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ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ SĂ FIE AMPLĂ Șl PE TIMPUL IERNII

Ieri a continuat consfătuirea an
trenorilor de fotbal din Divizia A 
și B. Dimineața, discuțiile pe 
marginea analizelor campionatului 
(la Diviziile A și B), prezentate de 
către F.R.F., au constituit primul 
punct al ordine! de zi. Au luat 
cuvîntul antrenorii Robert Cosmoc 
(F. C. Bihor), Ilie Oană (Politeh
nica Iași), Constantin Teașcă (U- 
niversitatea Craiova), Gheorghe

Ola și Cornel Drăgușin. Ei s-au 
referit concret la problemele lega
te de munca de instruire, la o se
rie de aspecte importante din ac
tivitatea organizatorică a fbtbalului 
și, mai ales, la îndatoririle ce re
vin tehnicienilor fotbalului spre a 
se obține ridicarea calitativă a a- 
cestui sport, rămas în urma altor 
discipline care s-au afirmat in mod 
strălucit pe plan internațional.

INIȚIATIVELE BUNE SUPLINESC LIPSA ZĂPEZII
Antrenorul să fie un exemplu de muncă,

seriozitate^

Foto : Vasile BAGEACsezonului

Acum sînt binecunoscute importantele 
obiective pe care Programul de dezvoltare 
a mișcării sportive pînă în anul 1980, apro
bat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., le-a stabilit în vederea stimulării și 
îmbunătățirii continue a sportului de masă, 
ACTIVITATE CARE VA TREBUI SA SE 
SITUEZE ÎN PRIM-PLANUL PREOCUPĂ
RILOR TUTUROR FACTORILOR CU 
ATRIBUȚII în acest domeniu. Fără îndoia
lă, aplicarea în viață a prevederilor care 
decurg din acest amplu plan de acțiune pe 
o lungă perioadă de timp este o sarcină 
imediată, prioritară, pentru îndeplinirea 
căreia se așteaptă, Ia toate nivelurile miș
cării sportive, măsuri concrete, practice și, 
firește, rezultate superioare în cuprinderea 
■largă a tineretului, a maselor de oameni ai 
muncii în practicarea exercițiilor fizice și 
a diferitelor activități sportive de masă.

In realizarea acestor deziderate sezonul 
sporturilor de iarnă trebuie să constituie, 
în toate județele, un excelent prilej de dez
voltare a sportului de masă, prin organiza
rea unui număr cît mai mare de întreceri 
specifice, în forme simple, larg accesibile 
cetățenilor de toate vîrstele. Se înțelege, și 
în acest sezon competițiile sportive de masă 
trebuie să se desfășoare îndeosebi în aer 
liber, ceea ce, însă, nu înseamnă că activi
tatea din sălile de sport poate fi redusă ; 
dimpotrivă, pe toate aceste baze sportive 
— prin folosirea lor mai intensă, mai efi
cientă — trebuie asigurată, în perioada lu
nilor de iarnă, o participare crescută a tine
retului, o bogată agendă a întrecerilor de 
masă, inițiate la cît mai multe ramuri de 
sport.

Pentru a constata IN CE MĂSURĂ SE 
ACȚIONEAZĂ PENTRU CA, ÎNTR-ADE-

Pe săniuțe, la startul primului concurs al 
VAR, SEZONUL DE IARNĂ SA ASIGURE 
CONTINUITATEA NECESARA IN PRAC
TICAREA SPORTULUI DE MASA, redacția 
noastră a organizat, cu sprijinul 
denților (Ilie Iancu — Bacău, Ilie Ghișa 
Oradea, Carol Gruia — Brașov, ~ 
Soare — Buzău, Doru Plăvițiu
Dumitru Diaconescu — Iași, loan Păuș — 
Tg. Mureș, Radu Totna — Piatra Neamț), 
un prim RAID-ANCHETA în cîteva din 
județele țării.

Concluziile sînt, în general, îmbucurătoare. 
Putem, astfel, consemna multe acțiuni a-

corespon-

Dumitru
— Reșița,

și eficiente, inițiative care s-ar cere 
dar și întirzieri nepermise în orga- 
corespunzătoare a activității sporti- 

ca itinerarul 
județe cu posibilități

tractive 
extinse, 
nizarea 
ve de iarnă. Ne-am străduit 
nostru să cuprindă 
apropiate, chiar cu tradiție, pentru o boga
tă activitate în „sezonul alb", dar, de ne
înțeles, rezultatele — cel puțin pînă acum 
— sînt, în unele cazuri, total diferite. Este, 
poate, vorba despre... zăpadă, dar, mai mult 
de preocupări sau, alteori, de lipsă de inte
res. Ceea ce ne propunem să exemplificăm în 
rîndurile următoare.
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în raidul nostru, un 
principal l-au constituit 
rele elevilor. Impresiile 
din mai multe județe, 
care Neamț, Brașov și 
ne-au convins că sportul 
deosebi schiul 
mare parte a programului 
vacanță. In localitățile Girov, 
Dragomirești și Gherăiești 
județul Neamț concursurile 
schi sînt organizate în 
zi. Profesorii Școlii sportive din 
Roman, în afara preocupărilor 
ce le au în această vacanță,

acelea de a organiza acțiuni de 
selecție la fotbal și handbal 
(toate desfășurate în aer liber), 
se ocupă și de inițierea în schi 
și patinaj a elevilor de la 
celelalte școli generale și licee. 
Ei pot fi văzuți în fiecare dimi
neață pe dealurile din vecină
tatea orașului, precum și la 
Bîrgăoani, Mărgineni și Borlești, 
îndrumîndu-i pe începători în 
tainele alunecării pe schiuri.

Brașovul, cu binecunoscutele 
sale posibilități de practicare 
a sporturilor de iarnă, 's-a pre-

DE MÎINE, LA GALAȚI, IN DIVIZIA A

gătit pentru ca și în 
canță să-i întîmpine 
dornici să practice schiul și pa
tinajul. Pe elegantul patinoar 
artificial din Poiana Brașov, da
torită unei apreciate inițiative 
a C.J.E.F.S. și Inspectoratului 
școlar județean, sînt programa
te zilnic grupe de elevi, 
ales de la școlile geperale. 
soțiți de profesori, aceștia 
trec ore plăcute alunecînd 
luciul gheții. La Bran 
Dîmbul Morii, în afara 
brașoveni care vin să 
se mai află și tabere 
zate pentru școlari din 
Ialomița, Teleorman, <
Vaslui. Firește, din programele 
zilnice nu lipsesc întrecerile de 
schi și drumețiile la locurile 
atît de pitorești din împreju
rimi.

această va- 
pe elevii

mai 
în- 
pe- 
pe 
lai Și

, elevilor 
schieze, 
organi- 

județele 
Gorj si

Un atrăgător și reconfortant 
peisaj oferă, în aceste zile, baza 
nautică și de agrement din ve
cinătatea. municipiului Tg. Mu
reș. Aceasta, pe o întindere de 
aproape două hectare, a devenit 
un imens patinoar natural. Gru
pați pe sectoare și pe școli, aici 
iau parte la întreceri, la 
de inițiere sau pur și 
aleargă pe patine, peste 
de elevi în fiecare zi.

„Cupa Măgura" la schi 
(întrecere de masă 
elevilor din județul 
care de obicei se desfă- 
la Tg. Ocna, a fost orga- 

vacanță în 
Secretarul

cursuri 
simplu 

2 000

și să- 
rezer-

Ba-
niuțe 
vată 
cău), 
șoară 
nizată în această
alte trei localități.
C.J.E.F.S. Bacău, tovarășul Du
mitru Dumitriu, preciza că s-a 
adoptat o 
pentru ca 
competiția

astfel de formulă 
în limitele vacanței 
să se poată, totuși,

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

După încheierea dezbaterilor 
prilejuite de analiza turului, a luat 
cuvîntul președintele C.N.E.F.S., 
general lt. Marin Dragnea — 
care a spus : „Am asistat la con
sfătuirea dv., în cadrul că
reia a fost prezentată analiza 
Colegiului central. Consider că 
dezbaterile au fost temeinice, con
crete, obiective, cu elemente de 
critică și autocritică. Multe din 
intervențiile dv. au fost valoroase, 
pline de discernămînt. 
o serie de propuneri 
care ar trebui să fie 
planul ce urmează să 
dezbaterea apropiatei 
Comitetului federației.
voastră, antrenorii,' aveți o meserie 
de mare răspundere socială, o me
serie pe care trebuie s-o cinstiți, 
pentru ca să se poată bucura de 
stima și respectul iubitorilor de fot
bal. Trebuie să -se militeze pentru 
statornicirea unor relații principiale 
în cadrul cluburilor. Intr-adevăr, nu 
poate exista un autentic antrenor- 
educator dacă au loc imixtiuni ne-

Am reținut 
și sugestii 
incluse în 
fie luat în 
ședințe a 

Dumnea-

principiale în munca Iui. Vom in
terveni pentru stabilitatea antreno
rilor, pentru asigurarea condițiilor 
necesare unei munci de perspectivă. 
La .rîndul lor, .antrenorii trebuie să 
fie exemple de muncă, seriozitate și 
disciplină, astfel incit fotbalul nos
tru să nu dărîme noaptea ceea ce 
construiește ziua".

Referindu-se la momentul actual 
al fotbalului, vorbitorul a spus :

„Am urmărit cu atenție dialogul 
purtat aici între F.R.F. și antre
norii de fotbal. A fost un dialog 
interesant. Cred că s-ar mai putea 
discuta zile în șir pe marginea a- 
cestor probleme. Pe de altă parte, 
socotesc că raportările la nivelul 
internațional au fost foarte puține. 
Trebuie să reținem că anul care a 
trecut a fost nesatisfăcător in 
ceea ce privește rezultatele echi
pei naționale și ale echipelor de 
club angajate în competițiile euro
pene. Această situație este expli
cabilă deoarece fotbalul nu s-a si
tuat la cota planificată la începu
tul anului trecut. Turul campiona-

tului. așa cum s-a spus aici, a 
fost unul dintre cele mai slabe din 
ultimii ani. Calitatea jocurilor, cu 
mici excepții, a fost mediocră. în 
general, evoluția echipelor noastre 
este încă departe de cerințele jo
cului modern. Antrenorul Proca a 
spus cu. mult curaj că nivelul echi
pelor fruntașe din seria a doua a 
Diviziei B în cadrul căreia conduce 
o formație, nu se poate ridica la 
cerințele Diviziei A. Toate acestea 
se explică, așa cum ați arătat și 
dv., prin calitatea insuficientă a 
antrenamentelor. S-a vorbit aici 
despre faptul că jucătorul libero 
se va numi de azi înainte fundaș 
central de acoperire. Spuneți-i cum 
vreți ! Important e ca in spiritul 
jocului să se vadă mai multă or
ganizare, disciplină și eficiență.

Antrenorul nostru de fotbal tre
buie să devină figura centrală a 
fotbalului. Vă promit că nici un 
antrenor nu va fi îndepărtat de 
la o echipă pentru faptul că mun
ca, seriozitatea, disciplina, ordinea 
și severitatea lui nu convin lui X 
sau Y. în legătură cu aceasta, ce
rem ca toți cei care lucrează în 
cadrul fotbalului să aibă o condui
tă ireproșabilă. în fotbal nu au ce 
căuta chiulangii șl afaceriștii".

In încheiere vorbitorul a spus : 
„Apreciind incă o dată valorosul 
schimb de experiență care a avut 
loc in aceste zile, vreau să repet 
că vă revine o marc responsabili
tate in mersul înainte al fotbalului 
nostru. Există toate condițiile pen
tru ea, printr-o muncă susținută,

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN PREAJMA RELUĂRII CAMPIONATULUI

HOCHEISTII DE LA STEAUA SI DINAMO
FATA-N FATA

9
Fostul portar al echipei reprezenta

tive, azi antrenor, ne întîmpină zîm- 
bind : „Știu... Știu ce vreți. Vă inte
resează ce gindim și cum ne pregă
tim pentru reluarea unui campio
nat ee pare compromis pentru noi. 
Ei, bine, n-am pierdut speranța de 
a ciștiga titlul. Cit timp se dispu
tă campionatul, titlul rămâne în 
joc. Nu-i așa ? Deci, Dinamo va 
continua să lupte pentru victoria 
finală. Avem această datorie față 
de club și față de hocheiul româ
nesc".

Aflăm imediat și ultimele nou
tăți din lot. Efectivului cunoscut i 
se adaugă cîteva nume noi: por
tarul Mihai Stoieulescu, revenit 
în activitatea competițională, fun
dașii Gherman și Rociu. Cu. alte 
cuvinte, este vorba despre noutăți 
care ,,p(OY,qșț.^istemul„4eȚensivt „Irț, 
atac, antrenorul C. Dumitraș con
tează pe trei linii omogene și pu
ternice : Costea — Tureanu — A- 
xinte; Pană — Dumitru — Bandaș;

9
De mulți ani, partea superioară 

a clasamentului primei noastre 
competiții interne nu a prezentat, 
ca acum, o situație atît de curioa
să. Lupta pentru titlul de campi
oană pare în prezent tranșată, cu 
toate că 
din cele 
ției. La 
„zestrea" 
locuri ale ierarhiei naționale sînt 
următoarele : 1. Steaua 12 p; 2. 
S.C. Miercurea Ciuc 7 p; 3. Dina
mo București 3 p; 4. Dunărea Ga
lați 2 p.

După cum se vede, o ordine 
neobișnuită, care a stîrnit în 
toamna anului' trecut vii ‘ comen“ 
tarii. O ordine—— să nu uităm — 
cauzată mai ales de acuta eclipsă 
de formă, dublată în continuare și 
de un „șoc" psihic al echipei Di
namo București. în acest fel, di- 
namoviștii, despre a căror criză 
am scris la timpul potrivit, au dis
părut brusc din lupta pentru titlu, 
fiind — pentru prima oară — a- 
menințați să cadă și de pe treapta 
a doua a podiumului.

Firească, 
porterului, 
premergătoare 
tului Diviziei 
vrut să 
rești s-a 
bișnuită 
tește o 
ceea ce ar înviora întrecerea. I-am 
găsit pe dinamoviști, în efectivul 
complet, la patinoarul „23 Au
gust", imediat după efectuarea 
unui antrenament, de fapt un meci 
de verificare și omogenizare, cu 
A.S.E. Sportul studențesc (6—3). 
Primul interlocutor, proaspătul an
trenor Constantin Dumitraș.

s-au disputat doar două 
șapte runde ale competi- 
ora actuală, ordinea și 
de puncte pe primele

deci, curiozitatea re- 
care în aceste zile 

reluării campiona- 
A (9 ianuarie) a 

afle dacă Dinamo Bucu- 
împăcat cu această neo- 

„soartă" sau dacă pregă-s 
spectaculoasă revenire,

CU ANTRENORUL VASILE CHELARU DESPRE

LA ANTRENAMENT
PROGRAMUL JOCURILOR 

DE DUMINICA Șl LUNI

Patinoarul „23 August

duminică, 9 ianuarie 
ora 16

Steaua — Dunărea Galați 
ora 18,30

Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc

luni, 10 ianuarie 
ora 16

Dinamo - Dunărea Galați 
ora 18,30 „t .

