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și in perspectivă a unităților economice vizitate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
marți, 11 ianuarie, o vizită de lu
cru in municipiul Arad.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea, losif Banc și Ion 
Ursu.

Este a doua intilnire pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o are cu făuritorii de bunuri ma
teriale la începutul acestui nou an 
de muncă, an hotăritar pentru în
făptuirea cu succes a cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, pentru 
mersul ferm înainte al țării noas
tre pe calea progresului și pros
perității.

Secretarul general al partidului 
s-a aflat, de această dată, in mij
locul colectivelor unor mari în
treprinderi arădene, care sint che
mate să-și aducă o contribuție spo
rită la ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției in ramuri de ~ țara noastră, 
bază ale industriei județului, ale 
economiei naționale - construcția 
de mașini și chimia. împreună cu 
miniștrii de resort, cu reprezentan
ții organelor locale de partid și de 
stat, cu muncitori și specialiști au 
fost examinate și stabilite căile și 
modalitățile concrete, eficace, în 
măsură să asigure realizarea in 
condiții exemplare a sarcinilor eco
nomice ce revin unităților vizitate, 
municipiului și județului Arad. Ele 
au drept scop diversificarea și 
modernizarea producției, asimilarea 
de noi tehnologii și produse cu 
caracteristici tehnico-calitative su
perioare, reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale și 
combustibil, de manoperă, a chel
tuielilor de producție, un ritm mai 
rapid de realizare a investițiilor, 
creșterea susținută a productivită
ții muncii, a eficienței economice 
în general. Toate acestea consti
tuie obiective esențiale atit pen
tru economia județului, cit și a

de a căror transpune- 
depinde, in bună mă-

întregii țări, 
re in viață 
sură, îndeplinirea planului pe 1977, 
a prevederilor actualului cincinal, 
sporirea mai accentuată □ venitu
lui național, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al întregului nos
tru popor.

Vizita a inceput la cunoscuta 
întreprindere de vagoane.

Un loc important in cadrul dia
logului de lucru purtat aici de se
cretarul general al partidului cu 
specialiștii unității l-au ocupat pro
blemele referitoare la reducerea 
consumului de metal, la valorifica
rea superioară a acestuia.

In continuare sint înfățișate re
alizări obținute de muncitorii și 
specialiștii arădeni în domeniul 
proiectării și realizării de noi pro
duse, al lărgirii și îmbunătățirii 
parcului de vagoane de marfă și 
pentru călători.

Este prezentată, 
prima unitate de 
metrou, concepută

de asemenea, 
vagoane pentru 

și realizată în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat apoi probleme vizînd 
dezvoltarea in perspectivă a între
prinderii.

Ca și la întreprinderea de vagoa
ne, necesitatea asimilării unor pro
duse noi, cu caracteristici tehnico- 
calitative superioare, a fost subli
niată și la următoarea unitate vi
zitată - întreprinderea de strunguri.

In programul vizitei s-a înscris 
in continuare intilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu colectivul 
fabricii de ceasuri „Victoria".

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre Combinatul de îngrășă
minte chimice, situat in partea de 
răsărit a municipiului Arad. De-a 
lungul întregului traseu, pe prin
cipalele artere ale orașului, zeci 
de mii de cetățeni — români, ma
ghiari, germani -, mulți dintre ei 
in frumoase și pitorești costume 
specifice acestor meleaguri, fac o 
caldă manifestație de dragoste și 
stimă secretarului general al par-

ovaționîndu-l 
„Ceaușescu

îndelung. 
P.C.R.",

tidului, 
Scandind 
„Ceaușescu și poporul", locuitorii 
Aradului își exprimă astfel profun
da bucurie de a-i avea ca oaspeți 
dragi ai municipiului lor pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu gesturi prietenești aclamațiilor 
mulțimii, manifestației de caldă 
simpatie.

Coloana oficială ajunge la plat
forma Combinatului de îngrășă
minte chimice. Aici, in cursul vizi
tării fabricii de amoniac a fost 
pus in funcțiune, in prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, unul 
din marile turbocompresoare ale 
instalației.

In încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a apreciat 
strădaniile depuse de toți cei care 
și-au adus și iși aduc in conti
nuare contribuția la edificarea 
acestui mare combinat, i-a feli
citat pe chimiști, proiectanți, con
structori, urindu-Ie noi succese.

In decursul întregii vizite in mu
nicipiul Arad, oamenii muncii - 
români, maghiari, germani - 
salutat cu deosebită căldură 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, expri- 
mindu-și bucuria de a-i avea din 
nou in mijlocul lor.

Puternic mobilizați de indicațiile 
și recomandările secretarului ge
neral al partidului, de îndemnul ce 
le este adresat și cu acest prilej 
de a munci mai bine, mai spornic, 
mai eficient, ei s-au angajat să 
acționeze cu exigență și răspun
dere, cu spirit revoluționar și no
vator pentru îndeplinirea obiecti
velor propuse, a sarcinilor ce le 
revin din programul elaborat de 
Congresul al Xl-lea al P.C.R. de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.
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ÎN C. M. UNIVERSITAR DE HANDBAL
Luni, in ziua a doua a între

cerilor s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

La Block (grupa A) : Ungaria 
a furnizat prima mare surpriză 
a întrecerilor cîștigînd în fața 
Iugoslaviei cu 29—28 (14—14) ia 
capătul unei partide . echilibrate; 
U.R.S.S. a depășit destul de 
greu Bulgaria : 26—23 (15—11).

La Tarnow (grupa B) : Polo
nia a învins clar Japonia cu 
36—20 (18—9), iar Tunisia a dis-

pus de Belgia cu 26—16 (11—7).
Aseară tirziu, la Tarnow (Po

lonia), echipa studențească a 
României a debutat în grupa B 
a C.M. de handbal universitar 
jucind cu formația Japoniei. 
Handbaliștii noștri au ciștigat cu 
24—19 (11—9), după un meci 
neașteptat de echilibrat.

Miercuri (n.r. astăzi), repre
zentativa României susține cea 
de a doua partidă din grupa B 
in compania Tunisiei.

CAMPIOANELE ROMÂNIEI 
LA HANDBAL AU SANSE 
ÎN „SFERTURILE44 C.C.E.

Campioanele României Ia hand
bal — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA și STEAUA — au trecut 
cu ușurință, după cum se și anti
cipa, în faza superioară a celor 
mai importante competiții rezer
vate echipelor de club, urmind să 
joace în sferturile de finală pînă 
la 27 ianuarie (primul meci) și 10 
februarie (al doilea joc). Sorții 
le-au rezervat ca adversară stu
dentelor timișorence chiar pe ciș- 
tigătoarea ediției trecute a „Cupei 
campionilor europeni", formația 
Radnicki din Belgrad, care a avut 
acum o calificare facilă în. parti
dele cu Fram Reykjavik. Echipa 
antrenată de C. Lache arc însă a- 
vantajul de a susține meciul-retur 
pe teren propriu. Favorită por
nește campioana R. D- Germane, 
S. C. Leipzig, in dubla confrun
tare cu Start Bratislava, 
schimb, partidele dintre 
Budapesta și Spartak Kiev i 
nunță echilibrate, formația 
Kiev avind totuși atuul

In 
Vasas 
se a- 

din 
susți-

/

CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU DEZVOLTAREA
//Sportul ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA ?

O ASTAZl, CONSTATARI Șl ORIENTĂRI 
_ PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE

principalul element de referință, 
amplul program de formare și

Școala reprezintă 
atunci cînd vizăm 
pregătire a tinerelor generații, chemate să îndepli
nească, în condiții optime, îndatoririle de onoare puse 
in față de partid, de societatea noastră socialistă. 
Școala trebuie să-și îndeplinească integral rolul ca- 
re-i revine in sistemul educației fizice și sportului.

FORMA DE BAZA A ORGANIZĂRII EDUCAȚIEI FI
ZICE ÎN ȘCOALA, INDIFERENT DE GRADUL El, O 
CONSTITUIE LECȚIA. Problema alcătuirii și conducerii 
lecției de educație fizică reprezintă o problemă fun
damentală a teoriei și practicii acestei discipline, larg 
dezbătută in ultima vreme. Sensul major al acestei 
dezbateri : îmbunătățirea continuă a calității, a efi
cienței procesului de invățămint în cadrul orelor de 
educație fizică din școli. Soluția cea mai adecvată 
pentru a se realiza acest important deziderat a fost 
ORIENTAREA PROGRAMELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
ȘCOLARE IN AȘA FEL INCIT SĂ FIE ÎN MĂSURA 
SĂ ASIGURE UN CONȚINUT CORESPUNZĂTOR PRE
GĂTIRII TEMEINICE A ELEVILOR, PRIN DESFĂȘURA
REA CELEI MAI MARI PĂRȚI A ACTIVITĂȚILOR IN 
AER LIBER.

In sprijinul acestei cerințe, din anul 1974, Ministe
rul Educației și ' ... - -
pentru Educație

învățămintului și Consiliul Național 
Fizică și Sport au elaborat norme

ASTĂZI, ÎN SALA FLOREASCA, REÎNTÎLNIRE

CU BASCHETUL INTERNAȚIONAL

STEAUA- FORST BIRR A CANTU
ÎN „SFERTURILE" CUPEI CUPELOR

La Grupul școlar al întreprinderii Electronica din sectorul 2 al Capitalei, gimnastica 
zilnică este practicată cu interes de mii de elevi și eleve Foto : Ion MTHĂICĂ

de pregătire fizică și sportivă, pe categorii de virstă, 
alcătuind un veritabil sistem ; un sistem unic de apre
ciere a gradului in care tineretul studios din școli, in 
funcție de îndeplinirea unor norme riguros întocmite, 
realizează această pregătire.

PRIN LECȚIE, PARAMETRI SUPERIORI 
SPORTIVĂ A ELEVILORDE PREGĂTIRE FIZICA Șl

Cum se prezintă concret calita
tea *și eficiența procesului de in
vățămint în cadrul orelor și lec
țiilor de educație fizică ? în ce 
măsură a crescut nivelul deprin
derilor motrice la care trebuie să 
ajungă elevii, potențialul biologic 
și, in general, calitățile lor fizice 
de bază (rezistență, viteză, forță 
ți îndeminare) ?

Din cele constatate ca și din 
observațiile inspectoratelor școlare 
apare evident faptul că în multe 
unități de invățămint — in spe
cial in cele situate in mediul ur
ban — ca urmare a aplicării nor
melor Ministerului Educației și 
învățămintului și Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport se constată o oarecare ali
niere la cerințele actuale. Exis
tența unui sistem de verificare a 
activității desfășurate la lecția de 
educație fizică, nu numai pentru 
elevi ci și pentru profesori (cri
teriul principal de măsură a muncii 
cadrelor didactice de specialitate 
constituindu-1 rezultatele obținute 
de elevi în îndeplinirea normelor) 
a sporit exigența față de lecție și 
— implicit — față de celelalte 
acțiuni din sfera acestei discipline 
de invățămint.

