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în ansamblul mișcării sportive, cea mai 

de participare a întregului tineret, a populației, la 

sistematică a exercițiilor fizice și 

sportul de masă, mijloc de bază 

și dezvoltarea capacității fizice

largă formă 
practicarea 

o reprezinte 

organismului

sportului, trebuie să

pentru fortificarea

a tuturor cetățenilor patriei

(Din HOTĂRIREA Plenarei C.C. al P.C.R., cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului)

ZILE DE VACANȚĂ, ZILE DE PREGĂTIRE!
ÎN VIZITĂ LA TABERELE ELEVILOR-SPORTIVI

In Bucegi, la hotelul de la Cota 2 000, elevii, viitori fotbaliști, din București, Călărași și Sibiu 
își manifestă din plin bucuria zilelor de vacanță într-o zi în care „tema“ antrenamentului sportiv 
a fost excursia de la Sinaia pe platoul Bucegilor Foto : Dragoș NEAGU

Vacanța școlarilor e pe sfirșite. De luni se vor 
intoarce în clase, laboratoare, ateliere și săli, cu 
energii noi, zeci și sute de mii de elevi.

Intre ei se vor afla și școlarii-sportivi pentru 
care vacanța de iarnă nu a reprezentat doar o pe
rioadă de odihnă, ci și o importantă etapă in pre
gătirea lor ca viitori performeri.

Ministerul Educației și învățămintului a organi
zat între 22 decembrie și 9 ianuarie numeroase ta
bere pentru învățăceii .n ale sportului. Alte tabere

de pregătire au fost organizate de unitățile spor
tive școlare. In zeci de localități din țară, de la 
munte la mare, mii de tineri au putut beneficia 
de cele mai bune condiții de pregătire sportivă, de 
tehnicieni reputați, de odihnă, de petrecere plă
cută și utilă a perioadei de vacanță.

Reporterii noștri au vizitat în aceste ultime zile 
de vacanță cîteva din aceste tabere de pregătire, 
din activitatea cărora vă înfățișăm cîteva aspecte, 
in pagina a Il-a a ziarului.

NADIA COMANECI PREMIANTA
Șl A AGENȚIEI „PRENSA LATINA"

HAVANA, 6 (Agerpres). - An
cheta internațională a agenției 
„Prensa Latina" a desemnat-o pe 
românca Nadia Comăneci, campi-

oană olimpică absolută la gimnas
tică, sportiva cea mai bună din 
lume a anului 1976. Pe locurile 
următoare au fost clasate Kornelia

Ender (R.D. Germană) - înot și Ta
tiana Kazankina (U.R.S.S.) - atle
tism.

Mîine, In sala poligonului Dinamo

INAUGURAREA 
SEZONULUI 

COMPETITIONAL 
LA TIR

Sala de tir din parcul sportiv 
Dinamo va găzdui mîine și dumi
nică prima întrecere a anului, con
cursul republican la arme cu aer 
comprimat, dotat cu „Cupa primă
verii". La această importantă ma
nifestare vor fi prezenți fruntașii 
tirului nostru din cluburile bucu- 
reștene (Dinamo, Steaua, Olimpia, 
I.E.F.S., C.S.M.B., și Școala spor
tivă nr. 2), precum și de la U.T.A., 
C.F.R. Arad, C.S.U. Brașov, Uni
versitatea și Nicolina Iași, Me
dicina Cluj-Napoca. Se vor alinia 
pe standuri o serie de trăgători 
valoroși, cum sînt proaspeții cam
pioni ai țării, Ștefan Nedelcu, Du
mitra Matei, Dan Pantazi (Dina
mo), Ionel Trăscăveanu, Virginia 
Rădulescu (Steaua), arădeanca Sil
via Kaposztay ș.a. La proba de 
pistol se vor întrece cunoscuții in
ternaționali Corneliu Ion și Dan 
Iuga, fapt care va conferi compe
tiției un plus de atractivitate.

Concursul este așteptat cu inte
res de către toți trăgătorii, deoa
rece constituie o verificare utilă 
în vederea campionatelor naționale 
de sală și a „europenelor" din An
dorra. In ambele zile, concursul 
începe la ora 9, în program fi
gurină probele de pușcă și pistol 
(10 m), la’ seniori și juniori (fe
minin și masculin).

Azi, ia Gaiați SE REIAU ÎNTRECERILE 
DIVIZIEI A DE HANDBAL FEMININ

Fază dintr-un joc (Progresul — Rapid) desfășurat în campionatul 
trecut. Aruncă la poartă Elena Ștefan (Progresul)

Foto : Vasile BAGEAC
începînd de astăzi, timp de trei 

zile, Sala sporturilor din Galați 
va găzdui întrecerile celui de-al 
doilea turneu de sală din cadrul 
Diviziei A de handbal feminin.

Programul etapei a XV-a. cu
prinde azi, de la ora 14, următoa
rele întilniri : Progresul — „U“ 
CIuj-Napoca, Mureșul Tg. Mu
res — Constructorul Timișoara, 
Textila Buhuși — Confecția. „U“ 
Iași — Rap’d, „U“ București — 
I.E.F.S. Si Voința Odorhei — „U“ 
Timișoara.

înaintea acesțui turneu, clasa
mentul Diviziei A arată astfel :
1. „U“ BUCUREȘTI 14 111 2 215-172 23
2. „U“ Timișoara 14 10 2 2 213-151 22
3. I.E.F.S. 14 10 2 2 182-148 22

■ 4. Confecția 14 8 1 5 167-173 17
5. Progresul 14 6 2 6 176-161 14
6. „U“ Cluj-Napoca 14 61 7 194-190 13
7. „U“ Iași 14 6 1 7 191-195 13
8. Rapid 14 44 6 175-180 12
9. Mureșul Tg. M. 14 5 1 8 191-216 11

10. Constr. Timiș. 14 42 8 167-182 10
11. Voința Odorhei 14 23 9 149-188 7
12. Textila Buhuși 14 1 2 11 152-216 4

SĂ ÎNDEPLINIM PROGRAMUL DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII SPORTIVE

APROBAT DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.!

AMENAJĂRILE DESTINATE PRACTICANTILOR SPORTURILOR 
DE SEZON TREBUIE SĂ FIE FOLOSITE DIN PLIN

In continuarea raidului privind preocupă
rile organelor sportive, ale factorilor cu 
atribuții, pentru asigurarea continuității în 

acțiunile sportive de masă pe perioada lunilor 
de iarnă, astăzi tema investigațiilor noastre se 
referă la un domeniu esențial pentru îndepli
nirea cu maximă răspundere a obiectivelor ce 
stau în fața mișcării sportive. Este vorba de 
realizarea și folosirea judicioasă, intensivă, a

bazei materiale atit pentru asigurarea reușite
lor tuturor acțiunilor de masă, pentru atrage
rea unui număr sporit de cetățeni la practica
rea diverselor discipline, cit și in ceea ce pri
vește performanța.

Realizarea acestor cerințe, subliniate, de alt
fel, pe larg în Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și sport pe peri
oada 1976-1980, aprobat de Comitetul Politic

Executiv al C.C. al P.C.R., se impune cu atît 
mai mult. Cu cît în lumina sarcinilor cunoscute, 
sportului de masă i se cere să cuprindă un 
număr cît mai larg de cetățeni, să contribuie 
în tot mai mare măsură la întărirea sănătății 
și ridicarea capacității de muncă a oamenilor, 
să furnizeze elemente capabile să obțină rezul
tate de prestigiu în domeniul performanței.

patru-cinci patinoare

Patinoarul artificial „Floreasca“ 
aparținînd Ministerului Turismului, 
precum și cel de la Complexul 
„23 August" constituie constante 
puncte de atracție pentru amato
rii de patinaj din Capitală. Dar, 
ele nu sînt suficiente pentru a 
satisface cerințele mereu creseînde 
ale celor ce vor să practice acest 
sport. De aceea, în fiecare iarnă, 
factorii responsabili iau toate mă
surile pentru a asigura și în alte 
locuri posibilități de a patina a- 
tunci cînd timpul este favorabil. 
Amănunte am solicitat tovarășu
lui Nicolae Stancu, prim-vicepre- 
ședinte al C.M.E.F.S. : • Așadar, 
termometrul a coborit deseori sub 
zero grade, creîndu-se condiții 
pentru realizarea unor patinoare 
naturale... — încă înainte de ve
nirea iernii, împreună cu Inspec
toratul școlar și Consiliile popu
lare ale sectoarelor, am întocmit 
un amplu plan de măsuri în care 
s-a prevăzut, printre altele, crea
rea în fiecare sector a cel puțin 
patru-cinci patinoare naturale, în 
afara celor amenajate la cluburile 
Dinamo, Rapid, Progresul sau la 
bazele sportive studențești care să 
fie la dispoziția celor interesați. 
• Unde se găsesc acestea ? — La 
stadionul Tineretului, la Voinice
lul, la Școlile generale 166, 195, 
200, la Orășelul copiilor, la Sălaj- 
Vicina, la Cireșari și enumerarea 
ar putea continua. Să adaug aici 
și preocuparea Consiliului popu
lar al sectorului 7, ;in colaborare 
cu I.C.A.B., pentru a transforma 
lacul Cișmigiu în loc de agrement, 
precum și a celor de la asociația 
sportivă Voința. • Cîte au intrat 
în funcțiune ? — Majoritatea din
tre acestea au permis copiilor a- 
flați în vacanță să petreacă multe 
momente plăcute. • Pentru că va
canța se apropie de sfîrșit, cum se 
profilează „trimestrul sportiv" ur
mător? — Au fost organizate în

prima parte a anului școlar lecții 
model referitoare la activitățile ce 
trebuie să se desfășoare în sezo
nul rece, pornind de la ideea că 
în nici un moment nu trebuie 
neglijate curțile școlilor, cele mai

țiune, găsind, deseori, 
tate
Ferentari și Drumul 
Bujoreni. Noi 
ne îndeplinim

receptivi- 
cum ar fi în Balta Albă, 

Taberei — 
hotăriți să 
această di

sîntem 
și în

Un modern patinoar
Cu puține zile înainte de în

cheierea anului 1976, coresponden
tul nostru din Suceava, Mibai An-

recție sarcinile ce ne revin, ast
fel ca actualul sezon să însemne 
un pas înainte în ceea ce pri
vește modul de practicare a spor
tului în aer liber.

artificial la Suceava
Patinoarul are o suprafață 
m.p., vestiare, instalație

de
. .. . -------de

turnă și centrală frigorifică
1800
noc- 
pro-

Noul patinoar sucevean a fost, încă din primele zile ale anului, o gazdă primitoare pentru amatorii da 
patinaj și hochei- Foto : I. MÎNDRESCU — Suceava

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMlNĂ 
BOGAT IN COMPETIȚII 

DE SCHI
Vineri, sîmbătă și duminici — 

trei zile pline cu competiții de 
schi. Astfel, vineri se va dispu
ta, pe pîrtia de sub telefericul 
din Predeal, un slalom special 
rezervat copiilor. Sîmbătă, pe 
aceeași pîrtie, va avea loc o 
nouă cursă de slalom special 
dotată cu „Cupa LES Predeal", 
la care vor participa cei mai 
buni juniori ai țării. Poiana Bra
șov va găzdui, sîmbătă și du
minică, întrecerile de biatlon 
dotate cu „Cupa A.S.A. Brașov", 
în prima zi se va desfășura 
cursa individuală pe 20 km, iar 
în următoarea proba de ștafetă. 
Pentru schiorii alpini seniori, 
sîmbătă le este rezervată o pro
bă de slalom uriaș, în două 
manșe, pe pîrtia Lupului, iar du
minică își vor disputa un slalom 
special pe Sulinar.

multe bituminate, care pot asigura 
cadrul necesar unor reușite ac
țiuni. e Dar dacă va ninge ? — 
Au fost și în această direcție luate 
măsurile necesare, astfel că se 
pot crea pîrtii de săniuș, în spe
cial, și schi la Șc. gen. 200 din 
sectorul 4, la „Mărțișor" in sec
torul 5 — aici săniuțele sint deja 
confecționate, așteptindu-se prima 
zăpadă —, la Ecran-club în sec
torul 7, in apropierea Academiei 
Militare în sectorul 6. • Cum pri
viți sprijinul asociațiilor de loca
tari ? — . Ținînd seama că există 
multe locuri de joacă ce pot fi 
amenajate și pentru sporturi de 
iarnă am căutat să luăm legătura 
cu unele asociații de locatari pen
tru a ne sprijini in această ac-

drici, ne comunica vestea inaugu
rării unui modern patinoar, care 
sporește, astfel, zestrea sportivă a 
municipiului, obiectiv de mare im
portanță pentru dezvoltarea hoche
iului și patinajului, sporturi cu 
tradiție în această zonă. Proiectul 
a fost elaborat de I.C.P. Cluj-Na- 
poca, iar execuția lucrărilor a fost 
realizată de T. C. Ind. Iași — Șan
tierul 6 Suceava, ca antreprenor 
general, T.I.M. — Șantierul 3 Su
ceava, T.I.L.I. București — Lot 
Suceava și I. S. Frigotehnica Bucu
rești, dar nu poate fj omis spri
jinul substanțial primit din partea 
organelor locale de partid și de 
stat, a C.N.E.F.S., precum și din 
partea cetățenilor care au efectuat 
multe ore de muncă patriotică.

prie. Dar baza materială rezervată 
sporturilor de iarnă nu se reduce 
la atît. în județ au mai fostreame- 
najate și modernizate pîrtiile de 
schi de pe Dealul Negru, Runc 
(Vatra Dornei), Bodea, Runc 
(Cîmpulung), din Gura Humoru
lui, Iacobeni, Oușorul-Dorna Can- 
drenilor, Suhard-Ciocănești, Cîrli- 
baba, Brodina și Botuș. „Intere- 
sindu-ne la C.J.E.F.S. — ne-a 
transmis corespondentul nostru — 
am aflat că s-au luat măsuri pen
tru amenajarea de noi pirtîi Ia

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

înaintea reluării campionatului de hochei

VA RĂMÎNf S.C. MIERCUREACIUC PI LOCUL SECUND?
Dunărea Galați — în continuare, adeptă a promovării tinerilor jucători

EDUCAȚIA FIZICĂ - MEDICINA OMULUI SĂNĂTOS!
în urmă cu 53 de ani, tînărul 

conferențiar universitar Octal, Oni- 
cescu urca grăbit pealul Spirii că
tre I.N.E.F. Urca dinspre Podul Iz
vor și se zorea să ajungă la In
stitutul Național de Educație Fi
zică spre a preda studenților de 
aici teoria mișcării corpurilor. Era, 
din 1914, absolvent al secției de 
matematică și filozofie a Univer
sității București. Studenții din 1924 
ai I.N.E.F., tineri foarte punctuali 
la cursuri și — la ferestre ! — 
își așteptau profesorul să sosească 
fie dinspre Izvor, fie străbătind 
cimpul care astăzi se cheamă Sta
dionul Republicii.

★
în urmă cu puțin timp, acade

micianul Octav Onicescu Urca gră
bit Dealul Spirii către I.E.F.S. 
Urca dinspre Podul Izvor și se 
zorea să ajungă la Institutul de 
Educație Fizică și Sport spre a 
participa la un frumos jubileu al 
sportului românesc : semicentena
rul primei promoții de profesori 
de educație fizică (1926). Punctuali, 
foștii studenți își așteptau profe
sorul să sosească fie dinspre Izvor, 
fie străbătind pe jos...

— Se pare că pledați pentru 
mersul pe jos, am început convor
birea cu academicianul Octav Oni
cescu.

— Este cel mai simplu exerci
țiu fizic din cite cunosc. Simplu, 
dar foarte eficace. De fapt, lucru
rile simple au avut — dintotdeau- 
na — cele mai eficiente efecte. Și 
astăzi bunăoară, banala aspirină

este căutată, iar in ultima vreme, 
reconsiderată de către specialiști. 
Bănuiesc că și specialiștii sportu
lui contemporan vor reconsidera

— Răminind in domeniul exer
cițiilor fizice simple — în cel al 
drumeției, spre exemplu, sau . al 
gimnasticii la domiciliu ori în

t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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cu academicianul
Octav Onicescu

DESPRE

mersul pe jos, apreciind că este 
unul din cele mai bune exerciții 
fizice.