Steaua S.C. Miercurea 
Ciuc

■o®

t.'

începînd de mîine, Sala spor
turilor din Galați va găzdui în
trecerile celui de-al doilea tur
neu din cadrul Diviziei A de 
handbal feminin, turneu care 
cuprinde etapele a XV-a, a 
XVI-a și a XVII-a.

Va fi un veritabil turneu-che- 
ie, datorită mai ales numeroa
selor întîlniri directe dintre e- 
chipele vecine în cele trei zone 
ale clasamentului. Primele trei 
clasate la această oră se vor în- 
tîlni între ele: „U“ București 
— IEFS și „U“ Timișoara — 
„U“ București; din meciurile 
zonei de mijloc rețin atenția 
cele dintre „U“ Iași — „U“ Cluj- 
Napoca și Confecția — Rapid ; 
în fine, cîteva partide vor putea 
să clarifice (sau să complice!) 
situația din coada clasamentu
lui : Mureșul Tg. Mureș — Con
structorul Timișoara, Voința O- 
dorhei — Mureșul și Voința O- 
dorhei — Constructorul. Alte 
cîteva jocuri, de regulă dîrz 
disputate, vor completa acest 
afiș încărcat de derby-uri : Pro
gresul — „U“ Cluj-Napoca, „U“ 
Timișoara — Progresul și „U“ 
Cluj-Napoca — „U“ București.

Turneul piteștean, care a 
inaugurat suita celor patru în-

treceri „indoor" ale actualului 
campionat, a reliefat o accen
tuare a echilibrului de forțe, în 
sensul că formațiile situate în 
cea de a doua jumătate a cla
samentului au trecut la obișnui
ta ofensivă, fiind din ce în ce 
mai presate de nevoia de punc
te. Pînă și ultima clasată, Tex
tila Buhuși, echipă care a acu
mulat după 14 etape doar 4 
puncte (o singură victorie și 
două meciuri egale), s-a arătat 
decisă să-și apere șansele pînă 
la capăt, chiar dacă, teoretic, 
posibilitățile de supraviețuire în 
Divizia A sînt destul de scăzu
te. Progresul București a atins 
forma de vîrf, dovedind încă o 
dată potențial crescut în jocuri
le pe teren acoperit, constatare 
valabilă și pentru Mureșul Tg. 
Mureș (echipă care aliniază în 
acest campionat un Iot restrîns, 
pierzînd fostul antrenor și, oda
tă cu el, cîteva jucătoare, prin
tre care portarul Ana Man).

în sfîrșit, la Galați este de aș
teptat ca echipa campioană, „U“ 
Timișoara, să-și revină și să 
presteze un joc la nivelul posi
bilităților sale reale, al valorii 
handbalistelor de care dispune.

FLORETA FEMININĂ ROAAÂNEASCÂ
Șl PERSPECTIVELE El

AURORA CRIȘU-DAN

Refăcută, cea mai omogenă și... „productivă" linie de 
cheiul nostru (Cosțea — Tureanu 
forte al echipei Dinamo

atac din ho-
— Axinte) va fi din nou punctul 

Foto : D. NEAGU

CEREȚI 
CHIAR

ASTAZI
ALMANAHUL SPORTUL 77“

ALMANAHUL TUTUROR IUBITORILOR SPORTULUI
DIN SUMAR :
Clipe de neuitat de la Palatul Sporturi

lor și Culturii ; Nadia Comăneci, cea mai 
bună sportivă a anului ; Ața a 
Montreal ; încotro se îndreaptă handba-

lul ?; Cei mai tineri campioni ; poezii, | 
schițe, cuvinte încrucișate, rezultatele Jocu- | 
rilor Olimpice de vară și de iarnă, ale g 
campionatelor mondiale, europene și bal- g 
canice din anul 1976. gîg
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fost la

Unul dintre cei mai bine cotați 
antrenori de scrimă de la noi, Va
sile Chelaru, va răspunde în con
tinuare, în 1977, de pregătirea 
lotului feminin de floretă. Experi
mentatul nostru maestru de arme 
este conștient de dificultatea mi
siunii ce îi revine — readucerea 
floretei feminine românești în pri
mul eșalon valoric, pe plan mon
dial. Antrenamentele asidue, de
clanșate chiar în aceste prime zile 
ale .noului an, cu o mare încărcă
tură de efort, cu ambiții și spirit 
de dăruire, par să anticipeze reu
șita. Antrenorul, însă, 
un optimism prudent :

— A reveni cît mai 
în rîndul primelor trei 
lume nu este treabă prea lesni
cioasă, pe care s-o poți realiza 
intr-o lună, două...

— Cind întrezăriți acest mo
ment de revenire in „inalta 
societate" a scrimei noastre 
feminine ?

— Nu mai repede de 1979, în 
anul preolimpic.

— De ce o cale atît de lun
gă ?

— în condițiile în care am fost 
obligați să reconsiderăm lotul, mai 
repede nu se poate ! Actualul nu
cleu al lotului îl formează sportive 
sub 23 de ani, fiecare cu persona
litatea ei, cu „probleme", cu nuanțe 
în materie de integrare intr-un 
spirit de echipă. Iată de ce nu 
imi este îngăduit să mă grăbesc.

— Cine alcătuiește acest 
nucleu ?

— In principal, patru floretiste : 
Magdalena Bartoș-Chezan, Viorica 
Draga-Țurcan, Marcela Moldovan 
și Aurora Crișu-Dan.

— Ați renunțat la Ecaterina 
Stahl și Suzana Ardeleanu ?

— Nu, le păstrez ca o rezervă 
activă în cazul în care vor apărea 
semne de întrebare, indisponibili
tăți. Și tot în grupa „rezervei ac
tive" le-am inclus pe Adriana 
Bacioi și Carmen Budur.

Bartalis — Solyom — Nagy I. In 
plus, rezerve, cu nume sonore : 
Pisaru și Vișan !

ir
în tabăra cealaltă, adică la Stea-' 

ua, domnește — cum este' și fi
resc — calmul. Singurul... neliniș- 

t Czaka. 
adresează direct : „Cine

manifestă

spectaculos 
echipe din

Ia 
are 

nici 20 de ani. Nu apare pre
matură promovarea ei în lotul 
senioarelor ?

— După mine, nu. Aștept (și 
doresc !) ca in aprilie, la „mon
dialele" de tineret de la Viena, să 
confirme, adică să apară între pri
mele 6 sportive. Va fi cea mai 
bună recomandație pentru lotul 
primei reprezentative.

— Din lot, care numără așa
dar 8 sportive, lipsește Ileana 
Jenei...

— Bacioi se află încă 
vîrsta „speranțelor" ; nu

Tiberiu STAMA

tit este antrenorul Z olt an 
Ni se 
spune că acest campionat este în
cheiat greșește ! Sigur, noi avem 
prima ” ” ' ~ _
nu este de neglijat. Dar tocmai un 
astfel de avantaj poate deveni pe
riculos. De altfel, unii dintre ju
cătorii mei sint, de pe acum, prea 
siguri pe ei, ceea ce mă îngrijo
rează. Sint convins insă că Steaua 
va juca in continuare la fel de 
serios ca și pînă acum, neglijind 
faptul. că își distanțează principa
lul adversar, pe 
lungimi".

Solicităm cîteva 
dintre jucătorii de 
mul este fundașul 
elul cu Dinamo ne mai trebuie un 
punct. 11 vom obține !“. Conti
nuăm cu Varga : „Nu dau un pro
nostic pentru fiecare meci.

șansă. Un avans de 5 puncte

spun doar că Steaua va ciștiga 
campionatul Ultimul interlocu
tor, Justinian, care, accidentat, se 
pare că nu va juca în primele 
meciuri : „Îmi respect și îmi pre
țuiesc adversarii... Dar, sincer vor
bind, nu mai au nici o șansă..." 
’ In încheiere, un ultim popas la 
antrenorul federal, Șt. Ionescu. Ri
dică din umeri : „Tocmai acum, 
in anul participării la grupa A a 
C.M. campionatul are o desfășurare 
cel puțin curioasă. Să sperăm că 
totul va reintra în... normal și că 
vom asista la niște aprige derby- 
uri ~
*«?a 
din

Steaua — Dinamo care ar pu- 
fi insă... arbitrate de hocheiștif 
Miercurea Ciuc...

Călin ANTONESCU

Dinamo cu 9...
declarații unora 
Ia Steaua. Pri- 

Ioniță : „In du-
INTENSA

ACTIVITATE
(Continuare în pag. a 4-a)

ARBITRII ROMANI LA C.M. bE 
HANDBAL UNIVERSITAR

Doi tineri arbitri români — Ma
rin Marin și Ștefan Șerban — vor 
oficia în cadrul Campionatului 
mondial universitar de handbal 
masculin, care se desfășoară în 
Polonia, începînd de duminică.

(Steagul roșu Brașov), C. Băjan 
(Muscelul Cîmpulung); dirt-track — 
C. Voiculescu, D. Marin, Gh. Ni- 
colaescu, Gh. Sora, I. Pițigoi (Me
talul București), N. Rîureanu. I. 
Bobilneanu (Voința Sibiu), L. Ke- 
șeri (Rapid Arad), I. Dragu și N. 
Mitrofan (C.S. Brăila).

NOILE LOTURI DE MOTOCROS 
Șl DIRT-TRACK

Ieri au fost definitivate loturile 
naționale de motocros și dirt-track, 
în vederea concursurilor interna
ționale din anul 1977 : motocros — 
E. Millner (Torpedo Zărnești), R. 
Diaconu (Flacăra-Automecanica 
Moreni). V. Ionescu, N. Arabadgi 
(Locomotiva Ploiești), Gh. Oproiu 
(Poiana Cimpina), Al. Enceanu

CICLIȘTII SI-AU RELUAT 
PREGĂTIRILE

După o scurtă vacanță, ieri și-au 
reluat pregătirile cicliștii fruntași 
din Capitală. Sub conducerea co
lectivului de antrenori alcătuit din 
Nicolae Voicu. Ion. Stoica și Ion 
Ardeleanu a fost efectuată o pri
mă ședință de pregătire, la care 
au participat Vasile Teodor, Mir
cea Romașcanu, Ion Cernea, Ni
colae Adrian ș.a.

HOCHEISTICA
După o scurtă vacanță, hocheiul 

revine în actualitate. Așa cum am 
mai anunțat, duminică, la Bucu
rești, se reiau întrecerile seriei de 
elită a Diviziei A, care progra
mează, non-stop, 3 din ultimele 4 
tururi ale campionatului național.

• De astăzi, la Miercurea Ciuc, 
intră în competiție cele 6 formații 
din seria a 2-a a Diviziei naționale 
(Sp. studențesc-A.S.E., Unirea 
Sf. Gheorghe, Agronomia Cluj-Na- 
poca, Tirnava Odorhei, Avintul 
Gheorghieni și Liceul nr. 1 M. 
Ciuc), care își vor disputa jocurile 
din cadrul turului 3.

• Pe patinoarul artificial din 
Ploiești a început turneul rezervat 
echipelor școlilor sportive din 
Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca, Ră
dăuți, Gheorghieni (seria I), Bucu
rești (Steaua), Galați, Odorhei și 
Suceava (seria a Il-a).

• La Odorhei, pe patinoarul na
tural din localitate, s-au întilnit, 
într’-o partidă amicală de verifica
re. formațiile Tirnava și Agrono
mia Cluj-Napoca. Gazdele au în
vins cu scorul de 12—5 (2—1, 4—0. 
6—4).
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La Miercurea Ciuc, unde iarna poposește de obicei mai devreme 
decît în alte regiuni ale, țării, pista naturală de gheață este 
locul de întilnire a numeroșilor iubitori ai patinajului. în ima
gine — festivitatea de deschidere 
rezervat copiilor.
CLUBURI ALE VACANȚEI

în aceste zile, elevii din Si
biu au la dispoziție patru clu
buri ale vacanței organizate din 
inițiativa Comitetului munici
pal al U.T.C. La aceste cluburi, 
care funcționează pe lîngă Li
ceul nr. 1, Liceul „Gheorghe 
Lazăr", Liceul „Octavian Goga" 
și Casa de cultură a tineretului, 
elevii au posibilitatea, ca pe 
lingă activități cultural-educa
tive, să practice unele sporturi 
de sală, să participe la drume
ții, în locurile istorice din 
prejurimile orașului. (I.
NESCU)

O FRUMOASA 
ÎNTRECERE 

HANDBALISTICA
Sala Victoria din Ploiești 

găzduit recent o frumoasă 
reușită întrecere de handbal 
rezervată echipelor de băieți. 
La competiție au fost prezente 
10 echipe de juniori mari din 
tot atitea orașe. Locul întîi a 
revenit formației Liceului nr. 4 
Timișoara, care a avut o com
portare foarte bună. Pe locu
rile 2—3 s-au clasat Școala 
sportivă Craiova și Știința Bră- 
nești (jud. Ilfov). (I. TAnA- 
SESCU).

LIDERII SPORTULUI 
BRAȘOVEAN

Tradiționalul sondaj de sfîr
șit de an de la Brașov, în ur
ma căruia au fost desemnați 
cei mai buni sportivi ai clubu
rilor din localitate pe 1976 s-a 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Stelică Morcov (lupte) — 
C. S. Dinamo, Traian Georgea 
(box) — C.S.M. Steagul roșu, 
Zoltan Szentpali (automobilism) 
— C. S. Tractorul, Eva Oiah 
(tir) — C. S. Universitatea și 
Maria Mogoș (tir) — C. S. Vo
ința (C. GRUIA).

BILANȚ B1STRIȚEAN
Sportivii județului Bistrița- 

Năsăud au încheiat anul 1976 
cu o sumă de realizări dintre 
cele mai frumoase. Astfel, ei 
au obținut 30 de locuri frunta
șe in campionatele naționale, 
cîștigîhd’' 5 titluri de campioni 
ai țării, iar în momentul de 
față’ tineri fac parte din lo
turile republicane. Sportivii 
bistrițeni au stabilit anul trecuț

a unui concurs popular, 
(V. PAȘCANU) 

recorduri naționale, iar 20 
sportivi au trecut haremurile 

acordării titlului de

SĂ ÎNDEPLINIM EXEMPLAR OBIECTIVELE STABILITE

PRIN DOCUMENTELE DE PARTID!

PERFORMANTELE SPORTIVE,
j

îm-
IO-

a
și

LA NIVELUL CELOR MAI ÎNALTE COTE!Handbalul bănățean este recu
noscut pentru tradițiile si rezulta
tele sale bune, îndeosebi la femi
nin, unde numai orașul Timișoara 
are trei echipe în diviziile A și B : 
Universitatea și Constructorul — 

în primul eșalon, „13 Decembrie" 
— în cel secund. La ultimele două 
echipe ne-am oprit acum cîtva 
timp.

