretarulSarcinitilor FederațieiF.R.A., VICTOR FIREA, ne prezintă, lapi-

CONSTANTIN OPRIȚESCU — secretar al Federației române de oină : „Din primele zile ale noului an, toți membrii biroului federației noastre sînt mobilizați pentru a lua parte la ședințele programate în mai multe județe, în care urmează să fie analizată activitatea desfășurată în anul care a trecut. Asemenea analize vor fi efectuate în județele Brașov, Constanța, Dîmbovița, Iași, Sibiu, Suceava, Tuicea, Teleorman ș.a. In prima ședință a biroului lărgit al federației urmează să definitivăm tematica pentru un nou ciclu de instruire a cadrelor tehnice (arbitri, instructori sportivi, antrenori), instruire care va avea loc pe grupe de județe.întrucît sportul nostru național se află într-o perioadă de revitalizare, înființîndu-se mereu noi și noi echipe, în foarte multe localități urbane și rurale ale țării, tot în prima ședință de birou federal vom aproba a- filierea acestor noi secții. Cu același prilej

Dezbaterile prilejuite, recent, de plenara C.J.E.F.S. Galați au reliefat, printre altele, faptul că în mai multe secții de performanță munca educativă în rîndurile sportivilor și cadrelor tehnice nu se desfășoară la nivelul cerințelor. La C.S.U. s-au constatat mai multe cazuri de indisciplină. La liceul nr. 4 relațiile de muncă dintre unele cadre didactice s-au dovedit necorespunzătoare. S-a apreciat, de asemenea, că lipsurile manifestate în fotbalul gălățean se datoresc, în primul rînd, unor serioase minusuri în activitatea educațională. întronarea unui climat mai serios de muncă este necesară și la Școala sportivă din Tecuci. Iată numai cîteva exemple care arată că forurile sportive și ceilalți factori cu atribuții din județul Galați trebuie să acționeze cu fermitate și exigență pentru ca în toate unitățile sportive să fie instaurată ordinea și disciplina. Aceasta va duce, fără îndoială, la îmbunătățirea performanțelor, dar înainte de toate la formarea unor tineri care să răspundă din toate punctele de vedere cerințelor de conduită cetățenească și sportivă.

La întreceri au luat parte 
patinatori și hocheiști din 12 

județe-Tradiționalul festival al sporturilor de. iarnă (patinaj și hochei) dotat cu „Cupa 30 Decembrie", organizat în cîteva localități din județul Harghita de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, in colaborare cu Ministerul Educației- și In- vățămîntulul si Național pentru Fizică șl Sport, s-a bucurat i1 la această ediție de un fru- '[ mos succes. !>Formațiile de hochei au i luat parte, inițial, la un turneu pe grupe. In grupa I, ■[ la Ciumani. s-au întrecut e- Ți chipele județelor Suceava, Harghita, municipiului Bucu- [ i rești și corn. Ciumani, în <[ grupa a Il-a. la Mădăraș, [ i formațiile județelor Galați, ij Covasna și comunelor Dă- ] i nești și Mădăraș. Cîștigătoa- i[ rele grupelor, echipele ju- ]> dețelor Galați și Harghita, s-au întîlnit în finala com- ]] petiției, desfășurată pe pa- 11 tinoarul artificial din Mier- curea Ciuc. Au învins mi- ! [ cii hocheiști gălățeni cu 11 4—1 (1—1, 2—0, 1—0). Cla- !' sament general : 1. Galați, 2. Harghita, 3. București.Iată și pionierii clasați pe primele locuri în concursul de patinai
Cat. 6—10 ani, fetițe :

1. Eniko Kolossi (Cluj), 2. Erszebet Dorina 
băieți : (Cluj), (București). 3. Barna Szasz (Mureș). Cat. 11—14 ani, fete : 1. Suzana Hollo (Harghita), 2. Gabriela Kertis (Cluj). 3. Ecaterina Iordache (Galați) ; băieți : 1. Tiberiu Kopacz (Harghita). 2. Dorin Radu (Galați), 3. Iosif Dro- hobetschi (Cluj). Clasament, 
echipe. Cat. S—10 ani : 1. Cluj, 2. București, 3. Mureș ; cat. 11—14 ani: 1. Harghita, 2. Galați, 3. Cluj.La festival au luat parte pionieri din 12 județe.

Consiliul Educație

Papp (Mureș), Ciobanu 1. Atilla2. Orlando 3. (Sibiu) ; Vultur Cristea

Valeriu PAȘCANU-coresp.
POLOISTI

ASPIRA LA SELECȚIE 
IM. REPREZENTATIVELE: ȚĂRII 
• m colectiv lărgit de tcnnicicni va îndruma in acest an 
activitatea echipelor naționale • Bogat 
oral » Echipa României

țărilorPentru echipa națională de polo a început o nouă perioadă de muncă. Anul acesta „tricolorii" vor participa la campionatul european din Suedia, iar în 1978 ei vor fi prezenți la cel de al treilea campionat al lumii, competiții de cea mai mare importanță, pentru care și-au propus să confirme rezultatul bun (locul IV) obținut la J.O. de la Montreal.în ultimele sale ședințe lucru, colegiul nori a stabilit de pregătire a reprezentativei pe întreaga perioadă (1977—1980).
de central de antre- jaloanele planului

In prima 
latine*

program compctiți- 
ediție a „Cupei

cesitățile dar și de piranți în nale.Tot ca o noutate considerăm și faptul că, începînd din acest an, pentru pregătirea loturilor naționale a fost angrenat un lot mai mare de tehnicieni. Astfel, 
A. Grințescu și Șt. Kroner urmează să conducă antrenamentele primei reprezentative, iar 
C. Corcec și N. Rujinschi pe cele ale „tineretului". Loturile de juniori (30 de sportivi) vor fi îndrumate în continuare de 
Al. Szabo și I. Capșa. Pentru

„7“-lui reprezentativ, evoluțiile tinerilor as- turneele internațio-

anul are !“
— Am reținut că participarea 

Ia viitoarea ediție a Campionatelor 
mondiale de canotaj ocupă, în 
chip firesc, prima pagină a agen
dei dv. de lucru. Putem consulta 
in continuare această agendă ?— Desigur. în momentul față sîntem în plină selecție. Acțiunea a de campa- început ti-nie deprin testarea unui mare număr de neri din întreaga țară. Cei mai buni dintre ei vor trece chiar din această lună la bacurile de iarnă, adică la învățarea tehnicii vîs- litului. în sfîrșit. un alt punct pe agenda de lucru a federației noastre : continuarea analizelor activității pe anul 1976 în secțiile de canota j -y a chti n g.

MAI BINE DECIT IN 1976 !Secretarul Federației române de tenis de masă SEVER DANET : „In partea a doua 
a lunii ianuarie vor avea loc concursuri de 
selecție în vederea stabilirii Iotului de ju
niori care urmează să se pregătească pentru 
participarea la europenele din iulie. Selecția 
va avea Ioc la Arad (15—16 ianuarie) și la 
Cluj-Napoca (22—23 ianuarie). Evident, orga
nizarea acestor trialuri necesită o complexă 
pregătire organizatorică și tehnică. Dorim 
ca juniorii noștri să obțină în acest an re
zultate și mai bune decit in 1976 cind, la 
C.E., au fost cîștigate șase medalii („argint" 
la dublu fete — Mihuț și suedeza Stanval, 
„bronz" la dublu mixt — Mihuț și Romanes- 
cu și tot „bronz" Ia dublu băieți — Koma- 
nescu și bulgarul Hasanov ; trei „bronzuri" 
Ia junioare mici, datorate Evei Ferenczi și 
Crinelei Sava). De pe acum vom începe pre
gătirile în vederea Campionatelor mondiale 
de Ia Birmingham".

Imagine dintr-unul din u\timele meciuri de campionat ale echipei Rapid 
București, campioană națională. In dreapta, cu caschetă neagră (nr. 2) 

— căpitanul feroviarilor și al tricolorilor, Cornel Rusu.Foto : Ioan LESPUC — Cluj-Napoca acestea din urmă, T. Angelescu a fost desemnat ca antrenor coordonator, iar întreaga activitate a celor trei loturi va fi coordonată de antrenorul emerit C. Va- 
siliu.Programul competițional al echipei naționale a fost alcătuit astfel ca pînă la campionatul european din Suedia (luna august), „tricolorii" să se poată în- tîlni, cel puțin o dată, cu toate formațiile valoroase de pe continent. Prima lor apariție oficială coincide cu o premieră — „Cupa 
țărilor latine", competiție care va reuni selecționatele Italiei (medalie de argint la J.O. din 1976), României, Spaniei și Braziliei, în aprilie formația României va lua parte la un turneu în Iugoslavia, în mai va juca la Baia Mare sau Cluj-Napoca, în competiția internațională „Cupa României" (ediția a Il-a), în iunie la un turneu în Italia, iar în iulie la Balcaniadă (Sofia) și la Budapesta, unde și-au dat întîlnire primele șase echipe clasate la Montreal. Un program destul de bogat va avea și selecționata de tineret: „Cupa României", un turneu în Grecia (luna iunie). ..Cuna Dunării" (Cehoslovacia) și Universiada.