— Cind vă referiți la mersul pe 
jos aveți în vedere plimbarea ?

— Nu. Ci doar acel mers pe jos, 
nu prea încet, iar in măsura posi
bilităților completat cu cițiva pași 
alergători. Rețetarul meu de sănă
tate ar mai cuprinde și o oarecare 
gimnastică respiratorie.

producție — cum se poate defini 
educația fizică ?

— Educația fizică — medicina 
omului sănătos !

— Ați predat multor generații de 
profesori de educație fizică teoria 
mișcării corpurilor. Firește, aceas
tă disciplină își propunea...

— Înțeleg, ne întrerupe volubil 
interlocutorul. Trecem la recorduri. 
La sportul de performanță, cum

îi spuneți dv. De acord, dar cu o 
paranteză inainte de a aborda acest 
subiect. Ca matematician vă pot 
mărturisi că legile care guvernea
ză mișcarea corpurilor — cerești 
ori de pe... stadioane — nu s-au 
schimbat in ultimele cinci dece
nii și e improbabil să se modifice 
in următoarele cinci milenii...

— Cu alte cuvinte, dacă ne per
miteți, sulița, mingea de fotbal sau 
de handbal vor urma aceleași miș
cări cunoscute ?

— Exact. Da fel mușchii, singele 
ori respirația corpului omenesc. 
Părerea mea este că prof. Bela 
Karoly a fost un student strălucit 
la cursurile de teorie a mișcării 
corpurilor, dar și un eminent an
trenor cind a aplicat aceste cunoș
tințe in practică !

— Oprindu-ne aici, mulți vor 
înțelege că secretul performanței 
sportive se rezumă doar la miș
care...

— Și nu vor greși prea mult. 
Condiția este ca orbitele corpuri
lor in mișcare, de care vorbim, să 
nu sufere oscilații negative. Căci, 
o noapte de nesomn va încetini a 
doua zi iuțeala mișcării — deci 
și a mingii — după cum obișnuin
ța cu eforturile mari la antrena
mente o vor accelera. Mă tem, in
să, că am pășit de-acum in alt 
domeniu : cel al educației generale. 
Al disciplinei, vreau să spun, ca
pitol de care, in final, depinde 
totul!

Vasile TOFAN

Fază dintr-unul din ultimele meciuri S.C. Miercurea Ciuc — Dinamo
(cîștigat de prima formație cu 8—6), în care portarul Roth (S.C. M. 

Ciuc), rezolvă un atac al lui Bandaș (Dinamo), în dreapta 
Foto : D. NEAGU

într-un reportaj anterior, discu- 
tînd despre felul în care se pregă
tesc, în vederea apropiatei reluări 
a campionatului Diviziei A la ho
chei, formațiile fruntașe Steaua și 
Dinamo, antrenorul federal Șt. 
Ionescu, aprecia că această aștep
tată confruntare s-ar putea să fie... 
„arbitrată" de S.C. Miercurea Ciuc! 
Aceasta cu atît mai mult cu cît, 
în acest sezon, echipa a jucat mai 
bine ca niciodată în ultimii ani, 
fiind, în prezent, pe locul secund, 
înaintea lui Dinamo București.

Va face, deci, S.C. Miercurea 
Ciuc să renască, în acest, sezon, 
gloria de altă dată a hocheiului 
din Ciuc, care are printre succe

sele sale și citeva titluri de cam
pion ' al țării 1 Este ceea ce se 
întreabă, din ce în ce mai 
des, iubitorii hocheiului din 
această regiune. Important ni 
se pare însă că de acest 
lucru sint convinși jucătorii, an
trenorul și conducătorii echipei, 
care, în pauza care s-a scurs de 
la întreruperea campionatului, au 
muncit cu ambiție pentru a se pu
tea menține pe această poziție 
fruntașă. în acest sens, Carol 
Kraus, președintele lui S.C. 
Miercurea Ciuc ne spunea zilele 
trecute : „Pentru noi locul secund 
în clasamentul final reprezintă 
principalul obiectiv. Este firesc ca

toată lumea să aștepte ca Dinamo 
să revină în lupta pentru titlu. 
Dacă se va întimpla așa să știți, 
insă, că nu pe seama noastră vor 
acumula dinamoviștii punctele de 
care au nevoie ! Noi sintem deciși 
să ne apărăm locul secund !“

Deci, planuri mari ! Pentru rea
lizarea lor s-a lucrat intens, efec- 
tuindu-se frecvent cîte două antre
namente pe zi și disputindu-se mul
te jocuri de verificare (la Sf. Gheor- 
ghe și la Odorhei), care au continuat 
cu participarea la „Cupa 30 De
cembrie". Aflăm că antrenorul 
I. Mezei are la dispoziție întregul 
lot : Roth și Lazăr — portari ; 
Gali, Antal, Gabrielli, Tamas, Bo- 
goș, I. Antal — fundași ; Texe, 
Bașa, Borbath, Peter, Sandor, Szen- 
tes, Petres, Prakab, Deneș — ata- 
canți.

în sfîrșit, despre pregătirile și 
atmosfera din tabăra celei de a 
patra participante la turneul care 
va începe duminică la București 
ne-a vorbit antrenorul principal al 
echipei Dunărea Galați, Ion Ti- 
ron. Formația s-a antrenat perma
nent, fără nici o zj de întrerupere, 
jucînd meciuri amicale la Rădăuți 
(două victorii cu 11—5 și 9—7) și 
pe teren propriu (cu Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc 11—7 și 12—5). 
Echipa gălățeană nu se numără 
insă printre protagonistele între
cerii, cunoscut fiind faptul că ea 
este într-o perioadă de refacere și 
că, lucru îmbucurător, în acest se
zon au fost promovați foarte mulți 
juniori. De altfel, cu excepția apă
rării. unde mai joacă încă unii 
hocheiști trecuți de prima tinerețe 
(L. Iordan-Rusu, Corduban-Raica, 
Bălăneanu-Enache), în atac, cu ex
cepția internaționalului Moroșan 
și a lui Cherciu, in rest formația 
prezintă numai nume noi : Liga, 
Marcu, Berdilă, Gherghișan, Chi- 
riță, Isac, Amorțită.

Călin ANTONESCU
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ZILE DE VACANȚĂ, ZILE DE PREGĂTIRE !|
PL LITORAL, IA NLPTUK, ACIIVIIATE INTENSĂ I

Marea vuiește, valurile se înalță 
furioase și se sparg cu zgomot de 
tunet. Mercurul termometrelor a 
coborît binișor sub zero grade, îar 
vîntul șfichiuiește usturător. Lito
ralul fierbinte și primitor din lu
nile de vară este doar o amintire. 
Acum e rece și pustiu. Dar nu 
peste tot. La Neptun, una dintre 
cele mai frumoase stațiuni, dom
nește animația, vioiciunea, veselia. 
Peste 400 de elevi își petrec aici 
vacanța de iarnă. O vacanță plă
cută, recreatoare și utilă, în cursul 
căreia principala preocupare se 
îndreaptă spre sport. Iată-i, de 
pildă, pe elevii-atleți ai taberei 
organizate de Ministerul Educației 
ți învățămîntului. Sînt prezenți 
circa 100 de elevi din Bacău, Brăi
la, Brașov, București, Craiova, Ga
lați și Satu Mare, selecționați pe 
baza aptitudinilor sportive, dar ți- 
nîndu-se seama, ca la un examen 
eliminatoriu, și de situația lor 
școlară, care trebuie menținută la 
o cotă ridicată. Zilnic, alergări pe 
nisip (principiul îngreuierii poate 
fi aplicat aici din plin), exerciții 
variate de sărituri și crosuri (pe ca
tegorii de vîrstă). După fiecare an
trenament, recuperare în piscina 
hotelului Doina, unde sînt cazați 
viitorii performeri al atletismului, 
despre care directorul taberei, 
prof. Adam Sebesy, are numai cu
vinte de laudă : „Inimoși, harnici, 
disciplinați, iată calitățile care-i 
caracterizează pe membrii taberei 
noastre, ceea ce mă îndeamnă să 
mulțumesc și pe această cale pă
rinților și profesorilor care îi e- 
ducă". Tot la hotelul Doina, a că
rui ospitalitate se face din plin 
simțită, se află și tabăra organi
zată de Școala sportivă „Energia" 
din București, pentru secțiile sale 
de box, haltere, judo și lupte. A- 
lergările, exercițiile de sporire a 
forței, în general îmbunătățirea 
pregătirii fizice, iată obiectivele 
antrenorilor Emilian Sîrbu, Ovldiu 
Muntcanu (box), Serglu Gârleș- 
teanu (haltere), Mihai Brăileanu 
(judo) și Stelian Căltnescu (lupte).

Foarte aproape de „Doina" se 
află hotelul Dobrogea, „oaza" altei 
tabere a M.E.I. Aici le-am remar
cat mai întîi pe cele 124 de fetițe 
practicante ale gimnasticii ritmice 
de la școlile sportive din Bacău, 
Brăila, București, nr. 1 și nr. 2, 
Cluj-Napoca, Piatra Neamț și Plo
iești, de la Școala generală 169 
București, de la liceele nr. 2 Rm. 
Viloea și nr. 3 din Baia Mare. Di
rectoarea taberei, prof. Magdalena 
Butuc, ne-a menționat că a izbutit 
să amenajeze, în mod provizoriu^

două spații de antrenament la sala 
de bowling, unde se execută sări
turi, mînuiri de corzi, panglici și 
mingi. Aici are loc unul dintre an
trenamentele zilnice, celălalt des- 
fășurîndu-se în aer liber. De un 
mare interes se bucură concursuri
le sportive și educativ-distractive 
organizate aproape în fiecare zi. 
Iată cîțiva dintre cîștigători : sări
tura în lungime de pe loc, 7—8 
ani : Daniela Ene (Șc. sp. Brașov) 
1,72 m, 9—10 ani : Voichița Tomuș 
(Șc. sp. Cluj-Napoca) 1,85 m, 11— 
12 ani : Liliana Popa (Lie. 2 Rm. 
Vîlcea) 1,96, 13—14 ani : Csilla 
Csog (Șc. sp. Cluj-Napoca) 2,20 
m ; concursul de ghicitori : Maria
na Turcita (Șc. sp. 1 București), 
concursul de dans : Daniela Vlan- 
ghe (Șc. sp. Brașov).

Directorul taberei de înot, prof. 
Mihai Cerchez, ne-a mărturisit sa
tisfacția pentru faptul 
prima dată, s-a realizat 
re sensibilă ca vîrstă 
mai mic (6 ani) și cel
(10 ani) elev participant la tabără. 
Sînt prezenți 136 de copii ai șco
lilor sportive din Arad, Brăila,

că, pentru 
o apropie- 
între cel 
mai mare

LA PUCIOASA, CITE
Școala sportivă de atletism din 

București ne propunea pentru a- 
cest reportaj de vacanță mai multe 
itinerarii : băile Herculane sau 
Balvanyos, Bușteni și... Pucioasa. 
Am ales această ultimă localitate, 
atrași poate și de ineditul alătură
rii numelui urbei de cel al atletis
mului.w

...E dimineață, e frig, termome
trul a încremenit jos, la multe li
nii sub zero. Orașul pare că nu s-a 
trezit. întrebăm la biroul de ca
zare despre „un grup de atleți șco
lari din București". „Da — ni se 
răspunde — sînt la hotelul Parc, 
la vilele 12, 13 și 14 ; ocoliți piața, 
treceți de cinematograf"...

Nu este însă nevoie să memo
răm traseul ; de noi se apropie un 
grup de mogîldețe în treninguri, 
în fruntea lor se află chiar di
rectorul taberei. Ion Șerbescu. 
„Sîntem la primul din cele trei 
antrenamente ale zilei, înviorarea. 
Elevii sint încă mici și au început 
atletismul abia în această toamnă. 
Trebuie să-i conduc, să le supra
veghez fiecare pas. Fină se de
prind și le intră în sînge"...

Reporterul nu-și poate disimula 
mirarea la auzul numărului antre
namentelor. Regim de seniori ? 
„Nu vă speriați" ne spune profe-
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Zi geroasă, cu vînt puternic pe Litoral, la Neptun. Ca atare, obiș
nuitul cros al elevilor taberei M.E.I. nu se mai face pe plajă, ci în 

ASMARANDEIjurul hotelului Doina.
Brașov, nr. 2 București, Galați, 
Ploiești. Tg. Mureș. Timișoara, Șc. 
generală nr. 3 București și Lie. nr. 
1 București. Această egalizare per
mite un proces , de 
mai judicios și mai eficient decît 
în alți ani, cînd diferențele de 
vîrstă ajungeau pînă la 8—10 ani.

nr.

antrenament

Foto : D.
Antrenamentele 
piscina (20 m/10 
brogea, în condiții destul de bune 
și sînt completate cu alergări în 
aer liber și concursuri stimulatorii 
organizate seară de seară.

se desfășoară în 
m) hotelului Do-

Dumitru STANCULESCU

TREI ANTRENAMENTE PENTRU VIITORII ATLEȚI..
sorul Șerbescu, „noi le numim an
trenamente, dar în această catego
rie intră si numeroasele excursii 
— zilnice — și diferitele jocuri. 
Facem, e drept, si lucruri speci
fice atletismului — alergări de 
durată, alergări la deal, la vale s> 
chiar „bucăți" pe stadion. Cea mai 
mare parte a efortului se consumă 
sub forme atractive, de joacă, dar 
îi cîștigăm pe copii pentru atle
tism".

Interlocutorul nostru ne dă apoi 
amănunte despre tabăra de la Pu
cioasa. Se află aici 92 de elevi ai 
școlii de atletism împreună cu
7 profesori. Este a doua serie de
8 zile ; un număr apropiat de în
cepători și-au petrecut la Pucioasa 
o parte din vacanta de iarnă în 
ultima săptămînă a anului trecut. 
Marea lor majoritate a făcut cu
noștință cu atletismul cu 3—4 luni 
în urmă, la ultima acțiune de se
lecție a scolii. O selecție mai bună, 
mai atentă, ne Încredințează pro
fesorul Șerbescu, realizată pe 
baza normelor stabilite de cate
drele școlii (grupe de probe).

La Pucioasa se găsesc si clțlva 
dintre atleții cunoscuti ai școlii, 
dar Sorin Tirichiță, campionul de 
juniori la aruncarea greutății și 
colegii săi din grupa prof. Armand

Ieri, la st. Ghcorghc

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
DE CALIFICARE PE ECHIPE

SF. GHEORGHE, 6 (prin tele
fon). Sala sporturilor din Sf. 
Gheorghe găzduiește începînd de 
astăzi (n. r. ieri) campionatul de 
calificare pe echipe rezervat junio
rilor. întrecerea a început astăzi 
după-amiază și se va încheia du
minică spre prînz, cînd se vor cu
noaște cele două echipe de băieți 
și tot atitea de fete care vor pro
mova în campionatul republican al 
juniorilor. Sînt prezente la mesele 
de joc 33 de echipe — 20 de băieți 
și 13 de fete — reprezentînd 24 de 
asociații și cluburi sportive. Din 
partea federației noastre de tenis 
de masă sînt prezenți în comisia 
de organizare tovarășii Aurel Po- 
povicl și Franz Orosz. Consiliul ju
dețean pentru educație fizică 
sport Covasna a asigurat, între al
tele, pentru buna organizare a în
trecerilor, un număr corespunzător 
de arbitri bine calificați. Pînă la 
ora cind telefonez s-au disputat 
următoarele întîlniri din serii: 
băieți : Elcont Zalău — Șc. sp. 
Rm. Vîlcea 2 5—0 ; Universitatea 
Craiova — C.S.M. Iași 5—1, Comer
țul Brăila — Șc. sp. Pitești 1 5—1, 
Șc. sp. 1 București — Dacia Plo
iești 5—0 ; Locomotiva București — 
Șc. sp. Tg. Secuiesc 5—0, Voința 
Satu Mare — Șc. sp. Pitești 2 5—2, 
Șc. sp. Bistrița — Chimia Oradea 
5—3, Voința Tîrnăveni — Șc. sp. 
Odorheiul Secuiesc 5—3, Șc. sp. 2 
București — Șc. sp. Tg. Secuiesc 
5—0 ; fete : Șc. sp. Pitești 1 — 
Șc. sp. Bistrița 5—0.