în județul Galați, de pildă, 
inspectoratul școlar urmărește cu 
consecvență felul cum profesorii 
de educație fizică iși organizează 
lecțiile și modalitățile pe care le 
folosesc pentru ca trecerea nor
melor să nu reprezinte o îndato
rire formală, acoperirea unei obli- 

- gații de servici. Dimpotrivă, pro
fesorii au stabilit, în special în 
așezările din mediul urban, o se
rie de haremuri intermediare, care 
pentru a fi îndeplinite comportă 
un efort progresiv, ei repetă cu 
elevii probele pînă la însușirea 
de către aceștia a conținutului, în 
așa fel incit cei mai mulți dintre 
ei să poată obține notații peste 7. 
Firește, nu se poate spune că s-a 
realizat totul în acest sens, dar 
practica profesorilor de educație 
fizică din acest județ dovedește

preocupare, interes pentru a ieși 
din tiparul obișnuit

Bune rezultate pe linia integră
rii sistemului de norme în viața 
școlarilor pot fi semnalate și în 
județele Maramureș (cu deosebire 
in școlile generale nr. 4, 11, 12. 
la Liceul industrial miner din mu
nicipiul Baia Mare, la liceele din

municipiul Sighet); Olt (există aici 
o unitate-etalon, Liceul „Ion Mi- 
nulescu" din Slatina, la liceele din 
Caracal), Alba (unde receptivita
tea față de trecerea normelor la 
lecțiile de educație fizică se ma
nifestă chiar și în școlile aflate 
la o apreciabilă distanță de zo
nele urbane — cum ar fi unită
țile de invățămint din așezările 
munților Apuseni — Albac, Avram 
Iancu, Izvorul Ampoiului etc.). 
Bucureștiul oferă la rindu-i multe 
exemple care atestă preocupare 
față de sporirea eficienței lecțiilor

de educație fizică, pentru atinge
rea de noi parametri în pregăti
rea fizică și sportivă a elevilor — 
școlile generale nr. 108, IU și 190, 
liceele „Gheorghe Șincai“ și in
dustrial 4 (sectorul 5). Școala ge
nerală nr. 175 (sectorul 8), Grupul 
școlar Electronica (sectorul 2), Li
ceul „Dimitrie Bolintineanu" (sec
torul 6) etc.

Totuși, în raport cu actualele ce
rințe și exigențe care stau in fața 
școlii s-a realizat prea puțin în 
direcția creșterii eficienței lecției 
de educație fizică, în special in

Tiberiu STAMA
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maiîn vederea aplicării cit 
eficiente a prevederilor Progra
mului aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la obiectivele care 
stau în fața sindicatelor referi
tor la dezvoltarea activității 
sportive de masă și de perfor
manță, Comitetul Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
a stabilit organizarea unei ana
lize și a unei instruiri tematice. 
Dezbaterile au avut loc luni, cu 
participarea șefilor comisiilor de 
sport și turism ale consiliilor 
județene ale sindicatelor, pre
ședinților și vicepreședinților de 
cluburi din Capitală și din ța
ră, a unor președinți și secre
tari de asociații sportive, a res
ponsabililor cu activitatea spor
tivă din cadrul consiliilor uniu
nilor sindicatelor pe ramură de 
activitate, a reprezentanților ’ u- 
nor federații sportive.

A luat parte tovarășul Pavcl 
Ștefan, secretar al Consiliului

Central al U.G.S.R. Din partea 
C.N.E.F.S. a fost prezent tova
rășul Iovîță Popa, șef de secție.

La începutul dezbaterilor, șe
fii comisiilor de sport și turism 
ale consiliilor județene sindica
le Bacău, Bihor, Caraș-Severin, 
Galați, Iași și Timiș au prezen
tat referate privind măsurile de 
îndeplinire a sarcinilor reieșite 
pentru organizațiile 
din acest important 
de partid. A rezultat, 
prilej, faptul că, deși 
majoritate a județelor s-a trecut 
în mod operativ la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de condu
cerea de partid, în unele locuri 
se manifestă, încă, o 
tă întîrziere privind 
nor acțiuni concrete 
dere a tineretului, a 
largi de oameni ai muncii, 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului.

S-a hotărît ca pînă la defini
tivarea regulamentului comneti-

sindicale 
document 
cu. acest 

în marea

nejustifica- 
inițierea u- 
de cuprin- 
unor mase 

în

ției sportive cu caracter națio
nal — „Daciada", să fie luate 
toate măsurile organizatorice, 
astfel ca în luna martie, cînd 
este prevăzut startul etapei de 
masă, toate asociase sportive 
sindicale să întreprmdă acțiuni 
atractive și cuprinzătoare.

Concluziile dezbaterilor au 
fost expuse de tovarășul Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Vorbitorul a 
scos în evidență faptul că în 
toate întreprinderile și instituți
ile comitetele sindicatelor au 
obligația de a sprijini efectiv a- 
sociațiile sportive în organizarea 
unor astfel de acțiuni, incit re
zultatul lor să fie atragerea în
tregului tineret, a celorlalți oa
meni ai muncii, în practicarea 
exercițiilor fizice. S-a subliniat, 
în același timp, necesitatea ca 
toate acțiunile să urmărească

(Continuare în naa. a 2-a)

nerii celui de al doilea meci 
teren propriu. Al 4-lea „sfert” 
opune handbalistelor olandeze_
la Idem Hellas Den Haag pe în- 
vingătoarea dintre Polisens Stock
holm și Vestar Oslo.

Iată și rezultatele „optimilor" 
din C.C.E. (f) : RADNICKI BEL
GRAD — Fram Reykjavik 22—10 
și 26—7 ; UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — P.U.C. Paris 20—9 și 
13—11 ; VASAS BUDAPESTA — 
Ț.S.K.A. Sept. Zname Sofia 15—12 
și 17—14 ; SPARTAK KIEV — 
F.I.F. Copenhaga 13—13 și 24—7 ; 
S.C. LEIPZIG — Medina Saragosa 
33—7 și 32—11 ; START ----
TISLAVA — Admira Viena 
și 22—12 ; IDEM HELLAS 
HAAG — Bruehl St. Gallen 
și 17—10.

Steaua București va intilni in 
turul următor al C.C.E. echipa 
spaniolă Calpisa Alicante, care in 
etapa precedentă a scos din cursă 
pe Oppsal Oslo, semifinalistâ a 
„Cupei cupelor” de anul trecut ți 
semifinalistâ a C.C.E. din 1975. 
Șanse sporite de a ajunge în 
semifinale are și Ț.S.K.A. Mos
cova. Campioana Uniunii Sovietice 
este, de' asemenea, neinvinsă in 
actuala ediție, izbutind un verita
bil tur de forță ; după ce in eta
pa de debut a eliminat pe S. C. 
Leipzig (21—17 și 21—19), a reu
șit în „optimi" să stopeze și pe 
Borac Banja Luka, actuala deți
nătoare a trofeului. Adversara lui 
Ț.S.K.A. va fi echipa suedeză 
H.C, Ystad,. care a obținut o ca
lificare mai dificilă în fața hand- 
baliștilor olandezi din Sittardia.

Mult mai echilibrate se anunță 
celelalte 'două „sferturi’' r Vrf.Lp • 
Gummersbach (invinsă pe teren 
propriu de Hapoel Rechovot !) — 
Slask Wroclaw și K.F.U.M. Frede
ricia — Ruda Hvefda Bratislava. 
Iată cum s-au calificat cele 8 e- 
chipe :

STEAUA — H.B. Budelange 28— 
11 și 32—17 ; CALPISA ALICAN
TE — Oppsal Oslo 14—7 și 18—12; 
Ț.S.K.A. MOSCOVA — Borac Ban
ja Luka 26—23 și 21—16 ; H. C. 
YSTAD — Sittard Sittardia 14—17 
și 20—14 ; V.f.L. GUMMER
SBACH — Hapoel Rechovot 25—14 
și 17—18 ; SLASK WROCLAW — 
Hafnarfjord Reykjavik 22—20 
22—18 ; K.F.U.M. FREDERICIA — 
Dozsa Debrețin 23—28 și 31—17 ; 
RUDA HVEZDA BRATISLAVA — 
Grasshopers Zurich 25—19 și
20—12.

pe 
va 
de

BRA- 
19—10
DEN

12—12

Și

După Sinudyne 
Bologna și 
cabi Tel 
(care au 
cu Dinamo 
drul C.C.E-), 
altă celebritate a 
banchetului euro
pean — echipa 
italiană _ Forst 
Birra Cantii — e- 
voluează în sala 
Floreasca. Eveni
mentul se va pe
trece azi (de la 
ora 17,45), 
oaspeții vor 
tîlni 
Steaua 
rile de 
Cupei 
Mai precis, 
vorba de o 
nire care 
dispută în 
Pa 
„sferturilor", 
și aceea . dintre 
echipele AS. Vil- 
leurbanne și Ju- 
ventud Badalona 
care, împreună 
cu Steaua și 
Forst, fac parte 
din grupa B (cea
laltă grupă 
alcătuită 
Spartak 
grad, 
Milano, 
Praga și 
ki Belgrad). Amintim că în 
fiecare grupă se joacă în etape 
săptămînale tur-retur, clasamen
tul urmînd a fi alcătuit pe ba
za fiecărui rezultat în parte, iar 
primele două echipe se califică 
pentru semifinalele Cupei cupe
lor.

Partida cu Forst Birra Cantu 
a fost întîmpinată de baschetba- 
liștii antrenați.de M. NedeLj'și.i»„ 
Ai. Fodor cu pregătiri intense, 
despre care am mai scris, de 
altfel. Ca vești de ultimă oră, 
puterrî dWft'țrf mai înttî TndispO- ' 
nibilitatea pivotului Neagu (ac
cidentat), el urmînd să fie în
locuit cu Opșitaru, un elenjent 
tînăr, debutant într-o competi
ție oficială internațională. For
mația Steaua a susținut ultimul 
antrenament ieri dimineață, cînd 
a insistat asupra temelor tactice 
și aruncărilor la coș din pozi
ții variate și în condiții cit mai 
apropiate de joc. Lotul de 10 ju
cători este format din : Savu, 
Cernat, Oczelak, Tarău, D. Du
mitru, Fîrșu, Zdrenghea, Cîm- 
peanu, Molnar și Opșitaru.

Forst Birra Cantu se află în 
plină desfășurare a campionatu
lui italian, în clasamentul căruia

Mac- 
Aviv 
jucat 

în ca- 
o

cînd 
in

formația 
în sfertu- 
finală ale 

cupelor, 
este 

întîl- 
se 

eta- 
inaugurală a 

ca

este 
din 

Lenin- 
Cinzano 

Slavia 
Radnic-

Primul pas al echipei Steaua spre sferturile de 
■finală ale Cupei cupelor a fost făcut prin elimi
narea forniafiei Hapoel Gvat Yagur. tn imagine, 
fază din timpul meciului desfășurat la București: 
împiedicat de doi adversari să arunce la coș, 

Cernat pasează

ocupă locul 3, după Mobilgirgi 
Varese și Sinudyne Bologna. 
Punctele forte ale echipei sint 
conducătorii de joc Marzorati 
(1,87) și Recalcati (1,85), care 
înscriu de regulă în jur de 20 
de puncte de meci, pivoții Dalia 
Fiori (2,03 m) și Wingo (2,03 m), 
tehnici, buni recuperatori și mai 
cu seamă eficienți. Ceilalți com- 
ponenți ai .formației,.. standard 
sint Tombolato, Meneghel, Catti- 
ni, Coi-tinavis, Natalini și Cara- 
pacchi.

Pentru a ajunge în „sferturi". 
Steaua a eliminat pe Hapoel 
Gvat Yagyr și Beșiktas Istanbul, 
iar Forst a trecut de Hoegsbro 
Goteborg.

Arbitrii întîlnirii: D. Jaksici 
(Iugoslavia) și N. Duran (Tur
cia).

★
Tot astăzi, baschetbalistele de 

la Rapid evoluează în cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
„Liliana Ronchetti" jucînd, în 
deplasare, cu C.S. Toulon. Din 
aceeași grupă (C) mai face parte 
Spartak Leningrad.