Primul popas, la A. S. Construc
torul Timișoara. Tînărul antrenor 
Vasile Fărcaș, care a preluat echi
pa în urmă cu cițiva ani, a reușit 
întîi „marele salt", din „B“ în 
„A", pentru ca, imediat după a- 
ceea, să-și fortifice garnitura cu 
jucătoare tinere. Chiar dacă pe 
prima scenă a handbalului nostru 
feminin Constructorul Timișoara 
nu reprezintă o forță deosebită, 
unele din rezultatele sale sînt 
demne de luat în seamă, printre 
acestea — la loc de frunte — a- 
flîndu-se cîștigarea ediției 1976 a 
„Cupei F.R.H."

în actualul campionat, Construc
torul Timișoara a procedat la o 
nouă întinerire a rîndurilor sale : 
Agota Tanczoș, Rodica Palici și 
Eugenia Ciorna sînt doar trei nu
me noi, caro vor fi în curînd cu
noscute. Ele vin să se alăture ju
cătoarelor cu vastă experiență 
competițională, ca Maria Ștef- 
Oțoiu, Rodica Cișmaș, Viorica Co- 
jocărița și Emilia Mezei, alcătuind 
astfel o echipă robustă, care urcă, 
treptat-treptat, în clasament. în 
acest campionat, timișorencele au 
obținut o surprinzătoare „remiză" 
la București, în compania Uni
versității, iar In primul turneu de 
sală, intr-un meci de mare miză 
cu Textila Buhuși, au realizat un

scor categoric, 19—5 (10—1), dato
rită unui joc excelent. Există, deci, 
toate premisele ca echipa antre
nată. de profesorul Vasile Fărcaș 
să-și realizeze . obiectivul propus 
pentru această ediție a Diviziei A 
— clasarea între primele 6.

La A.S. „13 Decembrie", care fi
ințează pe lîngă întreprinderea cu 
același nume, am întilnit o remar
cabilă pasiune pentru sport și, în 
special, pentru handbal. Echipa 
feminină a activat cîțiva ani în 
campionatul județean, ratind de 
două ori promovarea în „B“. în 
1975, însă, eforturile antrenorului 
(voluntar !) Gheorghe Șușa și ale 
întregului colectiv s-au văzut în
cununate de reușită, echipa obți- 
nînd mult-visata calificare. Au ră
mas în urmă acel... 0—24 (!) înre
gistrat în primul joc susținut de 
formație în campionatul județean, 
ca și minutul acela trist din. 1974 
cînd — la baraj — echipa rata ca
lificarea „in extremis". Acum totul 
merge „ca pe roate", cum îi pla
ce să spună lui Viorel Tămaș, pre
ședintele secției. La încheierea tu
rului, echipa se găsește pe un 
foarte bun loc V, ceea ce înseam
nă mult pentru o nouă promovată. 
Rezultatele se datoresc rîvnei ju
cătoarelor (dintre care le amin
tim pe Doina Bănuți, Ana Ne- 
meth-Schauberger, Edeltraut Sauer, 
Elena Mezei, Elena Gligor 
și Maria Melinte), iar pe de altă 
parte pasiunii statornice cu care 
președintele asociației Dumitru 
Grădinara, secretarul Traian Sch
neider și ceilalți membri ai colec
tivului privesc această activitate.

Cea mai mare competiție a sportului mondial, 
Jocurile Olimpice de vară, au confirmat, anul trecut, 
la Montreal, remarcabila dezvoltare a sportului de 
performanță din țara noastră. în întrecere cu cei 
mai buni sportivi al lumii, purtătorii culorilor Româ
niei socialiste au repurtat succese deosebite, realizînd 
de departe cel mai bun bilanț al nostru la JiO. din toate 
timpurile și făcînd ca despre sportul românesc, des
pre țara noastră să se vorbească cu admirație și 
stimă.

Succesele obținute reprezintă pentru noi un puter
nic stimulent, un îndemn spre o muncă mereu mai 
susținută, pentru consolidarea pozițiilor cîștigate, pen
tru rezultate superioare în viitor. în această direcție, 
un sprijin real, însuflețitor, îl constituie pentru miș
carea sportivă Programul privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport pe perioada 1976—80 și 
pregătirea sportivilor români în vederea participării 
la J.O. din 1980, aprobat de partid. în acest Program 
complex, fundamentat științific, un capitol important 
îl ocupă dezvoltarea activității sportive de perfor
manță, căreia îi sînt jalonate clar direcțiile de ac
țiune.

O primă sarcină pe care Programul o pune în fața 
activiștilor din domeniul sportului de performanță 

participării

O altă direcție importantă de 
fixează Programul este aceea a _________ _
ților de performanță și a creșterii numărului aces
tora. O mare atenție se acordă ACTIVITATH 
SPORTIVE IN RÎNDUL ELEVILOR. CARE CON
STITUIE PRINCIPALUL FACTOR ÎN SELECȚIA 
ȘI PREGĂTIREA VALORILOR DE PERFORMAN
ȚA, trecindu-se la crearea unor puternice CLU
BURI SPORTIVE ȘCOLARE precum și a cluburilor 
sportive școlare de înaltă performanță, unele dintre 
acestea desfășurîndu-și activitatea cu sprijinul ne
mijlocit al cluburilor muncitorești, universitare, te
ritoriale sau militare din localitățile respective, be
neficiind de bazele sportive și de asistența tehnico- 
metodică a acestora. Concomitent, se va acționa 
pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SPORTI
VE ÎN UNIVERSITĂȚI, pentru ÎNTĂRIREA CLU
BURILOR SPORTIVE UNIVERSITARE, creșterea 
eficienței acestora, în vederea pregătirii unui nu
măr mai mare de sportivi pentru loturile olimpice și 
reprezentative, îndeosebi la atletism, sporturi nau
tice, tir, scrimă, gimnastică, fotbal, handbal, volei, 
baschet etc. Vor fi consolidate sau create CLUBURI 
SPORTIVE MUNCITOREȘTI PUTERNICE. CLUBURI 
SPORTIVE TERITORIALE 
sau profilate pe o singură

acțiune pe care o 
consolidării unită-

16 
de 
necesare 
maestru al sportului. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
reprezentanții clubului Gloria 
Bistrița și Cutezătorii Bistrița, 
prin E. Chivu, M. Schihi, Gh. 
Moruzan — la haltere, V. Bruj 
— la lupte, T. Nap — la atle
tism și P. Marina — la radio
amatorism. (I. TOMA)

O MARE ÎNTRECERE 
DE VOLEI LA SLATINA
La tradiționala competiție 

voleibalistică de sfîrșit de an 
ce s-a disputat la Slatina au 
participat 15 echipe. După jocuri 
spectaculoase pe primele locuri 
s-au situat : fete — 1. Chimia 
Tr. Măgurele (antrenor Marin 
Ruță), 2. Liceul Balș, 3. Liceul 
„Ion Minuleseu" Slatina, bă
ieți : 1. Aluminiu Slatina (an
trenor Cornel Năstase), . 2. 
Școala sportivă Slatina, 3. A. S. 
Slatina. (C. GHIȚESCU).
O NOUA Șl MODERNA 

BAZĂ SPORTIVĂ 
ÎN MEDIUL RURAL

în comuna Cernat (jud. Co- 
vasna) s-a inaugurat recent o 
frumoasă și modernă bază 
sportivă, unică în felul ei în 
mediul rural. Este vorba, în 
primul rind, de o arenă de po
pice cu patru piste acoperite 
cu asfalt, care are o 
bună și vestiarele 
Tot aici se' află și 
lupte, echipată cu 
necesare, inclusiv o 
concurs de dimensiuni regula
mentare. Noua bază sportivă a 
comunei Cernat mai cuprinde 
un teren de fotbal împrejmuit 
care în final va avea pistă și 
sectoare pentru probe atletice. 
La realizarea acestei frumoase 
baze sportive au contribuit ală
turi de Consiliul popular comu
nal 
sute de cetățeni, tineri în spe
cial, P-" - ------ --<■-! -4.S-X
Sportivii din Cernat au o bună 
reputație îrt regiune, ei acti- 
vînd cu două echipe ele popice 
băieți în campionatul județean, 
cu două formații de lupte (gre- 
co-romane șl libere) în cam
pionatul republican de juniori 
și cu o echipă în campionatul 
de fotbal al județului Covasna. 
(S. LADISLAU).

Horio ALEXANDRESCU

pregătirii și a

A REVENIT
mică tri- 
necesare. 

o sală de 
toate cele 
saltea de

VIORICA VISCOPOLEANU!

(pe mai multe ramuri 
disciplină), se va acționa 
pentru întărirea cluburi
lor Dinamo și Steaua. în 
scopul selecționării și 
formării sportivilor, a- 
ceste două cluburi bucu- 
reștene vor patrona o 
serie de școli și își vor 
consolida secțiile proprii 
de copii și juniori.

Se prevăd, de aseme
nea, acțiuni pentru per
fecționarea activității din 
unitățile sportive din sis
temul cooperației, din 
cluburile sătești, precum 
și pentru ridicarea nive
lului activității sportive 
de performanță din toate 
județele.

în afara unor măsuri 
de genul celor pe care 
— pentru dezvoltarea acti- 
și măsuri privind PREGA-

este aceea ca organizarea 
in competiții să se facă 
pe baza unor norme și 
haremuri corespunzătoare 
celor mai înalte realizări 
din sportul internațional. 
Acestea vor constitui un 
tot unitar de cerințe pri
vind pregătirea fizică, 
tehnico-tactică și morală, 
pe baza cărora se va 
desfășura munca de se
lecție și de instruire, în 
așa fel îneît sportivii 
români să se prezinte la 
startul competițiilor cu 
un bagaj de pregătire 
care să le permită să a- 
bordeze cu șanse reale 
lupta pentru pozițiile 
fruntașe.

După cum se știe, la 
noastră a participat doar la __ 
cuprinse în program, la celelalte ___  ___________
start, fie pentru că n-am obținut calificarea (fotbal, 
volei, baschet), fie pentru că sporturile respective 
n-au avut o valoare competitivă reală (natație, că
lărie, ciclism, yachting, judo, etc.). Apare, deci, clar 
că una din direcțiile principale de acțiune în dome
niul sportului de performanță în viitorii ani trebuie 
s-o constituie RIDICAREA NIVELULUI GENERAL 
AL UNOR SPORTURI RAMASE 1N URMA. Și nu 
este vorba numai de acele sporturi cu care nu 
ne-am putut prezenta la J.O., ci și de unele ramuri 
care, deși prezente, la Montreal n-au adus rezulta
tele așteptate, ca de exemplu tirul, scrima, canota
jul, halterele. Problema se pune la fel șl pentru 
unele probe din cadrul anumitor discipline sportive 
(de exemplu, la atletism : sprintul, săriturile în lun
gime și înălțime, alergările de garduri, aruncarea 
greutății și ciocanului etc), care nu asigură, deo
camdată, sportivilor noștri garanția unei participări 
internaționale la nivelul luptei pentru medalii. Por
nind de la această stare de lucruri, Programul fi
xează ca obiectiv de bază CREȘTEREA CONTRI
BUȚIEI TUTUROR RAMURILOR SPORTIVE LA 
RIDICAREA NIVELULUI GENERAL AL PERFOR
MANȚELOR, în vederea obținerii unui număr mal 
mare de titluri, medalii și puncte la Jocurile Olim
pice, campionatele mondiale și europene. în acest 

,șșp§. numărul secțiilor pe. ramură, de sport cu acti
vitate de nivel republican, în care procesul instruc- 
tiv-educativ va fi asigurat de cadre de specialitate 
retribuite, va crește de la 1 300 în anul 1976 la 2 000 
in 1980, iar al celor cu activitate de nivel județean 
se va ridica, în același interval, de la 17 500 la 20 800. 
în mod logic, și numărul sportivilor cuprinși în 
aceste secții va crește pînă Ia 78 000, în prima ca
tegorie, și pînă la 500 000 în cea de-a doua. Paralel 
va crește și numărul de sportivi clasificați, îndeo
sebi în categorii superioare.

• Norme
zătoare

fi haremuri corespun
realizărilor din sportul

mondial • Toată atenfia unor
sporturi fi probe rămase in urmă !

• Grijă deosebită pentru sportul
fcolar 9 Un loc central, activității

de selecfie
J.O. de

11
la Montreal tara 

ramuri din cele 21 
fiind absentă de la

de natură organizatorică, 
le-am amintit, se prevăd 
vității de performanță — , _____ ____ _______
TIREA PROPRIU-ZISA (volumul și intensitatea an
trenamentelor), definitivarea orientărilor metodice 
pentru fiecare ramură de sport, stabilirea unor probe 
și norme de control exigente pentru verificarea pe
riodică a pregătirii fizice și tehnico-tactice, introdu
cerea unor norme obligatorii, de nivel internațional, 
pentru calificarea în finalele pe țară ale campiona
telor naționale, precum șl pentru atribuirea titlurilor 
de campioni naționali.

O atenție deosebită se acordă îmbunătățirii ACTI
VITĂȚII DE SELECȚIE A VALORILOR SPORTIVE 
de pe întreg cuprinsul țării. în acest sens, va fi a- 
plicat cu consecvență SISTEMUL NAȚIONAL DE 
SELECȚIE elaborat de C.N.E.F.S. și se vor organiza 
testări ale sportivilor din secții, în toate județele, în 
scopul promovării celor mai valoroase elemente pen
tru sportul de performanță. Activitatea sportivă cu 
elevii — și în special cu cei între 6 și 14 ani — va 
constitui 
selecție, 
organiza 
Insignei
„SPERANȚA OLIMPICA" la ramurile prevăzute în 
regulamentul de clasificare.

în același timp cu transpunerea în viață a tuturor 
acestor prevederi ale Programului, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, federațiile de spe
cialitate vor introduce metode moderne de antrena
ment, bazate pe cele mai noi cuceriri științifice și 
ale practicii internaționale, și vor desfășura o largă 
activitate poliiico-educativă pentru asigurarea în 
toate unitățile de performanță a ordinei și discipli
nei, a Înaltei responsabilități față de reprezentarea 
cu cinste a sportului românesc în arena interna
țională.

August 1975. Pe stadionul Re
publicii avea loc cea de a 34-a e- 
diție a Jocurilor Balcanice. Cu a- 
cest prilej a fost sărbătorită Vio
rica Viscopoleanu, maestră emeri
tă a sportului, una dintre atletele 
„generației de aur" a anilor ’60, 
care se retrăgea din activitatea 
competițională. După 19 ani de 
concursuri, timp în care Viorica 
Viscopoleanu, fusese între altele, 
în 1968, campioană olimpică și re
cordmană mondială, venise clipa 
despărțirii... Dar, iată că despăr
țirea a fost totuși de scurtă du
rată. La un an după aceasta, Vio
rica revine pe stadion... împingînd 
cu grijă și cu toată dragostea că
ruciorul din care scîncea micuțul 
Ciprian, mezinul familiei Viscopo
leanu. Și pentru că prima dra
goste nu se uită niciodată, Viorica 
și-a îndreptat pașii spre groapa

cu nisip a săritorilor în lungime, 
în clipa aceea chiar recordmana 
țării a redevenit ea însăși !...