Privind în tribunele sălii, în care 
au luat loc — pentru un început 
— puțini spectatori, ne gîndim că 
un asemenea eveniment sportiv 
n-ar trebui să scape copiilor șl ti
nerilor din orașul nostru, care au 
posibilitatea să urmărească între
ceri viu disputate la tenis de masă, 
sport care așteaptă cit mai multe 
elemente tinere de valoare.

Gh. BRIOTA, coresp.

Și

După Balcaniada senioarelor, de la Pernik

TALIA SCĂZUTĂ. UN HANDICAP
PENTRU ECHIPA NOASTRĂ

Participarea echipei feminine 
de baschet a României la Bal
caniada de la Pernik a fost aș
teptată de specialiști cu nerăb
dare și curiozitate. Formația 
reprezentativă ar fi putut rea
liza la această a XlV-a ediție 
o frumoasă performanță dacă 
antrenorul Nicolae Martin ar fi 
avut la dispoziție în pregătire 
toate jucătoarele selecționate 
pentru această competiție. Dar, 
una dintre cele mai bune bas
chetbaliste, pivotul Rodica Goian, 
s-a accidentat și nu a putut fi 
utilizată. Cu o zi înaintea de
plasării, o altă sportivă cu ta
lie înaltă, Doina Prăzaru-Mathe, 
a făcut o entorsă și a trebuit să 
rămînă acasă.

Echipa reprezentativă a avut 
în componență deci doar 3 jucă
toare înalte : Ștefania Giurea (a 
făcut deplasarea accidentată, iar 
în primul meci a fost rănită 
grav la dantură) și-a făcut cu 
prisosință datoria, Gheorghița 
Bolovan și Camelia Tănăsescu 
— fragile, neexperimentate. în 
această situație era greu de rea
lizat o performanță deosebită. 
Cu toate acestea, fetele au luptat 
cu curaj și puțin a lipsit ca să 
cîștige partida cu învingătoarea 
turneului, echipa Iugoslaviei, 
care a prezentat la Pernik o 
garnitură puternică, cu multe 
sportive experimentate, cum sînt 
Maria Demșar-Veger — decla
rată cea mai bună jucătoare a 
Balcaniadei, Vera Djurașkovici. 
Sonia Pekici. Acestora li s-a 
adăugat o tînără foarte înaltă, 
Miriana Biedo (1,94), care pro
mite a deveni un pivot de clasă

internațională. Datorită taliei 
scăzute, baschetbalistele românce 
nu au putut face față luptei de 
sub panouri și, în aceste condiții, 
ele au pierdut multe mingi, care 
în altă situație, puteau determi
na un alt curs al jocului.

Celelalte jucătoare românce 
au avut plusuri, dar și multe 
lipsuri în anumite perioade ale 
meciurilor. Spre exemplu, în pri
ma partidă, cu Bulgaria, Diana' 
Mihalic a evoluat șters, fără per
sonalitate, pentru ca în con
fruntările următoare să fie una 
dintre cele mai bune și mai 
eficace baschetbaliste din echi
pă. Aceleași aprecieri și despre 
Maria Simionescu. Ileana Gugiu 
și-a făcut datoria așa cum o 
cunoaștem de mulți ani de zile. 
Bine a jucat tînăra Ana Aszaloș, 
un evident cîștig pentru lotul 
republican. Suzana Pîrșu și Ilea
na Fortik în nota obișnuită, adi
că utile. Junioara Liliana Cio- 
botaru nu a fost întrebuințată, 
dar la serviciile ei nu trebuie 
să se renunțe. Cea mai bună 
jucătoare a echipei a fost Lilia
na Duțu. Constantă, cu o bună 
viziune 
temut, 
produs 
minin.

Dar, 
tru ceea ce se așteaptă de la o 
echipă națională, iar locul III 
la cea de a XlV-a ediție a Balca
niadei trebuie să mobilizeze 
toate forțele i baschetului feminin 
pentru ca în viitor el să fie, din 
nou, competitiv în arena inter
națională.

în teren, realizatoare de 
ea este cel mat^valoros 
al baschetului nostru fe-

oricum, cam puțin pen-

Poul IOVAN
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Sînt binecunoscute rolul important pe care îl au 
în mișcarea sportivă și sarcinile de mare răs
pundere care revin antrenorilor în traducerea 

in viață a măsurilor stabilite prin Programul privind 
dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe 
perioada 1976-1980 și pregătirea sportivilor români in 
vederea participării la Jocurile Olimpice din 1980, 
aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
De antrenori depinde într-o mare măsură ridicarea în 
următorii ani a performanțelor la nivelul atins de dis
ciplinele fruntașe care ne-au adus satisfacții deose
bite la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal.

Mișcarea noastră sportivă dispune de un valoros 
corp de antrenori cu înaltă calificare, renumiți pentru

competența și cunoștințele lor, pentru spiritul lor no
vator, care au dus la crearea unei veritabile școli 
românești în diferite sporturi, oameni care se bucură 
de o deosebită prețuire.

lată cîteva din considerentele pentru care ziarul 
nostru inaugurează astăzi rubrica „AU CUVlNTUL AN
TRENORII", în care își propune să facă cunoscute în 
mod sistematic aprecierile și opiniile antrenorilor, să 
prilejuiască un activ schimb al experienței înaintate, 
să vină în sprijinul antrenorilor tineri.

Pentru început, am solicitat părerea antrenorului e- 
merit ION POPA și antrenorului federal ALEXANDRU 
VLADAR, despre importanta competiție pugilistică 
„Criteriul tineretului", la care au fost prezenți.

Popa, se aflau în ziua vizitei noas
tre într-o excursie la Sinaia, ex
cursie pe care o vor face, prin 
rotație, si alte grupe.

Miercuri 5 ianuarie un scurt in
termezzo înaintea „celui de-al doi
lea antrenament al zilei" : vizita 
comisiei de recensămînt.

Daniela Voinea și Cristian 
mion, ambii născuți în 1966, sînt 
cei mai tineri... viitori atleți, 
rian Călugăru, Mihai Luță, Con
stantin Panait, Dan Pădureanu, 
Adriana Teodorescu, Aurel Caloia- 
nu promit ascensiuni rapide, Ce
zar Savu și Iulian Popa nu sînt 
bucureșteni, dar au fost trimiși la 
școala de atletism de profesorul 
lor Dan Crivoi, un pasionat al at
letismului de la Școala generală 
din Blejești.

La antrenamentul de dimineață 
grupele lui Ion Șerbescu și Victor 
Bianu, de alergători de semifond 
și fond, au lucrat pe dealul de 
lingă cariera de piatră exerciții de 
alergare în pantă ; elevii lui Ion 
Vieru s-au antrenat pe stadion 
(alergări repetate de 100, 200 si 400 
m), cei ai Rodicăi Popescu au fă
cut o excursie în împrejurimi, 
punctată cu alergări la deal, în 
timp ce Marian Csizser a impro
vizat, pe un cot înghețat tun al 
Ialomlței, un meci de hochei pen
tru viitorii săritori și sprinteri.

După-amiază rolurile se schim
bă, iar punctul de atracție îl con
stituie meciul de fotbal între „Ho
tel" și „Vilă".

Seara, reporterul renunță 
accelerat pentru a asista la un 
teresant concurs „Cine știe... ... 
letism cîștigă" ! Copiii știu atle
tism, exigentul examinator Ion 
Vieru consultă cu plăcere buleti
nele cu răspunsuri, Cîștigă, — 
premiul de ciocolată — după ba
raj, grupa Valeri at Biduleâc cu 
răspunsul exact la întrebarea : 
care este sportivul român cu cele 
mai multe participări la Jocurile 
Olimpice ?

Vladimir MORARU

Si-
Ma-
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Tinerii boxeri pe care i-am vă
zut evoluînd pe ringul de la Con
stanța m-au impresionat __
Marea lor majoritate s-au prezen
tat cu a.b.c.-ul tehnicii pugilistice 
bine invățat, chiar și cei care erau 
la primele lor meciuri mai impor
tante. Cred că activitatea comisii
lor județene de box ar fi mai rod
nică, mai eficace dacă ar organiza 
pe plan local mai multe reuniuni 
pentru juniori și nu ar aștepta nu
mai inițiativele federației si par
ticiparea la campionatul național. 
Antrenorii tinerilor pugiliști ar 
putea măsura mai bine progresele 
făcute de elevii lor, le-ar putea 
vedea, de asemenea, lipsurile. Am 
constatat cu bucurie că printre 
competitori au fost multe elemente 
talentate ; am remarcat că selec
ția a fost mai bună decît în alți 
ani, reprezentanții „noului val" 
fiind parcă mai înalți, mal vigu- 
roși. De toți trebuie să ne ocupăm 
cu grijă. Pentru a transforma a- 
ceste elemente talentate 'Si dotate 
in valori autentice antrenorii tre
buie să muncească cu mai multă 
dăruire și ambiție. Antrenorii ju
niorilor trebuie să primească un 
sprijin substanțial din partea con
ducerilor cluburilor și asociațiilor 
sportive cu secții de box care — 
de ce să nu recunoaștem ? — sînt 
cu ochii numai pe... seniorii con- 
sacrați. Nu pot să nu remarc și 
faptul că la această ediție a com
petiției au reușit să se afirme — 
prin juniorii prezentați — secții de 
box din centre unde sportul cu 
mănuși nu se bucura de prea mare 
atenție : Botoșani, Urziceni, 
zău, Pitești, Tirgoviște 
Vîlcea, Focșani, Piatra 
Giurgiu, Alexandria etc. 
presionat tehnica bună 
rilor de la Muscelul Cîmpulung 
Muscel (antrenor Gh. Vlad), Voin
ța Urziceni (I. Alexandru), Șc. 
sp. Focșani (I. Zaharia). Șc. sp. 
Pitești (Gh. Preda și A. Gărdescu), 
Dacia Pitești (I. Rădulescu), Delta 
Tulcea (P. Pîrîu), Metalul Tîrgo- 
viște (I. Tincău), Oțelul Tirgoviște 
(Gh. Badiu), Șc. sp. Călărași (D. 
Velciu), pinamo Alexandria (V. 
Nicolae) etc. pin centrele cu mare 
tradiție pugilistică mi-au plăcut 
băieții de la Constructorul Galați 
(antrenor T. Felea), Farul Con
stanța (Gh. Eremia și I. Rădu
lescu), B.C. Brăila (A. Zaibel, D. 
Staicu și I. Ganea). Am reținut

plăcut.

Bu-
Rîmnicu 
Neamț, 

M-a im- 
a junio-

TINERII NOȘTRI TENISMANI
INTRĂ ÎN ÎNTRECERE

pentru loturile noastre 20 de ju
niori mari și 21 de juniori mici, 
iar alți 23 de juniori mici vor fi 
incluși în taberele de pregătire 
ale federației în vacanța mare ; 
30 de juniori mari vor fi, de aseme
nea, invitați în taberele de pregă
tire ale federației in vacanțele 
școlare din 1977. Iată și cîțiva din
tre tinerii boxeri care mi-au plă
cut cel mai mult. Juniori 
G. Dldiță (Voința

mici :
Iași), M. Kemal

6 MECIURI
în grupa de la 

velul valoric a __  _____ ____
bun la categoriile mici (pînă la 
ușoară, inclusiv) și slab la cate
goriile mari. De altfel, la catego
riile mari nu numai calitatea a 
fost mai scăzută, ci și... cantitatea 
(îndeosebi la juniori mici). Ni
velul nesatisfăcător al pregătirii 
tehnice și fizice la unii competi
tori se explică și prin numărul mic 
de meciuri pe care aceștia le au 
în palmares. Sînt boxeri legiti
mați de 2—3 ani. timp în care. 
n-au susținut decît... între două și 
șase. Situația aceasta este cel mai 
des întîlnită în rîndurile juniorilor 
născuți în anii 1960—61, adică toc
mai în rîndurile generației de pu
giliști din rîndurile căreia va tre
bui să selecționăm titularii pentru 
Campionatele mondiale de tineret 
din 1979. Explicația este simplă : 
deși federația recomandă pentru 
boxerii din această grupă de vîrstă 
15—16 meciuri anual, comisiile ju
dețene de box, cluburile și asocia
țiile sportive organizează prea 
puține competiții pentru juniori. 
Pentru a stopa perpetuarea a- 
cestei situații, F.R. Box va spri
jini organizarea în 1977—78 a unui 
număr mare de întîlniri rezervate 
juniorilor pe plan județean si in- 
ter-județean ; va iniția competiții 
pe plan național, cum ar fi „Tur
neul celor patru", turnee pentru 
juniorii de categorii mari (de la 
semimijlocie în sus). De asemenea, 
„Cupa F.R. Box" va deveni din 
1977, o competiție pe echipe a ju
niorilor. Toate acestea, ' în afara în
trecerilor din cadrul tradiționalu
lui campionat național. Există si 
ideea specializării unor secții de 
box din țară pentru depistarea și 
formarea pugiliștilor de categorii

Cluj-Napoca ni- 
fost diferențiat :

n

A. Ismail (Farul). I. Cheltuianu 
(Delta Tulcea), D. Vilcu (B. C. 
Brăila), F. Ungurea”u (Muscelu1) ; 
juniori mari : V. Ciobanu (Ceah
lăul P. Neamț), V. Ioana (Mus
celul), I. Gurgu (Delta Tulcea), 
M. Grigoraș și I. Cernat (Șc. sp. 
Focșani), Gh. Stan (Constructorul 
Galați). E. Cioacă 
Gh. Sorescu 
Exemplele

(B.C. Brăila), 
(Oțelul Tirgoviște). 

ar putea continua.
ION POPA

IN 3 ANI!
superioare, 
cum o vom 
ce trebuie făcut. Revenind la com
petiția propriu-zisă. vreau să re
marc faptul că școlile sportive au 
început să obțină rezultate bune 
și la box. Mă refer îndeosebi la 
Șc. sp. Reșița, Șc. sp. Brașovia, 
Șc. sp. Șoimii Sibiu și Șc. sp. Glo
ria Arad. De asemenea, unele 
centre cu antrenori tineri au în
ceput să dea și ele randament: 
Gloria Bistrița (antrenor Virgil 
Badea), C.S. Zalău (Ion Popa), 
Metalul Oțelul Roșu (Traian Cirlo- 
gea). Foarte bine s-au comportat 
juniorii de la Metalul București 
(antrenori Eugen Dinu și C. An
ton) si Rafinorul Ploiești (Emil 
Popa). Este regretabil faptul că 
juniorii unui centru cu veche tra
diție în sportul cu mănuși, cum 
este orașul Cluj-Napoca, nu au 
satisfăcut, băieții de la C.S.M. și 
Voința prezentîndu-se mult sub 
așteptări. Această ediție a compe
tiției am considerat-o prima mare 
acțiune de selecție în vederea Cam
pionatelor mondiale de tineret din 
1979. Dintre juniorii care s-au pre
zentat bine am reținut următoa
rele „speranțe": juniori mici — 
I. Carculea (Șoimii Sibiu), D. Ba- 
Hnt (C.S.M. Baia Mare), Șt. Dincă 
(Metalul București) : juniori mari 
— O. Zăpirțan (Gloria Bistrița), 
P. Morea (Ind. Sirmei C. Turzii), 
M. Toma (Șc. sp. Brașovia), L. 
Sandu (Rafinorul Ploiești), T. Măr- 
cuț (Metalul Salonta). Lista ele
mentelor talentate ar putea conti
nua. important este ca atît spor
tivii cit și antrenorii să muncească 
cu seriozitate pentru a putea trans
forma speranțele In adevărate 
certitudini.

ALEXANDRU VLADAR

Nu știm încă exact 
realiza, dar e un lucru

Vom vedea mai mulți tineri ju
cători de performanță, pe terenu
rile de tenis, în acest an. Cel pu
țin așa sîntem îndreptățiți să cre
dem, judecind după ampla acțiune 
de depistare a talentelor, între
prinsă de federația noastră de spe
cialitate. Încă din sezonul trecut, 
F.R.T. a selecționat un număr de 
60 de juniori și junioare, tenismani 
de perspectivă din întreaga țară, 
oare alcătuiesc nucleul de bază al 
acestui bogat rezervor de _ forțe 
proaspete, ce trebuie să alimen
teze în viitorul apropiat tenisul 
nostru de performanță. Aceștia vor 
fi reuniți periodic în Capitală, la 
Centrul republican de pregătire și 
perfecționare, din cadrul Comple
xului sportiv „23 August". Aci, sub 
îndrumarea antrenorilor speciali
zați în pregătirea tenismanilor ti
neri, ei vor turna un program spe
cial de selecție și antrenament, sub 
continua observație a forului de 
resort.