IA SPADA Șl LA SABIE
PRIMA ETAPĂ A DIVIZIILOR A Șl B

competițional de 
deschis joi (înce-

Noul sezon 
scrimă va fi 
pînd de la ora 8), cînd pe plan
șele sălii Floreasca II din Capi
tală, spadasinii echipelor divizi
onare A și B își vor disputa, 
șansele în cadrul primei etape 
a campionatului național. între
cerea formațiilor de spadă se va 
încheia vineri după masă. Sîm- 
bătă și duminică (cu aceeași 
oră de începere) vor evolua e- 
chipele de sabie, de asemenea 
în cadrul primei' etape a divizi
ei. De menționat faptul că, din 
dorința de a da cale liberă ti
nerilor trăgători, de a-i roda în 
principalele competiții interne 
ale țării, federația de' specialifâ- 
te a stabilit pentru echipele di
vizionare B obligativitatea de a 
avea în formație minimum doi 
scrimeri sub 21 de ani, din cei

cinci trăgători înscriși pe foile 
de concurs. '

Iată echipele ce se vor alinia 
la startul ediției 1977 a campio
natului național: SPADĂ — Dvi- 

A: Steaua București,
I.E.F.S. București, Farul Con
stanța, C.S.U. Tg. Mureș, Elec- 
troputere Craiova, Progresul 
București; Divizia B — C.S. Sa
tu Mare, C.T.A.S. București, 
Tractorul Brașov, Olimpia Bucu
rești, C.S. Școlar București; SA
BIE — Divizia A: Steaua Bucu
rești, Dinamo București, Poli
tehnica Iași, Tractorul Brașov, 
I.E.F.S. București, Petrolul 
iești; Divizia B — C.S.M. 
Progresul București, C.S. 
Mare, C.S.M. Cluj-Napoca, 
dicina Cluj-Napoca, Școala spor
tivă Ploiești.

PROGRAMUL

vizia

Plo- 
Iași, 
Satu
Me-

ti

Antrenorul sabrerilor militari, Dumitru Mustață, șl elevul și... tizul 
său. Marin Mustată ’ Foto : S. BAKCSI

SFERTURILOR 
DE FINALĂ ÎN CUPELE 
EUROPENE LA FOTBAL

Ieri, la prînz, 
vitâți a hotelului „Atlantis" din 
Zurich, au. fost stabilite, prin tra
gere la sorți, meciurile din sfertu
rile de finală ale cupelor europene 
la fotbal, lată programul :

CUPA CAMPIONILOR ’/ ‘ 7 
PENI : Bayern Miinchen - Dinamo 
Kiev ; St. Etienne 
pool ; Borussia Monchengladbach
- F.C. Bruges ; F.C. Zurich - Dyna
mo Dresda.

CUPA CUPELOR : Levski Spartak 
Sofia - Atletico Madrid ; S.C. An- 
derlecht - Southampton ; M.T.K. 
Budapesta — Hamburger S.V. ; 
Slask Wroclaw - Napoli.

CUPA U.E.F.A. : Atletico Bilbao
— C.F. Barcelona ; Queens Park 
Rangers - A.E.K. Atena ; F.C. 
Magdeburg - Juventus Torino ; 
Feyenoord - R.W.D. Molembeek.

Meciurile tur sint programate la 
2 martie , iar cele retur la 16 martie.

în sala de festi- 
i „Atlantis

EURO-

F.C. Liver-

RECORDURI DE ÎNOT
LA BAIA MARE

în cadrul unui concurs des
fășurat la Baia Mare, tinerii 
înotători de la C.S.M. din loca
litate au stabilit două recorduri 
naționale. Este vorba de ștafeta 
4X50 m mixt băieți (Pinter, 
Brad, Zaharia, Barth), care a 
parcurs distanța în 2:37,1 și de 
ștafeta 4X50 m liber fete (Elena 
Rău, Ioana Gerduza, Oana Bu- 
zaș, Ivonne Kacso), cronometra
tă'în 2:38,0. (V. SASARANU — 
coresp.)

antrena%25c8%259bi.de
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REPORTAJUL NOSTRU

CEI MAI BUNI SPORTIVI
1976Al ANULUI

DIN ClTBVA JUDEȚE
Cu acest număr încheiem publicarea .......... _

buni sportivi ai anului 1976, prezentindu-vă pe aleșii unora dintre 
consiliile județene pentru educație fizică și sport 
cluburi sportive.

Șl CLUBURI
clasamentelor celor mai

și ai citorva

100 DE BĂIEȚI Șl FETE...
| PREGĂTIREA FIZICĂ, FACTOR PREPONDERENT
■ \\w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^

BIHOR
1. MINODORA MUNTEANU 

(schi), 2. Nela Simion (schi), 
3. Magdalena Toth (sărituri în 
apă). 4. Elena Jecu (tenis), 5. 
Edith Kugliș (înot) — la femei ; 
1. ALEXANDRU BAGIU (sări
turi în apă), 2. Dan Tincă (înot), 
3. Horațiu Neagrău (înot), 4. 
Nicolae Ilc (scrimă). 5. Attila 
Kun (fotbal) — la bărbați. 
BRAȘOV

1. STELICA MORCOV (lupte 
libere), 2. Eva Olah (tir). 3. 
Traian Georgea (box). 4. Tra
ian Marcu (tenis), 5. Gheorghe 
Cefan 
nescu 
(schi), 8. Corina Țifrea (atle
tism), 
(popice), 10. Constantin Apăvă- 
loaie (aeromodelism).
MARAMUREȘ

1. IUDITA MARCU (gimnas
tică), 2. Ion Palco (handbal). 3. 
Adrian Arbuzov (volei). 4. Eli- 
sabeta Ionescu (handbal). 5. 
Daniela Brindescu (gimnastică),
6. Radu Baciu (scrimă), 7. Car
men Coca (gimnastică), 8. Pe
tre Cașa (scrimă), 9. Adrian 
Micloș (atletism), 10. Lucreția 
Timocea (radioamatorism). 
MUREȘ

1. LADISLAU SIMON (lupte 
libere), 
bal). 3. 
bal), 4. 
mă), 5. 
viteză),
7. Florea Ispir (fotbal). 8. Hen
rich Greger (navomodelism). 9. 
Francisc Biro (haltere), 10. Do- 
rel Cil tea (aeromodelism).
PRAHOVA

1. MARIANA CONSTANTIN 
(gimnastică), 2. Marian Grigo- 
raș (haltere), 3. Valeria Vlăs- 
ceanu (inot), 4. Gheorghe Cim- 
peanu (radioamatorism), 5. Vio
rica Ilie (șah), 6. Irina Pănu- 
lescu (înot), 7; Ion Vintilă (ci
clism), 8. Adrian Negulescu 
(șah), 9. Eugen Cirstocea (hal
tere), 10. Marsilia Petfescu 
(călărie).
DINAMO BUCUREȘTI

1. VASILE DÎBA (caiac), 2. 
Simion Cuțov (box). 3. Mircea 
Simon (box), 4. Nicu dingă 
(lupte greco-romane), 5. Ana 
Ciobanu (tir), 6. Dan Grecu 
(gimnastică), 7. Dudu Geor-

(atletism). 6. Costel Io- 
(șah). 7. Cornel Mandruș

9. Mariana Constantin

2. Rozalia Soș (hand- 
Ladislau Boloni (fot- 
Anton Pongratz (scri- 
Liana Cardoș (patinaj 
6. Ilie Hosu (popice),

FINALELE
CAMPIONATELOR

DE PATINAJ VITEZĂ
PENTRU JUNIORI

Competițiile de patinaj viteză 
sînt în actualitate. După tradi
ționalul concurs republican re
zervat copiilor, consumat la 
sfîrșitul săptămînii trecute, încep 
întrecerile decisive pentru ju
niorii de toate categoriile. Ast
fel, tinerii viteziști din Bucu
rești. Brașov, Cluj-Napoca, 
Miercurea Ciuc. Tușnad, Tg. 
Mureș, Sibiu și din alte centre, 
care și-au cucerit dreptul de 
participare la finalele campio
natelor republicane, își vor 
disputa simbătă și duminică, pe 
pista 
Ciuc, 
anul 
avea 
copii.

din Miercurea 
de campioni pe 

continuare, va

naturală 
titlurile 
1977. In 
loc. un nou concurs pentru 
dotat cu „Cupa F.R.P."

Anca Grigo-
9. Virginia

10. Gheorghe

...A doua zi după vacanța de 
iarnă, la liceul bucureștean „Gheor- 

2? ghe Șincai".. Facem un sondaj, cu 
gf ajutorul profesorilor de educație 

fizică Victor Tibacu și Cornel Di- 
g nicut. 100 de elevi sint Întrebați : 

„Ce sporturi sau forme de mișcare 
practicați in afara orei de educa- - 

Sj tie fizică ?“ Doar cinci răspunsuri 
rj negative (patru -fete și un băiat),
g; ceea ce reprezintă, fără doar și
0 ' poate, un procent sugestiv. Facem

gescu (fotbal), 8. 
raș. (gimnastică), 
Ruzici (tenis). 
Novac (baschet).
METALUL BUCUREȘTI

1. GHEORGHE GHIPU (atle
tism), 2. Ionel Budușan (box), : 
3. Cornel Voiculescu (moto), 4. 
Marioara Boariu (canotaj). 5. 
Eugen Hupcă (lupte), 6. Elena : 
Băloiu (tir). 7. Ștefan Geor
gescu (fotbal), 8. Dumitru 
Burdihoi (box). 9. Maria Avram 
(canotaj), 10. Viorel Savu (atle- ■ 
tism).
OLIMPIA BUCUREȘTI

1. ION HORTOPAN (haltere), i 
2. Maricica Puică (atletism). 3. 
Antoaneta Iacob (atletism), 4. 
Dragomir Ilie (box), 5. Dan 
Ispașiu (tir), 6. Dumitru Spirlea 
(pentatlon modern). 7. Nicolae 
Marin (tir). 8. Victor Stănescu 
(tir cu arcul). 9. Constantin 
Chiru (haltere). 10. Alexandru 
Tudor (popice).
C.S. ȘCOLAR BUCUREȘTI ;

1. VALI IONESCU (atletism), j 
2. Antone Ion (box), 3. Iuliana 
Iosif (canotaj). 4. Rozica Po
pescu (gimnastică), 5. Marilena | 
Vlâdărău (gimnastică), 6. Cris
tina Weber (handbal). 7. Ște
fan Hazirov și Mihai Moșoiu 
(caiac), 8. Dinu Nicolau (polo), 
9. Georgiana Săcăleanu (sări
turi în apă), 10. Adrian Tican 
(scrimă).
STEAUA

1. GHEORGHE BERCEANU ; 
(lupte greco-romane), 2. Gheor
ghe Danilov și Gheorghe Si- 
mionov (canoe). 3. Gheorghe 
Megelea (atletism), 4. AlecNăs- 
tac (box), 5. Valerian Netedu 
(hochei), 6. Ilie Năstase (tenis), 
7. Ioan Pop (scrimă), 8. Ștefan i 
Rusu (lupte greco-romane), 
Werner Stbckl (handbal), 
Iosif Vigu (fotbal).
VOINȚA BUCUREȘTI

1. MARIOARA CONSTANTIN 
(canotaj), 2. Elena Gonciar — 
Elisabeta Badea (popice). 3. 
Petre Purje și Constantin Voicu 
(popice), 4. Aurel Irimia (ca
notaj). 5. Gavrilă Crăciun (fot
bal). 6.....................  ' “
limpia Romașcu 
Ștefan Băiatu (box). 
Imbuzan (ciclism), 9. 
Strugaru (baschet), 
Zaharescu (orientare

9.
10.