Adrian VASILIU

Totodată s-a trecut la alcătuirea loturilor naționale lărgite (seniori, tineret și juniori), cuprinzând 60 de sportivi. Cît privește conducerea tehnică a primei e- chipe, s-a făcut propunerea (urmează a fi ratificată de biroul F.R.N.) ca pregătirea primei selecționate să fie încredințată lui Anatol Grințescu și fostului internațional Ștefan Kroner, pentru prima oară în această postură.Primele antrenamente vor începe la 10 ianuarie. Spre deosebire însă de alți ani, pregătirea poloiștilor noștri fruntași se va face pe noi coordonate. în primul rînd, lotul lărgit a fost împărțit în două grupe (seniori și tineret), care vor lucra paralel și vor avea programe competi- ționale diferite. Prima grupă cuprinde 14 jucători: D. Spînu și 
FI. Slavei — portari, A. Nasta- 
siu, A. Schervan, D. Popescu, C. 
Rusu, L. Răducanu, I. Slavei, V. 
Rus, I. Fejer, CI. Rusu, R. Rusu, 
C. Gyarfas și I. Olac, iar cea secundă este alcătuită din poloiști tineri, cu perspectivă, printre care Gh. Popescu, M. Tudor, R. 
Mirea, Ilie Gheorghe, G. Gaiță, 
A. Munteanu, I. Lorincz ș.a. Promovările în prima grupă vor fi făcute treptat, în funcție de ne-

de campionat ale echipei Rapid
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A MIȘCĂRII SPORTIVE SOLICITA |
PROGRAMUL DEZVOLTĂRII GENERALE Raid prin

cluburi

* bucureștene

0 CONTRIBUȚIE SPORITĂ A TUTUROR I 
I

Fruntașele Diviziei secunde, cu reușitele, minusurile și perspectivele lor

OLIMPIA SATU MARE

FACTORILOR CU ATRIBUȚII PREOCUPĂRI OE SEZON, OBIECTIVE PENTRU 1977 • ••

(Urmare din pag. 1)

niunii Generale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist, Mi
nisterului Educației și învățămin- 
tului, Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști, precum și ale altor organe și organizații de stat și obștești. Este de la sine înțeles că această colaborare trebuie să se exprime prin rezultate superioare în îndeplinirea integrală a principalelor obiective pentru perioada următoare. Amintim, în primul rînd, succesul deplin care trebuie asigurat „DA- 
CIADEI", competiție sportivă na
țională organizată intr-un sistem 
unitar de Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu toți ceilalți factori cu atribuții în mișcarea sportivă, și care, referindu-se la etapele de masă, va cuprinde întregul tineret de la orașe și sate.. In Program se precizează, de asemenea, răspunderile ce revin 
C.C. al U.T.C., C.N.O.P. și Organizației „Șoimii Patriei" ÎN OR- 

, GANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
ÎNTREGII -------
TIVE DE 
ELEVILOR măsurile pe mează să le ia, împreună cu conducerile școlilor, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea sportului de masă la nivelul sarcinilor și exigențelor formulate de partidul nostru. în același domeniu, organizațiile U.T.C., ale pionierilor, împreună cu C.J.E.F.S. și conducerile școlilor, vor trebui să acționeze concret și eficient pentru perfecționarea activității asociațiilor sportive, pentru crearea acestora acolo unde ele încă nu există, astfel incit, pretutindeni să se poată desfășura acțiuni sportive ample, cu programe cit mai bogate și atractive. Pentru reali
zarea condițiilor materiale și a for
melor organizatorice necesare creș
terii continue a numărului elevi
lor care practică diferite ramuri de 
sport, consiliile populare, organizațiile de tineret, ministerele care 
au în subordine unități școlare, conducerile unităților de învăță- mint vor lua toate măsurile corespunzătoare, contribuind prin aceasta la îndeplinirea unor importante obiective ale sportului de masă școlar. De asemenea, C.C. al U.T.C. și C.N.O.P., cu sprijinul Ministerului Educației și învățămîn- tului, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, vor extinde activitățile de instruire a tineretului in sporturile tehnico- aplicative.în organizarea și desfășurarea activității sportive de masădul studenților, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști -va «fisi- guna CREȘTEREA RĂSPUNDERI
LOR CE REVIN, PE ACEASTA 
LINIE, ASOCIAȚIILOR STUDEN
ȚEȘTI DIN TOATE UNITĂȚILE 
DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR.Numeroase atribuții vor avea, în continuare, sindicatele — CARE 
RĂSPUND DE ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE MASĂ A OAME
NILOR MUNCII DIN ÎNTRE
PRINDERI ȘI INSTITUȚII ; împreună cu organizațiile U.T.C. a- c est sa vor iniția, prin asociațiile sportive, acțiuni săptămânale pe categorii de virată, cu prioritate în aer liber, punînd un accent deo
sebit pe întrecerile desfășurate la 
nivelul unităților de bază — ateliere, secții, servicii, întreprinderi, instituții.

In mod special, reține atenția prevederea potrivit căreia consiliile județene ale sindicatelor, consiliile județene pentru educație fizică și sport și direcțiile sanitare, împreună cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor, vor lua mă
suri de asigurarea condițiilor de 
practicare a gimnasticii la locul de 
muncă, nominalizind unitățile in 
care aceasta va fi organizată.Sint, totodată, stabilite sarcini precise pentru alte organe și organizații de stat și obștești, modul în care trebuie, în viitor, să contribuie la dezvoltarea sportului de masă UCECOM, conducerile unităților socialiste din agricultură, asociațiile sportive din mediul rural ș.a.
UN APORT CONSISTENT

LA ÎNTĂRIREA BAZEI MATE

RIALE

I
I
I
I
I
I
I 
I

ACTIVITĂȚI SPOR- 
MASA ÎN RtNDUL 
ȘI PREȘCOLARILOR, care acești factori ur-

IMPORTANTE RĂSPUNDERI 
REVIN FACTORILOR CU ATRI
BUȚII ȘI ÎN DEZVOLTAREA ȘI 
UTILIZAREA JUDICIOASA A BA
ZEI MATERIALE PENTRU ACTI
VITATEA SPORTIVA DE MASA, 
ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI FI
ZICE ȘI SPORTULUI ȘCOLAR. Se prevede, printre altele, ca organizațiile sindicale, U.T.C., _ de pionieri și organizațiile sportive, cu sprijinul consiliilor populare și al altor organizații de stat și obștești să intensifice acțiunile cetățenești pentru dotarea localităților, cartierelor de locuințe, școlilor, unităților de învățămînt, cu terenuri sportive simple, realizate, cu cheltuieli minime, prin munca patriotică a cetățenilor și tineretului. De asemenea, consiliile populare vor lu.a, în continuare, mă-f suri pentru asigurarea în orașe și municipii a unor zone destinate activității sportive și de recreare. Ministerele, centralele industriale vor contribui la dezvoltarea și întreținerea bazelor sportive din întreprinderi și instituții.Am enumerat, desigur, numai o parte din sarcinile de responsabilitate crescută pe care „Programul 
privind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sportivi
lor români în vederea participă
rii la Jocurile Olimpice din 1980“ le stabilește — în acest domeniu — pentru Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport și, după cum rezultă, pentru toți ceilalți factori cu atribuții, a căror contribuție trebuie să crească, firește, corespunzător noilor cerințe și exigențe,, înțelegem prin aceasta nu numai- îmbunătățirea permanentă a •colaborări și.a acțiunilor practice la nivel central, ci, mai ales, rea
lizarea unei contribuții sporite a 
factorilor cu atribuții pe plan lo
cal, în județe, orașe șl municipii, 
în unitățile economice, de învăță
mînt ș.a.în acest fel, odată cu noul an, vor putea fi obținute rezultate mai bune în îndeplinirea prețioaselor indicații ale secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care arăta că este necesar : „Să se acționeze în mo
dul cel mai hotărit pentru cuprin
derea și antrenarea întregului ti
neret, începind cu copiii, pionierii 
și elevii din școli, cu studenții, cu 
tineretul din întreprinderi și de la 
sate, în practicarea exercițiilor fi
zice, a sportului și turismului".
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La Deva, în aceste zile

PRIMĂ EDIȚIE A „CUPEI SPERANȚELOR" 
LA JUDO REZERVATĂ PIONIERILOR 
Participă 18 echipe reprezentative de județeMunicipiul Deva găzduiește în această săptămînă întrecerile primei ediții a Concursului republican de judo pentru copii, dotat cu „Cupa speranțelor". întrecerea este organizată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, în colaborare cu Federația română de judo și organele sportive locale. Vor participa 18 reprezentative de județe și cea a municipiului București, calificate în urma unei faze preliminarii la care au fost prezente selecționate a 29 de case ale pionierilor cu cercuri de judo.Concursul se desfășoară la șap-

SE ACORDĂ

® Se efectuează 
trageri

© Se extrag in total 
de numere

© Se cîștigă și cu 3 
mere

Luni, în prima zi de lucru a noului an, am efectuat un raid prin 
cîteva din cluburile divizionare A din Capitală, în dorința de a afla care 
sînt preocupările lor de 
pus pentru 1977.

Așadar, la Sportul 
între orele 10 și 14.

moment dar și obiectivele pe care și le-au pro-

studențesc, Progresul și Rapid, luni 3 ianuarie.

greșul București se va strădui și 
în continuare să dea jucători de 
valoare fotbalului nostru, dar 
care să... joace la Progresul în 
Divizia A".