Este important de menționat că, 
pentru prima oară în ultimii ani, 
s-a renunțat la alcătuirea timpu
rie de loturi reprezentative de ju
niori. Acestea urmează să fie sta
bilite doar în preajma competiții
lor, în funcție de forma arătată de 
selecționabili. Un prim concurs de 
selecție este programat chiar săp- 
tămina viitoare, cînd vom putea 
urmări în întrecere pe toți jucă
torii vizați. In plus — așa cum

aflăm de la F.R.T. — sînt așteptați 
și alți juniori, ei puțind fi înscriși 
pe loc de cluburile lor, pentru a 
intra în competiție cu cei care i-au 
devansat pînă in acest moment.

Așadar, începînd de luni (ora 8), 
frumoasa sală de tenis de la „23 
August" va fi gazda întrecerii te
nismanilor juniori. Ei se vor în- 
tîlni în cadrul a patru turnee se
parate : categoria 17—18 ani (băieți 
și fete) și categoria pînă la 16 ani 
(băieți și fete). Miza întrecerilor 
este sensibil majorată de faptul că 
acestea contează și ca selecție ofi
cială în vederea alcătuirii echipelor 
naționale de juniori și junioare, 
care urmează să ia startul peste 
puțină vreme în cadrul campiona
telor europene pe teren acoperit. 
Această competiție continentală 
„indoor" a tinerelor rachete este 
programată între 22—24 februarie, 
cu finale la 13-—15 martie. Echi
pele vor fi formate din cite 4 ju
cători (plus o rezervă).

Pentru încheiere, să facem cu
noscute numele acelora care ne
mijlocit depun strădanii pentru 
creșterea tinerelor cadre de tenis- 

Antrenor 
Serester, 

Ecaterina
mani, la „23 August", 
coordonator este Vasile 
secondat de antrenorii
Roșianu, Gheorghe Boaghe și Ale
xandru Bădin. Lor — și mai cu 
seamă elevilor lor — le urăm suc
ces deplin I

Radu VOIA

SĂRITURI

MAI BUNI
SPORTIVI

AI
ROMÂNI

OINĂ

Scriam la sfîrșitul anului, 
Intr-un articol deloc pesimist, 
că mă despart cu mari și du
rabile regrete de cenușiul se-

ANULUI
1976

STABILIȚI

DE FEDERAȚIILE

DE SPECIALITATE

1. CARMEN BUNACIU, 2. An
ca Miclăuș, 3. Mihaela Costea, 
4. Daniela Georgescu 
la Dinamo București), 
lia Hoțescu (Șc. sp.
6. Valerica Vlăsceanu
Ploiești), 
(Steaua), 
(Steaua), 
(Dinamo 
Anastas eseu 
rești).

(toate de
5. Came-
Ploiești), 
(Petrolul 

Slavic 
Oprițescu 

Adrian Horvath 
București), 10. Ligia 

(Dinamo Bucu-

7.
8.
9.

Marian
Zeno

1. CORNEL RUSU (Rapid 
București), 2. Dinu Popescu (Di
namo București), 3. Hie Slăvei 
(Rapid București), 4. Adrian 
Schervan (Rapid București), 5. 
Viorel Rus, 6. Doru Spînu, 7. 
Liviu “ "‘ 
namo 
ranu 
drian 
rești), 10. Iuliu 
București).

Rădueanu (toți de la Di- 
București), 8. Valeriu Tă- 
(Rapid București), 9. A- 
Nastasiu (Dinamo Bucu- 

Olah (Rapid

1. GEORGIANA SACALEANU 
(C.S. Școlarul București), 2. Va- 
sile Nedelcu (Progresul Bucu- 

. rești), 3. Ion Ganea (C.S.M. Si
biu), 4. Anca Făgețean (C. S. 
Școlarul București), 5. Alexan
dru Bagiu (Crișul Oradea), 6. 
Elena Cîrstică (Progresul Bucu
rești), 7. Ruxandra Hociotă (Șc. 
sp. Sibiu), 8. Magdalena Toth 
(Crișul Oradea), 9. Victor Bas- 
tar (C, S. Școlarul București), 
10. Carmen Bădescu (Progresul 
București).

1. MIHAI ANDROSCA (Dina
mo București), 2. loan Păules
eu (Universitatea Buc.), 3. Ni- 
colae Păsărică (Dinamo Bucu
rești), 4. Marin Georgescu 
(Viață Nouă Olteni-Teleorman), 
5. loan Șchiopu (Tricolorul Ba
ia Mare), 6. Vasile Androșca 
(Betonul Neamț), 7. Ion Ritivoi 
(Dinamo Tulcea), 8. Nicolae 
Fundățeanu (Celuloza Călărași), 
9. Aurel Vlădan (Avîntul 
Curcani-Ilfov), 10, Ion G. Drel- 
ciuc (Avîntul Frasin-Suceava).

Ș i zon fotbalistic. Nu știu pe cîți 
Js am convins de îndreptățirea 

sentimentului meu — mai ales 
Șs că alți amici susțineau și ei 
ț? foarte convingător că sezonul 
0 a fost atît de nesatisfăcător 

incit nici nu avem ce regreta 
|| — cert este că în noaptea de 

Revelion, printre mulți bănici, 
bibani, bibănei și bibancuri, 
ba uneori unibancuri sau 
chiar zerobancuri, printre 
caraqiuri și tastamane, am dat 
amuzat oftat de 

0 uimire, dacă se 
poate așa ceva, și 
cred că se poate: 
chiar așa, frați 
umoriști, cînd mai 
veseli cînd mai 
triști ? Chiar așa ?

■2 O noapte întreagă 
să nu mai auzim 
un banc cu fotba-

Ș Iul nostru 1 
banc bun,

Ș banc nou, 
f; banc memorabil...

Oh, firește, eu înțeleg că nu 
0 numai lumea dar si creatorii 
î? de glume- s-au săturat de 
g: plicticoasele neveste care nu-și 

lasă soții la meci, de bărbații 
£ funcționari și subalterni care 
gî caută fantastice stratageme 
g: pentru a fugi din producție 

la cuplaj, de atitea și atitea 
gg calambururi cu progresul și 
0 regresul, cu Tamango și Real 
gg GiuZești. Dar la atîta să se fi 
gg redus hazul în jocul nostru ?

Nu au apărut expresii noi, ti- 
puri noi, situații noi în tri- 
bunele și peluzele arenelor 
noastre ? In afară de Bănică 
Ștefan: care la un moment 
dat ținea cu Rapidul, și de 
Rădulescu Dem care „lua" 
Progresul — spre incintarea 
inimii mele — n-am mai au- 
zit decît o dată că există fot- 
baliști care dau alături de 
poartă. Ha, ha, ha — ca să 
spun așa.

$ Dacă un fenomen ca fotba- 
Iul nu mai naște la sfîrșit de 
an o glumă bună, atunci oa- 
menii inteligenți și deci dotați 
cu umor, au de ce să fie 
cumva îngrijorați. Mai rea ca 
supărarea serioasă este indife- 
rența. Unul din semnele si- 

$ gure ale indiferenței este lipsa 
de umor. Nu știu dacă s-a 

$ observat cu emoția cuvenită 
cîți spectatori au venit la 

g fotbal, chiar după eșecurile 
din această toamnă. Erau su-

părați, fără îndoială, dar nu 
indiferenți. Supurați, ei con
tinuau să „cînte" golurile lui 
Dudu, să se înghesuie în jurul 
lui Pop și Dragu, să-l aplaude 
pe Dumitrache, să se bucure 
de driblingurile lui Marcu, ba 
chiar să descopere noi surse 
de energie veselă fie 
Lupău, fie cu Geolgău.
s-a părut un fenomen extra
ordinar — din care putea 
ieși un cîntec de inteligență 
populară, de of, dor și mai 
seamă haz. N-a „ieșit"... 
moriștilor nu le mai pasă 
fotbal ? De "

CU 
Mi

cu 
ti
de 
să 
de

Un 
un 
un

ce ? Nu pot 
cred. Oricît 
serioase sînt pro
blemele lui, pe 
care le dezbatem 
tot anul, ar tre
bui să existe to
tuși o noapte de 
nevinovăție in ca
re să acceptăm cu 
toții că fotbalul e 
și un joc, un joc 
pe serioaselea, din 
care se pot desfa
ce prietenii, dar 
nu poate pieri 
chiar rîsul, megi-surîsul, ba

cui hohot de rîs cu care — 
cum se zice la tribuna a Il-a 
— „jucătorul bun răzbește".

tmi place atît de mult fot
balul nostru și al altora in
cit, fără teamă, recunosc că la 
cite regrete și tristeți încerc 
pe seama lui. am tot atitea 
plăceri și bucurii. Cînd n-am 
să mai zîmbesc la o fentă a 
lui Țevi, la o „aiureală" a lui 
Rădueanu care simultan mă 
face să urlu, cînd mă voi uita 
cu acreală la o bombă a lui 
Oblemenco și nu mă va mai 
interesa ce a făcut „U“ Cluj- 
Napoca duminică, — atunci 
mă voi duce să mă consult, 
v-o jur, profund neliniștit.

Desigur c-aș vrea să avem 
un fotbal ca gimnastica sau. 
fie, numai ca rugbyul, și ele 
prea puțin „cîntate" în noap
tea cea lungă. Dar am atîta 
umor tn mine ca să știu că 
nici campioni mondiali nu am 
înceta să discutăm aprig, lu- 
indu-ne și de păr, cum mi s-a 
mtîmplat, dacă Dudu e sau 
nu un „pomanagiu"... Și ce e 
rău în asta ? — mă întreb, 
fn anul în care am pășit asta 
să ne fie singura problemă 
nerezolvată in fotbalul nos
tru : e Dudu un Gerd Miillcr 
ratat sau Miiller (Dieter) e 
un Dudu ceva mai norocos ?...

BELPHEGOR
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S-A ÎNCHEIAT

DIN DIVIZIILE A SI B

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR

0 ACȚIUNI UTILA, ALE CĂREI ROADE

Ieri s-a încheiat, la Snagov, 
consfătuirea antrenorilor de la e- 
chipele divizionare A și B, ac
țiune organizată de F.R.F.. prin 
Colegiul central al antrenorilor, în 
scopul reîmprospătării cunoștințe
lor de specialitate ale tehnicienilor 
din sfera fotbalului nostru de per
formanță și al unui util schimb 
de experiență, pe plan metodolo
gic, acum în preajma reluării, pre
gătirilor în vederea noului sezon 
competițional de primăvară.

înainte însă de a trece în 
vistă princinalel. 
programul ultime; zile a consfătu
irii, să facem loc cîtorva’ necesare 
completări privind materialele pre
zentate marți după-amiază. pe 
care le-am enunțat doar,. în nu
mărul precedent al ziarului nostru.

Este vorba, în primul rînd. de 
referatul dr. A. Demeter, cuprjn- 
zînd unele aspecte ale activității 
sistemului nervos central și rolul 
determinant al acestuia în perfec
ționarea calităților motrice și a 
deprinderilor motrice ale jucători
lor de fotbal. Expunerea, susținută 
de numeroase exemplificări, a scos 
în evidentă importanța mare pe 
care o are. în procesul instructiv- 
educativ. individualizarea pregăti
rii, metodă dc lucru impusă de di
ferențierea fotbaliștilor, în raport 
de trăsăturile caracter,istice diferi
telor tipuri de activitate nervoasă 
superioară. în completarea acestei 
foarte utile expuneri, dr. M. Cior- 
tea s-a referit la colaborarea din
tre antrenori și medici, subliniind 
nevoia îmbunătățirii permanențe 
a acestei relații in interesul opti
mizării procesului de antrenament 
și al creșterii randamentului com- 
petițional al jucătorilor. Suita re
feratelor de marți după-amiază a 
fost încheiată de antrenorul I. 
Voica cu o temă de mare actuali
tate, „Forța și mijloacele pentru 
dezvoltarea forței". în cadrul că
reia au fost prezentate exerciții și 
complexe de exerciții — atît pen
tru perioada pregătitoare^ cit și 
pentru cea competițională — vi- 
zînd îmbunătățirea continuă a . a- 
cestei foarte importante calități 
motrice care s-a dovedit defici
tară în ultimii ani la majoritatea 
fotbaliștilor noștri, inclusiv la cei 
din loturile reprezentative.

La primul punct al ordinei de 
zi din programul de ieri al consfă-

momente
ro
din

tuirii. antrenorul federal C. Cer- 
năianu a făcut cunoscute partici- 
panților recomandările tehnico- 
metodice ale F.R.F., pentru retu
rul actualei ediții de campionat. 
Cu acest prilej, a fost prezentat 
un ciclu săptăminal de antrena
ment — orientativ — aplicabil în 
perioada pregătitoare si un altul 
pentru perioada competițională. a- 
mîndouă țin:nd insă seama de ce
rințele unei reale valorificări a 
instruirii în contextul jocului ofi
cial.

în continuare, antrenorul A. N’- 
culescu a expus tema : „Organi
zarea jocului în cadrul concepției 
actuale a fotbalului nostru". Folo
sind bogata sa experiență în do
meniul tacticii fotbalistice si tin-'nd 
seama de necesitatea unei redi- 
mehsionări calitative a acestui 
factor al antrenamentului în ra
port cu dezvoltarea fotbalului, vor
bitorul a insistat, îndeos-ebi, a- 
supra unor idei reprezențînd, în 
esență, un veritabil îndrumar me
todic, calea de urmat pentru o cit 
mai eficace exprimare pe plan 
tactic-colectiv a unei echioe. A- 
ceste idei, subliniate în referatul 
prof. A. Niculescu au fost : per
fecționarea jocului actual prin a- 
meliorarea tuturor factorilor impli
cați (selecție, antrenament, for
mulă competițională, condiții ma
teriale) ; creșterea rolului mode
lului ds joc in viața echipelor 
noastre ; organizarea judicioasă a 
acțiunilor de joc și în cadrul aces
tora, modul de acțiune în atac și 
în apărare ; promovarea și culti
varea jocului direct ; reconsidera
rea jocului la momente fixe (in 
special loviturile libere din zona 
porții si loviturile de colț).

Programul zilei de ieri a cu
prins și un moment inedit : o lu
crare scrisă, mai bine zis un ex
temporal cu două întrebări, cărora 
antrenorii-cursanți au fost obliga+i 
să le răspundă în timp de 45 de 
minute (durata unei reprize de 
meci) : 1. jocul fundașului de aco
perire în faza de atac și apărare, 
așa cum acționează acesta în ca
drul echipei respective ; 2. exem
plificarea unor combinații specifi
ce echipei antrenate.

în încheierea lucrărilor consfă
tuirii antrenorilor divizionari A Și 
B, a luat cuvîntul vicepreședintele 
F.R.F. Ștefan Covaci, care, în loc

de concluzii, a ținut să reamin
tească tuturor tehnicienilor din 
sfera fotbalului nostru de perfor
manță principalele obligații ale a- 
cestora în perspectiva viitorului 
sezon competițional, pentru o rea
lă redresare a fotbalului românesc, 
pentru realizarea obiectivelor noas
tre pe olan international :

1. aplicarea, pe plan tehnic, 
ce’or cinci 
ale jocului 
d?ș 
rî minge. 
ritnTjdui de 
în faza de finalizare. . punerea 
practică a unor combinași speci
fice fiecărei echine), a trăsăturilor 
concepției de joc și indicațiilor 
metodice, privind returul actualei 
ediții de campionat ; 2. organi
zarea judicioasă a activității jucă
torilor la cluburi, în cadrul căreia 
să fie incluse, în afara orelor de 
antrenament, teme de pregătire 
politică, de pregătire teoretică, ac
tivități cultural-educative și lecții 
de însușire a unor limbi străine 
de c’rculotie mondială : 3. pârtiei-

struirea celor mai mi'i fotbaliști 
d'n centrele de copii si jun'ori. 
cărora să le servească ca model de 
execuție și de comportare : 4. îm
bunătățirea în contextul întrecerii 
competiționale a spiritului de spor
tivitate. (în acest sens, antrenorii 
divizionari sînt obligați ca, în vi
itor, să se prezinte, cu 30 de mi
nute înainte de meci, împreună cu 
unul din conducătorii echipei, pen
tru a saluta pe arbitri la cabina a- 
cestora. La sfîrșitul partidei antre
norii și conducătorii celor două 
echipe combatante vor trebui să 
facă același lucru, indiferent de 
rezultatul din teren, ca o expresie 
a adevăratului spirit de fair-nlay.).