Niculina Mihai și O- 
(canotaj). 7. 

8. Eugen 
Gabriela 

10. Petre 
sportivă).

și o statistică a sporturilor indica
te ca preferință. Pe primele trei 
locuri voleiul, patinajul 
opțiuni) și baschetul (14). 
ză tenisul de masă și cel 
(10). gimnastica (9), înotul 
balul (3). ciclismul (2); schiul, șa
hul. boxul, halterele, culturismul 
și turismul — cu cite un răspuns. 
Șase elevi răspund că fac alergare 
de dimineață, iar alți șapte sînt 
scutiți medical. în această clasifi
care există și elevi care au afir
mat că fac cite două sporturi.

Răspunsurile celor 100 de elevi 
nu sînt tocmai intimplătoare. Pen
tru că ele își au explicații foarte 
simple. Ar fi suficient să amintim 
că liceul Gh. Șincai are o tradi
ție în baschet și volei. Ar fi sufi
cient să amintim că liceul are con
diții foarte bune și pentru tenis 
de masă. Tenisul de cimp a ridi
cat mult cota preferințelor in ulti
mul timp (firește, mai ales vara) 
după apariția pe firmamentul mon
dial a așilor Ilie Năstase — Ion 
Tiriac, cauză care explică și exo
dul spre gimnastică în ultima 
vreme, adică după apariția Nadiei 
Comăneci. Numărul mare de prac- 
ticanți ai patinajului se explică, 
logic, prin atracția sezonului, dar 
și prin prezenta unor , veritabile 
patinoare naturale pe lacul din 
Parcul Libertății și cel de la „poa
lele" Palatului sporturilor si cul
turii, ambele în apropierea liceu
lui. Mulți se vor întreba cu sur
prindere. de ce am înregistrat atit 
de putini „fotbaliști" și nici un 
„rugbyst" în liceul acesta, cîndva 
leagăn al rugbyului nostru școlar. 
Lipsa unor terenuri corespunză
toare în apropiere (ele au existat!) 
reprezintă cauza fundamentală.

Explicația răspunsurilor negative 
a îmbrăeat trei forme : ..lipsa de 
timp" (3 răspunsuri) ; „lipsa unor 
baze simple in preajma blocurilor 
unde locuim" (4) și „nu mă atrage 
mișcarea fizică, deși uneori mai 
fac gimnastică dimineața" (l).Con- 
traargumentele le-au oferit colegii 
„celor cinci". în discuțiile noas
tre spontane. „In fiecare di
mineață îmi rezerv citeva mi
nute de alergare in jurul blo
cului. La început, unii s-au ui
tai zimbind la mine, dar de vreo 
lună, au Început și alți tineri să 
alerge". (Tania Bolohan) ; „Ultima 
vacantă ml-a demonstrat cit de 
obosit te poți simți numai , cind... 
dorini ! Fără mișcare, nu ai parcă

(cite 15
Urm sa

de cmp 
(7). fot-

CLASAMENTELE DIVIZIEI B LA BASCHET
După disputarea a două tururi, claea- 

mentele Diviziei B la baschet se pre
zintă astfel :

MASCULIN,
1. Comerțul Tg. Mures
2. ,,U" II -Cluj-Napoca
3. Constr. Arad
4. Rapid Oradea
5. Sănătatea B. Mare
6. .Gloria

IPENTRO OBȚINEREA MARILOR PERFORMANTE
I

nici bună-dispozitie“ (Liliana Orbe- 
ciu) : „In „Berceni", nu nrea avem 
spatii pentru mișcare. Dar joc fot
bal și pe stradă. în fata blocului, 
ca să nu mai vorbesc că in curtea 
școlii răniin și după ore, pentru o 
miuță sau un joc de baschet" 
(Constantin Sâvulcscu). L-liana Ghi- 
tă și Veronica Labău joacă volei 
in spatele blocului. A. Toma îm
bină turismul, vara cu tenisul de 
cimp. iar iarna cu patinajul. Dis
cutăm și cu două eleve scutite me
dical in acest an de invățămînt. 
„Scutirea nu inseamnă. insă, că 
am abandonat mișcarea 1 înot săp- 
tăminal, tocmai pentru vindecarea 
hepifizitei** (R. J.) ; ..Joc șah la 
C.S.U. Construcții și fac gimnas
tică medicală. Numai mișcarea mă 
va putea ajuta să revin Ja rezis
tenta fizică dinaintea discopatiei!“ 
(O. D.).

în sala de gimnastică, pe bancă, ■ 
lingă perete, un... student. Corne- 
liu Rădulescu, anul I la Politehni
că. A venit să-și vadă fostul pro
fesor de sport, pe victor Tibacu, 
de 21 de ani Ia liceul Gh. Șincai. 
Spune că i-a rămas din liceu o 
mare pasiune pentru baschet. Joa
că și acum, la o echipă in „Onoa
re". Viitorul energetician antici
pează o altă întrebare a reporte
rului și replică decis : „Să știți că 
viata sportivă a elevului in afara 
școlii tot de profesorul de educa
ție fizică depinde. Dacă toți pro
fesorii ar reuși să insufle pasiunea 
pentru sport, pentru mișcare, ca 
tovarășul Victor Tibacu, atunci 
n-ar mai exista sedentarism !“

Comentăm răspunsurile investi
gației noastre cu directorul liceu
lui. Felicia Haica. I se par răs
punsuri normale, „chiar dacă pre
ocuparea noastră este să nu mai 
existe absolut nimeni care să nu 
iubească exercițiul fizic și mișca
rea". Din modestie, directoarea li
ceului nu amintește nimic despre 
frumoasele rezultate obținute de 
..cei de la Șincai" in sportul șco
lar de performanță al Capitalei și 
în cel de masă. Ne spune cîteva 
cuvinte despre preocuparea pentru 
„prestigiul liceului nostru in „Da- 
ciadă", in numele căreia am și 
susținut un program demonstra
tiv". Analizăm cauzele celor 
„cinci" răspunsuri negative. „Timpul 
e 6 problemă relativă. Depinde de 
pasiune. Cred că elevii noștri gă
sesc timp și pentru 
armonioasă. Uneori 
acțiunile de muncă 
seamnă, practic, o 
mă de mișcare fizică". Deputata 
Felicia Haica ne spune că a ridi
cat la nivelul sectorului și pro
blema spațiilor simple pentru miș
care : „în noile cartiere trebuie să 
se rezolve mai ales problema a- 
ceasta. Avem speranțe... Pentru 
dinamizarea tineretului, cred că 
stimulul principal il reprezintă fa
milia".

— Copiii dv. practică vreun 
sport, tovarășe directoare ?

— Toți copiii mei fac sport ! 
Pentru că în familia noastră, me
reu, sportul" a fost considerat ca 
un element dc bază al dezvoltării 
armonioase a fiecăruia dintre noi.

In final, am adresat unei clase, 
de 38 de elevi întrebarea : „Citi 
dintre voi. cei prezenti, credeți că 
veți ajunge campioni 7“ Cei 38 de 
elevi au zîmbit, dindu-și ușor 
coate. Tăcerea a fost alungată de 
glasul unei fete, Maria Biru, care 
zilnic face gimnastică pe... supor
tul metalic de bătut covoarele din 
spatele blocului unde locuiește : 
„Nu știu dacă am să devin cam
pioană. Dar vreau să fiu sănă
toasă. Asta e important !...“

clezvoltarea lor 
se uită că si 
patriotică în- 

frumoasă for-

1
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uccesețe repurtate de mișcarea noastră sportivă la Jocurile Olim- 
Spice de la Montreal creează obligația amplificării eforturilor 

toate planurile, pentru continua creștere a nivelului valoric 
reprezentativelor României, pentru dobindirea unor noi victorii, 

și performanțe mai ample, mai edificatoare.
In Programul de dezvoltare a activității de educație fizică și sport 

pe perioada 1976—1980, acrobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., sînt exprimate clar cerințele îmbunătățirii substanțiale a pro
cesului insțructiv-educativ, prin mărirea cantității și calității muncii. Pe 
această linie, Ja un loc de incontestabilă importanță se înscrie necesi
tatea realizării unei pregătiri fizice superioare a tuturor sportivilor, in
diferent de disciplina in care activează. Ziarul nostru a pus deseori în 
dezbatere această problemă și o va face. în continuare, cu credința că 
și de rezolvarea ei, optimă, depinde în bună măsură ascensiunea valo
rică a sportului nostru.

Deschidem astăzi o suită de materiale pe această temă. Necesitatea, 
importanța și implicațiile pregătirii fizice sînt dezbătute azi de prof, 
univ. loan Kunst-Ghermănescu — de la catedra de jocuri sportive a 
Institutului de Educație Fizică și Sport și de dr. loan Drăgan — direc
torul Centrului de Medicină Sportivă. In numerele viitoare vom publica 
raiduri prin cluburi și asociații sportive, in cadrul cărora vom înfățișa 

valorifice acest 
performanță.

unele mijloace și metode prin care antrenorii înțeleg să 
fcctcr al desăvîrșirii pregătirii sportivului deimportant factor

Factorii antrenamentului se afla

strinsă interdependența
performanțăIn sportul de performanță 

temporan, pregătirea fizică a ___
cut în importanță chiar și în dis
ciplinele în care factorul tehnic și 
tactic dețin o mare pondere in ob
ținerea rezultatului (volei, fotbal, 
baschet, gimnastică, scrimă ș.a.). 
Ea reprezintă, de fapt, suportul 
material pentru manifestarea la 
un nivel superior a capacității 
tehnico-tactice a sportivilor.

Teoria antrenamentului sportiv 
vorbește despre două noțiuni dis
tincte : pregătirea fizică generală 
și pregătirea fizică specifică. Pre
gătirea fizică generală este orien
tată spre dezvoltarea calităților 
motrice de bază (viteza, forța, re
zistența. îndeminarea), in timp ce 
pregătirea fizică specifică urmăreș
te dezvoltarea calităților motrice 
specifice, solicitate de efortul in 
disciplina respectivă. Pregătirea

con- 
cres-

intr-o

pe 
al

fizică trebuie să fie prezentă in 
(oale perioadele și etapele de pre
gătire, cu ponderi variabile, în 
funcție de obiectivele și sarcinile 
clapelor de pregătire, precum șî de 
nevoile echipei. Această calitate se 
realizează în timp îndelungat, în- 
tr-un proces sistematic de pregă
tire sportivă.

Mă voi referi acum, pe scurt, la 
pregătirea care se organizează în
tre două campionate (tur și retur), 
perioadă în care se află acum 
multe dintre disciplinele practica
te la noi. Consider că perioada de 
odihnă și refacere după un sistem 
competițional de 8—9 luni trebuie 
să fie de cel puțin 3—4 săptă- 
mîrii_ (în care, în primele două 
săptămini se face o scădere trep
tată a efortului, iar în rest odihnă 
activă cu pronunțat caracter spor
tiv). Perioada pregătitoare, la

jocuri, nu poate fi mai mică de 6 
săptămini, durata optimă fiind de 
8 săptămini. Ea- se împarte în trei 
etape :

I. In primele trei săptămini, este 
bine ca pregătirea să se efectueze 
la munte. In această perioadă se 
va pune accentul pe dezvoltarea 
calităților fizice generale, pe dez
voltarea fizică specifică, pe men
ținerea pregătirii tehnice de bază, 
pe adaptarea marilor funcțiuni la 
efortul sporit și pe pregătirea 
teoretică ;

II. In următoarele trei săptămini, 
ponderea va cădea pe îmbunătă
țirea pregătirii fizice specifice, pe 
menținerea și dezvoltarea calită
ților fizice de bază, pe pregătirea 
tehnico-tactică de bază dar și cu 
nuanțe competiționale, pe pregă
tirea organismului pentru efortu
rile specifice, precum și pe pre
gătirea teoretică.