Cîteva zile mai apoi s-a prezen
tat la conducerea clubului Steaua, 
ale cărei culori le-a purtat' multă 
vreme și a cerut să fie ajutată ca 
să reînnoade firul întrerupt 

Nu era vorba

AUTOMODELISM

STABILIȚI

DE FEDERAȚIILE

DE SPECIALITATE

de Consiliul popular comu- 
(primar — Mihai Csicso),

prin muncă patriotică.
veriga de bază a sistemului național de 
în școli, în toate unitățile sportive, se vor 
concursuri pentru îndeplinirea normelor 

„CERCURILE OLIMPICE" la atletism și

K

AEROMODELISM

DE LA BURGAS

CONTRIBUȚIA COMISIILOR Șl COLEGIILOR
LA DEZVOLTAREA SPORTULUI PE PLAN LOCAL

deceanbrie a anului trecut 
baschet pentru seniori și

Fosta noastră campioană își pre
gătește acum succesorii...

Romeo VILARA

cisc 
Helmunth 
mișoara), 
6. Costică 
tez (toți
8. Nicolae Carașcă (ICEPRONAV 
Galați), 9. Gheorghe , Anghel 
(C.S.U. Galați), 10. Stelian Co- 
minovici (Portul Constanța).

SE LAȘA PREA MULT AȘTEPTATĂ

MAI BUNI
SPORTIVI
ROMÂNI

AI ANULUI
CONSTANTIN APĂVA- 

LOAIE (Aripile Brașov), 2. Csa- 
ba Ilyes (Gloria Dej), 3. Cringu 
Popa (Avia București), 4. Ale
xandru Csoma (Plastica Ora
dea), 5. Dorel Cîlțea (Voința 
Tg. Mureș), 6. Ion Șerban (Gri- 
vița Roșie București), 7. Bucur 
Buta (Aripile Brașov), 8. Otto 
Hints (Voința Tg. Mureș), 9. 
Dandu Petrescu (Avia Bucu
rești), 10. Francisc Boloni (Vo
ința Tg. Mureș).

• 1. CONSTANTIN STROE, 2. 
Ion Nenciu, 3. Valeriu Virlano- 
vici (toți de la Semănătoarea 
București), 4. Gheorghe Olteanu 
(Clubul Central modelism Buc.), 
5. Constantin Niță (Politehnica 
București), 6. Edison Bădumă 
(Grivița Roșie București), 7. 
Cristian Constantin (Semănă
toarea București), 8. Ștefan 
Bicu (Clubul Central modelism 
Buc.), 9. Marian Coșoveanu 
(Politehnica București), 10. Va
lentin ■ Virlanovici (Semănătoa
rea București).

RACHETOMODELISM

1976

MOTOCICLISM

HEINRICH GREGER (Vo- 
Reghin), 2. Leontin Cior- 
(Jiul Petroșani), 3. Fran- 
Csazar (Jiul Petroșani), 4. 

Orban (Metalica Ti- 
5. Eugen Postolache, 
Botez, 7. Dorin Bo

de la C.S.U. Galați),

KOKOSSY (C. P. 
Marian Coșoveanu 
București), 3. Ni- 
(Portul Constanța), 
(Explorări Deva), 5. 

(C.S.M. 
Popescu

IOSIF 
Orăștie), 2. 
(Politehnica 
colae Radu 
4. Vladimir 
Gheorghe Hapencluc 
Suceava), 6. Maria 
(Tricolorul Călărași), 7—8. Wu- 
gen Egri (Explorări Deva), Dă- 
nuț Cotoară (Fulgerul Sibiu), 
9—10. Ion N. Radu, Valeriu 
Stoiescu (ambii de la Astronau- 
tica Tirgoviște).

1. NICOLAE RIUREANU (Vo
ința Sibiu), 2. Ernest Miilner 
(Torpedo Zărnești), 3. loan 
Bobîlnean (Voința Sibiu), 4. 
Comei Voiculescu (Metalul 
București), 5. Romeo Diaconu 
(Automecanica Moreni), 6. Ion 
Plugaru (Steagul roșu Brașov). 
7. Marin Dobre (Metalul Bucu
rești), 8. Gheorghe Oproiu (Po
iana Cimpina), 9. Alexandru 
Ilieș (Torpedo Zărnești), 
Otto Stephani (Steagul 
Brașov).

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

DE PATINAJ VITEZĂÎN IANUARIE - NUMEROASE CONCURSURI
, Patinatorii de viteză, de toate 
' categoriile, din București, Brașov, 
Sibiu, Cluj-Napoca, Galați, Tg. 
Mureș și Constanța se află la 
Miercurea Ciuc pentru a se alinia 
la startul numeroaselor concursuri 
care se vor desfășura în următoa
rele zile pe pista naturală din lo
calitate sau, în caz de timp nefa
vorabil, pe cea de pe lacul Ciucaș 
din Tușnad, amenajată ca rezervă.

Seniorii, juniorii și copiii au in
trat de ieri in febra întrecerilor, 
participînd la „Cupa Mureșul", or
ganizată de clubul sportiv Mureșul 
din Tg. Mureș. Vineri și simbătâ 
cei mai mici viteziști își vor dis
puta întîietatea in cadrul tradițio
nalului concurs republican rezer
vat copiilor. Peste o săptămînă au 
loc campionatele naționale 
niori (15—16 ianuarie), iar 
tinuare este programată

de ju- 
în con- 

„Cupa

F.R.P." pentru copii. Spre sfîrșitul 
acestei luni încep campionatele se
niorilor, în zilele de 26 și 27 ianua
rie urmind a fi desemnați cei mai 
buni sprinteri ai țării.

Tot în această perioadă o serie 
de patinatori de viteză vor re
prezenta țara noastră pe pistele de 
La Innsbruck, Madonna di Campi- 
glio, Zakopane, Budapesta și Lar- 
vik.

Viorica Viscopoleanu să reînceapă 
să sară în concursuri, ci de cu to
tul altceva. Voia ca experiența pe 
oare a acumulat-o în atîția ani pe- 
trecuți pe stadion s-o pună la dis
poziție începătorilor. Așa a revenit 
!n atletism Viorica Viscopoleanu ! 
în prezent ea conduce o grupă de 
săritori în lungime și... trip’lusalt 
(n.n. probabil ca simpatie pentru 
proba pe care o practicase soțul 
său, Octavian Viscopoleanu !) în 
cadrul Școlii sportive „Steaua". 
Zile de-a rîndul a mors prin di
ferite școli din sectoarele 6 și 7 
din Capitală, a asistat la ore de 
educație fizică și cu ajutorul prie
tenesc al profesorilor de speciali
tate și-a putut recruta o grupă de 
începători, băieți și fete între 14 
și 16 ani.

— Cum merge, Viorica ?
în loc de răspuns, o ridicare din 

umeri și un zîmbet ascunzînd, evi
dent, o stinghereală. Apoi :

— Deocamdată, n-am prea multe 
de spus. Sîntem abia la început. 
Lucrăm în sala de jocuri de la 
„Steaua", în Plevnei și o dată pe 
săptămînă în sală la „23 August". 
La primăvară ne vom stabili „car
tierul general" pe „Tineretului". 
Copiilor le place atletismul, ceea 
ce este foarte important. Ei mun
cesc cu multă tragere de inimă. 
Am convingerea că, într-o bună 
zi. Vali Donciu, Stelian Hostiuc, 
Mihai Țară sau poate alții dintre 
actualii mei elevi vor ajunge să 
sară bine și, m.ai ales, departe ! 
M-aș bucura foarte mult !

In Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej funcționează 10 comisii 
pe ramură de sport și trei colegii 
de arbitri, care desfășoară o fruc
tuoasă activitate de îndrumare a 
sportivilor șl tehnicienilor, de or
ganizare a întrecerilor din ramu
rile sportive respective.

Analiza muncii desfășurate în 
1976, la care au participat peste 
200 de activiști, a prilejuit dezba
terea activității depusă în diferite 
sectoare, în spirit critic și auto
critic, aportul la progresul perfor
manței, precum și obiectivele, pla
nurile de măsuri și calendarul 
sportiv pe 1977. Cei 91 de partici
pant! la discuții au scos în evi
dență atît rezultatele obținute, cit 
și lipsurile ce mai dăinuie în u- 
nele sporturi, stilul și metodele de 

muncă folosite în activitatea cu-

REDRESAREA BASCHETULUI ROMANESC
SENIORILOR,

După cum se știe, în ultima decadă a lunii 
au avut loc în Bulgaria Jocurile balcanice de 
senioare : băieții la Burgas, fetele la Pernik. Rezultatele se cunosc : echi
pa masculină a ocupat locui IV, din tot atitea participante : 1. Iugoslavia, 
2. Bulgaria, 3. Grecia, 4. România, iar formația feminină locui III, din trei 
echipe prezente oficial în competiție, deoarece Bulgaria B a fost înscrisă 
în afară de concurs : 1. Iugoslavia, 2. Bulgaria A, 3. România. Iată un 
bilanț care, evident, nemulțumește pe toți iubitorii baschetului din țara 
noastră, care așteaptă cam de multă vreme redresarea acestui joc sportiv 
atît de spectaculos și îndrăgit.

Azi ne vom ocupa de echipa 
masculină. Antrenorul Dumitru 
Evuleț-Colibaba a avut în pre
gătire un lot de 14 jucători, 
din care a selecționat, pentru • 
a face deplasarea la Burgas, 12 
sportivi. Formația noastră a a- 
vut o comportare corespunză
toare doar în partida de debut, 
cu echipa Iugoslaviei, medaliată 
cu argint la J.O. de la Mont
real și fostă campioană mon
dială. în acest meci baschetba
liștii noștri au fost la un pas 
de a realiza o mare surpriză 
dar, așa cum s-a întîmplat și 
în alte ocazii, au ratat-o. Două 
greșeli comise de jucătorii Popa 
și Niculescu au cîntărit extrem 
de greu în stabilirea rezultatu
lui final, balanța victoriei în- 
clinîndu-se în cele din urmă, în 
favoarea Iugoslaviei, cu 98—90. 
Desigur, nu trebuie uitat că în 
echipa din țara prietenă au e-

voluat jucători renumiți, cum 
sînt Dalipagici (1,96), Delibasici 
(1,97) sau Jijici (2,10). în parti
dele următoare, baschetbaliștii 
noștri — cu cîteva excepții — 
au 
ce 
Ei 
cu 
lat 
lor
Stoinov și cu 66—74 
cu Grecia, ceea ce a determi
nat clasarea pe locul 4. Din lo
tul de jucători prezent la Bur
gas doar Cernat — cel mai 
constant și valoros, Popa și Ni- 
culescu — totuși, cu unele gre
șeli inadmisibile pentru renu- 
mele lor. Radu — un jucător 
robust, la care nu trebuie re
nunțat, precum și Oczeîak — 
care, însă, trebuie să se ocupe 
în teren mai mult de jocul său 
decît de modul cum conduc ar-

avut o comportare sub ori- 
critică, dezamăgind profund, 
au pierdut cu 82—105 meciul 
echipa Bulgariei, care a ape- 
din nou Ia serviciile vechi- 
internaționali Golomeev și 

întîlnirea

rentă, sprijinul acordat secțiilor și 
asociațiilor sportive.

în cadrul acestor ședințe de ana
liză, devenite veritabile și 
schimburi de experiență, s-a 
liniat contribuția la întărirea 
tinuă a disciplinei în rîndul spor
tivilor și cadrelor tehnice, la îm
bunătățirea selecției în secții, la 
educarea 
muncă a 
treprinse 
studierea 
educative , 
pe marginea regulamentelor 
statutelor federațiilor ; analiza pe
riodică a activității tuturor secți
ilor. S-a subliniat necesitatea or
ganizării, de-a lungul întregului 
an, a unor competiții sportive pen
tru copii și juniori’

De asemenea, la aceste analize

prin muncă și 
sportivilor. Au 

măsuri concrete 
unor materiale 
; inițierea unor

utile 
sub- 
con-

pentru 
fost în- 
pentru : 
poli ti co- 
discuții '

Și

s-au scos în evidență colaborarea 
comisiilor cu cluburile și asociați
ile sportive, rezultatele bune ob
ținute ca urmare a coordonării ac
tivității comune, sprijinului reci
proc.

La buna desfășurare a ședințe
lor de analiză au contribuit direct 
membrii biroului C.M.E.F.S. (Gh. 
Mocanu, M. Ghibilic, Gh. Bîrsan, 
T. Oprea, Gh. Colibaba și alții) 
care au sprijinit direct comisiile 
în stabilirea obiectivelor pentru 
anul 1977. Cele 10 comisii (85 in
structori sportivi și 127 arbitri), re
prezintă pentru C.M.E.F.S. Gh. 
Gheorghiu-Dej un activ obștesc de 
o deosebită importanță în coordo
narea și conducerea activității 
sportive de masă și de perfor
manță. (Gh. GRUNZU — coresp.)

bitrii partida — au dat satis'ac- 
ție. Așadar, 5 din 12, trebuie Să 
recunoaștem că este cam puțin 
pentru un lot republican. Pivo- 
ții Mihuță, Crăciun și Dumitru 
(ultimul a avut și unele... scli
piri) au fost complet depășiți 
la toate capitolele: realizare, 
recuperări, apărare etc. Ei nu 
și-au făcut simțit aportul de 
care are nevoie echipa în cele 
mai grele momente ale partide
lor. Nu și-au justificat selecțio
narea Chircă, Braboveanu, Ca
mion și Uglai. Ei au făcut doar 
un act de prezentă în teren și 
cînd afirmăm aceasta ne gîndim 
la aportul lor foarte redus: Chircă 
5 puncte în meciul cu Grecia, 
Braboveanu 6 puncte în două 
meciuri, Caraion 3 puncte în 
două partide și Uglai 10 puncte 
în toate cele trei partide. Să 
adăugăm că, pe lîngă o slabă 
comportare, ei au manifestat și 
serioase lipsuri de voință și pu
tere de luptă în apărarea culo
rilor echipei reprezentative. 
Evident, nimeni nu cere impo
sibilul, dar de aici și pînă Ia 
indiferența cu care au tratat 
sportivii afnintiți felul cum re
prezintă baschetul nostru este 
cale lungă. Oricum, evoluția ne
satisfăcătoare a echipei repre
zentative trebuie să constituie 
obiectul unei analize temeinice 
din partea forului de specialita
te, care are obligația de a lua 
măsurile corespunzătoare — aș
teptate cam de multă vreme — 
capabile să ducă la redresarea 
baschetului românesc, Ia o com
petitivitate sporită în arena in
ternațională. Federația română 
de. baschet promite de cîțiva 
ani redresarea acestui joc spor
tiv. Deocamdată nu avem decît 
promisiuni și... eșecuri.