Apreciind ca foarte Utilă consfă
tuirea antrenorilor, prin conținutul 
său tehnic, climatul d° muncă și 
seriozitatea part’Cipanților. vice
președintele F.R.F, si antrenor al 
echipelor reprezentative. Ștefan 
Covaci, și-a exprimat convingerea 
că, odată reîntorsi la echipele res
pective. antrenorii divizionari vor 
pune în practică cunoștințele însu
șite. că vor folosi întreaga lor ca
pacitate pentru obținerea unor re
zultate pe măsura condițiilor exis
tente.

a 
caracteristici de bază 
modern (iocul cu fun
de acoperire, iocul fă- 
marcajul, schimbarea 

Aoe si accelerarea lui 
în

AMENAJĂRILE

(Urmare din pag. 1)

Dorna-Arini, Panaci și 
lizîndu-se, totodată, și

Vama, rea-
28 de pati-

noare naturale la Vatra Dornei, 
Cîmpulung, Rădăuți, Fălticeni și 
Suceava. In același timp, în toate 
localitățile montane vor exista 
derdelușuri..."

Multe dotări in
Sunăm la subredacția noastră 

din Brașov. După obișnuitul apel, 
la capătul celălalt al firului, ne 
răspunde colegul Mihai Bâră.

— Cum a fost asigurată baza 
materială pentru practicarea spor
turilor de iarnă ? Mai iutii în ceea 
ce pr?vește patinajul.

— La Brașov, în ciuda unei 
vremi capricioase, funcționează in 
prezent, mai multe patinoare na
turale pe terenurile Olimpia, Vo
ința, Tractorul, Liceul Unirea, Di
namo și Rafinăria Nouă. Se lu
crează intens ca în cel mai scurt 
timn să fie date în folosință și 

de la

județul Brașov
Pe lingă cele cunoscute, clasice, 
din Poiana, Predeal, Sinaia, Bîlea, 
Păltiniș, consemnăm intrarea în 
funcțiune a două instalații noi de 
urcat pe Valea Dorului, lingă Vîr- 
ful cu Dor. precum și a unui 
schi-lift la Comandau și a altuia 
la Baivanyos, localități cu profil 
montan din județul învecinat Co- 
vasna. Ambele au și pîrtii cores
punzătoare în imediata vecinătate. 
Cea mai meritorie acțiune între
prinsă de Sectorul de transport pe 
cablu (condus de ing. Ion Furtună) 
al I.T.T.A. București este realiza
rea a aproape 30 de instalații por- 
tnhile de urcat. babv-l’rtpildă

—

i<' i *

stalații de nocturnă și chiar cu ta
bele de scor electrice. De aseme
nea, notăm că pirtiile de schi de 
la Băile Harghita, Izvorul Mureș, 
Harghita-Mădăraș au schi-lifturi, 
iar cea de la Gheorghieni — km 4 
instalație de iluminat.

Așa cum a consemnat corespon
dentul nostru se constată, totuși, 
„comparativ cu anii precedenți o 
mai slabă preocupare din partea

Pregătiri...
Consemnăm pe scurt și alte as

pecte constatate de corespondenții 
noștri, toate avînd însă aceeași 
idee distinctă : preocupare pentru 
asigurarea unor condiții optime de 
practicare a sporturilor de iarnă.

• „în județul Neamț încă din 
vara anului trecut toate cele 17 
pirtii de schi au fost curățate și 
amenajate, iar materialele cu care

. sînt dotate centrele au fost re
parate. în octombrie a fost elabo
rat un plan operativ vizind ame
najarea de patinoare naturale la 
P. Neamț — 5, Bicaz, Tg. Neamț 
— 2, Roman — 2, Costișa, Roznov, 
Hangu și Tașca. Se vor monta 
două baby-lifturi la Cozla — P. 
Neamț și Durau" (C. Verinca).

• „Intense pregătiri am văzut 
si in comunele județului Iași, la 
Prisăcani, Gorban, Crozești unde 
s-au făcut patinoare, precum și 
la Gropnîța, Dagița. ginești, Oțe- 
leni si Cotnari, unde există pîrtii 
de schi și săniuș". (D. Diaconescu).

e „La clubul Mureșul din Tg. 
Mureș funcționează deja un pa
tinoar, numărul acestora în mu
nicipiul nostru urmînd să crească 
la șapte prin darea în folosință 
a celor de Ia Voința, Institutul pe
dagogic, I.M.F., Lemnarul și Elec-

la Predeal, dotatăPîrtia de 
me de practicare a schiului 
imagine surprinsă, in aceste
Școlile generale 6 și 10 din mu
nicipiu sau cel de la Școala ge
nerală 4 din Făgăraș. Amintim că 
și patinoarul artificial din Poiana 
este solicitat din plin, și pentru 
faptul că este dotat cu numeroase 
și' de bună calitate materiale și 
echipamente de închiriat.

—- Desigur, insă, schiul se află 
pe primul plan...

' — Bineînțeles. Mai jntîi, însă, aș 
vrea să amintesc că pentru săniuș 
vechiul drum al Poienii a rămas 
pîrtia ideală, preferată a miilor de 
copii din Scheii Brașovului.

Amenajările 
sint, însă, în

cu mijloace mecanice, asigură condiții opti- 
pentru 
zile, de

cele mai numeroase 
domeniul schiului.

numeroși amatori. Dovadă și această 
fotoreporterul nostru, Dragoș Neagu

fi puse la dispoziția publicului, 
unde apar solicitări temporare de 
vacanță, după cum pot fi depla
sate la altitudine pentru prelun
girea sezonului sportiv. Dar...

— Există și un „dar" ?
— Din păcate există. De pildă 

întârzierea intrării în funcțiune a 
noului schi-lift de pe pîrtia de 
slalom — sub teleferic — din Po
iana, amenajările încă insuficiente 
ale unor pîrtii 
Bucegi sau, de 
rea în această 
concursuri mai 
copii și amatori.

din Poiană și din 
pildă, neprograma- 

perioadă a unor 
numeroase pentru

Harghita nu există 
sau școală fără un 

patinoar simplu sau pistă de pati
naj, fără pirtie de schi sau să
niuș" — și-a început relatarea co
respondentul nostru Valeriu Paș- 
canu.

într-adovăr, este cunoscută preo
cuparea factorilor cu atribuții din 
acest județ în ceea ce privește 
dezvoltarea sporturilor de iarnă, 
discipline mult îndrăgite de tineri

„în județul 
oraș, comună

harghitene
și adulți. Din cîte am fost in
formați, încă din toamnă s-a în
tocmit un plan concret privind lu
crările de amenajare și reparații 
ce trebuiau executate, astfel că, 
în prezent, baza materiâlă se pre
zintă in bune condiții. în comu
nele Mădăraș, Lăzarea, Ciumani, 
Joseni, Suseni, Remetea, Dănești 

. s-au realizat prin muncă patrio
tică terenuri de hochei naturale, 
dotate cu mantinele, tribune, in-

— Dacă privești înapoi, sgre 
anul recent încheiat, ai motive 
de satisfacții ?

Au cuvîntul aleșii cronicarilor noștri

a grevat, 
evoluției,

— Ce crezi că 
principal, asupra 
ansamblu, a echipei Steaua 
prima parte a sezonului ?

iordănescu: „MAREA PERFORMANTA

După cum se știe, redacția 
noastră a desemnat, la sfîrșitul 
anului, pe cei mai buni fotba
liști din 1976. începînd cu acest 
număr vom publica interviuri 
cu primit trei clasați ; deschide 
seria convorbirilor. Anghel Ior- 
dănescu (Steaua), clasat pe lo
cul trei.

— Da. Echipa la care joc a cîș- 
tigat in 1976 campionatul și Cupa. 
De altfel, 
ca și cei 
speranța 
tradiție a 
sul de a

cei mai vechi dintre noi, 
din .noul val“, nutrim' 
să reinnodăm frumoasa 
clubului Steaua, în sen- 
repeta astfel de isprăvi.

— Cu alte cuvinte, avansezi, 
din start, suporterilor „roș-al- 
baștrilor" marea promisiune 
pentru anul în care am intrat ?

— Este o mare dorință și cu to
ții sintem conștienți că o nouă 
l erformanță nu vine singură. Știm 
ci e nevoie de muncă, de seriozi
tate, de conștiinciozitate, de o dis
ciplină de fier, pentru ca visul pe 
care l-am țesut in puținele zile de 
vacanță ale acestei ierni să devină 
realitate.

— Visul despre care vorbești 
a venit din evoluția spectacu
loasă din finalul sezonului ?

— Apreciez că am terminat 
bine un sezon destul de greu prin 
solicitările mai ales de ordin ner
vos. Se știe, nereușitele echipelor

SPORTURILOR
DIN PLIN

în ceea ce privește 
sporturilor de iarnă.

de club in competițiile europene, 
ca și acelea ale echipei naționale 
au produs, pe bună dreptate, amă
răciunea, au declanșat critici se
vere care, intr-un fel sau altul, 
s-au repercutat psihic in competi
ția internă, unde comportarea de 
ansamblu a echipei 
cu 6...

eu aș nota-o

— Părerea mea este că jucătorii 
de bază, piesele grele ale forma
ției, n-au avut constanță, s-au pus 
greu pe 
pionat, 
s-a pus

picioare. In trecutul cam- 
temelia ciștigării titlului 
de la... mijlocul terenului.
S-a vorbit și se. vorbește 
despre un decalaj al pre-mult

gătirii fizice a jucătorilor noș
tri în comparație cu parametrii 
fotbalului internațional. încă 
din toamnă federația de specia
litate a stabilit 
al pregătirilor.

un nou regim

foarte 
de ce

găsesc 
nu are 
tocmească, în-

— Orientarea o 
oportună și nimeni 
să se plingă, să se .
trucit marea performanță reclamă 
eforturi sporite. Evident, la înce
put n-a fost ușor și, în mod sigur, 
greul îl vom simți acum, in apro
piata campanie a pregătirilor. Cu 
iscusință și cu metode proprii, dar 
neabandonind ideea că această 
înaltă pregătire trebuie să slu
jească legile proprii ale fotbalului, 
am credința că fotbalul românesc 
se va fortifica.

— Zilele acestea se va da 
startul pregătirilor „tricolorilor" 
în greaua campanie a prelimi
nariilor C.M. din primăvara 
care vine.

în calitate de component al 
lotului, la ce se gîndește Ior- 
dănescu în momentul de față ?

— La o calificare spectaculoasă ! 
Cum s-o numesc altfel, din mo
ment ce adversarii noștri, repre
zentativele Iugoslaviei și Spaniei, 
au locuri fruntașe in ierarhia fot
balului european ? Nu știu ce 
gindesc alții, dar, la drept vorbind, 
mie îmi place această companie 
selectă, mă stimulează...

— în sfîrșit, poți să desem
nezi — ca o părere personală 
— pe jucătorul 
anului trecut ?

numărul 1 al

START ! Ieri, la centrul de medicină sportivă din cadrul 
Complexului „23 August", din București, fotbaliștii dinamo- 
viști au luat startul intr-un veritabil maraton, în nenumăratele 
secții ale controlului medical. Fotografia noastră îi înfățișează 
pe Dobrău, Eftimescu, Ion Marin și portarul Ene în fața fișie
rului înainte de a „porni la drum". Prima serie, alcătuită din 
Dinu, Ștefan, Custov, Ghiță și alții se și află sus, in cabinetul 
de cardiologie.

In cursul zilei de astăzi, se vor supune rigorilor controlului 
medical componența lotului reprezentativ.

Popasuri in Divizia C

%

IN SERIA A VI a
TREI CANDIDATE LA PRIMUL LOC

unor asociații 
impulsionarea _ . ...
Un exemplu, asociația din Sîncră- 
ieni. De asemenea, nu peste tot 
s-au luat măsuri ca gheața să aibă 
calitatea corespunzătoare, cum este 
cazul la Sindominic, Ditrău sau 
Sinsimion, în ultimul caz patinoa
rul fiind deseori inundat de apele 
reziduale deversate de Întreprin
derea de bere, spirt șl 

realizări...
tromureș. De asemenea, 
șoara, Reghin, Tirnăveni 
amatorii de patinaj vor avea la 
dispoziție 17 patinoare naturale. 
Pentru cei ce doresc să se 
inițieze în schi vor funcționa 
asemenea centre la Tg. Mureș — 
pe platoul Cornești, dealul Ținege 
și în cartierul Tudor —, la Sighi
șoara și Reghin. (I. Păuș).

• „Sint amenajate, în județele 
Bisirița-Năsăud, pirtii de schi la 
Măgura Calului — și cu un schi- 
lift —, Fintînele, Prundul Birgău- 
lui, Nâsăud, Dealul Budacului. De 
asemenea, vor mai fi pirtii de schi 
la ltodna, Singiorz-Băi și Bistrița 
Birgăului, in timp ce in orașul 
Bistrița sint amenajate patru pa
tinoare naturale la baza sportivă 
C.F.R., stadionul Progresul, Șc. 
generală I și Liceul Liviu Re- 
breanu. De notat că la toate ame
najările elevii bistrițeni au efec
tuat numeroase ore de muncă pa
triotică. în contrast cu atmosfera 
generală de muncă pasionată s-au 
situat profesorii și antrenorii de 
la centrele de schi din comunele 
Șanț, Măgura Ilvei, Lunca, Ilvei și 
Telciu, care persistă, de fapt, în- 
tr-o mai veche atitudine de nepă
sare". (I. Toma).

— Greu să dai 
contextul unui an 
cum a fost cel trecut. Totuși, în
drăznesc să-l apreciez, numărul 1 
pe bunul meu coleg de națională 
Dudu Georgescu, pentru sifnplul 
motiv (dacă este așa de simplu !) 
că el are o bună poziție in lumea 
fotbalului european, prin perspec
tiva de a cîștiga pentru a doua oa
ră „Gheata de aur", și că este cel 
mai productiv atacant al țării.

o decizie, 
fotbalistic

în 
așa

Stelian TRANDAF1RESCU

Dacă revedem clasamentul turu
lui seriei a Vl-a, in care acti
vează echipe din județele Argeș, 
Olt, Dîmbovița și Teleorman, ob
servăm că, din primele etape, trei 
echipe s-au instalat în frunte : 
Muscelul Cîmpulung, Metalul Mija 
(fosta divizionară B) și Petrolul 
Tîrgoviște. Cu toate că Muscelul' a 
condus timp de 12 etape (ultimele
10 consecutiv) n-a fost " 
un moment de emoții. în majori
tatea cazurilor a avut un avantaj 
de numai 1—2 puncte, cu toate că 
a cîștigat un joc și la... masa ver
de (cel cu Răsăritul Caracal). Du
pă penultima confruntare din 
toamnă a avut un avans de 3 
puncte dar, pierzînd în derby-ul 
de la Tîrgoviște din etapa a XV-a, 
principalele rivale s-au apropiat 
la numai un punct de cîmpulun- 
geni. Deci, se anunță un retur 
furtunos...

Surprizele (plăcute sau neplăcu
te) le-au constituit echipele Pe
trolul Videle, noua promovată, ca
re a terminat turul pe locul 5 cu 
17 puncte și ROVA Roșiori, echipă 
care, în ultimele două ediții ale 
competiției, se află tot timpul 
lupta 
acum
11 cu 
ciuri

Din punct de vedere al disci
plinei, seria a Vl-a se situează 
la... periferie, nu mai puțin de 14 
echipe avind in toamnă jucători 
suspendați ; iar Progresul Corabia 
a primit și interdicția de » nea pe 
teren propriu, timp de 3 • -pe, și 
a avut și trei jucători scoși din ac
tivitate pe 12 etape !