III. Ultimele două săptămini for
mează așa-numita etapă precom- 
pet.ițională. In această perioadă se 
urmărește verificarea gradului de 
pregătire atins de echipă și jucă
tori prin folosirea probelor de 
control, a controlului medical și a 
meciurilor de verificare. Se va 
accentua pregătirea fizică specifică 
de meei. se va perfecționa conți
nutul tehnico-tactic al jocului, în 
regim de viteză și se va insista 
asupra pregătirii teoretice și psi
hice a jucătorilor.

In încheiere, amintesc că fac
torii antrenamentului — pregăti
rea fizică, tehnică, tactică, teore
tică și psihologică — se găsesc 
într-o strinsă interdependentă și 
se condiționează reciproc. Rezultă, 
deci, că indiferent de ponderea 
unuia ’sau altuia din acești fac
tori, performanța este condiționată 
de dezvoltarea corespunzătoare, 
conformă cu -specificul disciplinii, 
a tuturor factorilor de antrena
ment.
Prof. IOAN KUNST-GHERMANESCU

| Capacitatea fizică de efort trebuie privită ca o entitate continuu perfectibilă

I
I
I 
I

în medicină, în biologie, cind se 
abordează problema pregătirii fi
zice a omului gîndul ne 
mod reflex la capacitatea 
fizic. Această capacitate 
fizic reprezintă întregul 
al organismului uman de 
șura un efort fizic (lucru meca
nic) de un nivel calitativ cit mai 
ridicat și pe o perioadă cit mai 
îndelungată.

Dacă încercăm o analiză a ca
pacității de efort fizic apar niște 
nuanțe atît pe plan tehnologic, 
metodic, cit și biologic. Pregătirea 
fizică, pe care o punem în dis
cuție, este dominată uneori de ca
litatea forță. De exemplu, in atle
tica grea elementul forță și mai 
ales forță-viteză (forță explozivă) 
este unul dintre factorii prepon- 
derenți. în alte situații, calitatea 
viteză joacă acest rol primordial 
(ex. sprint, ciclism de velodrom, 
probe scurte de Înot etc.). Ea nu 
acționează, însă, nici o dată sin
gură, întrucit acest efort de in
tensitate maximă, pe durată scurtă, 
se repetă, intervenind astfel și o

duce în 
de efort 
de efort 
potențial 
a desfă-

a treia calitate : rezistența. Mai 
sînt, desigur, și alte calități mo
trice care intră în această noțiune 
largă de capacitate de efort fizic.

Perfecționarea analitică a aces
tor componente (element necesar 
în sportul de performanță) implică 
participarea unor sisteme funcțio
nale și organe ale corpului ome
nesc. Astfel, perfecționarea cali
tății viteză-explozie este condițio
nată îhtr-o măsură însemnată de 
funcția neuro-musculară (atît cen
trală, cît și periferică) ; triun
ghiul circulație-respirație-metabo- 
lism condiționează un grad mai ri- 
dicaț sau mai scăzut al calității 
rezistentă : forța musculară este 
condiționată în primul rînd de fac
torii locali neuro-musculari (masă 
musculară, biochimism muscular 
perfecționat, capacitate de con- 
tracție-relaxare musculară ș.a.m.d.). 
Desigur, să nu înțelegem din a- 
ceste exemplificări că participarea 
sistemului nervos și mai ales e- 
chilibrul cortical ar rămîne în a- 
fara participării la perfecționarea 
calităților.

Referindu-ne la modalitățile de 
perfecționare și de menținere a 
capacității de efort fizic, precizăm 
că metodica antrenamentului con
temporan și-a găsit teza prin care 
acesta se realizează la un nivel 
superior cind este asociată cu in
fluența factorilor naturali de me
diu. Ne referim, în primul rind, 
la antrenamentul la altitudine, care 
este o probă demonstrativă de în- 
rîurire pozitivă a capacității de 
efort in ansamblu și nu izolat, pe 
calități.

Pe parcursul unui an sportiv, 
pregătirea fizică nu trebuie să în
semne doar o perioadă inițială de 
cîteva săptămini, după care să Tse 
considere că s-a rezolvat un ca
pitol al pregătirii. Ea .debutează 
cu un fond de timp* afectat mai 
larg și mai predominant, după 
care continuă, fără întreruperi, cu 
un cuantum adecvat, pe parcursul 
întregului an sportiv.

In concluzie :
a) dată fiind semnificația capa

cității de efort fizic în obținerea 
performanței sportive înalte ar tre
bui să reevaluăm ponderea acestui 
factor in metodica antrenamen
tului ;

b) medicina dispune azi de po
sibilități obiective de estimare a 
capacității fizice de efort (anali
tic și global), precum și de eva
luare a rezervelor biologice de mă
rire a acestei capacități ; se im
pune folosirea lor maximală de 
către antrenori ;

c) capacitatea de efort fizic tre
buie privită ca o entitate continuu 
perfectibilă, ceea ce înseamnă că 
perfectionarea prin efort fizic tre
buie să aibă un caracter sistema
tic și să utilizeze factorii naturali 
de mediu care-i pot amplifica va
loarea.

I884- 894 17 
993-1140 1 6 
871-1177- 15 
830-1228

12
14
13
14

8. A.S. Armata
9. Arhitectura

10. Mine-Energie
11 --------TI MB

I
I

Mircea M. IONESCU

IN VIDERt/l ALCATL'IDII LOTURILOR RLORLIENTATIVE

653-438 
435-372 
490-413 
398-419 
294-623

616-420
486-458
478-536
545-599
380-492

I

6—0. 6—0 ; 
Oradea) —
6—2. 6—0 ;

SERIA I
9 7 :

10 6 -
10 5 J
9 5 ‘

13 3 '
3

FEMININ, 
Tg. Mure*

Sal onto

5 7
2 12
2 <1V
1 13

SERIA
8
7
8
8
7

|l-a
8
8
8
7
7

lll-a
8
8
8
8
8

2 794-657
4 645-840
5
4
7
7

16
16
13
14
13
13

C.S.U.
Metalul
Constr. "Arad
Medicina^ Timișoara 
Voința

1.
2.
3.
4.
5.

3 
5
5
6

748-799
678-666
713-748
784-852 Oradea

SERIA A
Sf. Gheorghe

Tr. Măgurele

10
II- a

10 
9

10
10
9

10

III- 4
10
10
9
9

10
10

Dej
SERIA

Timișoara
Pitești
Mediaș 

Craiova 
Sibiu

A
1. Voința
2. C.S.U.
3. Știința
4. Univ. 

Olimpia _ _ 
Știința Petroșani

SERIA A
Letea Bacău

5.
6.

6
7
5
4
5
2

755-713 
709-654 
841-826

1._____ _____
2- Marina Constanța
3. Știinta Ploiești
4. A.S.A. Bacău
5. Electrica Fieni
6. Victoria Botoșani

SERIA A IV-a (ECHIPE

4
2
5
6 759-758
4
8

740-724
7*2-881

16
16
15
14
14
'2

1.
2.
3.
4.
5.

Carpați
Știința . - .
Univ. Craiovâ 
Comerțul Tg. Mureș 
Știința Sf. Gheorghe

SERIA A I
Univ. lași
Știința Constanța 
Lumina Botoșani 
Confecția Călărași 
Rova Roșiori

7
4
4
4
0

1
4
4
3
7

3
4
3
4
7
8

886-767 
803-771 
766-740 
771-759
893-894
631-871

17
16
15
14
13
12

7
6
6
5
3
2

DIN BUCUREȘTI)
1. Lie 1 (fost 35) 13 13 0 1310- 938 26
2. IPROMET 14 9 5 1116- 987 23
3. Politehnica 13 10 3 1185- 882 23
4. Automatica 13 9 4 1101- 985 22
5. URBIS 13 9 4 1040- 912 22
6. P.T.T. 13 8 5 1064-1002 21
7. Universitatea 14 5 9 965-1214 19

1 
1
4
7
7

767-398
634-393
499-538
396-578
257-646

1..
2.
3.
4.
5.

7 
7
4
1
1

SERIA A IV-o (ECHIPE DIN BUCUREȘTI)
1. FrogrMul 14 14 0 1225- 615 28
2. P.T.T. 14 11 3 1084- 843 25
3. Olimpia l| • 14 9 5 898- 897 23
4. Arh i't ectura 14 8 6 940- 841 22
5. Urtiversi.tatea 14 7 7 838- 891 21
6. Politehnica II 14 3 11 698- 888 17
7. Rapid II 14 3 11 726- 966 17
8. Medicina 14 1 13 606-1074 15

Turul al IH-lea începe! la 6> februarie

ELEVII MAESTRULUI CRISTIAN

AU DEVENIT ANTRENORI...

PANAITESCU

JUNIORII INAU6UDEALA

întrecerile de la Constanța pen
tru „Criteriul tineretului" la box 
au scos in evidență excelenta com
portare a tinerilor pugiliști 
Cimpulung Muscel, clasați pe 
mul loc la patru categorii : FI. 
gureanu (juniori mici) și P. 
raru, V. Ioana, V. Tudorache 
miori mari), iar premiul acordat ce
lui mai tehnic boxer al competiției 
a revenit tot unui sportiv de la 
„Muscelul", V. Ioana (cat. pană).

Discutind cu specialiștii prezenți 
la concurs, am aflat că o impresie 
deosebită au lăsat reprezentanții 
clubului din Cimpulung Muscel. 
Posesori ai unei bune tehnici de , 
luptă, el au venit la Constanța 
excelent pregătiți și din punct de 
vedere fizic. De altfel, boxerii din 
Cimpulung și-au dominat catego
ric adversarii, mai cu seamă în 
ultima repriză, cind partenerii lor 
de întrecere dădeau semne de obo
seală. Și nu miră aceasta, atita 
vreme cit tinerii din Cimpulung 
sint pregătiți de antrenori ca 
Gheorghe Vlad, Simion Aurel, Con
stantin Dia, recunoscuți pentru se
riozitatea lor în pregătire.'