• interviu cu vicepreședintele clubului, M1PCE1 lupan
SPORTUL STUDENȚESC: o bază

sportivă proprie
1977 

cred, 
pen- ne-a

„Ne-am propus pentru 
cîteva obiective pe care, 
avem și posibilități reale 
tru a le materializa — spus arh. Emil Barbu Popescu,președintele clubului Sportul 
studențesc. Printre acestea se 
numără : clasarea, la sfîrșitul 
campionatului, pe un loc care 
să ne dea dreptul la o nouă 
participare în cupele europene, 
cîștigarea finalei Cupei Balcani
ce intercluburi, amenajarea u- 
nei baze sportive proprii cores
punzătoare. Referitor la i 
din urmă obiectiv, trebuie 
afirm că s-au făcut primii 
siguri spre realizarea lui. 
baza unui proiect elaborat 
Institutul do Arhitectură 
trecut deja la reamenajarea, 
prin munca patriotică a studen
ților bucureșteni, a bazei spor
tive de la „Politehnica". Tribu
nele stadionului vor avea o ca
pacitate de circa 12 000 locuri, 
iar celelalte terenuri — anexă 
(unul va fi gazonat) vor căpăta 
altă înfățișare. în momentul 
cînd vom avea posibilitatea să 
administrăm noi această bază, 
totul va fi în regulă. în sfîrșit, 
aș vrea să mai spun ceva, acum, 
la începutul Iui 1977. Am dori 
ca toți cei care se declară sim- 
patizanți ai Sportului studențesc 
— și sînt foarte mulți — să

acest 
să 

pași 
Pe 
la 

s-a

vină și la stadion atunci cînd 
joacă echipa". „Iar echipa — cu întregul lot apt pentru pregătirea de iarnă, inclusiv Olteanu, Chihaia, Bunea, Niță — se va 
strădui să joace mai bine decit 
în toamna lui ’76“ au ținut să completeze, la rîndul lor, antrenorii Sportului studențesc, Angelo Niculescu și Ion Voica.
PROGRESUL: Atenție, in continuare.

în biroul președintelui clubului Progresul se aflau prezenți, luni la amiază, de la fotbal Se mele viitorului 
toamna anului nia președintele clubului, stantin Dumitrescu — pentru a 
ne menține în Divizia A trebuie 
să muncim mult, să ne pregătim 
cu cea mai mare seriozitate. De 
altfel, cele 17 puncte obținute 
în tur se datorează pregătirii și 
disciplinei. Sperăm Ca în 1977 
echipa noastră, antrenată acum 
de cuplul Nicolae Oaidă-Dumi- 
tru Baboie, să obțină rezultate 
și mai bune. Ne preocupă, de 
asemenea regazonarea terenului 
principal (în vară) și mărirea 
capacității tribunelor (pămîntul 
a fost deja tasat pe încă șapte 
trepte) în așa fel încît în final 
să poată cuprinde circa 8—9 000 
de spectatori. Pentru că dorim 
să jucăm măcar unul-două me
ciuri pe stadionul nostru. Pro-

toți antrenorii discutau proble- sezon. „Ca și în 
trecut — subli- Con-

La clubul Rapid, zi obișnuită de lucru. Prof. Liviu Mihăiles- cu, vicepreședintele clubului feroviar, ne destăinuie cîteva din intențiile și dorințele acestui club atît de îndrăgit în întreaga țară, care speră să lizeze în anul 1977. 
strădui cu toții ca 
răspundă printr-un 
marelui ei număr 
zanți. 
să le 
Iești, 
tinua 
tarea 
rea tribunei I. în vară se 
trece și la mărirea, cu 
metri, a suprafeței de joc. Vom 
căuta de asemenea să desfășu
răm o susținută campanie de 
mărire a numărului simpatizan- 
ților cotizanți (în prezent doar 
1727 !). Clubul va lansa în 1977 
pliante-program, eșarfe, fulare, 
pungi speciale pentru suporterii 
echipei, din rîndul cărora îi 
vom îndepărta pe cei care nu 
știu să se comporte civilizat"... Mai concis ca oricînd, antrenorul Ion Motroc ne-a declarat : 
„Privesc optimist returul cam
pionatului. Pentru că a fost recu
perat Grigoraș, jucător cu pon
dere mare în angrenajul echi
pei, pentru că voi avea posibili
tatea să efectuez o pregătire 
omogenă cu absolut toți jucăto
rii din lot, în care au fost in
troduși și foarte tinerii Iordache, 
Caragea, Ivănescu și Albu“.

se materia-
vom 

să 
bun

„Ne 
echipa 

joc 
de simpati

ci parte din meciuri vrem 
jucăm pe stadionul Giu- 

stadion la care se va con- 
să se lucreze la comple- 
„potcoavei" prin prelungi- 

va 
cîțiva

Cam în aceeași perioadă a anului 
trecut ziarul nostru publica la ru
brica „Pregătirile divizionarelor A“ 
un reportaj cu echipa sâtmăreană 
F, c. Olimpia, care se angaja să 
supraviețuiască în prima divizie. O 
victorie obținută la Arad spre sfîr
șitul ................. ......................................
vadă 
venit 
fața 
de a .__  ______  ___ ___
jocurile din deplasare nu s-a 
realizat. Astfel, Olimpia, care «- 
trăsese unele aprecieri pentru jocul 
ei aerisit, tehnic, s-a reîntors, după 
doi ani, în Divizia B, de unde plecase. 
Acum sătmărenii conduc cu autorl- 
tate în seria a III-a a eșalonului se
cund, țintind vizibil o revenire pe 
prima scenă a fotbalului. Asupra 
Olimpiei din sezonul de toamnă și 
asupra a ce va face ea în a doua 
parte a campionatului i-am pus cî
teva întrebări vicepreședintelui clu
bului, Mircea Lupan.

— Mai întîi, ce calificativ acor
dați echipei în turul campionatu
lui 7

— Considerăm că Olimpia a avut o 
comportare bună, în ideea revenirii 
în Divizia A, obiectivul fundamental 
al anului eompetițional pe care îl 
parcurgem. Este urmarea bunei pre
gătiri din vară, care a dus la refa
cerea moralului jucătorilor și 1-a sti
mulat la muncă și la respectarea 
disciplinei.

— Care au fost cele mai reu
șite jocuri ale „galben-aibastri- 
lor" ?

— In multe întîlniri ei au demon
strat o diferență de categorie' față 
de adversarii lor, determinată și de 
o mal mare experiență. Cele mal 
bune jocuri le consider pe acelea 
de unde s-au adus puncte din afară 
_ Arad, Deva, Cluj-Napoca. Turda, 
zalău.

— Și cel mai slab joc ?
— Dacă am aduna minutele 

slabe din fiecare partidă jucată, 
putea formula destule critici, 
din întâlniri în întregime slabă 
fost cea de la Cavnlc^ care ne-a ne-

și simplu 
fața unei 
nici un

campionatului lăsa să se între- 
indeplinirea speranțelor ei. A 
insă înfrîngerea de acasă în 

echipei reșițene, și încercarea 
recupera terenul într-unul din 

mai 
care își a-

mai 
am 

Una 
a

mulțumit profund. Pur 
ne-am bătut singuri în 
echipe care nu cîștigase 
punct pînă atunci.

— Spuneați că alta

tati această apreciere ?
— Pot să afirm că este vizibilă 

îmbunătățirea climatului disciplinar

— Spuneați că alta este acum 
disciplina echipei. Cum argumen-

i ANALIZA PREZENTATĂ DE COLEGIDl CENTRAL AL ANTRENORILOR
I 
I
I

(Urmare din pag. 1)

sub toate aspectele. Este atît meri
tul conducerii tehnice, cit și al ju
cătorilor, care s-au maturizat, care 
înțeleg mai bine decit în prima vara 
anului trecut responsabilitățile pe 
care le au față de club și iubitorii 
fotbalului din oraș, excepțîndu-i pe 
Lucaci și Popa. în întreg turul cam
pionatului am înregistrat o singură 
etapă de suspendare, pentru Kaizer 
( o eliminare din teren), și două 
cumuluri de cartonașe galbene cu 
suspendările de rigoare pentru Ma
tei și Both I (n.n. — două carto
nașe galbene le primiseră în Divi
zia A). Și trebuie ținut seama că în 
seria în care evoluăm sint multe 
echipe de valoare sensibil egală, cu 
obiective asemănătoare ca ale noas
tre, cu mari ambiții.

— Fiindcă a venit vorba de 
echipele care activează în seria 
a III-a, formulați-ne o apreciere 
asupra fotbalului practicat aici.

. —.Cred că este seria cea mal pu
ternică, în care, afară de noi. cel 
puțin încă cinci formații evolu
ează aproape de nivelul Diviziei A
— U.M. Timișoara. Gloria Bistrit-a, 
Aurul Brad (echipă revelație), F.C. 
Bala Mare, iar Universitatea Cluj- 
Napoca revine puternic din urmă și 
o considerăm principala contracan
didată la locul întli.

— Și F. c. Olimpia continuă să 
fie optimistă...

— Sigur. Primăvara care vine va 
fi a noastră. Ne bazăm pe spiritul 
echipei, în care jucătorul Kaizer 
este pivotul întregului angrenaj, 
subordomndu-se intereselor acestuia 
în care atacantul Marcu — devenit 
titular ca urmare a unei schimbări 
de atitudine privind pregătirea sa
— și golgeterul Hațeganu contribuie 
Ja creșterea potențialului ofensiv. 
Ne bazăm pe marele sprijin al or
ganelor locale, ne bazăm pe publi
cul nostru, care, sînt sigur, ne va 
încuraja cu însuflețire și sportivi
tate.

— în sfîrșit, o ultimă între
bare : anii trec și, normal, unii 
dintre jucători au un randament 
mai scăzut, ce se întreprinde 
pentru lansarea altora din ..noul 
Val“ ?