Paul IOVAN

ETAPA DIVIZIEI
DE LUPTE LIBERE (juniori)

Etapa a II-a a campionatului re
publican pe echipe rezervat juniori
lor și școlarilor, la lupte libere, 
programată inițial pentru zilele de 
22 și 23 ianuarie, se va organiza în 
zilele de 15—16 ianuarie. Localitățile 
unde se vor disputa întîlnirile sint 
cele stabilite în program. De aseme
nea. ca arbitri vor funcționa cel 
anunțați inițial.



Foto : Vasile BAGEAC
Sezonul sporturilor de iarnă a început. Toate drumurile duc spre... 
pîrtiile de schi! _

LA ÎNCHEIEREA

TURULUI

DIVIZIEI A

TREBUIE SA-SI ARATE ROADELE
J

CONSFĂTUIREA ANTUMILOR

INIȚIATIVELE BUNE 
SUPLINESC LIPSA ZĂPEZII
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(Urmare din pag. 1) în comunele Doftana

desfășura, avîndu-se în vedese 
că la Tg. Ocna nu este zăpadă.

Astfel,
Dărmănești, precum și la 
mănești, „Cupa Măgura" se 
în plină desfășurare.

Și 
Co- 
află

PE AGENDA PREOCUPĂRILOR
• ÎN JUDEȚUL BAC AU, 

TERES ȘI PREOCUPARE, 
continuă, cu rezultate din 
mai frumoase, o mai veche 
țiativăi „Cupa Cașinului"

I
I

IN- 
Se 

cele 
ini- 

la 
sporturi de iarnă, aflată acum 
la a V-a ediție. în aceste zile, 
în localitățile Cașin, Mînăstirea 
Cașin, Oituz ți Bogdănești șe 
desfășoară etapele pe asociație 
ale acestei competiții tradițio
nale care, pînă acum, a angre
nat cîteva mii de tineri la în
trecerile de schi și săniuțe. O 
informație de larg interes pen
tru sportivii județului: în luna 
februarie vor avea loc finalele. 
Să nu omitem, însă, evidenție
rea tineretului din aceste loca
lități care a participat cu entu
ziasm la amenajarea pîrtiilor, 
prin acțiunile cetățenești iniția
te de factorii cu atribuții.

Tot în județul Bacău, în lo
calitățile Arsău, Brusturoasa, 
Palanca și Ghimeș, pe albiile 
unor rîuri line și foarte puțin 
adinei, au fost amenajate pati
noare naturale care au și înce
put să găzduiască o bogată ac
tivitate de inițiere și de prac
ticare a patinajului.

© PE DEALURILE DIN ÎM
PREJURIMILE MUNICIPIU
LUI ORADEA nu s-a așternut, 
încă, zăpadă suficientă pentru 
startul întrecerilor de iarnă. 
Pînă atunci asociațiile sportive 
din Oradea, printre care Rapid 
și Clubul sportiv universitar or
ganizează, frecvent, excursii la 
Stîna de Vale, unde, sub îndru
marea unor foști schiori, pre
cum și a studenților Secției de 
educație fizică și sport de iu

Institutul pedagogic, un mare 
număr de tineri se inițiază, la 
sfîrșit de săptămînă, în practi
carea schiului.

> DE DIMINEAȚA PINA 
SEARA, pe dealurile din îm
prejurimile municipiului Piatra 
Neamț, sute de copii și tineri 
muncitori se aliniază la startul 
numeroaselor întreceri de să
niuțe, organizate îndeosebi din 
inițiativa asociațiilor sportive 
Metalul. Ceahlăul. Relon-Săvi- 
nești ș.a. Aceeași afluență pe 
patinoarele naturale amenajate 
de școlile generale 5 și 9, de li
ceul „Calistrat Hogaș" etc. O 
altă constatare plăcută: cuprin
derea largă a tinerilor din me
diul rural în activitățile sporti
ve de iarnă. La Dămuc, 
Ceahlău, Borca, Vînători-Neamț, 
Tașca, Grințești și 
mune ale județului 
și încheiat primele 
schi ale sezonului, 
cărora parti cipanții

în alte co- 
Neamț s-au 
întreceri de 
cu prilejul 
și-au trecut 

un mare număr de probe și 
norme din cadrul complexului 
„Sport și sănătate".
• ÎNCEPUTURI PROMIȚĂ

TOARE ȘI ÎN JUDEȚUL BU
ZĂU. Cîteva sute de muncitori 
de la Filatura de lină pieptă
nată din municipiul Buzău nu 
participat la diferite excursii 
de iarnă, îndeosebi la Nehoiul. 
Timpul favorabil și pentru or
ganizarea altor concursuri în 
aer liber a fost intens folosit, 
în ultimele zile fiind inițiate 
mai multe crosuri la Vadul Pa
șii, Poșta Cîlnău, Merei, Cos- 
tești, Ziduri și Vîlcele, cu o 
largă participare a tineretului.

PLANURI, DAR ATIT!...
Din păcate, în raidul nostru 

am întîlnit și destule rămîneri 
în urmă în organizarea de ac
țiuni menite să atragă tineretul 
în practicarea sporturilor de 
iarnă. în planurile comune ale 
factorilor cu atribuții din ju
dețul Caraș-Severin sînt, e 
drept, prevăzute multe acțiuni. 
Dar atît! Pentru că, în muni
cipiul Reșița, de exemplu, ca și 
în alte localități, organizarea 
întrecerilor de masă a fost lăsa
tă la voia întîmplării, nu se 
face aproape nimic și, în loc să 
se apuce de treabă, să treacă 
la îndeplinirea propriilor hoță- 
rîri și măsuri, activiștii sportivi 
caută tot felul de scuze 
această nefirească stare 
cruri. Să mai adăugăm 
Semenic a căzut zăpadă 
mai multă vreme, 
celente condiții de 
schiului.

Nici în județele 
șani NU SE

pentru 
de 
că 
Și.

aici sînt 
practicare a

lu
pe 
de 

ex-

de șah și tenis de masă, în ca
drul ediției de iarnă a „Cupei 
tineretului". Dar regulamentul 
competiției precizează că, în 
afara întrecerilor cuprinse în 
programul acestei competiții, 
trebuie inițiate, peste tot, con
cursuri și acțiuni sportive de 
masă la un număr cît mai mare 
de ramuri sportive. Se pare, 
însă, că este mai comod să fie 
raportată îndeplinirea unor ci
fre strict obligatorii! De aceea, 
desigur, în județele menționate 
se face prea puțin pentru bu
na desfășurare a activității tu
ristice de iarnă, pentru amena
jarea din timp (deși în unele 
cazuri e cam tîrziu) a pîrtiilor 
și patinoarelor, și chiar pentru 
asigurarea unei bogate activi
tăți sportive de masă în săli, la 
cluburi, în căminele cultu
rale ș.a.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Iași și Boto- 
MANIFESTA 

PREOCUPARE CORESPUNZĂ
TOARE PENTRU ATRAGEREA 
TINERETULUI, îndeosebi a e- 
levilor, în practicarea sporturi
lor de iarnă. Nu știm nici ce 
se așteaptă pentru amenajarea 
unui număr corespunzător de 
patinoare.

Este bine, desigur, că aproa
pe în toate județele cuprinse în 
acest raid se constată interes 
pentru organizarea întrecerilor

★
Fără îndoială, în 

lendarului, sîntem, 
începutul sezonului 
explică în oarecare 
losirea insuficientă a posibilită
ților largi pe care perioada lu
nilor de iarnă le oferă pentru 
desfășurarea unei intense acti
vități sportive de masă. Poate 
că în viitorul nostru raid vom 
întîlni mai multă... zăpadă, dar 
și mai multă preocupare din 
partea organelor sportive, a tu
turor factorilor cu atribuții.

ciuda ca- 
totuși, la 

și aceasta 
măsură fo-

De vreo trei ani. corpul arbi
trilor din fotbalul nostru trece 
prin prefaceri structurale. O ge
nerație nouă face pași mari spre 
afirmare, se impune la conduce
rea meciurilor din prima divizie. 
O cifră este însă mai edificatoare 
decît orice alte comentarii : față 
de campionatul 1973—1974, în ul
tima stagiune de toamnă au acti
vat, fiind delegați la centru, 21 de 
arbitri noi. Procentual, lotul A 
s-a împrospătat, în aceeași perioa
dă, in proporție de 60%. Deci o 
mare restructurare, o promovare 
masivă în corpul de elită al „ca
valerilor fluierului". Locul unor 
conducători de joc, precum Gheor
ghe Limona, Mircea Rotaru, Ke- 
vork Ghemigean, Aurel Bentu, 
Victor Pădureanu sau Grigore 
Birsan a fost luat de nume noi : 
Radu Șerban, Maximilian Popescu, 
Mihai Fediuc. Teodor Balanovici, 
Nicolae Raab, Gheorghe Jucan, 
Alexandru Ghigea, Vasile Tătar, 
Ion Igna sau Octavian Ștreng. 
Pe „harta" arbitrajului românesc 
au apărut orașe noi ca, de pildă, 
Suceava. Hunedoara, Cîmpia Tur- 
zii și Mediaș. In schimb, au dis
părut localități care se evidențiau 
în anii trecuți prin numărul și 
calitatea arbitrilor ; printre aces
tea, Cluj-Napoca. Timișoara. Ga
lati, Constanta, Brăila, semn că, 
odată cu stingerea nucleelor exis
tente în jurul unor arbitri de re
nume din aceste orașe, activita
tea s-a redus tot mai mult.

In turul campionatului 1976—77 
au apărut opt arbitri noi. dintre

aceeași perioadă a campionatului 
trecut). Ca și în cazul celor de 
centru. nivelul lor de pregătire 
și experiența au fost neuniforme. 
Astfel, din relatările cronicarilor 
noștri, în numeroase cazuri rezul
tatele au fost influențate de ar
bitrii de tușă. Atît de multe gre
șeli au făcut arbitrii de linie, in
cit cronica întîlnirii Progresul — 
S.C. Bacău — de exemplu — a 
fost. întitulată „în prim-plan, tu- 
șierii" I

în unele situații au greșit grav 
și arbitrii de centru care, prin de
ciziile lor, au influențat unele re
zultate. în cazul lor este vorba 
nu numai de neaplicarea regula- 

chiar de ignorarea 
lipsă de atenție, 
să ne reamintim 

F.C. Constanța — 
S.C. Bacău arbitrul
(Brașov) a acordat golul lui Ca- 
targiu după ce Băluță, coechipie
rul acestuia. își potrivise mingea 
cu mina ; Gh. Retezan (București) 
nu a acordat arădenilor un 
valabil în meciul U.T.A. -r 
I. Ciolan (Iași) a anulat un gol 
al gălățenilor in partida F.C.M. 
Galați — U.T.A., iar Gh. Jucan 
(Mediaș) a trecut cu vederea mai 
multe iregularități la cel de-al 
doilea gol al echipei Steaua în 
meciul cu F.C. Bihor. Să amintim 
tot aci și de nesancționarea unor 
faulturi în careu cu loviturile de 
pedeapsă care se impuneau, unul 
din exemple fiind cel al lui N. 
Cursaru (Ploiești) la întîlnirea 
Sportul studențesc — Universita-

montului sau 
lui, dar și de 
In primul caz, 
că la meciul

Gh. Ionescu
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Cimpia Turzii, Vasile Tătar —Hu
nedoara, Nicolae Georgescu — 
București și Ion Igna — Arad, ca
re în meciurile conduse au pri
mit numai patru sau cinci stele. 
Tot patru stele au obținut Octa
vian Ștreng — Oradea și Alexan
dru Ghigea — Bacău, dar ei au 
condus în sezonul de toamnă 
o singură dată.

★
An de an, arbitrii noștri 

tot mai mult să aplice unele 
vederi ale regulamentului. Aceea 
despre care s-a scris cu prioritate, 
dar continuă a fi ignorată este 
păstrarea distanței de 9,15 m la 
executarea loviturilor libere șl a 
cornerelor. în cele mai multe ca
zuri, distanța maximă respectată 
acum este 6—7 m ! Desigur, ar
bitrii nu pot măsura cu ruleta 
distanta exactă, dar, in ceea ce 
privește loviturile de colț, credem 
că cei 9,15 m pot fi marcați pe- 
linia de corner, pentru a nu mai 
exista penibilele discuții care au 
loc. aproape regulat, între arbitri 
și jucători. Apoi, tot mai mult se 
renunță la oprirea balonului la 
executarea loviturilor libere, re
punerea mingii în joc făcindu-se 
acum mai mult din mers. De ase
menea, în cele mai multe cazuri 
tușierii rămîn pasivi, pe tușă, a- 
tunci cînd arbitrii de centru au de 
furcă cu jucătorii. în teren. Or, 
brigăzile din străinătate care 
arbitrat pe stadioanele noastre 
dovedit că cei trei „cavaleri 
fluierului" constituie un tot, că 
de la 
centru 
acesta 
tru a 
notăm _ ___
se petrec și la schimbările de ju
cători, care ies de pe teren pe 
unde nu este permis sau înlocui
torii lor pătrund în cîmpul 
joc (fără a fi avertizați 
nas galben) Înainte ca 
cuiți să-1 părăsească.

★
Desigur, cam multe 

în activitatea arbitrilor 
toamnă fotbalistică. Credem însă 
că. datorită tinereții și capacității 
corpului nostru de arbitri, numă
rul celor notați cu plus la finele 
campionatului va fi mai mare de- 
cît acum, la jumătatea lui.

doar

uită 
pre-

au 
au 
ai 

cei 
lalinie îl ajută pe cel de 

în toate cazurile în care 
se află în dificultate. Pen- 
încheia și acest capitol, să 
și faptul că dese defecțiuni

de 
cu carto- 
cei înlo-

deficiențe 
în trecuta

Ș.

ii

Mircea TUDORAN
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Iată un gest pe care arbitrii noțtri l-au făcut de 248 de ori în turul 
acestui campionat...

care unul singur din București 
(Nicolae Georgescu) șl șapte din 
provincie (Teodor Balanovici — 
Iasi. Nicolae Raab — Cîmpia Tur- 
zii, Gheorghe Jucan — Mediaș, 
Alexandru Ghigea — Bacău. Va
sile Tătar — Hunedoara, Ion Igna 
— Arad și Octavian Șireng — O- 
radea). Aplaudînd faptul că fede
rația încearcă valorificarea arbitri
lor din provincie, să scoatem în 
evidență faptul că debutul aces
tora a fost onorat prin arbitraje 
de calitate, doi dintre acești de- 
butanți (Ion Igna și Nicolae 
Raab) primind, la unele meciuri, 
calificativul cinci stele, ceea ce 
ne îndreptățește să așteptăm din 
partea lor arbitraje la fel de bune 
si în continuare.

★
numărului mare de 

în rîndul arbitrilor în 
ani. lipsei lor de ex-

Datorită 
noi veniți 
ultimii trei __ — ___
periență, diferențelor în pregătire, 
calitatea arbitrajelor a avut, to
tuși. in ansamblu, de suferit.