Boxul la Cimpulung Muscel este 
legat de venirea (nu cu prea mulți 
ani în urmă) în acest oraș a an
trenorului Cristian Panaitescu. Roa
dele' muncij acestui priceput teh
nician au apărut destul de repede, 
în rindul fruntașilor boxului nos
tru s-au înscris multe nume de ti
neri care și-au însușit tainele aces
tui sport in acest oraș : I. Ivan, 
A. Iancu, A. Simion, I. Manole, 
Gh. Badiu, I. Marin, I. Marcu, Gh. 
Preda, I. Mareș, I. Pițigoi, V. Cucu 
și lista ar putea continua. De alt
fel, o nouă generație de pugiliști 
musceleni începe să se afirme. 
Patru dintre cele șapte ediții ale 
„Cupei Muscelului" — competiție 
rezervată echipelor de juniori — 
au fost ciștigate de boxerii din 
Cimpulung Muscel ; în fiecare an, 
cîteva titluri de campioni naționali 
de juniori sînt cucerite de tinerii 
din acest oraș. Explicația acestor 
frumoase rezultate pe linia crește
rii tinerilor pugiliști am aflat-o 
într-o discuție cu prim-vicepreșe- 
dintele C.J.E.F.S. Argeș. tov. 
Gheorghe Crețu : „Trei dintre cei 
mai harnici elevi ai maestrului 
Cristian Panaitescu au devenit 
antrenori. Ei lucrează zilnic sub

din 
pri- 
Un- 
Fie- 
(ju-

îndrumarea fostului lor antrenor 
care, la virsta de 70 de ani, con
stituie pentru ei un exemplu. De 
la ora 9 și pină seara târziu, maes
trul Panaitescu este în permanență 
in sala de box, devenită neîncă
pătoare pentru numărul mare de 
tineri dornici să practice acest 
sport. De altfel, la Cimpulung Mus
cel, boxul este sportul cel mai în
drăgit. Explicația acestor succese 
este și continuitatea in pregătire 
a tinerilor pugiliști, care participă 
săptămânal la întreceri. La fiecare 
sfirșit de săptămână, o grupă de 
juniori participă la gale demon
strative în comunele învecinate : 
Rucăr, Lerești, Schitu Golești, Ce
tățeni, Poenari etc. O altă grupă

(juniori mici) ia parte la meciuri 
cu echipe din alte centre (Craiova, 
Galați. Tirgoviște, Brașov etc.), iar 
juniorii mari participă la competi
ția pe echipe dotată cu „Cupa Mus
celul", pe care au ciștigat-o. Boxul, 
sport foarte îndrăgit in Cimpulung 
Muscel, este sprijinit substanțial și 
de organele locale de partid și de 
stat".

Ne explicăm acum succesele bo
xerilor musceleni la ultima com
petiție a anului 1976. Elevii unuia 
dintre cei mai harnici și pricepuți 
tehnicieni din țara noastră au de
venit antrenori. Firește, aceștia 
n-au învățat de la maestrul Pa
naitescu doar tainele „nobilei ar
te". Ei au deprins și cum să mun
cească, au fost educați în acest 
spirit. Și roadele au și inceput să 
se’ vadă !

Mihai TRANCA

Nicolae Iatan, tenisman format în pepiniera 
clubului Steaua Foto : V. BAGEAC

Sala „23 August" din Capitală
— pe a cărei suprafață de joc a 
fost așternut un covor de Mateflex
— găzduiește prima întrecere de 
tenis a anului, concursul de se
lecție rezervat juniorilor și 
oarelor, în vederea alcătuirii 
rilor reprezentative ale țării 
tre care vor lua parte. în 
februarie, la Campionatul 
pean de sală pe teren acoperit.

La startul întrecerii s-au pre
zentat 80 de concurenți și con
curente, atît de la cluburile din 
Capitală, cît și de la asociații 
sportive . dih țară.

juni- 
lotu- 

noas- 
luna 

euro-

Mancas 
(Focșani) 
pol (Tot 
(Focșani) 
(T.C.B)

Concurențn (atit băie
ții cit și fetele) sint îm- 
părțiți în două categorii 
de virsta : pină la 16 ani 
și 17—18 ani. Cei care se 
vor clasa pe primele pa-, 
tru locuri vor participa 
la un turneu final, dis
putat după sistemul ..fie
care cu fiecare". Cîteva 
rezultate. 17—18 ani : D. 
Stănescu (Metalul Tirgo
viște) — M. Șoalcă 
(Steaua) 6—1, 6—0 ; L.
(T.C.B.) ■— VI. Chifu 
6—3. 6—4 ; A. Pantazo-
înainte) — L.
6—2, 6—1 ; O.

— C. Tudorache (C.S.U.
Iancu 
Pavel

Construcții) 0—2. 3—6,
Zahana (Dinamo) — D. Gavrilă 
(Focșani) 6—2. 6—1 ; M. Zacop- 
ceanu (Progresul) — P. Vioreanu

L. Rev.esz (Sănătatea 
A. Nitulescu (C.S.U.)

L. Bucur (Dinamo) — 
O. Popovici (Tot înainte) 2—6, 7—5, 
6—1 ; B. Puiu (Șc. sp. Constanța) 

Popovici (Tot înainte) 7—5, 
pină la 16 ani : S. Popa (Di- 
București) — H. Șeicărescu 

6—2 ; FI. Săndulescu (Pro
gresul) — N. Enache 7—5. 7—5 ; 
N. Iatan (Steaua) — R. Constan- 
tinescu 6—4. 5—7, 6—3. întrecerile 
continuă.

— A. 
6—3 ; 
namo 
6—3.

Ion GAVRILESCU

Dr. IOAN DRĂGAN
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DUPĂ CONCURSUL COPIILOR

LA PATINAJ-TITEZĂ

Concursul republican de patinaj 
viteză — desfășurat săptămîna tre
cută la Miercurea Ciuc — re
zervat copiilor (transformat din 
campionat național) a reunit a- 
nul acesta 84 de fete și bă
ieți — doar eu... un participant 
mai mult decît la ediția anterioa
ră ! Nici in privința valorii rezul
tatelor obținute la ultimele două 
ediții nu există deosebiri notabile. 
Anul ’ trecut, Laura Daradics (afla
tă acum la virsta junioratului) și 
Ibolya Szatmari au fost autoarele 
unor noi recorduri la categoriile 
respective. Confirmînd bunele a- 
fjrecieri, Ibolya Szatmari (pregă
tită temeinic de cunoscutul antre
nor Carol Gall din Tg. Mureș) a 
demonstrat acum o evoluție ascen
dentă. In prima reuniune a actua
lului concurs ea a reușit — în po
fida unei piste cu un coeficient re
dus de alunecare — să coboare 
recordul la 500 m copii II (11—12 
ani) la 52,9 s. Ca și anul trecut, 
s-au remarcat și de data aceasta 
cițiva copii (din păcate putini la 
număr, in raport cu cerințele și în
lesnirile create) — care, supuși 
unei atente pregătiri, pot progresa 
rapid.

EFICIENTE
ASOCIAȚII

AM RAMAS DIN NOU
DOAR CU • •• SPERANȚE!

Deci, comparind ultimele două 
ediții ale acestui concurs republi
can s-ar putea crede că există o 
situație oarecum staționară, lăsind 
impresia că tehnicienii se mențin 
la același ritm de muncă in pro
cesul de depistare și de instruire 
a copiilor dotați. Cifrele referitoa
re la numărul participanților as
cund un fenomen îngrijorător în 
activitatea de selecție. și de pre
gătire. Să exemplificăm. Ne-am 
fi așteptat ca pe pista din M. Ciuc 
să reîntilnim marea majoritate a 
concurenților de anul trecut. Dar. 
mai mult de jumătate (49) dintre 
foștii participanți nu au mai figu
rat pe foile de arbitraj. Ne-am zis 
că poate multi dintre copii au pro
movat la juniori. Tovarășul Ale
xandru Bobeică, arbitrul principal 
al concursului, ne-a explicat însă 
că 19 băieți și 6 fete de virsla co
piilor II (11—12 ani), care in cel 
mai fericit caz s-ar fi menținut la 
categoria respectivă sau ar fi tre
cut la copii I (13—14 ani) nu mai 
apar în concurs !

Am ascultat și cîteva păreri ale 
celor care răspund de formarea ti
nerilor patinatori, antrenori si in
structori. Aceștia au explicat dis-

pariția numeroaselor elemente ta
lentate din cauza mentalității unor 
părinți care și-au retras copiii din 
activitatea competițională. ca și a 
lipsei de condiții corespunzătoare 
pentru creșterea sportivilor de per
spectivă. Nu ne-a fost greu să a- 
flăm și a treia cauză — după păre
rea noastră esențială — si anume 
comoditatea unor tehnicieni de a 
lucra cu tinerii, in tot cursul verii, 
pe uscat, preferind să selecționeze 
alți copii la început de sezon. In 
consecință, am văzut la Miercurea 
Ciuc copii care de-abia se țineau 
pe patine, cu care s-au irosit fon
duri importante cu transportul și 
cazarea lor. Cineva spunea — mai 
in glumă, mai în serios — că ase
menea concurenți se găsesc pe... 
toate ghețușurile.

Insuficienta preocupare pentru 
creșterea cu pasiune și răbdare 
a viitorilor performeri a dus la o 
acută lipsă de patinatori de per
spectivă, mai ales in probele fe
minine. Și astfel, an de an, după 
fiecare concurs al celor mai tine
re ..speranțe" în patinajul de vite
ză, răminem doar cu... speranțe.

Valentina Ionescu — în prim-plan, pregătindu-se să paseze mingea — 
se dovedește in acest sezon una dintre cele mai bune jucătoare ale 
formației I.E.F.S. Foto : Dragoș NEAGU

Traian 1OANIJESCU

Vineri, simbătă si duminică, sa
la Victoria din Ploiești găzduiește 
cel de al treilea turneu de sală 
(turul II) al campionatului femi
nin de handbal. Sînt programate 
etapele. s XVIII-a, a XlX-a și a 
XX-a. Iată programul :

Vineri (de la ora 14) : Mureșul 
Tg. Mureș — U. București ; U. 
Cluj-Napoca — Textila Buhuși : 
Constructorul Timișoara — Rapid; 
Voința Odorhei — Progresul ; U. 
Timișoara — U. Iași și I.E.F.S. — 
Confecția ;

Simbătă (de la ora 14) : Progre
sul — Constructorul Timișoara ; 
U. Iași — Mureșul Tg. Mureș ; 
Confecția — U. Cluj-Napoca ; Tex
tila Buhuși — U. Timișoara ; Ra
pid — I.E.F.S. " - 
Voința Odorhei

Duminică (de la ora 14) : Mure
șul Tg. Mureș — Textila Buhuși; 
U. Cluj-Napoca — Rapid ; Con
structorul Timișoara — I.E.F.S. ; 
Voința Odorhei — U. Iași ; U. Ti
mișoara — Confecția ; Progresul 
— U. București.

U. București

Șl CLUBURI
(Urmare din pag. I)

folosirea în mod cît mai plăcut 
și educativ a timpului liber de 
către tinerii și ceilalți oameni 
ai muncii care iau parte Ia ac
tivitățile sportive, legarea tot 
mai strînsă a educației fizice și 
sportului de activitatea de pro
ducție. Referindu-se la ridica
rea nivelului general al activi
tății sportive de performanță 
din secțiile cluburilor și asocia
țiilor sindicale, vorbitorul a 
subliniat necesitatea desfășură
rii unui proces de instruire ca
pabil să ducă la obținerea de 
performanțe de nivel mondial. 
In toate unitățile va trebui să 
se asigure îmbunătățirea proce
sului de educație a tinerilor, 
atît a celor angrenați în activi
tatea sportivă de masă, cît și în 
cea de performanță.