— Lingă nucleul jucătorilor cu ex
periență. lucrează cot la cot atacantul 
Goia. care este încă junior — com
ponent al echipei U.E.F.A. ’77 _ 
fnffl.6d&știl Tudor șl pbrtarifl Chi- 
vari. Mai sînt urmăriți, pentru pro- 

>compbnenți.- el echipei 
de tineret-speranțe, care activează acum în - -
fundașul 
Victoria 
Balogh, 
portarul 
înălțime

„menajare" și conservare. De notat că în finalul turului s-a pro
dus un reviriment fizic, datorită și antrenamentelor care s-au desfășurat mai corespunzător, ca urmare a indicațiilor și intervenției mai ferme a F.R.F.Există o rezervă comună (la antrenori și jucători) față de efortul 
crescut si imperios necesar în fot
balul total, modern. Această teamă „de a nu da peste cap" jucătorii, ca și lipsa unor mijloace de a o infirma prin măsurarea obiectivă a stării de uzură cronică, face ca instruirea să nu atingă parametrii de adaptare. în acest fel. întregul 
antrenament este scăzut ca efort 
și chiar ciclul dat ca minimal de 
colegiul de antrenori, la Începutul 
turului, să nu fie respectat continuu. așa cum a reieșit din controa-

exemplu Dinamo — Steaua sau Universitatea — F.C. Bihor etc. dar ele rămîn doar ca o mostră de ceea ce se poate face sau ca... 
o imputare la adresa antrenorilor care răspund de pregătirea jucătorilor.

Factorul tehnic nu a progresat nici el și se menține la aceleași trăsături vechi, cu același procent de erori și aceleași tendințe de încetinirea;; execuțiilor.-Nu au apă
rut încă setnneie"ăaăUt®ii tehnice 
la jocul în viteză și dificultățile de 
spafiii sau angajament fizic. La controalele efectuate la echipe, s-au observat exerciții inadecvate, care nu pot decit să mențină o tehnică simplistă, facilă.

Tactica se menține și ea la profilul anilor trecuți, prea puține e- 
chipe avînd unele forme clare de

schimbări chiar în joc și nu conform regulilor tactice. Și selecția componenților echipei, conform ideii de joc, stilului ei, a lăsat de dorit, astfel că echipele nu au beneficiat de avantajele unor colective bine sudate, cu unele excepții : Dinamo, Craiova, Sportul studențesc, A.S.A. Fondul de jucători tineri este în creștere dar în acest tur ei nu au apărut cu un bagaj 
de nivelul Diviziei A. În .retur, tre;„ buie șft Ji sc.dea o atenție sporită, căci de ei depinde viitorul». progg^M 
Fondul aciuai de jucători valoroși 
este foarte redus ceea ce face ca echipele reprezentative să nu poată fi remaniate și înnoite în pas cu cerințele mondiale.• O serie de controale efectuate la mai multe echipe divizionare A, au arătat că, cel puțin în perioada prezenței organelor F.R. Fotbal, se lucrează în mare parte conform indicațiilor. Totuși se mai constată unele abateri. Astfel :

Ciclul cu detaliile lui de desfășurare metodică, impus în octombrie, s-a aplicat, dar mai mult 
formal si nu permanent, sub diferite motive, uneori subiective. 
Exercițiile fizice nu au fost adaptate la jucători și au fost uneori reduse sub cota care dă rezultate. Se pare că a existat o „criză de adaptare" a jucătorilor dar ea a fost amplificată și de unii antrenori. in mod subiectiv, fapt folosit de jucători imediat pentru a se eschiva fără vreun motiv fiziologic.

Exercițiile tactice au fost și ele minimalizate, mai ales sub aspectul tempoului si al celor 5 caracteristici pe care trebuiau conțină. Nu s-a venit cu o contribuție personală în sensul de a se căuta cele mai eficace exerciții în vederea pregătirii celor 5 caracteristici.În ce privește exercițiile tehnice nu s-a simțit un curent înnoitor sau entuziasmul de a schimba stilul tehnic. în actuala mișcare a jucătorilor pe fază se impune completarea repertoriului concret procedeele fază de de apărare, lor și lipsa lor reale de ciente, lucru creșterea erorilor.• Pentru viitor, în pregătirea jucătorilor vor avea precădere următoarele aspecte :
1. Creșterea capacității 

generale și a rezistenței de 
în tempo variat.

2. Aplicarea strictă a celor

turilor este scăzută (mai puțin de 
50% au mers pe spațiul porții), procent sub cotele internaționale, ceea ce dovedește o supărătoare lipsă de tehnicitate. Ratările a- 
ting proporții de 70% din totalul

■ ocaziilor, ceea ce conturează una I din cele mai acute deficiente ale ’■‘fotBhldlui nostru. Atacurile se soldează tiu numai cu ratări cl de cele mai multe ori ele eșuează în combinații terminate departe de poartă. în acest sens, totalul cor- 
nerelor, care exprimă indirect lo
cul unde ajung atacurile și difi
cultatea pe care ele o creează a- 
părătorilor, se menține in jur de 
2000. cifră în scădere față de anii 
trecuți. Apare deci clar că procesul instructiv-educativ în această privință bate pasul pe loc.• În schimb (din păcate !) dacă din punct de vedere al calității jocului se constată o scădere, la 
capitolul „acte de indisciplină" ci
frele sînt în creștere. în acest tur, 
s-au dat 248 de cartonașe galbene, 
față de 219 în turul precedent. În această toamnă s-au înregistrat 
mari oscilații de formă între diverse perioade ale campionatului, atît la echipe în ansamblu cit si la jucători luați individual. O cifră semnificativă : din cei 344 de fotbaliști folosiți în tot turul, doar 150 au primit, cel puțin o dată, 
note de 8 și mai mari. Toate a- ceste aspecte dovedesc că valoarea jocului, cit și cea a jucătorilor, a fost în acest tur sub cota normală față de cerințele fotbalului de mare performantă.• Dintre cei 5 factori ai jocului modern, analiza s-a oprit în mod special asupra jocului cu li
bero (marcajul) și jocului fără 
minge, apreciind că instruirea atît pentru primul aspect, caracteristică esențială a apărării, cit și pentru cel de-al doilea, care dă — de fapt — eficiența atacului, este nesatisfăcătoare. Privind jocurile prin prisma factorilor, se remarcă o scădere a numărului acelora în care se observă un tempo ridicat pe toată durata celor 90 de minute. Cele mal multe echipe joacă 15—20 minute in tempo ridicat, în prima repriză (aproape toate, in partidele de acasă) si alte 10—15 minute după pauză. De regulă, cînd scorul le este cu un singur gol, tempoul, ceea ce dința de eschivare

I 
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I
I

să le
sfir-te categorii de greutate. La șitul lui (finala, în zilele de 8 și 9 ianuarie) va fi întocmit un clasament pe județe, prin adiționare de puncte.

AF11NAREA „CUPEI BRAȘOYIA"
ii schi ion»Din cauza lipsei de zăpadă, concursul de schi-fond „Cupa Bra- șovia“, întrecere cu caracter republican, a fost amînat pentru o dată care se va anunța ulterior.

REȚINEȚI! NUM/I VARIANTE DE 15 LEI 
PARTICIPĂ LA TOATE EXTRAGERILE!

Participanții iși pot alege excursia
dorită in cadrul valorii unitare

a ciștigului.

Divizia C. Este vorba de 
central Ungureanu (aflat la 
Cărei), mijlocașul ofensiv 
atacantul Varga, ca și de 
Resz, care are peste 1,80 
toți la Someșul.

SteJian TRANDAFIRESCU

I
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De regulă, favorabil, chiar echipele slăbesc dovedește ten- de la efort, de

tragerea extraordinară 
PRONOEXPRES 

A NOULUI AN

S5 ATRIBUIE C/ST/GUR! ÎN

BANI, AUTOTURISME 
„ DAC/A 1300SKODA £ 1OO' 

Șl EXCURSII IN 
a RS.S., R. D. GERMANA 
ITALIA S! GRECIA

PARTICIPÎND LA CÎT MAI MULTE BILETE AVEȚI MAI MULTE ȘANSE DE A OBȚINE 
CÎȘTIGURI ÎN AUTOTURISME, EXCURSII PESTE HOTARE Șl BANI!

Un grup de participant la consfătuirea ieri de la Snagov,
într-una din pauze. De la stingă la dreapta: Gheorghe Ene, loan Reinhardt, Angelo Niculescu, Robert Cosmoc și Ilie Oană - Foto : Dragoș NEAGU

exprimare, așa zise automatisme proprii de joc. De altfel este clar că atacurile nu reușesc încă să aibă soluții tactice pentru străpungerea apărărilor aglomerate.
Lipsa unei idei tactice de joc. a unor planuri de joc, a unor automatisme și a unor reguli de .joc, aplicate riguros în țiile actualului joc de mare une nervoasă si oboseală duce la joc haotic, simplist și ine

ficace. Trebuie revenit prompt la aplicarea unei idei de joc tice clasice.Sigur că tactica unei 
de valoare, ceastă privință se pare că echipele noastre au înțeles importanța li
niei mediane, ca alcătuire și pre
gătire. Totuși formațiile încă suferă ca încadrare de calitate. în componență. Se mai fac multe

lele antrenorilor federali sau ale 
altor organe de specialitate. S-a ajuns la un plafon scăzut de efort în meciuri, aproape la toate echipele, fiecare eschivindu-se pe cit se poate. De fapt, efortul cel mai mare este făcut acasă, cînd si ritmul de joc crește. în deplasare, se mizează pe o concentrare a a- părării și a ripostelor ei poziționale fată de atacurile adverse. Un joc de efort la două săptămîni deci. Nu-i o întîmplare, de exemplu, că echipele în deplasare au cîștîgat în acest tur doar 15 meciuri din 
153, ceea ce reprezintă doar 10%, cifră scăzută față de anul trecut. Cel mai frecvent scor este de 1—0 (de 32 ori) și 2—1 (de 20 ori). E- chipele noastre se mulțumesc- cu foarte puțin, dovedind o foarte 
scăzută ambiție competițională, 
care influențează direct si pregătirea și meciul. Au fost și meciurile de mare angajare fizică, de

tactice condi- tensi- fizlcă,

cu specifice, fie că este atac, fie că este Simplitatea exerciții- din ele a elemente- joc. le-au făcut inefi- manifestat in joc prin