Mai mult ca altădată au sem
nalizat greșit arbitrii de linie. 
Principala lor defecțiune : semna
lizarea pozițiilor de ofsaid, adică 
exact rațiunea pentru care regu
lamentul de joc și experiența a 
impus existența lor. Urmări ? Va
lidarea unor goluri înscrise în 
afara legilor jocului sau anularea 
altora perfect valabile. Cauza re
zidă, poate, și în promovarea unui 
număr prea mare de arbitri și în 
rîndurile tușierilor (în turul cam
pionatului în curs au activat 116 
arbitri de linie față de 91 în

tea Craiova ; în schimb, T. Andrei 
(Sibiu) a acordat fără suficient 
temei un penalty in favoarea ar
geșenilor în meciul F.C. Argeș — 
Progresul. Din categoria „ignora
rea regulamentului" fac parte in 
special acele „mutări" ale faultu
rilor din interiorul careului în 
afara lui. Cîteva exemple : Troi 
este faultat în careu în meciul 
F.C.M. Galați — Steaua, dar arbi
trul C. Ghiță (Brașov) mută lovi
tura la 17 m, ca și O. Anderco 
(Satu Mare) în partida Dinamo — 
Jiul : Bucurescu (Jiul) este faul
tat tot în careu, dar lovitura este 
„transferată" în afara lui ! Lipsa 
de atenție de care am mai amin
tit mai sus constă în validarea 
unor goluri realizate din ofsaid 
sau. dimpotrivă, în anularea al
tora Înscrise în mod regulamen
tar, dar la care, în ambele cazuri, 
greșiseră inițial tușlerii. Să amin
tim, de asemenea, de inegala apre
ciere a faulturilor. de 
decizie și de autoritate a 
bitri.

Desigur, au existat și 
care, pe parcursul întregului tur 
de campionat, s-au achitat con
știincios de sarcina lor, primind, 
firește, răsplata eforturilor lor prin 
calificative dintre cele mai bune. 
Astfel, după părerea noastră, 
printre evidențiații stagiunii de 
toamnă se numără loan Rus — 
Tg.' Mureș, Chiriac Manușaride 
— București, Romeo Stincan — 
București, Constantin Dinulescu — 
București, Carol Szilagy — Baia 
Mare, debutanții Nicolae Raab —

PE MICUL ECRAN

lipsa de 
unor ar

arbitri

Simbătă 8 Ianuarie, ora 14,35 : Retrospectivă „Patinaj artistic 1976“ : 
proba individuală feminină șl proba de dans din cadrul J.O. de lamă 
de la Innsbruck.

Miercuri, 12 ianuarie, ora 18 : Baschet masculin : Steaua — Forst 
Cantu (Italia), în Cupa cupelor. Transmisie directă de la sala Flo- 
reasca.

Nu este necesar să așteptați vara pentru petrecerea con
cediului dv.! 
PRINDEREA 
BUCUREȘTI 
nou program 
din țară.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și ÎNTRE- 
DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
vă pun la dispoziție și în această perioadă un 
de acțiuni turistice în cele mai pitorești zone

EXCURSII. Valea Prahovei, Valea Oltului, Maramureș, 
Semenic, Nordul Moldovei sînt numai cîteva din locurile 
atracție turistică unde se organizează excursii cu 
sau trenul, pe durate diferite.

ODIHNA. OJT-urile și ITHR București, dispun 
pentru odihnă în stațiunile montane și de sporturi 
Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Bușteni, cu cazare în hoteluri 
și vile.

CURA BALNEARĂ cu cazarea în hotelurile cu bază de 
tratament „Sovata" și „Aluniș” din Sovata, „Roman", „Hercu
les" și „Cerna" din Herculane, „Tușnad” și „Ciucaș" din Tuș- 
nad și „Parc" din Buziaș, la tarife reduse cu 40—50%.

Pentru această perioadă unitățile amintite dispun de locuri 
pentru cufă balneară la tarife reduse și în stațiunile Felix, 
Herculane, Căciulata, Covasna, Vatra Dornei, Slănic Moldova 
și Sîngeorz.

Posesorii biletelor beneficiază de o reducere de 50% la ta
riful de transport pe C.F.R.

de
autocarul

de locuri 
de iarnă,

PUBLITURISM

Ștefan Covaci explică dezvoltarea jocului modern
Foto : S. BAKCSY

(Urmare din pag. 1) ridica acest sport Ia un nivel su
perior, pentru a se înscrie în șirul 
succeselor obținute recent de spir
tul românesc".

esențiale ale jocului modern

să îndeplinim cerința unanimă a 
iubitorilor fotbalului nostru de a

Cîteva caracteristici
Următorul punct al ordinei de 

zi l-a reprezentat expunerea tov. 
Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
F.R.F., care a accentuat în intro
ducere rolul antrenorului în asigu
rarea creșterii pe toate planurile 
a fotbalului nostru. El s-a referit 
mai cu seamă la tinerii tehnicieni, 
care trebuie să dovedească mai 
multă pasiune, mai multă dorință 
de informare, de documentare. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
unei ireproșabile comportări mo
rale a antrenorului, educator în 
același timp, al sportivilor pe care 
îi pregătește.

In continuare, au fost expuse 
pe larg cinci caracteristici esenția
le ale jocului, considerate astfel 
față de specificul fotbalului nostru, 
față de deficiențele sale, de rămî- 
nerea în urmă față de evoluția jo
cului de înaltă performanță : jo
cul cu un fundaș central de aco
perire („libero") ; jocul fără min
ge ; marcajul ; schimbarea ritmu
lui de joc ; combinații specifice e- 
chipelor.

In privința jocului cu un fundaș 
central de marcaj, care — deși e 
de multă vreme în practica for
mațiilor de renume, nu a fost asi
milat decît în mică și defectuoasă

măsură de echipele noastre — s-a 
arătat care sînt caracteristicile a- 
cestui rol, insistîndu-se ca antre
norii să găsească jucătorul cel mai 
potrivit pentru acest post. Jocul 
fără minge (în ambele momente) a 
fost prezentat ca element-cheie al 
fotbalului actual, element foarte 
mult neglijat, din păcate, de echi
pele noastre. Marcajul, atît de 
mult pomenit pentru modul insu
ficient în care e cunoscut, și apli
cat în fotbalul nostru (ceea ce a 
dus la multe eșecuri pe plan in
ternațional), a constituit Un alt su
biect al expunerii, insistîndu-se 
asupra tuturor factorilor din pre
gătire meniți să îi asigure buna 
aplicare. Schimbarea ritmului de 
joc și combinațiile specifice fie
cărei echipe au fost alte două tră
sături prezentate pe larg, cu multe 
exemple și cu recomandările ne
cesare.

Ieri au mai fost prezentate re
feratele : „Rolul sistemului nervos 
central în perfecționarea calităților 
motrice și a deprinderilor motri
ce" (orof. univ. dr. A. Demeter) ; 
„Aspecte ale colaborării antrenor- 
medic" (dr. M. Ciortea) ; „Forța și 
mijloace pentru dezvoltarea forței" 
(prof. I. Voica),

POPASURI IN DIVIZIA C AUTOBUZUL CONDUCE
ÎN ECHILIBRATA LUPTĂ DIN „SERIA BUCUREȘTEANÂ"

Una dintre seriile campionatu
lui Diviziei C, in care se dă o 
luptă pasionantă este și cea bucu- 
reșteană,' a V-a. Acum, după în
cheierea „ostilităților" din tur, trei 
echipe se află la egalitate de 
puncte (cite 22) în fruntea Clasa
mentului : Autobuzul, Unirea Tri
color și Automecanica. în această 
grupă activează cîteva formații 
cunoscute, bine pregătite (evident, 
la nivelul celui de-al treilea eșa
lon) ca de pildă, Autobuzul — 
actuala fruntașă, Automecanica 
(fosta Triumf) — care s-a aflat 
în fruntea clasamentului timp de 
6 săptămîni și a reușit o frumoa
să performanță în actuala ediție 
a ..Cupei României" calificîndu-se 
pentru „optimile" din primăvară, 
în urma victoriei cu 1—0, în 
„16“-imi, cu Politehnica Iași, 
I.C.S.LM. — de trei ori pe post 
de lider în prima jumătate a 
campionatului, Unirea Tricolor, 
T.M.B., Automatica (toate din 
București) și Azotul Slobozia. 
Cele șase formații bucureștene 
enumerate mai sus au fost, în se
zonul de toamnă, principalele ani
matoare ale interesantei întreceri 
din fruntea clasamentului. în ul
timele două confruntări, în etapa 
a 14-a și a 15-a, fosta divizionară 
B, Autobuzul, un „11“ cu multă 
constanță în comportare, a pre
luat șefia. în această serie se află

și, cea mai „neproductivă" echi
pă din întregul campionat, sin
gura care n-a obținut nici o vic
torie în cele 15 jocuri : Olimpia 
Giurgiu — locul 16 cu 2 p — „re
cordul" turului — (din două re
mize).

Iată și cîteva date statistice din 
seria a V-a, în care activează 12 
formații bucureștene : din cele 120 
de meciuri, 69 s-au încheiat cu 
victoria gazdelor, în 33 s-a obți
nut scor egal și în 18 au cîștigat 
oaspeții ; s-au înscris 323 de go
luri, dintre care 88 le-au marcat 
echipele aflate în deplasare ; doar 
trei formații n-au avut jucători 
sancționați în tur, și anume, Azo
tul Slobozia, T.M.B, și Flacăra 
roșie București. Printre echipele 
cu numeroase suspendări la activ 
se numără și Avîntul Urziceni 
(locul 14 în tur) cu 27 de etape, 
iar delegatul formației pentru o 
„alteraație" cu un arbitru a fost 
sancționat cu o interdicție de 6 
luni de a însoți echipa !

Despre lider: AUTOBUZUL
BUC. (locul 1 15 8 6 1
38—6 22 p) după ce a activat două 
campionate la rînd în Divizia B. 
în toamna anului 1976 a revenit 
în _„C“. Echipa este antrenată de 
Emil Samureanu, consilier juridic 
la întreprinderea Autobuzul, care 
are _ la dispoziție un numeros lot 
de jucători : Vintilă. Străjeru, Mo- 
canu — G. Ionescu, Munteanu, 
Bădilaș (mezinul formației), Ma

rian Grigore, Purici, Moiseev — 
Marcu Grigore, Naghi, Andrei, <?i- 
paridis — Sultănoiu, Zdrăilă, Ti- 
nichie, Stroe, Mocanu, Ciomoavă, 
Stan, Pataki, Roman. Golgeterul 
echipei în tur a fost Sultănoiu — 
14 goluri. Autobuzul a reușit, în 
eele 15 meciuri, un golaveraj ex
celent 38—6 (+32) fiind întrecu
tă, la acest capitol, doar de lide
rul seriei I, C.S. Botoșani (43—10). 
Cel mai în vîrstă jucător este 
Marcu Grigore — 27 ani, un apre
ciat matrițer la întreprinderea de 
care aparține echipa. Singura în- 
frîngere din tur Autobuzul a su
ferit-o din partea formației Azo
tul Slobozia (0—1) iar pe teren 
propriu a pierdut un singur punct 
(0—0 cu Șoimii TAROM). La 
„zestrea" echipei au contribuit 
mult cele 7 puncte obținute in 
jocurile din deplasare. în toamnă, 
Autobuzul a avut un singur jucă
tor suspendat, pe Naghi o etapă, 
în schimb a primit 6 cartonașe 
galbene. Conducerea întreprinde
rii, cît și cea a asociației (pre
ședinte ing. Lucian Duma) so 
ocupă în mod eficient de proble
mele echipei, care are condiții 
bune de joc și pregătire, un fru
mos stadion și un mare număr 
de inimoși suporteri. Obiectivul 
principal pentru retur : menține
rea locului jntîi și promovarea 
(din nou) în campionatul secund.

T. RABȘAN

DE LA F. R. F.
Ca în fiecare an, forul de spe

cialitate și-a planificat, pentru 
această lună să efectueze viza a- 
nuală a legitimațiilor tuturor ju
cătorilor din eșaloanele competi- 
ționale A, B și C.

După cum sîntem anunțați, ac
țiunea urmează să fie declanșată 
cu începere de la 17 ianuarie a.c., 
în fiecare zi lucrătoare, la sediul 
federației, de la ora 12 în sus. 
Spre deosebire de anii din urmă, 
F.R.F. a stabilit ca, pentru bunul 
mers al operației și pentru a evita 
deplasările delegaților echipe
lor, legitimațiile să fie prezentate 
la viză de împuterniciți ai comi
siilor județene de fotbal.

Pentru jucătorii care activează 
în campionatele județene, orășe
nești și municipale, viza carnete
lor va fi făcută de către comisiile 
locale, la date și ore care vor fi 
din timp anunțate la sediile aces
tora.

11. PROGRESUL

19.

O PUNCTE REALIZATE : 17 (11 
acasă + 6 în deplasare) — pro
centaj 50 la sută.
• JUCĂTORI FOLOSIȚI :

Țevi (numărul meciurilor : 17
totalul notelor : 109), I. Sandu
(17—104), Badea (16—98), Gh. 
Ștefan (16—95), latan (16—97), 
Moraru (14—92), Apostol (14—87), 
Dragu (14—®8), Nignea (13—74), 
lorgulescu (12—74), Giron (11— 
67), D. Stefan (11—68), Sătmâ- 
reanu 1 (10—62), Ploscaru (9—
55), Tichigiu (6—39), Libra (5- 
18), Roșu (4—20), Grama (3—17), 
Fl. Mihai (1—6).
• GOLGETERII ECHIPEI : Țevi 

8 (5 acasă + 3 în deplasare), 
latan (3+1), Dragu (3+1). si 
lorgulescu (3+1) cîte 4, Apostol

l c r, i ax $tefan (O+1) ’*
l. Sandu (1-J-0), cite 1.
• NU A BENEFICIAT de nici 

o lovitura de la 
sancționară cu 
transformate.

O CARTONAȘE GALBENE ; 
Nignea 3, lorgulescu 2, Badea, 
Sâtmareanu I și Grama, cite 1. 
Totalul cartonașelor : 8.

O CARTONAȘE ROȘII : nici
unul.
• A

poarta
— în 
puține 
dintre ___ __ ,_
(cele mai multe — 11 
pa a 14-a, 
cîte 3 — 
11-a și a 13-a).

« la meciurile susținute 
în București (11 la număr) ou 
asistat aproximativ 227 000 spec
tatori.

11 m. A fost
2 penaltyuri.

EXPEDIAT 210 șuturi la
(cele mai multe — 27

etapa a 14-a, cele mai 
— 6 — In runda a 13-a), 
care 105 pe spațiul porții

V.—'U 11 — în eta-
cele mai puține •— 

în rundele a 2-a, a

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONO- 

EXPRES DIN 5 IANUARIE 1977

A NOULUI AN

FOND GENERAL DE 
Extragerea I : 2 29
Extragerea a Il-a : 10 37

CÎȘTIGURI : 762.878 lei
30 25 44 34
43 12 7

tragerea extraordinară
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BANI,AUTOTURISME
„ DAC'A 7300SKOO/1 S 700
SI EXCURSII ÎN
U R.S.S., R. D GERMANA
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TREBUIE SA SI ARATE ROADELE

Sezonul sporturilor de iarnă a început. Toate drumurile duc spre... 
pîrtiile de schi ! Foto : Vasile BAGE AC

INIȚIATIVELE BUNE 
SUPLINESC LIPSA ZĂPEZII

I
i
I

(Urmare din pag. 1)

desfășura, avîndu-se în vedere 
că la Tg. Ocna nu este zăpadă.