Din statistica seriei reținem nu
mărul mare de meciuri egale : 34, 
pe lingă cele 70 ciștigate de gaz
de și 16 de către oaspeți, care — 
din cele 350 de goluri înscrise — 
au marcat 101. Cel mai sever scor 
s-a înregistrat în etapa a Vl-a, 
7—0 în meciul dintre Constructorul 
Pitești și Progresul Pucioasa.

scutită nici

în 
pentru promovare, dar care 
se află în anonimat, pe locul 
numai 13 puncte și cu 7 me- 
pierdute.

Despre fruntașa seriei, MUSCE
LUL CÎMPULUNG MUSCEL (si
tuația în clasament : locul 1 15 10 
3 2 33—11 23 p) ; echipa a fost an
trenată de fostul internațional Ion 
Barbu, care a plecat din Cîmpu
lung, fiind promovat în funcția 
de președinte la clubul piteștean, 
F. C. Argeș. Se preconizează — 
după cum ne-a relatat corespon
dentul nostru, Paul Mateoiu — ca 
in retur echipa să fie condusă de 
cuplul de jucători M. Popescu — 
R. Jercan. Muscelul, care a purtat 
de-a lungul anilor mai multe de
numiri, printre care și Vulturul, 
activează in Divizia C de 10 ani. 
Vîrșta medie a echipei — 23,6 ani. 
Lotul : Stan, Ciolponea, Maria — 
Dumitru, Zamfir, Minții, Din I, 
Păun, Calangiu, Bădescu — M, Po
pescu, Toma II, Radu I — Chin- 
garu. Berevoeanu, Dobrcscu Pam- 
fil, Din II și Jercan. Golgeter în 
tur a fost M. Popescu cu 7 goluri. 
Mezinul formației este fundașul V. 
Dumitru — 17 ani. iar veteranul 
portarul Stan — 32 ani. în prima 
jumătate a campionatului Muscelul 
a avut trei jucători eliminați. Be
revoeanu, Dobrescu și Din I, iar 
pentru diferite abateri de la spor
tivitate jucătorii' au primit de la 
arbitri nu mai puțin de 15 carto
nașe 
geri.
pa a 
tești)
te, cu Petrolul. Cu echipa de pe 
locul secund. Metalul Mija, frun- 

■ tașa seriei a jucat pe teren pro
priu și a întrecut-o cu 2—0. Mus- 

> celui este o echipă bună cu un 
atac incisiv — a înscris cele mai 
multe goluri ‘dintre toate forma
țiile seriei (33) și o apărare deci
să, robustă — dovadă numărul 
mic de golurj primite (11). Se im
pune insă o mai intensă muncă de 
educație in rîndurile jucătorilor.

galbene ! Cele două înfrîn- 
Muscelul le-a suferit în eta- 
XlI-a (0—3 cu Dacia, la Pi
și a XV-a (O—1 la Tîrgoviș-

T. RABȘAN

amidon".

la Sighi- 
și Sovata

Seria a IlI-a

Divizia B-la jumătatea parcursului

DIN TREI EXDIVIZIONARE A,
DOAR OLIMPIA S-A IMPUS

★
Din exemplele prezentate se desprinde clar faptul că, cu deosebire, 

acolo unde condițiile de climă permit s-au depus strădanii notabile pen
tru asigurarea bazei materiale necesară practicării in mod corespunzător 
de un mare număr de oameni, tineri și adulți, a sporturilor de iarnă 
preferate. S-au depus eforturi, s-au cheltuit sume însemnate, dar, în 
același timp, au fost semnalate și unele neajunsuri. De aceea, se impune 
a se lua toate măsurile, sezonul rece este abia Ia început, pentru ca toate 
bazele sportive să fie bine gospodărite, pentru ca activitatea sportivă de 
masă să se desfășoare în condiții optime.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Cum criteriul geografic a avut 
prioritate, cele trei retrogradate din 
divizia A — Olimpia Satu Mare, 
C.F.R. și „U“ Cluj-Napoca — aveau 
să activeze în acest an în seria 
a III-a a Diviziei B. Iată de ce. 
pe bună dreptate, iubitorii fotba
lului au așteptat cu nerăbdare a- 
ceastă întrecere. Se aveau în ve
dere concurența lor directă, am
bițiile de revenire în primul eșa
lon și, de ce nu. contribuția celor 
3 exdivizionare A la ridicarea ni
velului fotbalului practicat în seria 
a III-a, despre care, cu ani în ur
mă, se spuneau destule lucruri fru
moase. Dar așteptările n-au fost 
confirmate pe deplin. Capricioasa 
echipă a universitarilor clujeni a 
avut 
spre 
între 
0—0, 
Mare 
inspirată), a început să ofere re
zultate surpriză : 0—1 cu Armătu
ra Zalău, la Cluj-Napoca, după 
care a cîștigat cu 1—0 la Baia 
Mare. Pierzînd apoi tradiționalul 
derby cu feroviarii clujeni (în e- 
tapa a Vi-a), „U“ Cluj-Napoca se 
afla după 6 runde pe locul 13. E- 
chipa i-a pierdut pe Porațchi, Ba- 
tacliu, Vaczi, dar au rămas Anca, 
Uifăleanu. Cimpeanu. Hurloi, față 
de care pretențiile erau cu totul 
altele. La C.F.K., după un început 
satisfăcător, lucrurile au mers tot 
mai rău pentru că și-au făcut loc 
și abdicările de la disciplina care 
a caracterizat în anii trecuți a- 
ceastă echipă. Deși cu Boca, Te-

o evoluție oscilantă și. abia 
finalul sezonului, a revenit 
fruntașele seriei. După un 
„acasă", cu Olimpia Satu 
(din nou o programare ne-

în- 
un 
cu 

ce-

grean, L. Mihai, Lupu in formație, 
C.F.R. a ajuns să încheie sezonul 
pe locul 16, după rezultate și com
portări lamentabile. Din cele 3 fos
te divizionare A, doar Olimpia 
Satu Mare a ț’nut la onoarea sa 
de fostă participantă in primul 
eșalon al fotbalului românesc. 
Comportarea ei merită toată lauda. 
Pe lingă maturitate și experiența 
competițională. Olimpia și-a im
pus și valoarea sa de' ansamblu, 
mai bună. A avut un start exce
lent (9 puncte in primele 5 etape, 
golaveraj 11—0), a avut tăria să 
suporte șocul de Ia Cavnic. unde 
a pierdut cu 2—3. după care, 
cet. dar sigur, s-a impus ca 
lider autoritar. terminind turul 
6 puncte avans, după ce nu a
dat. in nici una din cele 17 etape, 
locul I în clasament. Fără să piar
dă vreun punct acasă (performanță 
pe care au mai realizat-o doar 
Aurul Brad si C.F.R. Timișoara). 
Olimpia s-a impus si în deplasare, 
unde a obținut 10 puncte și gol
averaj 8—5, singurul pozitiv după 
cel al Petrolului. O surpriză plă
cută au constituit-o noua promo
vată Aurul Brad precum și C.I.L. 
Sighet, după cum Gloria Bistrița 
a rămas și în acest an o formație 
de bază a acestei serii. Se cuvine 
a fi remarcată si C.F.R. Timișoara, 
dar comportările în deplasare au 
privat-o de o poziție mai bună. 
La fel au stat lucrurile si cu con- 
citadina sa, U.M.T. In ceea ce o 
privește pe F.C. Baia Mare, rezul
tatele ei au fost departe de lotul, 
promisiunile și pretențiile sale, da-

ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA MAREA TRAGERE EXTRAOR
DINARA PRONOEXPRES A NOULUI AN DIN 

9 IANUARIE 1977
Se atribuie autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda 
100“, excursii în U.R.S.S., R.D.G., Italia, Grecia, 

itiguri în bani fixe și variabile.
Se acordă cîștiguri suplimentare din fond special. 
In total se extrag 50 de numere cîștigătoare. 
Se cîștigă și cu 3 numere.
Oferind celor dragi cadouri — bilete la marea 
agere Pronoexpres a noului an oferiți șansa de a 
știga autoturisme, excursii peste hotare și bani.

ClȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 29 DECEMBRIE 1976

Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 25% autotu
rism Dacia 1300 și 1 variantă 10% a 28 000 lei ; 
-at. 2 : 1,95 a 22 655 lei ; cat. 3 : 13,10 a 3 372 lei ; 
■at. 4 : 46,20 a 956 Iei ; cat. 5 : 122 a 362 lei ; cat. 
I : 3 782,70 a 40 lei.

REPORT CAT.
Extragerea a

14 458 lei; cat.
1 736,20 a 60 lei ;
2 325,40 a 40 lei.

REPORT CAT.
Dacia 1 300 a revenit participantului Popescu C. Ion

12. F.C.BIHOR

torită unei pronunțate ineu„.
Și in seria a III-a, ca să nu facă 

excepție de la regulă, cele mai 
multe dintre echipe s-au bazat pe 
ceea ce au realizat pe terenul lor. 
Minerul Lupeni. Mureșul DeVa, 
Dacia Orăștie și Minerul Cavnic 
sint clasate doar prin punctele ob
ținute pe terenul propriu. Un alt 
aspect, la fel de bizar : Aurul Brad 
(locul 2) și C.F.R. Timișoara (lo
cul 6) au marcat în deplasare doar 
cite un gol, aceleași înaintări care, 
pe terenul lor, au înscris 23 si, res
pectiv 19 eoiuri ! Dacia Orăștie 
egalează recordul lui C.S.M. Bcr- 
zești : 0 goluri in deplasare ! Dar 
ce spuneți de golaverajul !ui 
U.M.T. ? 27—1 acasă. 4—20 in de
plasare (2 goluri înscrise in par
tida cu C.F.R. Timișoara). Iată 
două ..serii" ale U.M.T -ului : 
4—0. 4—0. 4—0. 4—0. 2-0 F—0 pe 
terenul său ș 0—3, 0—3, 0—3, 6—2, 
0—2. in deplasare 1 Undo este, 
oare, valoarea adevărată a aces
tei echipe ? Cum o putem evalua ? 
Chiar nu mai știu nimic, cind se 
deplasează, jucători ca Bungău, 
Giuchici, Belanov, Pîrvu, cîndva 
divizionari A ?

Si în seria a III-a. raportul 
punctelor „gazde" — „oaspeți" este 
edificator : 257—49. Dar iată punc
tele realizate de echipe pe terenul 
lor și în deplasare: Olimpia 16—10, 
Aurul Brad : 18—2, „U“ Cluj-Na
poca 13—7 ; Gloria Bistriți 15—4 : 
C.I.L. Sighet 16-3 ; C.F.R. Tim. 
18—1 ; F.C. Baia Mare 14—4 : Ar
mătura Zalău 12—5 : Victoria Că
lan 15—2 ; Industria Sirmei 16—1 ; 
U.M.T. 15—1; Minerul Lupeni 16—0; 
Sticla Turda 12—3 : Mureșul Deva 
15—0 : Rapid Arad 12—2 ; C F.R. 
Cluj-Napoca 10—4 (din acestea, 2 cu 
,,U“) ; Dacia Orăștie 13—0 ; Mine
rul Cavnic 11—0. în ceea ce pri» 
vește golaverajul, acesta a fost re
alizat 
renul
Aurul 
9—4. 
C.I.L

1 : 95 853 lei.
Il-a
C :
cat. E : 125,60 a 200 lei ; cat.

: cat. B : 3,35 variante a 
33,10 a 1 463 lei ; cat. D : 

F :

A: 107 573 lei.
dinAutoturismul____ _ ___________ --------- r—  -    .   

Pitești, iar cîștigul de 28 000 lei a fost obținut de Cojocaru Cristache 
din Ploiești, care mai obține și o suită de alte cîștiguri.

• PUNCTE REALIZATE : 16 
acosâ -f- 4 în deplasare) 
centa] 47,1 la sutâ.
• JUCĂTORI FOLOSIȚI :

Bigan (numărul meciurilor : 
— totalul notelor : 116), Gher
gheli (17—114), Lucaci (17—113), 
M. Marian (17—104), Naom 
(16—101), Kun II (14—102), 
Naghi (13—80), Albu (12—86), 
Popovici (12—81), E. Naghi (11— 
71), Lupâu (12—87), Georgescu 
(11—66), Petrovici (10—64), Flo- 
rescu (10—62), P. Nicolae (7— 
44), Suciu (7—45), Vidac (5—33), 
Kun I (5—32), Foaie (5—23), Fii- 
dan (2—5).

o GOLGETERII ECHIPEI : Gher- 
gheli 9 (4 acasă 4- 5 în depla
sare), Kun II 6 (24-4), Florescu 
4 (24-2), Bigan (04-1), Lucaci 
(04-1), Lupâu (14-0), Kun I

<12 
pro-

zo.
17

Al.

(1+0) și Al. Naghi (1+C), cite 1.
• A BENEFICIAT de 3 lovituri

de la 11 m : 2 transformate
(Kun || și Ghergheli), una ra
tata (Florescu). A fost sancțio
nată cu 2 penaltyuri, ambele ra
tate.
• CARTONAȘE GALBENE : 

Kun l| 3, Al. Naghi și E. Na
ghi, cîte 2, Albu, Florescu, Po
povici, Georgescu, Ghergheli și 
Lupâu, <jîte 1. Totalul cartonașe
lor : 13.
• CARTONAȘE ROȘII : Flo

rescu (etapa a 3-a) și Albu fe
ta pa a 6-a).
• A EXPEDIAT 221 șuturi la

poarta (cele mai multe — 21 — 
în etapa a 7-a, cele mai puține 
— 7 — în runda a 17-a), dintre 
care 109 pe spațiul porții (cele 
mai multe — 14 — în etaipa a
9-a, cele mai puține — 1 — în
runda a 10-a).
• LA MECIURILE susținute

acasă (8 la număr) au asistat
aproximativ 101.000 spectatori.

astfel : Olimpia 28—5, pe te- 
propriu, 8—5 în deplasare»;

Brad : 23—5. I—10 : „U“
6—13 : Gloria 22—3. 7—17 ; 
Sighet : 16—2, 3—13 ; C.F.R. 

Tim. 19—3, 1—14 : F.C. Baia Mare: 
17—4, 8—14 ; Armătura : 16—5,
6—19 ; Victoria Călan: 11—4. 6—17: 
Ind. Sumei : 17—5, 5—23 ; U.M.T.: 
27—1, 4—20; Minerul Lupeni: 15—3. 
2—17 ; Sticla : 14—6. 3—16 ; Mure
șul Deva : 12—6, 3—17 ; Rapid : 
11—6, 4—15 ; C.F.R. Cluj-Napoca : 
8—7, 8—16 ; Dacia : 13—5. 0—27 ; 
Minerul Cavnic: 11—7, 6—19. După 
aceste date nu e greu de anticipat 
golaverajul general : gazdele — 
292, oaspeții — 81.

Și in această serie un grup res- 
Irins de formații (în primul rînd 
Olimpia) s-au dovedit mai echili
brate, făcînd jocuri acceptabile și 
în deplasare. Ar fi de evidențiat 
aici și „U“. dar a fost prea incon
stantă. 11 echipe au golaveraj ne
gativ pentru că au pierdut în de
plasare la 
ține și de 
psihică.

scoruri mari, ceea ce 
o insuficientă pregătire

Constantin ALEXE



OLIMPIADA ’80 LA STARTUL 
PREGĂTIRILOR MULTIPLE

TURNEUL ECHIPEI FARUL CONSTANTA 
IN „PATRIA RUGBYULUI" 

„OBSERVER44 APRECIAZĂ TEHNICA INDIVIDUALĂ

A JUCĂTORILOR ROMĂNI
Campioana țării la rugby, e- 

chipa Farul Constanța, a între
prins, după cum se știe, un tur
neu în Anglia, turneu care a 
avut și o „uvertură" franceză, 
Ia Lavelanet, unde jucătorii pre
gătiți de prof. Mihai Naca au 
învins echipa locală cu 19—9 
(6—3), grație celor trei încercări 
realizate de Motrescu, Dărăban 
și Ianusevici (dintre care două 
transformate de Bucos) și unei 
lovituri de pedeapsă, precis exe
cutată de același Bucos.