Si
concepții, a unei 

a regulilor lor tac-mare contribuție laoechipe o au jucătorii deci formația. în a-

in
Popasuri 

Divizia CLa tului locurile 1 și, respectiv, 2 ale clasamentului au fost ocupate de formațiile brăilene, Progresul și Uni
rea Tricolor. în tur, una dintre cele mai bune formații ale seriei a IV-a a fost S. C. Tulcea, care s-a instalat încă de la început pe locul 1 și nu l-a cedat timp de nouă etape. Acum. S. C. Tulcea se găsește, în mod surprinzător, pe poziția a IV-a, dar numai la un punct de lider. Deci, în primăvară, împotriva cuplului brăilean va trebui să lupte S. C. Tulcea pentru ca să revină în campionatul secund (din care a retrogradat în vara anului 1976). Interesant de amintit ni se pare că, pe lingă echipa tul- ceană pe locul întîi în clasament au mai fost : Cimentul Medgidia (2 etape), Unirea Tricolor Brăila (2) și Progresul Brăila (2). Meciurile din această serie s-au încheiat cu puține victorii ale oaspeților, a- ceștia cîștigînd doar 19 jocuri (79 de partide au revenit gazdelor, iar în 22 scorul a fost egal). înain-

sfîrșitul turului campiona- Diviziei C, în seria a IV-a, țările au înscris 316 goluri, echipa cu cea mai productivă înaintare fiind Cimentul o altă fostă divizionară marcat 31 de goluri.Noile promovate în care fac parte din această serie, se află situâte în partea a doua a clasamentului : Ș. N. Constanța pe locul 11 (cu 12 p) și Victoria Țăn- dărei pe locul 15 (cu 10 p).
în privința sportivității și seria 

a IV-a a rămas corigentă. Numai 
Unirea Eforie, Minerul Măcin 
Ș. N. Constanța n-au 
face in tur cu comisia 
nă a federației. Restul pe au avut jucători

linie de Medgidia, B, care aDivizia C,

Și 
avut de a 

de discipli- de 13 echi- eliminați și sancționați. A „excelat", în această 
privință, I.M.U. Medgidia, cu 4 
jucători scoși din activitate pe 
timp de 22 etape (Panu 4 etape, 
Duțu, Funda și Trandafir cite 6) ; 
in plus, I.M.U.M. are și terenul 
suspendat pe șase etape !

PROGRESUL BRĂILA este fruntașa seriei și are următoarea situație în clasament :
15 9 3 3 26-14 21 p.

fizice 
joc

ca- 
$i

5 
racteristici ale jocului modern 
adaptarea bagajului tactic la toate 
posturile, pentru orice jucător.

3. Perfecționarea tehnicii în con
dițiile jocului actual in viteză, cu 
sarcini pe toate posturile.

4. Creșterea disciplinei si a ati
tudinii de dăruire fată de compe
tiție, fată de fotbal.

Echipa este antrenată începînd din 1977 de prof. Pompiliu Butercz. El are la dispoziție un lot tînăr. vîrsta medie fiind de 22 ani. Cel mai în vîrștă jucător, fundașul 
Costică Plugaru — 32 ani, iar mezinul, tot un fundaș, Marin — 18 ani. Lotul de bază în tur : Ungu
reanu — Plugaru, Gheorghiță, Sa- 
vancea, Marin — Petru, Fețeanu, 
Tudose, Cristian — Cațaroș, Bur- 
lacu, Ciucă, Leu. Golgeter : mijlocașul ofensiv Tudose, cu 11 goluri. Echipa a avut o singură sancțiune în tur, dar gravă, suspendarea pe 6 etape a jucătorului Savancea. Cele trei infringed Progresul le-a suferit de la Autobuzul Făurei (0—2 în etapa a VIII-a), Dunărea Tulcea (0—1 în etapa a X-a) și Cimentul Medgidia (0—2 în etapa a XIII-a), toate în deplasare,greșul are condiții foarte bune pregătire și de joc, echipament materiale în cantități suficiente un stadion propriu, cu 8000 locuri.

Pro- 
de 
Și 
Și 

de

T. RABȘAN

ACTUALITĂȚI
• UN NOU ANTRENOR LA 

F. C. ȘOIMII SIBIU. După cum ne-a informat președintele lui F. C. Șoimii Sibiu, Viorel Murc- șan, începînd cu data de 3 ianuarie, la conducerea tehnică a echipei sibiene a fost numit Panteli- mon Bratu (fost antrenor secund la F.C.M. Reșița). Lotul sibian se va reuni la 7 ianuarie în vederea reluării antrenamentelor pentru noul sezon. Prima parte a perioadei pregătitoare se va desfășura in stațiunea Păltiniș. (I. Ionescu — coresp.).
• „CUPA MEDICINA" LA 

MINI—FOTBAL. La Tg. Mureș s-au disputat ultimele jocuri dincompetiției de mini-fotbal cu „Cupa Medicina", orga- de catedra de educație fi- I.M.F, din localitate. Tro- revenit fotbaliștilor de la Tg. Mureș (C. Albu-coresp)
cadrul dotată nizată zică a feul a A.S.A.
LOTO - PRONOSPORT

INFORMEAZĂ
procurați-vă din vreme 

BILETE PENTRU MAREA 
TRAGERE EXTRAORDINARA 

PRONOEXPRES A NOULUI ANDupă cum s-a mai anunțat cu prilejul Anului Nou. A.S. Loto- Pronosport organizează la 9 ianuarie 1977 o tragere extraordinară Pronoexpres.Aceasta tragere a trezit un viu interes în rindul participanților prin faptul că acordă cîștiguri suplimentare din fond special pe lingă cîștigurile din fondul vînză- rii care constau din autoturisme, excursii peste hotare și bani. A- fluența mare de participant din agențiile Loto-PronOsport anticipează un fond mare de cîștiguri și deci o mare listă a cîștigătorilor.Reamintim că tragerea constă din 10 extrageri, în 3 faze. La faza I se efectuează 4 extrageri fiecare cite 5 numere din 45, faza a II-a se prezintă cu 5 extrageri a cite 5 numere din 45, iar la faza a III-a se efectuează o singură-extragere de cite 5 numere din 45.Participarea se face pe variante de 6 lei si 15 lei, dar menționăm că numai variantele de 15 lei participă la toate extragerile.Precizăm1 că pe biletele seria „C“ de 15 lei valabile la toate extragerile de la cele 3 faze se poate participa astfel : cu 1 variantă simplă 100%. cu 2 variante simple 50% sau cu 4 variante simple 25%.Valorile cîștigurilor de la faza a III-a se suportă din fondul special al sistemului Pronoexpres.Un cadou plăcut pentru toți cei dragi — bilete pentru marea tragere extraordinară Pronoexpres a Noului An.Sîmbătă 8 ianuarie a.c. este ultima zi pentru procurarea biletelor.
★Tragerea Pronoexpres de astăzi va fi transmisă direct din studioul de televiziune în jurul orei 18,40.La radio rezultatele vor fi transmise în cursul serii.



ÎN LUMEA TENISULUI
@ Primul laureat : Tony Roche • 70 turnee pentru Marele 
Premiu și 12 etape în W.C.T. 9 Ilie Năstase reintră săptă- 
mina viitoare, alături de Connors și Sorg ® In program, 

două mari „finale" feminine început va în- mit alpin me- 
Thoeni, cu al- 
Ingemar Sten-

UN SEZON-RECORD

Stadionul „White City" din Sydney, un „uriaș" în lumea tenisului (25 568 locuri în tribune, după date oficiale) a fost gazda Revelionului campionilor rachetei, la cumpăna dintre cei doi ani. Bineînțeles, este un fel de a vorbi. De fapt, noaptea Anului Nou a despărțit semifinalele de finale, în campionatele Noii Galii de Sud. Acolo, pe țărmul de miazăzi al îndepărtatei Australii, s-a dat startul în sezonul internațional de tenis ’77.Așadar, „veteranul" Tony Roche, învingător într-o finală cu două acte asupra lui Dick Stockton (6—3, 2—5 la întrerupere ; apoi 6—3, 3—6. 6—3, 6—4 scor final), este primul laureat al acestui an de tenis care se anunță pasionant. Al doilea urmează să fie desemnat lâ sfîrșitul săptămînii. cînd se va consuma finala campionatelor internaționale ale Australiei, „centralul" Melbourne, tre gazdele competiții.Turneele mele două record de puse în joc. pe care le anunță calendarul Marelui Premiu F.I.L.T. in actualul sezon. Mărindu-și durata

pe de la „Kooyong" din o altă celebritate prin- tradițlonale ale mariloraustraliene sînt pri- etape ale itinerarului- aproape 70 de titluri

TURNEE INTERNATIONALE
NEW YORK, 4 (Agerpres). — In pri- 

mele doua partide disputate în cadrul 
turneului de tenis de la Washington, 
prima proba a circuitului „Virginia 
Slims", americanca Janet Newberry a 
dispus cu 4—6, 7—5, 6—2 de Mima 
Jausovec (iugoslavia), iar Ingrid Bentzer 
(Suedia) a întrecut-o cu 6—4, 6—0 pe 
jucâtoarea româncă Florența Mihai. 
Alte rezultate : Evert (S.U.A.) — May
(S.U.A.) 6—4, 6—3 ; Baker (Anglia) — 
Ruzici (România) 6—2, 6—1 ; Durr
(Franța) — Ziegenfuss (S.U.A.) 6—3,
7—6.

★
MELBOURNE, 4 (Agerpres).. — Cam- 

pionatele internaționale de tenis ale Aus
traliei au continuat pe terenurile ,.Ko
oyong" cu disputarea altor partide din 
primul tur al probelor de simplu.