PE AGENDA

Astfel, în comunele Doftana 
Dărrnănești, precum și la 
mănești, „Cupa Măgura" se 
în plină desfășurare.

_  w

Și 
Co- 
află I

PREOCUPĂRILOR...
Institutul pedagogic, un mare 
număr de tineri se inițiază, la 
sfîrșit de săptămînă, în practi
carea schiului.
• DE DIMINEAȚA PÎNĂ 

SEARA, pe dealurile din îm
prejurimile municipiului Piatra 
Neamț, sute de copii și tineri 
muncitori se aliniază Ia startul 
numeroaselor întreceri de să
niuțe, organizate îndeosebi din 
inițiativa asociațiilor sportive 
Metalul. Ceahlăul. Relon-Săvi- 
nești ș.a. Aceeași afluență pe 
patinoarele naturale amenajate 
de școlile generale 5 și 9, de li
ceul „Caiistrat Hogaș" etc. O 
altă constatare plăcută: cuprin
derea largă a tinerilor din me
diul rural în activitățile sporti
ve de iarnă. La Dămuc, 
Ceahlău, Borca, Vînători-Neamț, 
Tașca, Grințești și f 
mune ale județului 
și încheiat primele 
schi ale sezonului, 
cărora parti cipanții 
un mare număr de _ 
norme din cadrul complexului 
„Sport si sănătate".

© ÎNCEPUTURI PROMIȚĂ
TOARE ȘI IN JUDEȚUL BU
ZĂU. Cîteva sute de muncitori 
de la Filatura de lînă pieptă
nată > din municipiul Buzău . au 
participat la diferite excursii 
de iarnă,- îndeosebi la- NehoiuL 
Timpul favorabil și pentru or
ganizarea altor concursuri în 
aer liber a fost intens folosit, 
în ultimele zile fiind inițiate 
mai multe crosuri la Vadul Pa
șii, Poșta Cîlnău, Merei, Cos- 
tești, Ziduri și Vîlcele, cu o 
largă participare a tineretului.

PLANURI, DAR ATÎT!...

• ÎN JUDEȚUL BACĂU, 
TERES ȘI PREOCUPARE, 
continuă, cu rezultate din 
mai frumoase, o mai veche 
țiativă i „Cupa Cașinului"

IN- 
Se 

cele 
ini- 

._____  ... . la
sporturi de iarnă, aflată acum 
la a V-a ediție. în aceste zile, 
în localitățile Cașin, Mănăstirea 
Cașin, Oituz și Bogdănești se 
desfășoară etapele pe asociație 
ale acestei competiții tradițio
nale care, pînă acum, a angre
nat cîteva mii de tineri la în
trecerile de schi și săniuțe. O 
informație de larg interes pen
tru sportivii județului : în luna 
februarie vor avea loc finalele. 
Să nu omitem, însă, evidenție
rea tineretului din aceste loca
lități care a participat cu entu
ziasm Ia amenajarea pîrtiilor, 
prin acțiunile cetățenești iniția
te de factorii cu atribuții.

Tot în județul Bacău, în lo
calitățile Arsău, Brusturoasa, 
Palanca și Ghimeș, pe albiile 
unor rîuri line și foarte puțin 
adînci, au fost amenajate pati
noare naturale care au și înce
put să găzduiască o bogată ac
tivitate de inițiere și de prac
ticare a patinajului.

© PE DEALURILE DIN ÎM
PREJURIMILE MUNICIPIU
LUI ORADEA nu s-a așternut, 
încă, zăpadă suficientă pentru 
startul întrecerilor de iarnă. 
Pînă atunci asociațiile sportive 
din Oradea, printre care Rapid 
și Clubul sportiv universitar or
ganizează, frecvent, excursii la 
Stîna de Vale, unde, sub îndru
marea unor foști schiori, pre
cum și a studenților Secției de 
educație fizică și sport de Ia

în alte co- 
Neamț s-au 
întreceri de 
cu prilejul 
și-au trecut 

probe și

- .. W

Din păcate, în raidul nostru 
am întîlnit și destule rămîneri 
în urmă în organizarea de ac
țiuni menite să atragă tineretul 
în practicarea sporturilor 
iarnă. în planurile comune 
factorilor cu atribuții din 
detul Caraș-Severin sînt.

de 
ale 
ju- 

e 
drept, prevăzute multe acțiuni. 
Dar atît! Pentru că, în muni
cipiul Reșița, de exemplu, ca și 
în alte localități, organizarea 
întrecerilor de masă a fost lăsa
tă la voia întîmplării, nu se 
face aproape nimic și, în loc să 
se apuce de treabă, să treacă 
la îndeplinirea propriilor hotă- 
rîri și măsuri, activiștii sportivi 
caută tot felul de scuze I “ " 
această nefirească stare 
cruri. Să mai adăugăm 
Semenic a căzut zăpadă 

aici sînt 
practicare a

în 
în

pentru 
de 
că 
Și.

lu
pe 
de 

ex-mai multă vreme, 
celente condiții de 
schiului.

Nici în județele 
șani NU SE 
PREOCUPARE 
TOARE PENTRU ATRAGEREA 
TINERETULUI, îndeosebi a e- 
levilor, în practicarea sporturi
lor de iarnă. Nu știm nici ce 
se așteaptă pentru amenajarea 
unui număr corespunzător de 
patinoare.

Este bine, desigur, că aproa
pe în toate județele cuprinse în 
acest raid se constată interes 
pentru organizarea întrecerilor

de șah și tenis de masă, în ca
drul ediției de iarnă a „Cupei 
tineretului". Dar regulamentul 
competiției precizează că, 
afara întrecerilor cuprinse
programul acestei competiții, 
trebuie inițiate, peste tot, con
cursuri și acțiuni sportive de 
masă Ia un număr cit mai mare 
de ramuri sportive. Se pare, 
însă, că este mai comod să fie 
raportată îndeplinirea unor ci
fre strict obligatorii ! De aceea, 
desigur, în județele menționate 
se face prea puțin pentru bu
na desfășurare a activității tu
ristice de iarnă, pentru amena
jarea din timp (deși în unele 
cazuri e cam tîrziu) a pîrtiilor 
și patinoarelor, și chiar 
asigurarea unei bogate 
tăți sportive 
cluburi, în 
rale ș.a.

de masă în 
căminele

pentru 
actiyi- 

săli, la 
cultu-

Iași și Boto-
MANIFESTĂ 

CORESPUNZĂ-

I
I
I
I

ciuda ca- 
totuși, la 

și aceasta 
măsură fo-

★
Fără îndoială, în 

lendarului, sîntem, 
începutul sezonului 
explică în oarecare
losirea insuficientă a posibilită
ților largi pe care perioada lu
nilor de iarnă le oferă pentru 
desfășurarea unei intense acti
vități sportive de masă. Poate 
că în viitorul nostru raid vom 
întîlni mai multă... zăpadă, dar 
și mai multă preocupare din 
partea organelor sportive, a tu
turor factorilor cu atribuții.

De vreo trei ani, corpul arbi
trilor din fotbalul nostru trece 
prin prefaceri structurale. O ge
nerație nouă face pași mari spre 
afirmare, se impune la conduce
rea meciurilor din prima divizie. 
O cifră este însă mai edificatoare 
decît orice alte comentarii : față 
de campionatul 1973—1974, în ul
tima stagiune de toamnă au acti
vat, fiind delegați la centru, 21 de 
arbitri noi. Procentual, lotul A 
s-a împrospătat, în aceeași perioa
dă, în proporție de 60%. Deci o 
mare restructurare. o promovare 
masivă în corpul de elită al „ca
valerilor fluierului". Locul unor 
conducători de joc, precum Gheor
ghe Limona. Mircea Rotaru, Ke- 
vork Ghemigean, Aurel Bentu, 
Victor Pădureanu sau Grigorc 
Birsan a fost luat de nume noi : 
Radu Șerban, Maximilian Popescu, 
Mihai Fediuc. Teodor Balanovici, 
Nicolae Raab, Gheorghe Jucan, 
Alexandru Ghigea, Vasile Tătar, 
Ion Igna sau Octavian Ștreng. 
Pe „harta" arbitrajului românesc 
au apărut orașe noi ca, de pildă, 
Suceava. Hunedoara, Cîmpia Tur- 
zii și Mediaș. în schimb, au dis
părut localități care se evidențiau 
în anii trecuți prin numărul și 
calitatea arbitrilor ; printre aces
tea, Cluj-Napoca. Timișoara, Ga
lați, Constanta, Brăila, semn că, 
odată cu stingerea nucleelor exis
tente în jurul unor arbitri de re
nume din aceste orașe, activita
tea s-a redus tot mai mult.

In turul campionatului 1976—77 
au apărut opt arbitri noi, dintre

aceeași perioadă a campionatului 
trecut). Ca și în cazul celor de 
centru, nivelul lor de pregătire 
și experiența au fost neuniforme. 
Astfel, din relatările cronicarilor 
noștri, în numeroase cazuri rezul
tatele au fost influențate de ar
bitrii de tușă. Atît de multe gre
șeli au făcut arbitrii de linie, In
cit cronica întîlnirii Progresul — 
S.C. Bacău — de exemplu — a 
fost. întitulată „In prim-plan, tu
șierii" !

în unele situații au greșit grav 
și arbitrii de centru care, prin de
ciziile lor, au influențat unele re
zultate. în cazul lor este vorba 
nu numai de neaplicarea regula
mentului sau 
lui, dar și de 
în primul caz, 
că la meciul 
S.C. Bacău arbitrul
(Brașov) a acordat golul lui Ca- 
targiu după Ce Băluță, coechipie
rul acestuia. își potrivise mingea 
cu mina ; Gh. Retezan (București) 
nu a acordat arădenilor un 
valabil în meciul U.T.A. — 
I. Ciolan (Iași) a anulat un gol 
al gălățenilor în partida F.C.M. 
Galați — U.T.A., iar Gh. Jucan 
(Mediaș) a trecut cu vederea mai 
muite iregularități la cel de-al 
doilea gol al echipei Steaua în 
meciul cu F.C. Bihor. Să amintim 
tot aci și de nesancționarea unor 
faulturi în careu cu loviturile de 
pedeapsă care se impuneau, unul 
din exemple fiind cel al lui N. 
Cursaru (Ploiești) la întîlnirea 
Sportul studențesc Universita-

chiar de ignorarea 
lipsă de atenție, 
să ne reamintim 

F.C. Constanta — 
Gh. Ionescu

Iată un gest pe care arbitrii noștri l-au făcut de 248 de ori în turul 
acestui campionat...

BBHS
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care unul singur din București 
(Nicolae Georgescu) și șapte din 
provincie (Teodor Balanovici — 
Iași, Nicolae Raab — Cîmpia Tur- 
zii, Gheorghe Jucan — Mediaș, 
Alexandru Ghigea — Bacău. Va
sile Tătar — Hunedoara, Ion Igna 
— Arad și Octavian Ștreng — O- 
radea). Aplaudînd faptul că fede
rația încearcă valorificarea arbitri
lor din provincie, să scoatem în 
evidentă faptul că debutul aces
tora a fost onorat prin arbitraje 
de calitate, doi dintre acești de_ 
bufanți (Ion Igna și Nicolae 
Raab) primind, la unele meciuri, 
calificativul cinci stele, ceea ce 
ne îndreptățește să așteptăm din 
partea lor arbitraje la fel de bune 
si în continuare.

★
numărului mare de 

în rîndul arbitrilor în 
ani. lipsei lor de ex-

Datorită 
noi veniți 
ultimii trei __  —___ . .
periență, diferențelor în pregătire, 
calitatea arbitrajelor a avut, to
tuși, în ansamblu, de suferit.

Mai mult ca altădată au sem
nalizat greșit arbitrii de linie. 
Principala lor defecțiune : semna
lizarea pozițiilor de ofsaid, adică 
exact rațiunea pentru care regu
lamentul de joc și experiența a 
impus existenta lor. Urmări ? Va
lidarea unor goluri înscrise în 
afara legilor jocului sau anularea 
altora perfect valabile. Cauza re
zidă, poate, și în promovarea unui 
număr prea mare de arbitri și în 
rîndurile tușierilor (în turul cam
pionatului în curs au activat 116 
arbitri de linie față de 91 în

tea Craiova ; în schimb, T. Andrei 
(Sibiu) a acordat fără suficient 
temei un penalty în favoarea ar
geșenilor în meciul F.C. Argeș — 
Progresul. Din categoria „ignora
rea regulamentului" fac parte în 
special acele „mutări" ale faultu
rilor din interiorul careului în 
afara lui. Cîteva exemple : Troi 
este faultat în careu în meciul 
F.C.M. Galați — Steaua, dar arbi
trul C. Ghiță (Brașov) mută lovi
tura la 17 m, ca și O. Anderco 
(Satu Mare) în partida Dinamo — 
Jiul : Bucurescu (Jiul) este faul
tat tot în careu, dar lovitura este 
„transferată" în afara lui ! Lipsa 
de atenție de care am mai amin
tit mai sus constă în validarea 
unor goluri realizate din ofsaid 
sau. dimpotrivă, în anularea al
tora înscrise în mod regulamen
tar, dar la care, în ambele cazuri, 
greșiseră inițial tușierii. Să amin
tim, de asemenea, de inegala apre
ciere a faulturilor. de lipsa de 
decizie și de autoritate a unor ar
bitri.

Desigur, au existat și arbitri 
care, pe parcursul întregului tur 
de campionat, s-au achitat con
știincios de sarcina lor, primind, 
firește, răsplata eforturilor lor prin 
calificative dintre cele mai bune. 
Astfel, după părerea noastră, 
printre evidențiații stagiunii de 
toamnă se numără loan Rus — 
Tg.- Mureș, Chiriac Manușaride 
— București, Romeo Stîncan — 
București, Constantin Dinulescu — 
București, Carol Szilagy — Baia 
Mare, debutanții Nicolae Raab —

PE MICUL ECRAN
Simbătă 8 Ianuarie, ora 14,35 : Retrospectivă „Patinaj artistic 1976“ : 

proba individuală feminină șl proba de dans din cadrul J.O. de iarnă 
de la Innsbruck.

Miercuri, 12 ianuarie, ora 18 : Baschet masculin : Steaua — Forst 
Cantu (Italia), in Cupa cupelor. Transmisie directă de la sala Flo- 
reasca.