DE HANDBAL CONTINUĂ
înaintea acestui turneu, clasa

mentul se prezintă astfel :

1. U. TIMIȘ. 17 13 2 2 265-188 28
2. I.E.F.S. 17 13 2 2 234-183 28
3 U. București 17 12 1 4 265-227 25
4. Confecția 17 10 1 6 214-207 21
5. Rapid 17 7 4 6 222-217 18
6. U. Cluj-Nap. 17 7 2 8 241-243 16
7. Progresul 17 6 4 7 213-200 16
8. Mureșul Tg. M. 17 6 3 8 232-253 15
9. U. Iași 17 6 1 10 240-253 13

10. Constr. Timiș. 17 5 3 9 208-224 13
11. Voința Odorhei 17 2 3 12 183-237 7
12. Textila Buhuși 17 1 2 14 173-261 4
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ECHIPELE DIN PRIMUL EȘALON
ÎȘI IMLNSIHCÂ PREGĂTIRILE
START PE STADIONUL 

CIULEȘTI. După efectuarea 
controlului medical obligatoriu, 
echipa feroviară a susținut pri
mul antrenament al anului, luni 
10 ianuarie, pe stadionul său 
din Giulești. Cu acest prilej, an
trenorul principal I. Motroc 
ne-a spus : „Toți jucătorii s-au 
prezentat, după vacanță, cu in
dici fiziologici corespunzători 
reluării pregătirilor. Mă bucură 
faptul că de data aceasta, voi 
putea efectua o pregătire omo
genă, cu absolut toți componen- 
ții lotului, inclusiv Grigoraș, 
care a fost indisponibil in cea 
mai mare parte din turul cam
pionatului'1. La rîndul lui, vice
președintele clubului, Liviu Mi- 
hăilescu, ne-a prezentat progra
mul echipei Rapid pentru urmă
toarele săptămîni. Astfel, pînă 
la data de 16 ianuarie, antrena
mentele se vor desfășura, zilnic, 
pe stadionul Giulești și în sala 
de sub tribuna a Il-a. Apoi, fe
roviarii se vor deplasa la Pre
deal, pentru continuarea pregă
tirilor. Lotul rapidist va reveni 
la sfîrșitul lunii ianuarie în Ca
pitală, unde va susține primele 
jocuri de verificare.

CRAIOVENII MAI GRĂBIȚI 
CA ORICÎND. încă de la 5 ia
nuarie componenții lotului Uni
versității Craiova s-au reunit 
pentru abordarea perioadei pre
gătitoare de iarnă. Primele două 
zile au fost rezervate, ca de obi
cei, testărilor medicale. O sin
gură absență motivată din lotul 
studenților. Este vorba de ata
cantul Țarălungă. plecat la 
Băile Felix, pentru tratarea 
unei sciatice de care suferă de

mai multă vreme. Și el se va 
încadra în programul de antre- 

, nament peste cîteva zile. După 
primele ședințe de pregătire 
efectuate la Craiova, studenții 
au plecat la Brașov cu un lot 
de 23 jucători. Printre noutăți, 
tinerii Grînceanu, Vancea, Ți- 
cleanu și Demetrescu, promovați 
de la juniori. Craiovenii vor 
rămîne la Brașov pînă la 5 fe
bruarie, în ultima perioadă a 
pregătirii de la munte urmînd 
să contracteze mai multe me
ciuri de verificare cu echipe din 
diverse eșaloane.

F.C. CORVINUL HUNEDOA
RA PLEACĂ LA SOVATA. Și 
jucătorii hunedoreni au luat, de 
săptămîna trecută, startul pregă
tirilor returului campionatului. 
Zilele de 7, 8 și 9 ianuarie au 
fost necesare pentru efectuarea 
unui complex control medical. 
Primul antrenament al anului a 
fost programat în după-amiaza 
zilei de 9 ianuarie. Pînă la 16 
ianuarie, antrenamentele se vor 
desfășura în localitate, sub 
conducerea lui Ladislau Vlad 
și Constantin Tonia. După a- 
ceea, lotul hunedorean iși va 
muta sediul, pregătirilor la So- 
vata, unde, timp de două săp
tămîni, antrenorii vor pune ac
centul pe factorul fizic. Toți 
jucătorii se află în plenitudinea 
forțelor. Nu se anunță nici o 
noutate în lot.

F.C. ARGEȘ DIN NOU PE 
VALEA CERNEI. Primul antre
nament al argeșenilor a avut loc 
la 8 ianuarie, pe stadionul 
1 Mai. Și următoarele cinci an
trenamente. pentru readaptarea 
organismului la efort s-au des-

pleca pe Valea Cernei, la- Băile 
Herculane, stațiune devenită atît 
de familiară lor, acolo unde au 
efectuat, Ia fiecare început de 
an, antrenamentele perioadei 
pregătitoare. O singură noutate 
în lotul echipei piteștene : Chi- 
vescu, transferat de la divizio
nara B, F.C. Baia Mare. în a 
doua parte a perioadei pregăti
toare, F.C. Argeș va reveni la

perfectate
printre care cu Muscelul Cîmpu^ 
lung, la 30 ianuarie, cu Sportul 
studențesc, la 6 și 13 februarie, 
cu F.C. Baia Mare, la 16 ianua
rie și cu C.S. Tîrgoviște, la 23 
februarie și 2 martie. în conti
nuare, F.C. Argeș are în proiect 
un turneu în R.D. Germană sau 
Polonia.

mai multe întîlniri,

Aspect de la antrenamentul efectuat, ieri, în Giulești, de echipa Rapi
dului. Jucătorii feroviari, execută — sub îndrumarea antrenorului Motroc 
— exerciții de introducere in efort Foto : Dragoș NEAGU

Divizia națională

juniori (III) DEFICIENȚE, CAUZELE LOR
SI... PROMISIUNI PENTRU
făcute toate eforturile 
formării unui jucător 
in fotbalul nostru, ar

ANTRENAMENTE SUSȚINUTE SI LA DIVIZIONARELE B

RETUR

16. F.C. CONSTANȚA 17. S. C. BACAU
14REALIZATE : 

o In deplasare)
Ia sută.

i • PUNCTE 
' (14 acasă +
I procentaj 41,2 ...............
, • JUCĂTORI FOLOSIȚI : 20.
| Antonescu (numărul meciurilor : 
1 17 — totalul notelor : 125). Gătej
, (16—105), Turcu (16—103), Buduru
i (16—99), Nistor (15—102), Mărcu- 
' tescu (15—93), Popa (14—100), Ma- 
' teescu (14—97), Petcu (14—77), 
, Dragnea (14—87), Peniu (11—58), 
i Godin (8—49), Mustafa (8—52), 
' Sălceanu (7—41), Bălosu (7—47), 
' Hofmeister (7—34), Livciuc (6—35), 
; Lică (7—34), Ignat (4-19), Ștefă- 
i nescu (3—21).
I • GOLGETERII ECHIPEI : 
' Mărculescu (4 acasă + 0 în de- 
I plasare) și Buduru (4+0), cîte 4, 
i Sălceanu (1+1). Dragnea (1+1), 
1 Gătej (2+0) și Antonescu (2+0), 
I cîte 9, Turcu (1+0) șl Mateescu 
; (1+0). Cîte 1. Kukla (U.T.A.) au-
i togol. (etapa a 3-a) și Tonca 
' (Corvinul) autogol (etapa a 12-a). 
' a A BENEFICIAT de 2 lovituri 

de la 11 m: una transformată 
(Antonescu), una ratată (Matees
cu). A fost sancționată cu 2 pe- 

j naltyurl, unul transformat, unul 
i ratat.a CARTONASE GALBENE : 

Nistor și Mateescu, cîte 3, Mus
tafa 2, Gătej, Mărculescu, Bă- 
losu, Godin, Lică, Petcu și Popa, 
cîte 1. Totalul cartonașelor : 15.a CARTONASE ROSn : Gătej 

I (etapa a 17-a).
a A EXPEDIAT 233 de șuturi 

' la poartă (cele mai multe — 28 
' — în etapa a 3-a, cele mal nu-
| ține — 4 — în runda a 14-a), 
i dintre care 103 pe spațiul porții 
i (cele mal multe — cite 11 — în 
1 etapele a 13-a șl a 15-a, cele mai 

puține — cîte 2 — în rundele a 
I 10-a, a 11-a șl a 14-a).
' • LA MECIURILE susținute

acasă (9 la număr) au asistat
i aproximativ 63 500 de spectatori.

Bă-

• PUNCTE REALIZATE : 
(12 acasă + 1 în deplasare) 
procentaj 38,2 la sută.
• JUCĂTORI folosiți :

Șoșu (numărul meciurilor : 17
Lunca 

(16—105), 
(16—100), 
(14—86), 
(13—79), 
(12—76), 
(9—50). 

Munteanu

totalul notelor : 113).
(17—102), Constantinescu 
Catargiu (16—105), Pană 
Băluță (15—89), Volmer 
Botez (14—82), Pruteanu 
Duțan (13—82), Zamfir 
Cărpuci (10—60). Florea 
Sinăuceanu (8—51).
(7—45), Margasoiu (7—45), Panaite 
(6—30), Timofi (2—5). Ursache 
(1—7) Agachi (1—7).
• GOLGETERII 

Munteanu 5 (3 acasă + 2 
plasare), Botez 4 (4+0), 
(1+1), Florea (1+1). Pană 
și Zamfir (2+0), cite 2. 
giu (0-+1), Cărpuci (1 + 0) 
luță (1+0), cite 1.
• A BENEFICIAT de o lovitură 

de la 11 m, 
Muntfeahu. A 
3 penaltyuri, 
ratate.. t
• CARTONAȘE 

Cărpuci și Șoșu. 
Lunca și Volmer, 
ceanu, Pruteanu, 
teanu și Constantlnescu, 
Totalul cartonașelor : 17.

« CARTONASE ROȘII : nici 
unul.
• A EXPEDIAT 217 șuturi la

poartă (cele mal multe — 19 — 
in etapa a 8-a. cele mai puține 
— 6 —• în runda a 9-a). dintre 
care 97 pe spațiul porții (cele mai 
multe — 12 — în etapa a 13-a, 
cele mai puține — cite 1 _  în
rundele a 11-a și a 15-a).
• LA MECIURILE susținute 

acasă (8 la număr) au asistat 
aproximativ 01 ooo de spectatori.

ECHIPEI : 
In de- 

Șosu 
(2 + 0) 

Catar- 
și Bă-

transformată 
fost 
unul

de
sancționată cu 
transformat. 2

GALBENE : 
cîte 3. Zamfir, 
cite 2, Sinău- 

Duțan. Mun
cite 1.

>

• F.C. Gloria Buzău și-a re
luat pregătirile, avînd la con
ducerea tehnică un nou antre
nor, pe fostul internațional ra
pidist 
ționat 
C.S.M. 
noului 
altele, 
fizico-tehnice superioare ca 
ridicarea potențialului 
Lotul Gloriei a plecat 
Arbănași, Ia circa 40 
Buzău, unde condițiile 
gătire sînt foarte 
SOARE — coresp.)

Ion lonescu care a func- 
pîriă acum la echipa- 
Suceava. în preocupările 
antrenor se află, printre 
efectuarea unei pregătiri 

Și 
psihic.

luni 
km 
de 

bune.

Popasuri

în Divizia C

la 
de 

pre-'
(D.

9 Și F.C. Baia Mare se află 
de cîteva zile în plin proces de 
instruire. Primul antrenament a 
fost programat la 7 ianuarie. 
De la 15 ianuarie lotul, echipei 
băimărene se va deplasa într-o 
stațiune montană de pe terito
riul județului, după toate pro
babilitățile la Izvoarele. La în
ceputul lunii februarie, 
cu începerea jocurilor 
este programată și o 
internațională, la 9 februarie, cu 
echipa Bekescsaba care activea
ză în prima divizie a campipna- 
tului maghiar. (V. SASARANU 
— coresp.)

o dată 
amicale, 
partidă

„Trebuie 
în vederea 
de tip nou 
monios dezvoltat fizic, tehnic, in
teligent în joc, dispus să dea totul 
in teren, 
pregătirii 
Acesta a 
Covaci, 
adresat antrenorilor celor 18 echi
pe din Divizia națională de juniori 
la consfătuirea care a avut loc du
pă încheierea primei părți a com
petiției. La rîndul lor, citiva din
tre antrehorii acestor echipe au 
ținut să-și spună punctul de ve
dere în legătură cu activitatea pe 
care o desfășoară, în legătură cu 
problemele eșalonului copii-juniori. 
Cîteva idei s-au desprins cu preg
nanță din discuțiile purtate 
pra lor vom insista in cele 
mează.