In turneul masculin : Roche — Marr 
7—6—3, 6—0 ; Stockton — Feaver 
2—6, 7—6, 6—2, 7—6 ; Rosewall — Ball
6— 2, 6—3, 7—5 ; Tanner — Teccher 6—3,
5— 7, 6—3, 7—5 ; Riessen — Hagey 7—6,
2— 6, 6—3, 3—6, 6—3 ; Dent — James
7— 5, 7—6, 6—2 ; Dibley — Warwick
6— 1, 6—-3, 6—-2. în turul doi al turneu
lui australianul Ken Rosewall l-a în
vins cu 6—4, 7—6, 6—4 pe Ion Tiriac 
(România).

Rezultate din proba feminină : Katja 
Ebbinghaus — Heidi Hesterlehner 6—1, 
6—2 ; Helen Gourlay — Pam Bailey
3— 6—1, 6—1 ; Regina Marsikova — 
Carole Zeeman 6—3, 6—3.

SLALOMIȘTII RĂMÎN PRINCIPALII FAVORIȚI

SPORTIVI
ROMAN!

PESTE HOTARE
Boxeri la Leningrad

de desfășurare pe toate cele 12 luni ale anului, acesta cuprinde și întrecerile „indoor“ din cursul iernii, ca și numeroase concursuri noi, în toate continentele. Bineînțeles, rămîn în program marile „clasice" : Wimbledon. Roland Garros si Forest Hills. Lor le este asimilat a- cum și turneul de la Melbourne, pentru prima oară de la instituirea circuitului. în 1970. Reconsiderare demnă de mențiune, campionatele Australiei făcînd altă dată parte din acel „mare șlem“ de patru probe, cîștigate pînă acum în- tr-unul și același an de numai doi jucători : Don Budge (1938) și Rod 
Laver (1962 si 1969).Printre rachetele prezente în a- ceste zile la „Kooyong" se numără și aceea a lui Ion Tiriac, fostul campion al țării noastre. în schimb, Ilie Năstase, primul tenis- man român, va putea fi văzut în acțiune numai din săptămîna viitoare. El se află inclus în acel lot foarte select de 16 jucători care

Pentru a doua oară prezent în 
Circuitul W.C.T., Ilie Năstase ia 
startul la Birmingham (Alabama)campioană fără rival care este a- mericana Chris Evert. Au urmat turneele australiene, iar acum începe o nouă serie de mare anvergură, în S.U.A. Este vorba de 12 turnee „Virginia Slims", cu probă finală la Madison Square Garden din New York, în martie.Jucătoarele noastre erau notate pe locuri relativ modeste în clasamentul computerizat, dat publici-

Sezonul care a locui probabil un ridional: Gustavo tul scandinav — 
mark. în timp ce primul apare (din ce în ce mai des) în postura unui (mare) campion ușor uzat, copleșit de grija „menținerii", copiat, „disecat" tehnic pînă la amănunt, al doilea, avînd de partea sa avantajul, vîrstei, al unei constituții atletice deosebite și mai ales nețărmurita încredere în sine, ce atinge uneori limitele unui inocent fanatism, își pregătește metodic și cu calm (scandinav) triumful total, definitiv, ireversibil. Aceasta ar putea fi scena principal;

ala structură a probelor alpine, în care figurează două probe de slalom (uriaș și special) relativ asemănătoare, avantajează pe specialiștii acestor discipline. Și, desigur, contează lipsa de valoare a lui Klammer la slalom. Exclusiva specializare pentru cobo- rîre, pentru maxima alunecare este un handicap (deocamdată) insurmontabil pentru candidați! la cîștigarea Cupei Mondiale. Așa se și explică de ce niciodată nici un coborîtor (cu excepția polivalenților de tip Killy sau Schranz) nu a reușit să intre în posesia invidiatului trofeu. Slalomiștii rămîn, deci, și pentru acest sez principalii favoriți

3— 9.1
10—16.1
17—23.1
24—30.1

14—20.111
21—28.111

— FILE DE CALENDAR
Campionatele Australiei, la Melbourne
Turnee ia Birmingham (WCT), Adelaide și Aukland
Turnee la Philadeplhia (WCT) și Baltimore
Cupa Davis (semifinalele zonei asiatice) ; turneu Io Richmond 
(WCT)
Turnee la Ciudad de Mexico (WCT), Dayton și Little Rock 
Turnee ia Monterrey (WCT) și Miami Beach
Turnee la Houston (WCT) și San Jose
Cupa Davis (finala zonei asiatice), turneu la Palm Springs (ATP) 
Campionatele S.U.A. (indoor) la 
Finalele campionatului european 
și Johannesburg 
turneu la Washington 
Finala „Virginia Slims”, la

Memphis
(indoor) ; turnee la Hampton

New York ; turneu- Io La Costa

obișnuiți să puncteze la toate concursurile. Printre ei îi numim, în primul rînd, pe fostul „locotenent" al lui Thoeni, Piero 
Gros, astăzi lider în echipă și unul din cei mai neînduplecați adversari ai săi, elvețienii Heini 
Hcmmi și Ernst Good, austriacul 
Hans Hinterseer, americanii Phil 
Mahre și Jones Greg. Desigur, a- cestei liste arhicunoscute de „ași" i se mai adaugă rîndurile foarte compacte, numeroase și ambițioase, ale proaspeților schiori care întineresc pentru noul ciclu olimpic toate echipele alpine ale lumii. De aceea, fiind și un an „experimental", de testare și sedimentare a valorilor, este în general dificil a anticipa învingători finali. Surprizele, mai numeroase ca oricînd, sînt pe gustul publicului și pentru faptul că oferă porțile deschise viitorilor campioni olimpici 1980, azi simpli și timizi candidați la cununa gloriei. Printre ei s-ar putea număra austriecii Klaus 
Heidegger și Hans Enn, elvețianul Fournier, suedezul Jacobsson, sau, poate, chiar cehoslovacul M. Sochor, iugoslavul Bojan 
Krizaj și bulgarul Popanghelov, care ne-au obișnuit cu repetate creșteri de valoare, care i-au a- propiat considerabil elitamondială.

de se10—16 sportivi singură Farul arbitrul A-

La turneul internațional box de la Leningrad, care desfășoară în perioada ianuarie, participă și 5 români, proveniți (cu o excepție) de Ia clubul Constanța. însoțiți deMarin Ciucă și antrenorul drian Teodorescu, fac deplasarea pugiliștii : Titi Tudor (pană), Mihai Șandor (de-la Voința Satu Mare — semiușoară), Geor
ge Agapșa (semimijlocie), Ale
xandru Tîrboi (mijlocie mică) și 
Ilie Dascălu (grea).

Patinatori la „Turneul
celor trei piste“ ■ •Doi patinatori de viteză,

Molnar și Vasile Coroș, s-au remarcat în primele cursuri internaționale ale actualului sezon, vor participa la„Turneul celor trei piste" de la Inzell, Innsbruck și Madonna di Campiglio. întrecerile se vor desfășura între Sportivii noștri antrenorul Dan

Evacare con-

iau startul intr-un alt circuit devenit tradițional, cel al turneelor W.C.T. (World Championship of Tennis). Prima escală, la Birmingham, în statul Alabama (S.U.A.). în total sînt prevăzute 12 turnee, avînd drept cap de afiș aproape întreaga elită a tenisului. O ultimă adeziune aparține lui Jimmy 
Connors, pentru prima oară la start. Vor mai fi prezenți B.jorn 
Borg, Adriano Panatia. Manuel 
Orantes, Ken Rosewall, Jan Kodes, 
Harold Solomon. Wojtek Fibak si încă alții. Ca totdeauna, turneul final al „primilor 8“ se va desfășura la Dallas (Texas), în primele zile ale lui mai.Noutăți sînt și în lumea tenisului feminin. Și aci sezonul este sensibil extins, pe întreaga distanță a anului, circuit internațional feminin, cărui start a fost dat la 23 octombrie. în turneul de la Palm Springs (California). cîștigat de această

tății înainte de start, dar ele au prilejul de a se afirma în viitoarele etape. Astfel, în ordinea celor 127 clasate (la 12 septembrie 1976), 
Virginia Ruzici ocupa locul 26. iar 
Florența Mihai era a 48-a.Pentru prima oară, feminin prevede un turneu final al primelor opt jucătoare și al primelor patru formații de dublu. A- cesta va avea loc în toamnă, la Mission Hills, în California. Pînă atunci, tot atîtea probe dificile stau în fața amazoanelor rachetei.

calendarul

Radu VOIA

Există acum un al

ÎNOTĂTORII SOVIETICI S-AU REMARCAT
' ,r w M *» f« **»•*»