Nu este necesar să așteptați vara pentru petrecerea con
cediului dv.! 
PRINDEREA 
BUCUREȘTI 
nou program 
din țară.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și ÎNTRE- 
DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
vă pun la dispoziție și în această perioadă un 
de acțiuni turistice în cele mai pitorești zone

EXCURSII. Valea Prahovei, Valea Oltului, Maramureș, 
Semenic, Nordul Moldovei sînt numai cîteva din locurile 
atracție turistică unde se organizează excursii cu 
sau trenul, pe durate diferite.

ODIHNA. OJT-urile și ITHR București, dispun 
pentru odihnă în stațiunile montane și de sporturi 
Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Bușteni, cu cazare în hoteluri 
și vile.

CURA BALNEARA cu cazarea în hotelurile cu bază 
tratament „Sovata" și „Aluniș” din Sovata, „Roman", „Hercu
les" și „Cerna" din Herculane, „Tușnad” și „Ciucaș" din Tuș- 
nad și „Parc" din Buziaș, la tarife reduse cu 40—50%.

Pentru această perioadă unitățile amintite dispun de locuri 
pentru cură balneară la tarife reduse și în stațiunile Felix, 
Herculane, Căciulata, Covasna, Vatra Dornei, Slănic Moldova 
și Sîngeorz.

Posesorii biletelor beneficiază de o reducere de 50% la ta
riful de transport pe C.F.R.

de
autocarul

PUBLITURISM

Cîmpia Turzii, Vasile Tătar — Hu
nedoara, Nicolae Georgescu — 
București și Ion Igna — Arad, ca
re în meciurile conduse au pri
mit numai patru sau cinci stele. 
Tot patru stele au obținut Octa
vian Ștreng — Oradea și Alexan
dru Ghigea — Bacău, dar ei au 
condus în sezonul de toamnă 
o singură dată.

★
An de an, arbitrii noștri 

tot mai mult să aplice unele 
vederi ale regulamentului. Aceea 
despre care s-a scris cu prioritate, 
dar continuă a fi ignorată este 
păstrarea distanței de 9,15 m la 
executarea loviturilor libere și a 
cornerelar. în cele mai multe ca
zuri, distanța maximă respectată 
acum este 6—7 m ! Desigur, ar
bitrii nu, pot măsura cu ruleta 
distanța exactă, dar, în ceea ce 
privește loviturile de colț, credem 
că cei 9,15 m pot fi marcați pe- 
linia de corner, pentru a nu mai 
exista penibilele discuții care au 
loc. aproape regulat, între arbitri 
și jucători. Apoi, tot mai mult se 
renunță la oprirea balonului la 
executarea loviturilor libere, re
punerea mingii în joc făcîndu-se 
acum mai mult din mers. De ase
menea, în cele mai multe cazuri 
tușierii rămîn pasivi, pe tușă, a- 
tunci cînd arbitrii de centru au de 
furcă cu jucătorii. în teren. Or, 
brigăzile din străinătate care au 
arbitrat pe stadioanele noastre au 
dovedit că cei trei „cavaleri 
fluierului" constituie un tot, că cei 
de la 
centru 
acesta 
tru a 
notăm „ ____
se petrec și la schimbările de ju
cători, care ies de pe teren pe 
unde nu este permis sau înlocui
torii lor pătrund în cîmpul 
joc (fără a fi avertizați 
nas galben) înainte ca 
cuiți să-1 părăsească.

★
Desigur, cam multe 

in activitatea arbitrilor 
toamnă fotbalistică. Credem însă 
că. datorită tinereții și capacității 
corpului nostru de arbitri, numă
rul celor notați cu plus la finele 
campionatului va fi mai mare de- 
cit acum, la jumătatea Iui.

■:

doar

uită 
pre-

ai
linie îl ajută pe cel de la 
în toate cazurile în care 

se află în dificultate. Pen- 
încheia și acest capitol, să 
și faptul că dese defecțiuni

de 
cu carto- 
cei înlo-

deficiente 
în trecuta

Mircea TUDORAN
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Ștefan Covaci explică dezvoltarea jocului modern
Foto : S. BAKCSY

(Urmare din pag. 1) ridica acest sport la un nivel su
perior. pentru a se înscrie în șirul 
succeselor obținute recent de spor
tul românesc".

șă îndeplinim cerința unanimă a 
iubitorilor fotbalului nostru de a

Cîteva caracteristici esențiale ale jocului modern
Următorul punct al ordine! de 

zi l-a reprezentat expunerea tov. 
Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
F.R.F., care a accentuat în intro
ducere rolul antrenorului în asigu
rarea creșterii pe toate planurile 
a fotbalului nostru. El s-a referit 
mai cu seamă la tinerii tehnicieni, 
care trebuie să dovedească mai 
multă pasiune, mai multă dorință 
de informare, de documentare. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
unei ireproșabile comportări mo
rale a antrenorului, educator în 
același timp, al sportivilor pe care 
ii pregătește.

fn continuare, au fost expuse 
pe larg cinci caracteristici esenția
le ale jocului, considerate astfel 
față de specificul fotbalului nostru, 
față de deficiențele sale, de rămî- 
nerea în urmă față de evoluția jo
cului de înaltă performanță : jo
cul cu un fundaș central de aco
perire („libero") ; jocul fără min
ge ; marcajul ; schimbarea ritmu
lui de joc ; combinații specifice e- 
chipelor.

în privința jocului cu un fundaș 
central de marcaj, care — deși e 
de multă vreme în practica for
mațiilor de renume, nu a fost asi
milat decît în mică și defectuoasă

măsură de echipele noastre — s-a 
arătat care sînt caracteristicile a- 
cestui rol, insistîndu-se ca antre
norii să găsească jucătorul cel mai 
potrivit pentru acest post. Jocul 
fără minge (în ambele momente) a 
fost prezentat ca element-cheie al 
fotbalului actual, element foarte 
mult neglijat, din păcate, de echi
pele noastre. Marcajul, atît de 
mult pomenit pentru modul insu
ficient în care e cunoscut și apli
cat în fotbalul nostru (ceea ce. a 
dus la multe eșecuri pe plan in
ternațional), a constituit un alt su
biect al expunerii, insistîndu-se 
asupra tuturor factorilor din pre
gătire meniți să îi asigure buna 
aplicare. Schimbarea ritmului de 
joc și combinațiile specifice fie
cărei echipe au fost alte două tră
sături prezentate pe larg, cu multa 
exemple și cu recomandările ne
cesare.

Ieri au mai fost prezentate re
feratele : „Rolul sistemului nervos 
central în perfecționarea calităților 
motrice și a deprinderilor motri
ce" (prof. univ. dr. A. Demeter) ; 
„Aspecte ale colaborării antrenor- 
medic" (dr. M. Ciortea) ; „Forța și 
mijloace pentru dezvoltarea forței" 
(prof. I. Voica).

POPASURI IN DIVIZIA C AUTOBUZUL CONDUCE
IN ECHILIBRATA LUPTA DIN „SERIA BUCUREȘTEANĂ"
Una dintre seriile campionatu

lui Diviziei C, în care se dă o 
luptă pasionantă este și cea bucu- 
reșteană, a V-a. Acum, după în
cheierea „ostilităților" din tur, trei 
echipe se află la egalitate de 
puncte (cite 22) în fruntea clasa
mentului : Autobuzul, Unirea Tri
color și Automecanica. In această 
grupă activează cîteva formații 
cunoscute, bine pregătite (evident, 
la nivelul celui de-al treilea eșa
lon) ca de pildă, Autobuzul — 
actuala fruntașă, Automecanica 
(fosta Triumf) — care s-a aflat 
în fruntea clasamentului timp de 
6 săptămîni și a reușit o frumoa
să performanță în actuala ediție 
a „Cupei României" calificîndu-se 
pentru „optimile" din primăvară, 
in urma victoriei cu 1—0, în 
„16“-imi, 
I.C.S.I.M. 
de lider 
campionatului, 
T.M.B., Automatica (toate 
București) și Azotul Slobozia. 
Cele șase formații bucureștene 
enumerate mai sus au fost, în se
zonul de toamnă, principalele ani
matoare ale interesantei întreceri 
din fruntea clasamentului. In ul
timele două confruntări, în etapa 
a 14-a și a 15-a, fosta divizionară 
B, Autobuzul, un „11“ cu multă 
constanță în comportare, a pre
luat șefia. în această serie se află

victoriei cu 1—0, în 
cu Politehnica Iași, 

— de trei ori pe post 
în prima jumătate a 
' Unirea Tricolor, 

Automatica (toate din 
I și Azotul

formații

și, cea mai „neproductiv^" echi
pă din întregul campionat, sin
gura care n-a obținut nici o vic
torie în cele 15 jocuri : Olimpia 
Giurgiu — locul 16 cu 2 p — „re
cordul" turului — (din două re
mize).

Iată și cîteva date statistice din 
seria a V-a, în care 
formații bucureștene : 
de meciuri, 69 s-au 
victoria gazdelor, în 33 s-a obți
nut scor egal și în 18 au cîștigat 
oaspeții ; s-au înscris 323 de go
luri, dintre care 88 le-au marcat 
echipele aflate în deplasare ; doar 
trei formații n-au avut jucători 
sancționați în tur, și anume. Azo
tul Slobozia, T.M.B. și Flacăra 
roșie București. Printre echipele 
cu numeroase suspendări la activ 
se nurhără și Avîntul Urziceni
(locul 14 în tur) cu 27 de etape, 
iar delegatul formației pentru o
„altercație" cu un arbitru a fost 
sancționat cu o interdicție de 6 
luni de a însoți echipa !

Despre lider: 
BUC. (locul 1 
38—6 22 p) după ce a activat două 
campionate la rînd 
în toamna anului 1976 a 
în ,, ‘ __  _______ ___
Emil Samureanu, consilier juridic 
la întreprinderea Autobuzul, care 
are _ la dispoziție un numeros lot 
de jucători : Vintilă, Străjeru, Mo
canu — G. Ionescu, Munteanu. 
Bădiiaș (mezinul formației), Ma-

activează 12 
din cele 120 
încheiat cu

AUTOBUZUL
15 8 6 1
în Divizia B. 

revenit 
„C“. Echipa este antrenată de

rian Grigore, Purici, Moiseev — 
Marcu Grigore, Naghi, Andrei, <?i- 
paridis — Sullănoiu, Zdrăilă, Ti- 
nichie, Stroe, Mocanu, Ciornoavă, 
Stan, Pataki, Roman. Golgeterul 
echipei în tur a fost Sultănoiu — 
14 goluri. Autobuzul a reușit, în 
eele 15 meciuri, un golaveraj ex
celent 38—6 (+32) fiind întrecu
tă, la acest capitol, doar de lide
rul seriei I, C.S. Botoșani (43—10). 
Cel mai în vîrstă jucător este 
Marcu Grigore — 27 ani, un apre
ciat matrițer la întreprinderea de 
care aparține echipa. Singura in- 
frîngere din tur Autobuzul a su
ferit-o din partea formației Azo
tul Slobozia (0—1) iar pe teren 
propriu a pierdut un singur punct 
(0—0 cu Șoimii TAROM). La 
„zestrea" echipei au contribuit 
mult cele 7 puncte obținute în 
jocurile din deplasare. în toamnă. 
Autobuzul a avut un singur jucă
tor suspendat, pe Naghi o etapă, 
în schimb a primit 6 cartonașe 
galbene. Conducerea întreprinde
rii, cit și cea a asociației (pre
ședinte ing. Lucian Duma) se 
ocupă în mod eficient de proble
mele echipei, care are condiții 
bune de joc și pregătire,' un fru
mos stadion și un mare număr 
de inimoși suporteri. Obiectivul 
principal pentru retur: menține
rea locului întîi și promovarea 
(din nou) în campionatul secund.

T. RĂBȘAN

DE LA F. R. F.
fiecare an, forul de spe- 
și-a planificat, pentru 

lună să efectueze viza a-
Ca în 

cialitate 
această ___  _
nuală a legitimațiilor tuturor ju
cătorilor din eșaloanele competi- 
ționale A, B și C.

După cum sîntem anunțați, ac
țiunea urmează să fie declanșată 
cu începere de la 17 ianuarie a.c., 
în fiecare zi Jucrătoare, la sediul 
federației, de la ora 12 în sus. 
Spre deosebire de anii din urmă, 
F.R.F. a stabilit ca, pentru bunul 
mers al operației și pentru a evita 
deplasările delegaților echipe
lor, legitimațiile să fie prezentate 
la viză de împuterniciți ai comi
siilor județene de fotbal.

Pentru jucătorii care activează 
în campionatele județene, orășe
nești și municipale, viza carnete
lor va fi făcută de către comisiile 
locale, la date și ore care vor fi 
din timp anunțate la sediile aces
tora.

LOTO

f

11. PROGRESUL

19.

Q PUNCTE REALIZATE : 17 (11 
ccasâ + 6 în deplasare) — pro
centaj 50 la sutâ.
• JUCĂTORI FOLOSIȚI s

Țevi (ou mâr ui meciurilor : 17
totalul notelor : 109), I. Sandu
(17—104), Badea (16—98), Gh. 
Ștefan (16-95), latan (16—97), 
Mororu (14—92), Apostol (14—87), 
Dragu (14—88), Nignea (13—74), 
lorgulescu (12—74), Giron (11— 
67), D. Ștefan (11—68), Sâtmâ- 
reanu | (10—62), Ploscaru (9—
55), Tichigiu (6—39), Libra (5— 
18), Roșu (4—20), Grama (3—17), 
Fl. Mihai (1—6).
• GOLGETERII ECHIPEI : Țevi 

8 (5 acasâ + 3 în deplasare), 
latan (3+1), Dragu (3+1), și 
lorgulescu (3+1) cîte 4, Apostol

I C2 h+M Ștefan (O + 1) ?î
I. Sandu (1+0), cîte 1.
• NU A BENEFICIAT de nici 

o lovitura de la 
sancționată cu 
transformate.

O CARTONAȘE ____
Nignea 3, lorgulescu 2, I 
Sâtmâreanu I și Grama, cîte 
Totalul cartonașelor : 8.

o CARTONAȘE ROȘII : nici
unul.
• A 

poarta 
— în 
puține 
dintre 
(cele mai multe 
pa a 14-a, cele 
cîte 3 — în rundele 
11-a și a 13-a),

® LA MECIURILE
în București (11 la numâr) au 
asistat aproximativ 227 000 spec
tatori.

11
2

m. A fost 
penaltyuri,

GALBENE :.DC INE :
Badea, ■'
cite 1.

EXPEDIAT 210 șuturi la
(cele mai multe — 27 

etapa a. 14-a, cele mai 
— 6 — în runda a 13-a), 
care 105 pe spațiul porții

" - 11 — în eta-
maî puține — 

a 2-a, a

SUSȚINUTE 
număr)

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONO- FOND GENERAL DE

5 IANUARIE 1977 . Extragerea I: 2 29
Extragerea a II-a : 10 37

de locuri 
de iarnă,

A NOULUI AN

tragerea extraordinară

CIȘTIGURI : 762.878 lei
30 25 44 34
43 12 7

PRONOEXPRES
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„ DAC//) 1300 SKODA S 1OO
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