In ..patria rugbyului", în pri
mul meci constănțenilor le-a 
fost opusă o selecționată : Dorset 
and Wilts. S-a jucat pe o vre
me de minus 7 grade, cu vînt 
și rafale de ploaie. La pauză, 
gazdele aveau avantaj : 9—3,
punctele românilor fiind reușite 
de Bucos, din lovitură de pe
deapsă. In repriza secundă însă, 
avînd și avantajul vîntului, Fa
rul înscrie chiar în primul mi
nut (Ianusevici — încercare), 
Bucos aducînd, tot din 1. p.,
conducerea (10—9). Englezii nu 
se dau bătuți, atacă, dar con- 
stănțenii își organizează bine de
fensiva, echilibrează lupta și Mo
trescu marchează încercare la 
centru, Varga îl imită, Bucos 
transformă „eseurile" și tot el 
stabilește scorul final, din 1. p., 
25—9! După două zile, campio
nii noștri au întîlnit o echipă 
cu impresionantă tradiție (actul 
său de naștere datează din 
1881): Sutton and Epsom, întărită 
cu 6 jucători de la alte cluburi. 
Și de data aceasta a bătut un 
vînt puternic, care, în prima 
repriză, a fost favorabil Farului: 
12—6, Dărăban înscriind două 
încercări, transformate de Bucos. 
Începutul reprizei secunde a a- 
parținut englezilor, care preiau 
conducerea : 15—12. Rugbyștii 
români nu cedează pasul, o acți
une frumoasă le aduce o lovitu
ră de pedeapsă, transformată de

In turneul de la Melbourne
■Bt~> - !i—l-l'-J.L!1. U!L '■ l.....-......-UJUM

FAVORIT» 
OBȚIN VICTORII

MELBOURNE, 6 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de 
tenis ale' Australiei au conti
nuat cu disputarea optimilor de 
finală ale probei de simplu 
bărbați. In cea mai echilibrată 
partidă a zilei, Ken Rosewall 
l-a întrecut cu 6—7, 7—6, 7—5, 
3—6, 6—4 pe Marty Riessen. Tot 
cinci seturi a necesitat și întîl- 
nirea Ross Case — Dick Stock- 
ton, în care primul jucător a 
obținut victoria cu 6—4, 4—6,
6— 7, 7—5, 6—2. Guillermo Vilas 
a dispus cu 7—6, 6—2, 6—3 de 
Charles Pasarell, iar Arthur 
Ashe l-a învins relativ greu cu
7— 6, 6—3, 3—6, 6—3 pe tînărul 
Hank Pfister. Alte rezultate : 
Alexander — Dibley 7—6, 6—4,
6— 2 ; Dent — Crealy 6—3, 6—3,
7— 6 ; Edmondson — Lewis 6—1, 
6—3, 6—3.

în turul II al probei de sim
plu femei, jucătoarea australia
nă Helen Gourlay a întrecut-o 
cu 6—3, 6—3 pe cehoslovaca Re
gina Marsikova, iar vest-germa- 
na Katja Ebbinghaus a dispus 
cu 6—2, 6—7, 6—1 de ameri
canca Ryani Fox.

VIITORUL ATLETISMULUI MONDIAL
IEOIJJPE

ln cadrul unui interviu acor
dat ziarului parizian „L’EQUI- 
PE“, Adriaan Paulen — în vîrs- 
tă de 74 de ani — președintele 
Federației internaționale de atle
tism, a făcut interesante apre
cieri la adresa cîtorva probleme 
curente în lumea sportului. Iată 
pasaje din acest dialog :

— Cine a fost idolul amintiri
lor dv. atletice ?

— Fără îndoială, finlandezul 
Nurmi, un atlet fantastic, care-și 
domina net adversarii, alergînd 
cu cronometrul în mînă.

— Nostalgia trecutului nu vă 
face să neglijați condiția atletu
lui zilelor noastre...

— Firește că nu. Dar nu tre- 
Vuie să uităm că, pe vremea 
mea, sportul era adesea apana
jul aristocraților. Astăzi devine, 
încetul cu încetul, un bun al 
poporului. El nu mai este pro
prietatea unei minorități. Tre
buie să ținem seamă de caracte
rul ireversibil al lumii în care 
trăim.

— Cum ați aprecia afilierea 
Chinei populare Ia I.A.A.F. ?

— Sper ca în curînd China să 
redevină membră a federației 
noastre. Nu putem să ne lipsim 
de o țară cu 800 de milioane de 
suflete. Sînt sigur că situația se 
va rezolva. Dacă e nevoie, voi 
pleca personal la Pekin.

— Care este cea mai mare per
formanță a tuturor timpurilor ?

— Incontestabil cei 8,90 m ai 

Bucos : 15—15. In ultimele minu
te, Dobre (cel mai bun jucător 
al meciului) concretizează (prin 
încercare) o splendidă acțiune. 
Bucos transformă, tot căpitanul 
echipei Farul fiind acela care 
reușește un „drop" frumos și 
scor final: 24—15! în presă, a- 
precieri bune pentru evoluția 
rugbyștilor români, „The Obser
ver" lăudînd tehnica individuală 
a românilor, mobilitatea pache
tului de înaintași. Ultima par
tidă s-a jucat... a doua zi ! Ad
versară — formația Trojans (în
ființată în 1874), completată cu 5 
jucători de la alte echipe. 
Timpul nu a fost nici acum fa
vorabil. La Farul, oboseala 
meciului din ajun și-a spus cu- 
vîntul, gazdele terminînd învin
gătoare cu 15—4 (6—0), punctele 
constănțenilor fiind realizate de 
Varga (încercare la cențru, după 
o excelentă intercepție).

PE GHEAȚA ȘI PE ZAP ADA
CONCURSURI DE SCHI Șl SĂRI

TURI CU SCHIURILE

In ziua a doua a concursului de 
Ia Bohinska Bistrica (Iugoslavia), 
contind pentru „Cupa Mondială" 
la schi fond, s-au disputat probele 
de ștafetă. în proba masculină de 
3X10 km victoria a revenit echi
pei Austriei (Egger, Josef Vogel, 
Werner Vogel), cu 2 h 12:23,4, ur
mată de formațiile Italiei — 2 h 
13:09,3 și Poloniei — 2 h 13:24,9. 
Proba feminină de 3X10 km a fost 
cîștigată de R.D. Germană (Nest- 
ler, Schreiber, Pechman) — 2 h 
35:50,0. urmată de U.R.S.S. — 2 h 
41:03,9.

Proba de sărituri de la trambu
lină din cadrul combinatei nor-

Elvețianul Heini Hemmi, specia
listul slalomurilor uriașe

dice care se desfășoară la Scho- 
nach (R.F. Germania) a revenit 
schiorului elvețian Karl Lustenber
ger. învingătorul a totalizat 223 p 
(sărituri de 73 m și 74,5 m),
fiind urmat în clasament de Ul

lui Beamon la săritura în lungi
me, o performanță aproape a- 
normală. La Mexico, înaintea fi
nalei, am constatat că pe pista 
de elan existau, contrar regu
lamentului, benzi colorate și am 
cerut ca aceste marcaje să fie 
înlăturate. Furios de întirzierea 
intervenită, Beamon mi-a spus: 
„Grăbiți-vă, că vine ploaia". In
tr-adevăr, furtuna se apropia. 
Beamon a sărit primul. Arbitrii

VIZIUNE SOCIOLOGICĂ
ASUPRA SPORTULUI

lntr-o convorbire cu un co
respondent al revistei „SPOR
TUL 1N U.R.S.S.", sociologul 
sovietic Igor Bestujev-Lada, men
ționează că „din punctul de ve
dere al intereselor sociale, spor
tul este, fără îndoială, un mod 
nu numai plăcut, dar și folosi
tor de petrecere a timpului li
ber". In Uniunea Sovietică, prac
tica sportului a dus la o redu
cere apreciabilă a solicitării fi
zice și psihice a organismului u- 
man, ca urmare a mecanizării 
și automatizării muncii.

Prof. Bestujev-Lada arată că 
nu trebuie uitate nici stress-urile 
psihologice. Dacă această redu
cere a „încărcăturii" naturale nu 
va fi compensată cu ajutorul e- 
xercițiilor fizice, sînt de așteptat 
consecințe fiziologice și psiholo
gice nedorite. Iată de ce, în ul
timii ani a crescut atît de mult

A FOST ALCĂTUIT LOTUL 
DE BOX AL R.F. GERMANIA 

PENTRU MECIUL 
CU ECHIPA ROMÂNIEI
Selecționata de box a R. F. 

Germania și-a început pregătirile 
în vederea campionatelor euro
pene programate între 28 mai 
și 5 iunie la Halle (R.D. Germa
nă). Lotul, care este antrenat de 
fostul campion european Dieter 
Wemhoner, cuprinde, printre 
alții, pe Helmut Schăfer, Rene 
Weller, Raymund Sandach, Ernst 
Muller, Jonnv Thews, Hubertus 
Einschiitz, Manfred Jassmann, 
Kurt Seiler, Gunter Peters, Gerd 
Scholtz, Peter Hussing etc.

După cum se știe, la 18 mar- 
tie, la Hanovra, reprezentativa 
vest-germană va întîlni echipa 
României. Apoi, echipa R.F.G. 
va evolua la 7 aprilie, în același 
oraș, în compania formației 
Franței. Cei mai buni boxeri 
vest-germani vor participa și la 
tradiționala competiție „Centura 
de aur" de la București (17—24 
aprilie).

rich Wehling (R.D. Germană) — 
214,2 p și Fritz Koch (Austria) — 
211,9 p. în continuare, concurenții 
se vor întrece în proba de 15 km 
fond.

AL DOILEA MECI DE HOCHEI 
CEHOSLOVACIA - R.F. GERMANIA

La Ușii nad Laben, în meci re
vanșă, selecționata Cehoslovaciei a 
învins din nou pe cea a R.F. Ger
mania, de data aceasta cu 3—1 
(1—1, 2—0, 0—0). Golurile au fost 
marcate de P. Stastny. Bubla și 
Tajcnar. respectiv Reindl. In pri
mul joc, disputat cu o zi în urmă 
la Țeplice, echipa cehoslovacă a 
cîștigat cu scorul de 11—2.

Echipa H.G. DUsseldorf s-a califi
cat pentru semifinalele C.C.E. în 
meci retur, in cadrul sferturilor de 
finală, hocheiștii vest-germani au 
învins pe teren propriu, cu sco
rul de 8—1 (1—0. 3—0, 4—1), for
mația elvețiană S.C. Berna. în pri
mul joc, oaspeții cîștigaseră cu 
6—3.
ECHIPA AUSTRIEI, LOCUL I !N 

„CUPA NAȚIUNILOR" LA BOB

Proba echipajelor de 4 persoane 
din cadrul concursului de bob do
tat cu „Cupa națiunilor", desfă
șurată pe pista olimpică de la Igls 
(Austria), a fost cîștigată de e- 
chipajul vest-german pilotat de 
Gaisreiter. în ultimele două manșe 
el a totalizat ■ 2:20,35. Echipajele 
românești, pilotate de Panaitescu 
și Secui au realizat 2:23,26 și 
2:26,98, clasîndu-se pe locurile 15 
și respectiv 24.

Trofeul a fost cîștigat de echipa 
Austriei, urmată de cele ale R.F. 
Germania și Elveției.
REZULTATE EXCELENTE IN CON

CURSUL DE PATINAJ VITEZĂ 
DE LA INZELL

La Inzell a început un mare 
concurs de patinaj viteză, la star
tul căruia sînt prezenți numeroși 
campioni și recordmani mondiali 
și europeni. în proba masculină de 
500 m (sprinteri) s-au impus spor
tivii sovietici, clasați pe primele 
trei locuri. A cîștigat recordmanul 
mondial Evgheni Kulikov cu 38,27 
urmat de Aleksandr Safronov — 
38,74 și de Andrei Malikov — 38,88. 
In proba de 3 000 m (multiatlon) 
primul s-a situat Manfred Winter 
(R.D. Germană) cu 4:20,26 iar la 
500 m femei victoria a revenit so
vieticei Vera Krasnova — 43,07, 
secundată de canadiana Sylvia 
Burka — 43.20. Alte rezultate : 
500 m masculin (multiatlon) — 
Perrtl Niitylae (Finlanda) 40,29 ;

mexicani - au anunțat: 8,89 m.
Incredibil! Am remăsurat per
sonal săritura și am constatat: 
8,90 m !

— Cum va fi atletismul în 
anul 2000 ?

— Evoluția nu va mai fi atît 
de rapidă ca și pînă acum. Exis
tă totuși limite pentru orice per
formanță, întrucît și în domeniul 
posibilităților de antrenament am 
ajuns la o anumită limită. Este 
însă necesar să continuăm lupta 
împotriva anabolizantelor.

interesul nu numai față de 
„sportul la televizor", dar și fa
ță de cultura fizică în masă, față 
de diversele forme de activitate 
fizică, cum sînt alergările recon
fortante, gimnastica, exercițiile 
de călărie, schiul, înotul, turis
mul.

Specialistul sovietic apreciază 
că oamenii trebuie să se obișnu
iască să prețuiască și să folo
sească în mod rațional micile 
terenuri din orașe, ce rămîn la 
dispoziția lor. Potrivit spuselor 
sale, orășeanul de azi are nevoie 
de exerciții fizice simple și atră
gătoare, care necesită minimum 
de instalații și terenuri.

Corespondență din U. R. S. S.

Lordul Killanin (în mijloc), președintele C.I.O., vorbind in cadrul 
unei conferințe de presă, ținute la Moscova, cu prilejul recentei vi

zite întreprinsă pe șantierele viitoarei Olimpiade
Telefoto : TASS-Agerpres

în prima iarnă dintre două 
Olimpiade, pregătirile pentru vi
itoarea ediție a întrecerii sporti
ve supreme continuă în ritm 
sporit la Moscova, sediul Jocu
rilor Olimpice de vară ale anu
lui 1980. Din veștile sosite pînă 
acum am cules cîteva date sem
nificative.

• Vigneta pe care o alăturăm

Patinatorul sovietic Evgheni 
Kulikov, în plină cursă

1 000 m masculin (sprinteri) — 
Malikov (U.R.S.S.) 1:19,48 ; 1500
m feminin — Galina Nikitina 
(U.R.S.S.) 2:16,12.

CONCURSUL DE BIATLON DE LA 
KAVGOLOVO

Primul mare concurs internațio
nal de biatlon al sezonului a în
ceput la Kavgolovo, ț stațiune de 
iarnă situată lingă Leningrad. La 
întreceri iau parte biatloniști din 
Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, 
România și U.R.S.S. în proba inau
gurală, finlandezul Raimo Sepianen 
a făcut o cursă de fond excelentă, 
la sfirșitul căreia a fost cronome
trat cu lh 15:55,98. în aceste con
diții, deși a fost penalizat la tra
geri cu 5 minute (timp total, deci, 
lh 20:55,98), el a cîștigat cursa. So
vieticii Aleksandr Rastopin și A- 
leksandr Elizarov nu au avut nici 
o penalizare (!), dar ei au par
curs distanța în lh 22:10,57 și res
pectiv lh 22:49,47 clasîndu-se pe 
locurile 2 și 3. Dintre concurenții 
români apare în clasament doar 
Gheorghe Keresi care a realizat 
la fond lh 23:38.58. Fiind și penali
zat cu 10 minute, nu s-a putut 
clasa decît pe locul 62 (timp total 
lh 33:38,58). De menționat că Gh. 
Keresi este debutant în lotul de 
seniori al țării noastre.

TUR DE ORIZONT
ÎN FOTBALUL INTERNAȚIONAL im

în cronologia fotbalistică a lui 
1976 trebuie consemnate și alte e- 
venimente importante : aniversa
rea a 100 de ani de la crearea 
Federației de fotbal a Țării Galilor 
(singura țară din Europa fără 
campionat național !) ; festivitățile 
de la Budapesta prilejuite de săr
bătorirea a 75 de ani de la înfiin
țarea Federației de fotbal a Un
gariei, care au coincis cu meciul 
nr. 500 al reprezentativei țării ; 
hotărîrea F.I.F.A. de a organiza 
primul campionat mondial al ju
niorilor, programat pentru anul 
acesta, în Tunisia ; începerea pre
liminariilor C.M. din Argentina : 
intrarea în acțiune a programului 
F.I.F.A. de dezvoltare a fotbalului 
mondial, materializat prin cursuri 
de arbitri în Etiopia, Kenya, In
donezia, Filipine, Tunisia și Sene
gal ; organizarea unor stagii de 
studiu pentru antrenori din R. P. 
Chineză în R. F. Germania, din 
Japonia în Ungaria și România. 
Periodic au avut loc vizite în Ar
gentina ale unor comisii instituite 
de F.I.F.A. pentru a urmări sta
diul lucrărilor de organizare a 
competiției supreme. Șl tot în 1976 
s-a hotărît înființarea unei noi 
competiții : Campionatul european 
pentru echipele de tineret „sub 
21 de ani", care înlocuiește între
cerea similară a formațiilor „sub 
23 de ani".