ÎN CONCURSUL DIN CALIFORNIA
NEW YORK, 4 (Agerpres). — S-au încheiat întrecerile concursului internațional de natație de Ia Mission Viejo (California), la care a participat și un lot de înotători sovietici. Proba feminină de 200 m bras a fost cîștigată de campioana olimpică Marina Koșevaia, cu timpul de 2:44,05. în proba de 200 m delfin. Tamara Șelofastova — 2:21,17 a întrecut-o pe înotătoarea americană Alice Brown, clasată pe locul secund cu 2:22,03.în concursul masculin, americanul Bruce Furniss și-a adjudecat

victoria în proba de 100 m liber, cu timpul de 53,96, iar canadianul 
Steve Pickel s-a situat pe primul Ioc în 2:13,99.Alte 200 m (U.R.S.S.) 2:29.92 ; 400 m liber — Alice Brown (S.U.A.) 4:27,86 ; ștafeta 4X100 m liber — U.R.S.S. (Klevakina, Șelofastova. Tareva, Vlașova) 4:07,10 ; MASCULIN : 200 m liber — Furniss (S.U.A.) 1:55,65 ; 400 m liber — Vassalo(S.U.A.) 4:09,35,

proba de 200 m mixt, curezultate : FEMININ :
mixt — Olga Klevakina

INTENSE PREGĂTIRI

ALE ECHIPELOR DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

colegii mei fiind cunoscuți pen
tru reușitele lor în acest com
partiment. Totuși, pentru a-i pu
ne mai mult în valoare, s-a pus 
accent și pe perfecționarea com
binațiilor în care și mie îmi re
vine un' rol important".Băieții lasă locul fetelor, din nou ore de muncă. 
Ivănescu urmărește atentă modul cum se respectă programul, dă indicațiile necesare. Găsește timp să ne spună cîteva cuvinte: „Am început să ne pregătim 
pentru această competiție încă de 
la mijlocul turului campionatu
lui, ținînd seama că miza în jo
cul cu Traktor Schwerin este 
deosebită. Nu ne-am mai întîlnit 
cu voleibalistele din Schwerin de 
doi ani, timp în care s-au putut 
schimba multe. Din păcate avem 
și unele nemulțumiri“. Firesc, am fost interesați să aflăm care sînt acestea. Ni s-a răspuns: 
„Partida este foarte dificilă și ar 
fi fost necesar să putem susți
ne în această perioadă și citeva 
întilniri de verificare mai tari, 
cele cu Rapid și componentele 
Iotului național fiindu-ne utile, 
dar insuficiente din punct de ve
dere al pregătirii de concurs. 
N-am putut avea insă un con
tact cu echipe cu un stil asemă
nător celei pe care o vom intîlni 
simbătă după-amiază. Dar, din
colo de aceste nemulțumiri, în
cercăm printr-un lucru mai dens 
să ne creăm o platformă de pre
gătire cit mai bună". Alexandrina Constantinescu, Paula Cazangiu, Emilia Stoian, Irina Pet- culeț, Gabriela Popa, Helga Bogdan și colegele lor, asemenea băieților, nu precupețesc nici un efort, pentru a depăși pe valoroasele lor adversare....Aceeași atmosferă și în ceea ce privește cele două reprezentante în Cupa cupelor. Steaua, sub îndrumarea antrenorului 
Aurel Drăgan, nu a întîlnit pînă în această fază a competiției echipe care să-i „pună proble-

Și
Doina

me", de aceea partida cu formația poloneză Plomien Sosnowiec este așteptată cu justificate emoții. Emoții care nu i-a împiedicat, însă, pe steliști să privească cu luciditate dificultățile întrecerii și să se conformeze unui program care nu a cunoscut „zi de odihnă". Principalele obiective: acela de a căpăta o deplină siguranță în execuții, eliminarea „căderilor" pe parcursul unui set sau a meciului, realizarea unui joc combinativ și trebăm pe Aurel mație va utiliza: 
care am jucat în 
campionatului și 
comportare mulțumitoare, ceea ce 
ne dă speranțe și pentru jocul 
de Ia Sosnowiec. Așadar, nu vor 
lipsi Ionescu, Macavei, Chifu, 
Manole, Pop și Țerbea".Formația feminină Rapid, condusă de Davila Plocon, după o perioadă de pregătire la Brașov și-a continuat antrenamentele fie la Giulești, fie în sala de la „23 August". Imediat după jocul cu Panathinaikos Atena, căpitanul echipei, Eugenia Rebac, declara: „Sîntem hotărîte să facem 
totul pentru a ne comporta bine 
și în fazele următoare, ținînd 
seama că Ț.S.K.A. Sofia este o 
echipă cu multe jucătoare va
loroase". Dar, Eugenia Rebac, Constanța Bălășoiu, Florica Fu- gigi, Ruxandra Vraniță, Rodica Cilibiu, Ioana Șiclovan dispun, la rîndul lor, de calitățile necesare pentru o prestație bună, capabilă să le aducă multe satisfacții.In rîndul echipelor noastre domnește optimismul. Un optimism care nu le împiedică însă să analizeze cu luciditate posibilitățile de calificare în turneele finale și să se pregătească cu conștiinciozitate, ținînd seama că fiecare adversară are niște puncte forte. Urmează, așadar, o perioadă de angajare a formațiilor noastre fruntașe, perioadă la capătul căreia dorim, alături de toți iubitorii voleiului, ca rezultatele să fie cît mai bune.

eficace. îl în- 
Drăgan ce for- 

„Aceeași cu 
ultima parte a 
care a avut o

FIȘIER

și același: Matija 
campionul olimpic de 
la Montreal. Tinărul 
timplar de la Combi-

5 și 15 ianuarie, sînt însoțiți de 
Lăzărescu.

...și la viteziști, compus
1,

Zakopane

NUMEROASE REMIZE

Un grup de din Adrian Ciobanu, Laura Da- 
radics, Liana Cardaș si Atila 
Varga, va fi prezent la un concurs internațional, programat pe pista naturală de la Zakopane între 6 și 10 ianuarie. Patinatorii noștri sînt conduși antrenoarea Maria Tasnadi.

După un start slab în sezon, Ingemar Stenmark a cîștigat luni proba 
de slalom special de la Laax. Telefoto : A.P.-AGERPREScolului alpin, dacă nu cumva duelul tradițional va fi contestat (și extins) de cîțiva alți mari campioni. în primul rînd de austriacul Franz Klammer, primul coborîtor al lumii. Dar actu-

CANOE

MATIJA LJUBEK (Iugoslavia)

Intr-o frumoasă unanimitate, 
cotidienele „Sport“ din Belgrad și „Sportske Novosti“ din Za
greb au ales drept cel mai bun 
sportiv iugoslav al anului 1976 
pe unul Ljubek, 
canoe de 
muncitor

natul 
nului 
apele 
insula 
priză, 
plica sportivului nostru Vasile 
Diba, campion olimpic la caiac. 
Ca și fiul Deltei, Matija Ljubek 
a obținut 
ce : una 
canoe pe 
bronz in 
asemenea 
vului antrenorului
Laszlo Hingl nu și-ar fi putut 
imagina nici cei ce-l știau de
ținător, din 1975, al medaliei de 
bronz in proba de fond, pe 
10.000 m, a campionatelor mon
diale de la Belgrad. Acum, la 
mai puțin de 24 de ani (este 
născut 
atît de 
și atît 
goslav 
potențial candidat la onorurile 
olimpice și in 1980, la Mosco
va.

pentru prelucrarea lem- 
din Belișce a produs pe 
canalului artificial din 
Notre Dame o mare sur
ei fiind intr-un fel re-

două medalii olimpi- 
de aur în proba de 

1000 m și alta de 
proba pe 500 m. Un 
dublu succes al ele- 

maghiar

la 22 noiembrie 1953), 
modestul în comportare 
de dirzul concurent iu- 
este considerat încă un

ATLETISM

ai Cupei Mondiale la care se vor adăuga puținii ce fac eforturi (și au calități) pentru o „polivalență" asemănătoare înaintașilor a- mintiți. Din această categorie fac parte schiorii Willi From
melt (Liechtenstein), Andreas 
Wenzel (Liechtenstein), Walter 
Tresch (Elveția) sau Wolfgang 
Junginger (R.F.G.), cu condiția de a-și ridica nivelul „prestațiilor" în toate probele la parametrii cei mai înalți. Este greu totuși, chiar foarte greu, să fie depășiți, în ansamblu, slalomiștii

ÎN C. M. DE ȘAH PENTRU JUNIORI
HAGA 4 (Agerpres). — Campionatul mondial de șah pentru juniori a continuat în orașul o- landez Groningen cu runda a 12-a.Fruntașii clasamentului, cehoslovacul Lubomir Ftacnik și a- mericanul Mark Diessen au remizat partidele susținute cu 

Campora și, respectiv, Grinberg. Rezultatul de egalitate a mai fost consemnat și în partidele 
Foișor (România) — Popovici

(Iugoslavia), Schuessler — Oltra, 
Duer — Twardon. Kouatly — 
Petursson și Amman — Vera. în alte partide* Sisniega l-a învins pe Rogers, iar Chandler a cîști- gat la Dunne. Restul, întrerupte.în clasament continuă să conducă Ftacnik și Diessen, cu cite 9 puncte, urmați la o jumătate de punct de mexicanul Sisniega. Șahistu-1 ro-mân Ovidiu Foișor totalizează 6'A puncte.

IN FOTBALUL INTERNATIONAL (i)Cu un an în urmă, scriind despre fotbalul anului 1975, spuneam că „cel de-al 112-lea an al fotbalului modern n-a cunoscut evenimente majore, confirmînd mai vechea constatare că, după un campionat mondial, sportul cel mai răspindit pe glob cunoaște o curbă descendentă după o confruntare la nivelul cel mai înalt". Dar dacă 1975 a fost un an... oarecare în istoria fotbalului, 1976 a marcat un reviriment puternic atît din punct de vedere al creșterii numărului de meciuri disputate, cit și al importanței competițiilor. Așa a fost 
cazul turneului final al ~ ‘ 
NATULUI EUROPEI, din Iugoslavia a celor patru echipe de pe (Cehoslovacia, R. F.

Honess (R.F. Germania) și Viktor (Cehoslovacia), față în față în 
finala Campionatului Europei. In ciuda aparențelor, mingea va ocoli 

poarta.

CAMPIO- întrecerea mai bune continent Germania, Olanda și Iugoslavia) ridicîndu-se la un bun nivel tehnic și spectacular, imprevizibilul fiind o... caracteristică. Să reamintim în acest sens că toate meciurile disputate au necesitat prelungiri pentru desemnarea ciștigătoarei, iar pentru finală — ca un corolar — nu au fost suficiente nici cele 30 de minute suplimentare de joc, ajun- gîndu-se la loviturile de la 11 m) care au departajat Cehoslovacia de R. F. Germania și au făcut ca trofeul să piețe la Praga. înfrîngerea campioanei lumii in finala C.E. a produs senzație, dar victoria Cehoslovaciei. pregătită de Vaclav Jezek, (care la sfîrșitul lui 1976 avea să fie desemnat, datorită acestui succes, drept „antrenorul anului"), a fost meritată, „ll“-le lui Ondrus și Dobias mai lucid Încordare sebire, laVictoria prezentativa Cehoslovaciei cea mai frumoasă performanță din cariera sa, depășind, ca valoare, cele două prezențe în finalele C.M. din 1934 și 1962, cinstind astfel aniversarea a 75 de ani de la crearea Federației de fotbal a Cehoslovaciei, sărbătorită anul trecut. Cit despre suita de 23 de meciuri în care formația lui Jezek nu a cunoscut înfrîngerea (de la 30 octombrie 1974 : Anglia — Cehoslovacia 3—0 și pînă la 17 noiembrie 1976 : R. F. Germania — Cehoslovacia 2—0) se

van Damme sa nu bun poata fi alergător

IVO VAN DAMME (Belgia)penultima zi a anului 1976. încetat din viață, in urma unui accident de automobil, 
Ivo van Damme, renumitul a- tlet belgian, cel mai bun semi- fondist european al anului trecut. A murit înainte de a fi împlinit 23 de ani, drumul vieții i s-a frînt la puțină vreme după ce gloria îi deschisese brațele, ridicî-ndu-1 de două ori pe treapta a doua a podiumului olimpic de la Montreal, după probele de 800 m și 1 500 m.Van Damme făcea parte din generația lui Ghipu. S-a născut la 21 februarie 1954 la Ter- mande, avea 1.91 m înălțime și 76 kg. I-a plăcut să. alerge, în ciuda staturii de decatlonist. într-o țară unde alergarea este iubită, care a dat atletismului mondial un Reiff, un Moens, un Roelanits, un Puttemans, Ivo visa să întreacă recordurile pe care Roger Moens le stabilise atunci cînd el abia vedea lumina vieții. La prima apariție internațională, în 1973, la campionatele europene de la Duisburg, se clasează al patrulea la 800 m. în 1975 doboară cel mai vechi record belgian, 1:45,7 la 800 m al lui Moens. La Montreal a fost nevoie de apariția lui Alberto Juantorena pentru

ca socotit cel mai de 800 m al lumii, iar la 1 500 m — probă pe care nu o alergase decît de J.O. — numai depășit.Dispariția sa mul, sportul, campion ce ar îndoios. multe
4—5 ori pînă la John Walker l-aîndoliază atletis- care pierde un mai fi avut, ne- de spus.PE SCURT• PE SCURT

BOX a Pugilistul mexican Gusty 
Espada, deținătorul titlului de cam
pion mondial la cat. muscă, l-a în
tîlnit la Tokio pe șalangerul său, 
japonezul Jiro Takada. In repriza a 
șaptea, Gusty Espada a obținut vic
toria prin k.o.

HOCHEI e Selecționata cluburilor 
din U.R.S.S. a obținut o nouă vic
torie în S.U.A. Evoluînd la Indiana
polis, în compania unei reprezenta
tive locale hocheiștîi sovietici au 
terminat învingători cu 5—2 (0—0.
3—2, 2—0), prin golurile înscrise de 
Malțev, Harlamov, Golikov. Liapkin 
și Balderis. a Intr-un meci inter
național amical, selecționata olim
pică a R. F. Germania 
reprezentativa Austriei, la 
cu scorul de 11—5 (6—1.

PATINAJ a La Inzell 
olandezul Jos Valentijn__ _______
primul în proba de 5G0 m, cu tim-

pul de 39,17. Compatrioții săi Eppie 
Bleeker și Hans van Helden au ter
minat învingători în probele de 
1 000 m — 1:23,3 șl, respectiv. 1500 
m — 2:22,99. In concursul feminin, 
finlandeza Paula Halonen a obținut 
două victorii : 500 m în 44,47 și 
1 000 m în 1:35,25.

în isto-

a întrecut 
Ingolstadt, 
3—1, 2—3).

(R.F.G.), 
s-a clasat

SCHI • In urma rezultatelor În
registrate în concursurile desfășu
rate la Laax și Oberstaufen, situa
ția în clasamentele „Cupei Mondiale" 
se prezintă astfel : individual mas
culin : 1. Piero Gros (Italia) — 62 p; 
2. ingemar Stenmark (Suedia) 
54 p ; 3. Heini Hemml (Elveția) — 
53 p ; individual feminin : Lise-Ma- 
rie Morerod (Elveția) — 95 p : 2. 
Brigitte Habersatter-Totschnig (Aus
tria) — 93 p ; 3. Annemarie Proll- 
Moser (Austria) _  92 p ; pe națiuni
(masculin plus feminin) : 1. Austria 
— 515 p ; 2. Elveția — 216 p ; 3.

fiind mai proaspăt și în momentele de mare ale meciului și, cu deo- executarea penaltyurilor. reprezintă pentru re-

• PE SCURT
Italia — 228 p. a Cel de-al treilea 
concurs internațional de sărituri cu 
schiurile din cadrul competiției 
„Turneul celor 4 trambuline" des
fășurat marți la Innsbruck a fost 
cîștigat de Henry Glass (R.D. Ger
mană) cu 233,6 puncte (săriturile 

măsurat 98 și respectiv 96 
urmat în clasament Walter 

(Elveția) 
Innauer

poate spune că este unică ria fotbalului cehoslovac.Am stăruit mai mult finalului Campionatului ___întrucît el a depășit ca nivel joc turneul final olimpic, disputat în Canada și încheiat cu victoria formației R. D. Germane. într-o țară în care fotbalul este relativ puțin cunoscut (cu mult întrecut ca nivel de joc și popularitate de hocheiul pe gheată, sport național în Canada), TURNEUL OLIMPIC a fost privit mai mult ca o posibilitate în plus de implantare a soccerului în continentul nord-a- merican. Și, din acest punct de vedere, țelul a fost atins : spectatorii — atrași poate și de curiozitatea de a viziona un spectacol sportiv inedit pentru cei mai mulți — au luat stadioanele cu asalt, intrecînd in acest sens orice așteptări ale Comitetului de organizare a J.O. Oricum, turneul de fotbal disputat sub steagul olimpic — în ciuda cîtorva jocuri fără culoare — a contribuit foarte mult la popularizarea soccerului în a- ceastă parte a globului. Și poate că acestui impuls se datorește și calificarea echipei Canadei, alături de aceea a Mexicului, pentru turneul final al grupei America de Nord — zona Caraibilor în cadrul preliminariilor C.M. 1978.O altă competiție de anvergură, în altă parte a lumii, a fost turneul

asupra Europei l de
final al CUPEI AFRICII (ediție jubiliară, a 10-a), disputat în Etiopia. Același mare interes, aceeași dorință de afirmare, reprezentativa Marocului arătîndu-se cea mai puternică.Și competițiile s-au succedat. în Europa, în Africa, în Asia, în cele două Americi. pe tot globul. Reprezentativa Braziliei și-a făcut o reapariție aplaudată, cucerind nu numai competiția organizată în Statele Unite cu prilejul celor 200 de ani de independență, ci și „Cupa Atlanticului"; Bayern Miin- chen. in ciuda oscilațiilor din campionat, a cucerit pentru a treia oară consecutiv Cupa campionilor europeni, înscriindu-se, alături de Real Madrid și de Ajax Amsterdam, printre performerele competiției, și a ieșit învingătoare și în confruntarea cu Cruzeiro Rello Horizonte (Brazilia) pentru Cupa Intercontinentală, pierzind însă. în fața lui Anderlecht Bruxelles, Su- percupa Europei"...în mai, s-au sărbătorit 72 de ani de la crearea Federației internaționale. Dacă la primul congres, cel de la 21 mai 1904. de la Paris, F.I.F.A. număra doar șapte membri, acum ea a devenit o puternică organizație internațională cu 142 de federații naționale afiliate.

Mircea TUDORAN

sale au 
m). Au 
Steiner 
Toni 
puncte.

- 226,3 puncte și
(Austria) — 217,3

ȘAH a După 
de la Hastings, 
clasamentului a 
tru sovietic Oleg Romanișin. cu 
3*/2 p. 11 urmează Smîslov (U.R.S.S.) 
— 3 p (1), Farago (Ungaria), Tar- 
jan (S.U.A.) și Zwaig (Norvegia) — 
cite 3 p. In runda a 5-a. Romanișin 
l-a învins pe Whitley, iar partidele 
Damianovid — Tarjan și Zwaig — 
Farago s-au încheiat remiză.

5 runde. în turneul 
pe primul loc al 

trecut marele maes- 
Romanișin.

In al doilea meci pe care l-a susținut în cadrul turneului organizat de federația de fotbal din Israel, selecționata de juniori a țării noastre a întîlnit, la Nazaret, echipa Danemarcei. După un meci extrem de echilibrat, juniorii danezi au cîștigat la limită, cu 2—1 (1—1), golul victoriei fiind marcat din pe-

nalty. Meciul pentru locurile 3—4 ș-a disputat în localitatea Ashdod și a opus selecționatele României și Greciei. Echipa noastră a cîștigat cu 3—0 (2—0) prin golurile marcate de Tara- rache (min. 12), Ignat (min. 29) și Nica (min. 76). în finala turneului : Israel — Danemarca1—0.