Dar 1976 a mai scos în evidență 
și alte aspecte. Cu toate că una 
din concluziile „Weltmeisterschaft- 
ului a fost aceea că perioada fot
balului defensiv e pe cale de dis
pariție și că începe era celui cu 
mai multă tentă ofensivă (aceasta 
datorită unor partide în care liniile 
de atac au fost mai active), totuși 
despre soccerul anului trecut nu se 
poate spune că a fost mâi ofensiv 
sau mai defensiv, pă s-au marcat 
mai multe sau mai puține goluri 
ca de obicei. Din acest punct de 
vedere, după părerea noastră, un 
statu quo planează asupra fotba
lului mondial. Din arena interna
țională au dispărut însă o serie de 

reprezintă emblema oficială a 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova. Este opera graficianului 
sovietic Vladimir Arsentiev, din 
Rezekne (B.S.S. Letonă). A fost 
aleasă dintr-un total de 26 000 
desene, prezentate de aproape 
8 500 de concurenți. în afara 
celor din U.R.S.S., au mai parti
cipat graficieni din Anglia, Bul
garia, Ungaria, R. D. Germană, 
India, Canada, Cuba, Mali, Polo
nia, R.F. Germania, Cehoslovacia. 
Alegerea s-a făcut, firește, pe 
bază de concurs, juriul fiind 
condus de Vitali Smirnov, vice
președintele C.O.J.O. In afara 
celui laureat, au mai primit pre
mii și mențiuni arhitectul mos
covit Viktor Pudakov, pictorii 
leningrădeni Vitali Kubacevski 
și Evelina Cernîșeva, precum și 
graficianul bulgar Mihail Mlad- 
jov. Cele mai bune proiecte au 
format obiectul unei expoziții 
deschisă într-una din sălile sta
dionului „V.I. Lenin" din Mosco
va, urmînd ca apoi să fie pre
zentată la Leningrad, Tallin,

CEI MAI BUNI IN 1976
• Asociația ziariștilor sportivi 

din U.R.S.S. l-a desemnat pe gim
nastul Nikolai Andrianov, campion 
olimpic absolut Ia J.O. de la 
Montreal, drept cel mai bun spor
tiv sovietic al anului 1976. Printre 
primii 10 au mai fost clasați : Vik
tor Saneev (atletism), Tatiana 
Kazankina (atletism). Tatiana A- 
verina (patinaj viteză), halterofilul 
Vasili Alekseev, portarul echipei 
de hochei pe gheață Vladislav Tre
tiak, gimnasta Nelli Kim, înotă- 
toarea Marina Koșevaia.

o Ancheta revistei „Start" din
Sofia l-a desemnat pe Bojidar Gri
gorov, de la echipa Slavia, drept 
cel mai bun fotbalist bulgar al a- 
nului 1976. Pe locurile următoare 
au fost clasați : C. Vasiliev 
(Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname) și 
P. Panov (Levski — Spartak).

• In urma unei anchete între
prinse de agenția Prensa Latina, 
atletul cubanez Alberto Juantorena 
a fost desemnat cel mai bun spor
tiv al Americii Latine în anul 
1976. Pe locurile următoare au fost 
clasați : sprinterul jamaican Don 
Quarrie și boxerul cubanez Teofilo 
Stevenson, ambii medaliați cu aur 
la Olimpiada de la Montreal.

• Iată și în continuare, prefe
rințele amatorilor de sport din 
Franța, care l-au ales cei mai bun 
sportiv francez al anului 1976 pe 
Guy Drut, campion olimpic la 110 
mg la Montreal. Celebrului hurdler 
i-au urmat in clasament : Eric Ta- 
barly, cunoscutul navigator solitar, 
Michel Platini, noua speranță a 
fotbalului francez, Jacques Secre
tin (tenis de masă), Henri Boerio 

echipe, forța lor de joc scăzînd 
neașteptat de mult. Lipsa acestora 
este însă sinonimă cu criza virfuri- 
lor lor de atac. Astfel, odată ce 
Pele a părăsit arena s-a stins și 
celebritatea lui F. C. Santos, care 
acum își duce greu zilele în cam
pionatul Braziliei ; reprezentativa 
Poloniei a înregistrat și ea un re
gres datorită ' lipsei din atacul său 
a lui Szarmach, Lato sau Deyna ; 
Ajax Amsterdam, cu toate că este 
încă printre fruntașele campiona
tului Olandei, nu mai are strălu
cirea de odinioară, din cauza tran
sferării Iui Cruyff ; retrăgindu-se 
la mijlocul terenului, Sandro Maz
zola a redus puterea de finalizare 
a lui Intemazionale Milano, care 
de multă vreme navighează unde
va, în mijlocul plutonului campio
natului italian, pentru că nu a gă
sit un înlocuitor pe măsura noului 
„centrocampisto" ;■ cam același lu
cru se petrece și cu Celtic Glas
gow, o altă formație de temut a-
|——..... • LAUREATELE ANULUI 1976 ————

Turneul olimpic (ediția 16) : R. D. Germana 
Cupa intercontinentala (ed. 16) : Bayern Miinchen 
Campionatul Europei (ed. 5) : Cehoslovacia 
Câmp, european-tineret (ed. 3) : U.R.S.S.
Turneul U.E.F.A. (ed. 29) : U.R.S.S.
Supercupa Europei (ed. 4) : R.S.C. Anderlecht 
C.C.E. (ed. 21) : Bayern Miinchen
Cupa cupelor (ed. 16) : R.S.C. Anderlecht
Cupa U.E.F.A. (ed. 5) : F. C. Liverpool
Cupa Europei Centrale (ed. 35) : Velez Mostar 
Campionatul interbritanic (ed. 81) : Scoția
Cupa balcanica (ed. 9) : Bulgaria
Cupa balcanicâ-tineret (ed. 8) : iugoslavia
Cupa Alpilor (ed. 15) : Servette Geneva
Cupa Atlanticului (ed. 3) : Brazilia 
Cupa bicentenarului S.U.A. : Braziilia
Copa Liberfadores (ed. 17) : Cruzeiro Bello Horizonte
Cupa Africii (ed. 10) : Maroc
Cupa campionilor Africii (ed. 12) : Mouloudia Alger
Cupa cupelor Africii (ed. 2) : Shooting Stars Ibadan (Nigeria)
Cupa Asiei (ed. 6) : Iran
Turneul Merdeka — Asia (ed. 20) : Malaezia
Cupa Golfului Arabic (ed. 4) : Kuweit
Turneul asiatic de juniori (ed. 8) : loc 1—2, Iran și R.P.D. Coreeana

cum doar în campionatul Scoției, 
în schimb, avîndu-1 pe Cruyff în 
vîrful liniei de atac, C. F. Barce
lona ocupă primul loc în campio

Kiev și Minsk
— orașe care 
vor găzdui în
treceri din cadrul viitoarei O- 
limpiade.

• în cartierul Krîlatskoe din 
capitala sovietică a început con
strucția noului velodrom care va 
fi gazda viitoarelor întreceri ci
cliste de pistă din programul 
Jocurilor Olimpice 1980. Lucră
rile înaintează cu repeziciune, 
în ciuda vremii nefavorabile 
din lunile de iarnă. Interesant 
de menționat este că pe șantierul 
de construcție activează și o 
brigadă de muncitori voluntari, 
din care fac parte și cunoscuții 
cicliști sovietici Vladimir Ka
minski și Anatoli Ciukanov. 
Aceștia au făcut parte din echi
pa U.R.S.S., cîștigătoare a me
daliei de aur la J.O. de la Mont
real, în proba de 100 km pe 
echipe.

o Ziarul „Sovietski sport", în 
colaborare cu Comitetul unional 
pentru cultură fizică și sport, a 
luat inițiativa organizării unei 
frumoase întreceri între școlile 
sportive din U.R.S.S. Aceasta 
poartă titulatura „Gata pentru 
Olimpiadă!“ și are drept scop 
depistarea de talente, tineri 
sportivi capabili de a intra în 
loturile olimpice ale țării. Con
cursul a început în 1976 și va 
fi reeditat în fiecare din anii 
următori, pînă în 1980. -Atunci 
vor fi stabiliți cîștigătorii în
trecerilor și cei mai buni antre
nori, care vor fi răsplătiți cu 
premii speciale.

• O ultimă știre privitoare la 
pregătirile care se fac la Tal
lin, orașul gazdă a întrecerilor 
olimpice de yachting. A fost a- 
doptat proiectul unui nou ho
tel, cu 26 etaje și 800 camere, 
care se va ridica în centrul ca
pitalei estoniene. Aci va func
ționa centrul de presă al Olim
piadei veliștilor și tot aici vor fi 
cazați corespondenții de presă, 
radio și televiziune.

(gimnastică). Daniel Morelon și 
Raymond Poulidor, ambii reputați 
cicliști, fotbalistul Dominique Bat- 
henay și halterofilul Daniei Senet 
(locurile 8—9), plutonul celor „10“ 
fiind încheiat de scrimerul Ber
nard Talvard.

• în urma unei anchete între
prinse in rindul ziariștilor de sport 
din Belgia, atletul Ivo van Damme 
a fost desemnat, postmortem, drept 
cel mai bun sportiv belgian din 
anul 1976. Pe locul doi a fost 
clasat cunoscutul ciclist Freddy 
Maertens.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL MONDIAL
DE SAU PENTRU JUNIORI

->

AMSTERDAM, 6 (Agerpres). — 
Gampionatul mondial de șah 
pentru juniori, desfășurat după 
„sistemul elvețian" în orașul 
olandez Groningen, s-a încheiat 
cu victoria americanului Mark 
Diessen, care a totalizat 10 punc
te din 13 posibile. Clasat pe lo
cul 2 cu 91/2 puncte, cehoslovacul 
Lubomir Ftacnik a cucerit tit
lul de campion european. Șahis- 
tul român Ovidiu Foișor s-a 
situat pe locurile 18—23,. la ega
litate cu Amman (Elveția), Pe- 
tursson (Islanda), Helmers (Nor
vegia), Chaves (Brazilia) și 

Cucerind Supercupa Europei, R.S.C. Anderlecht Bruxelles este pentru 
prima dată în vîrful piramidei, ln imagine, de la stingă la dreapta, 
sus: Lomme, van Binst, Broos, Dockx, Ruiter, Thissen ; jos : Coeck, 

Ressel, van der Elst, Rensenbrinck, Vercautern.
natul Spaniei, Bayern Miinchen, 
cu „bombardierul" său Gerd Mul
ler, este o specialistă a meciuri
lor internaționale pe care știe să 

le joace și să le cîștige, iar suc
cesele lui Anderlecht în Cupa cu
pelor și apoi în Supercupa Euro
pei trebuie legate și ele de evo

TELEX
ATLETISM • Cursa de fond d« 

la Punta del Este (Uruguay) s-a 
încheiat cu victoria mexicanului 
Rodolfo Gomez, cronometrat pe 
8 400 m în 23:08,5, urmat de co
echipierul său Rafael Palomares și 
italianul Franco Fava.

• In prima zi a turneu
lui de baschet pentru ju
niori care se desfășoară în 
localitatea cehoslovacă Ese- 
nike, selecționata României 
a întrecut cu 80—68 (49—33) 
formația R.D. Germane. 
Reprezentativa Poloniei a 
dispus cu 73—58 (35—30) de 
echipa Bulgariei.
• A început cea de-a 

18-a ediție a turneului mas
culin de baschet dotat cu 
„Cupa eliberării orașului 
Varșovia". în partida inau
gurală. selecționata de ti
neret a orașului București 
a fost întrecută de echipa 
orașului Praga cu 108—92 
(57—56). Coșgeterul forma
ției române a fost Mihai 
Caraion, care a înscris 33 
de puncte. Echipa Budapes
tei a dispus de selecționata 
secundă a Varșoviei (re
prezentată de formația 
„Polonia") cu 94—90 (45—45).

FOTBAL • în cadrul campio
natului portughez s-au desfășurat 
cîteva partide restanță din etapa 
a 12-a : Beira Mar — Benfica 
2—2 ; Portimonense — Varzim 
2—1 : Sporting — Academico 2—0. 
în clasament : Sporting Lisabona 
23 p. Benfica Lisabona 17 p. F.C. 
Porto 16 p.

ȘAH O Partida centrală din 
runda a 7-a a turneului de la Has
tings (Anglia) s-a disputat între 
marii maeștri sovietici Romanișin 
și Smislov și s-a încheiat la mu
tarea a 27-a cu victoria lui Ro
manișin. A fost consemnată re
miza în partidele Miles — Tarjăn, 
Adorjăn — Farago și Rumens — 
Kaplan. Celelalte partide s-au în
trerupt. în clasament conduce Ro
manișin (U.R.S.S.) cu 5 p. urmat 
de Tarjăn (S.U.A.) 4*/2 P, Smislov 
(U.R.S.S.) și Miles (Anglia) cite 
4 p etc. v

TENIS • In optimile de finală 
ale turneului feminin de la Was
hington, Chris Evert a invins-o cu 
6—3, 6—4 pe Joanne Russell. Sue 
Barker a eliminat-o cu 6—1. 6—4 
pe Ingrid Bentzer, iar Wendy 
Turnbull a intrecut-o cu 6—0, 
6—2 pe Betty Stove. • în semifi
nalele turneului de la Dakar : Kar- 
ry — Jauffret 6—4, 5—7, 7—5 ; 
Franulovici — Dominguez 6—3, 
6—4. © Primele partide din turul 
3 al turneului pe teren acoperit de 
la Bremen (R.F. Germania) : Pi
tici — Savici 6—3. 6—3 ; Fassben
der — Beermann 6—8, 6—2. 6—2 ; 
D. Lloyd — J. Lloyd 7—5. 7—6 ; 
Spear — Vasquez 6—3, 6—2.

• în prima zi a turneu
lui internațional de volei 
pentru tineret de la Sofia, 
selecționatele României au 
întîlnit reprezentativele Un
gariei. Atit la masculin cit 
și la feminin victoria a re
venit echipelor române cu 
același scor : 3—0. Astăzi 
voleibaliștii români întîlnesc 
formația Cehoslovaciei.

Twardon (Polonia) — toți cu 
cite 7 puncte.

Iată principalele rezultate în
registrate în ultima rundă: 
Diessen — Sisniega 1—0 ; Wei- 
demann — Amman 1—0 ; Ro
gers — Kristenssen 1—0 ; 
Kouatly — Gheorghiev 1—0 ; 
Twardon — Ahad 1—0 ; Campo- 
ra — Petursson 1—0 ; Vladimi
rov — Leow remiză ; Ovidiu 
Foișor — Helmers remiză ; 
Ftacnik — Grinberg remiză.

La actuala ediție a campiona
tului au participat 54 de șahiști.

luția excelentă a lui Rensenbrinck.
1976 a fost — în special in a 

doua parte a lui, după Campiona
tul Europei și turneul olimpic — 
și un an al tatonărilor în vederea 
preliminariilor campionatului mon
dial. în acest sens, U.R.S.S. a pre
zentat în turneul din America de 
Sud o formație aproape nouă din 
care au lipsit aproape toți consa- 
crații lui Dinamo Kiev ; din echipa 
Braziliei care a evoluat la C.M. 
din R. F. Germania antrenorul 
Brandao a păstrat numai pe Rive- 
lino, F. Marinho și Nelinho (ulte
rior rămînînd doar primul) ; Uru
guay a aliniat în meciurile dispu
tate anul trecut o formație nouă, 
dar în care noii titulari sînt de
parte de ceea ce au reprezentat 
cîndva Mazurkiewicz, Forlan sau 
Rocha ; nume mai puțin cunoscute 
și în 11-le Portugaliei etc.

Pînă la viitoarea ediție a C.M. 
mai sînt aproape doi ani. timp in 
care tatonările de acum pot pre
găti certitudinile de atunci. Ast
fel, din acest punct de vedere, 
1976. cu toate marile lui competi
ții, rămîne un an de tranziție.

Mircea TUDORAN