Adrian Coșereanu (Jiul 
șani) a arătat, de la 
cuvintului său. că rezultatele slabe 
ale echipei pe care o antrenează 
s-au datorat și proastei organizări, 
la Petroșani, a activității cu copiii 
și juniorii. „Am mizat pe o colabo
rare fructuoasă cu toate asociațiile 
sportive din Valea Jiului, dar aces
tea nu ne-au acordat nici un spri
jin. A fost un fiasco. Șc. sp. Știința 
nu admite să piardă jucători, pro- 
punindu-și ca obiectiv clasarea pe 
un loc fruntaș în campionatul re
publican ! Mai mult, noi avem 
echipă de juniori, dar n-avem 
echipe de copii. Sintem ca o casă 
fără temelie ! ! !“ Antrenorul Co
șereanu a conchis că multe din 
necazurile pe care le-a întîmpinat 
pe parcursul turului ar fi putut să 
fie evitate dacă în Valea Jiului 
s-ar acorda permanent o atenție 
corespunzătoare creșterii și promo
vării juniorilor.

„în județul Arad — a afirmat, 
la rîndul său. Alexandru Dan 
(U.T.A.) — munca desfășurată în 
rindurile eopi'lor și juniorilor este 
foarte slabă. Echipa pe care am 
prezentat-o in campionat este for
mată din jucători fără gabaritul ne
cesar, puțin receptivi la indicațiile 
care li se dau. Și deocamdată nu 
am cu cine să-i înlocuiesc. Așa 
stând lucrurile, am căutat să supli
nesc aceste deficiențe prin mărirea 
volumului de muncă. Dar un al 
5-lea antrenament săptăminal n-am 
putut efectua din cauza lipsei <le 
timp din partea jucătorilor". In 
continuare. Al. Dan a... reamintit 
că la Arad juniorii nu au condiții 
corespunzătoare de pregătire. Aces
tora nu li se permite accesul pe 
stadionul U.T.A., deși centrul — in- 
fiintat de 10 ani — nu are un te

care să nu facă rabat 
exemplare și disciplinei", 
fost îndemnul lui Ștefan 
vicepreședinte al F.R.F.,

și asu-
ce ur

Petro-
începutul

ren al său pe care să-și desfășoare 
activitatea. Bazil Marian (Rapid) a 
subliniat faptul că înființarea di
viziei de juniori este un lucru foar
te bun. dar pentru -a deveni ceea 
ce și-a propus este necesară con
tribuția materială a tuturor facto
rilor răspunzători de soarta fotba
lului. „Cei mai mulți dintre copiii 
aflați in centre nu corespund. Așa 
ceva ar trebui să ne alarmeze pe 
toți. Și totuși, cu jucătorii pe care-i 
avem va trebui să lucrăm mai 
mult, să ne străduim să le creăm 
condiții mai bune de pregătire 1“ 
Trei probleme am desprins din cele 
afirmate de antrenorul echipei 
Corvinul, Dumitru Pătrașcu. Pri
ma : „Cluburile continuă să nu 
acorde atenția cuvenită juniorilor, 
popularizării meciurilor pe care le 
susțin aceștia. Foarte puține din 
meciurile pe care le-am jucat in 
deplasare s-au disputat in cuplaj 
cu cele ale 
„Prea 
parte 
mării 
tători 
chiar 
tăți. Eu așa am procedat in ultima 
vreme". A treia : „Nu înțeleg de 
ce e necesar să ținem in centre 
cîte 120—150 de copii si juniori. 
Mai bine inai puțini, dar buni. 
Putem astfel lucra mai bine cu 
ei". Antrenorul orădean Alexandru 
Muta (F. C. Bihor) a insistat asu
pra unei mai bune gospodăriri 
proprii. „Mulți se pling că nu au 
condițiile necesare. Nu se preocu
pă însă pentru a folosi la maxi
mum posibilitățile locale. Noi. la 
Oradea, am reușit să ne amenajăm 
nu numai un teren pentru centru, 
dar și o mică sală sub tribuna sta
dionului. Pe de altă parte, căuta
rea, găsirea, pregătirea, formarea 
unor jucători buni nu e o treabă 
ușoară. Prea mulți o consideră așa 
și solicită grabnic rezultate. Astfel 
nu se poate". în sfirșit. ultimul 
care și-a spus părerea despre 
campionat si problemele juniorilor 
a fost antrenorul craiovean Con
stantin Oțet (Universitatea). „Este 
neîndoios faptul că va trebui să 
muncim mai mult și mai bine pen- 
■tru a realiza tipul de jucător mo
dern. Și va trebui să pornim de 
la selecție, acordind cea mai mare 
atenție unei calități de bază — vi
teza : viteza de reacție, de execu
ție. de deplasare. Pentru obține-

SPRINTUL VICTORIEI CĂREI
Multor suporteri orădeni . 

vine — parcă — să creadă 
chipa lor favorită, înfrățirea 
Dinamo M.I.U.), nu se mai află,'" 
acum, la încheierea turului. pe 

(primul loc în seria a IX-a a Di- ' 
viziei C. Nici nu-i de mirare, in- 
trucit înfrățirea Oradea a condus 
in această grupă a formațiilor din 
nord-vestul țării nu mai puțin de 
13 etape, iar acum in postură de 
lider se află Victoria Cărei, retro- 

• gradată din campidnatul secund .și 
care, timp de 9 săptămîni, a fost... 
umbra echipei înfrățirea, reușind 

penultima etapă (a 14-a) să 
șefia. Din această spectacu- 
cursă de urmărire, Victoria 
a ieșit învingătoare datorită 
sale de joc și a ciștigării

nu 
că 
(fostă

le 
e-

cu un sta- 
trei ani in 

sint Minerul Băița 
care

seniorilor". A doua : 
ușor uităm că educația face 
integrantă din procesul for- 
unui jucător. Dc cei neaseul- 

trebuie să ne despărțim, 
dacă unii dintre ei au cali-

Romeo Iancu, cel mai eficace 
atacant — 15 goluri marcate pe 
parcursul turului — al Diviziei 

de juniori

angaja-
18 echi-
Pentru

Mie, unul, mi-au plăcut citeva din 
meciurile turului campionatului. în 
retur, sint sigur, ca dealtfel și cei
lalți colegi de-ai mei. că numărul 
lor va crește foarte mult".

A fost, intr-un fel, un 
ment al antrenorilor celor 
pe divizionare de juniori,
că, așa cum a subliniat, la rîndul 
său, și Ion Alexandrescu. secretar 
al F.R.F.. „competiția nu s-a des
fășurat Ia parametrii pe care i-am 
dorit. Federația se va strădui să 
îmbunătățească permanent cadrul 
ei organizatoric și condițiile nece
sare efectuării unei pregătiri su
perioare. în același timp vom so
licita. insă, tuturor antrenorilor o 
activitate neobosită pentru ca, așa 
cum s-a hotăriț, la sfîrșitul cam
pionatului fiecare echipă să pre
zinte cel puțin un jucător apt pen
tru a face fată cerințelor Divi
ziei A".

în aceste zile, echipele divizio
nare A își reiau pregătirile pentru 
viitorul sezon competitional. Ală
turi de ele se află și cele 18 loturi 
de SPERANȚE. De modul cum se 
vor desfășura pregătirile pe part 
cursul acestor luni de iarnă va de
pinde. desigur, calitatea jocurilor 
din a doua parte a primei ediții 
a Diviziei naționale, competiția ca-

ca in 
preia 
loasă 
Cărei 
forței 
meciului derby de la Oradea, cu 
înfrățirea (1—0). din etapa a XH-a. 
Fotbaliștii din Cărei au avut un 
finiș foarte . bun în sezonul de 
toamnă — în ultimele cinci etape 
obținînd 9 puncte, față de cele 5 
ciștigate de înfrățirea.

O surpriză plăcută au oferit, in 
această primă -jumătate a compe-

tiției. unele formații 
giu de mai puțin de 
divizie, cum s.L.1 — 
și Voința Oradea, care ocupă 
locuri onorabile : 3 și, respectiv, 
4. In schimb, unele echipe — care 
in ediția trecută a campionatului 
emiteau pretenții la primele 
locuri —, cum ar fi Bihoreana 
Marghita (locul 4 în campionatul 
1975—76) și Recolta Salonta. (lo
cul 5) se numără acum printre 
codașe, ocupind locurile 13 și, res
pectiv, 14.

Iată și cîteva date din micro- 
statistica seriei : s-au marcat 375 
de goluri (recordul il deține se

care 
au 
120 
în- 
au

ria a VIII-a, cu 377) dintre 
echipele aflate în deplasare 
inscris doar 84 : dintre cele 
de jocuri disputate, 83 s-au 
cheiat cu victoria, gazdelor. 27 .... 
fost egale și în numai 10 au ciș- 
tigat oaspeții. Cele mai 
ruri au fost : • 
Băița — Gloria 
și 7—0 (Victoria 
Zalău). Echipele 
ține goluri înscrise : Minerul Sun-

mari sco- 
(Minerul 

Silvaniei) 
- Victoria

9—2
Șimleu'
Cărei
cu cele mai pu-

cuiuș și Gloria Șimleu — cite 15 ; 
formația cu cele mai multe goluri 
primite este Victoria Zalău (ulti
ma clasată) : 41. . . ..-a . ..

Liderul seriei, VICTORIA CĂ
REI. are următoarea situație în 
clasament : locul,Ț ,15 M 3 (2, 3,0—5 
23 p.

Echipa din Cărei a coborit 
Divizia C după ce activase, 
campionate la rînd, în eșalonul 
secund. Antrenorul formației este 
Alexandru Pop (din martie 1976); 
el are. la dispoziție o echipă ti- 
nără — virsta medie fiind de 22,5 
ani. Lotul de jucători : Feher, Pe- 
trojan — Bereș (veteranul forma
ției, 31 ani), Osvath, Ungureanu, 
Pinter, Kaizer, Al. Pop. I. Pop — 
Fesiis, Erdclyi, Szabo, Gall — Be- 
jenaru, Budai (căpitanul echipei, 
joacă la Victoria de 14 ani), Van
cea, Anițaș, Pojoni (junior), Kra- 
ssai (16 aiii) și Tupiță. Golgetar 
este Anițaș, cu 8 goluri. Victoria 
a jucat în tur acasă 7 meciuri și 
le-a cîștigat pe toate, iar in de
plasare, în cele 8 jocuri, a tota
lizat 9 puncte, pierzînd doar de 
două ori : la Recolta Salonta

Orac șt Irimescu — doi dintre cei 11 juniori promovați in Divizia A

rea a tot ceea ce ne-am propus va 
trebui, insă, -să avem sprijinul ne
cesar. Federația să aibă in vedere 
o stabilitate a antrenorilor care au 
demonstrat că-i preocupă această 
muncă grea si destul de anonimă.

re POATE și TREBUIE 
o veritabilă rampă de 
unor tinere talente spre 
superioare ale fotbalului

să devină 
lansare a 
eșaloanele 
nostru.

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...

CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

județele Vrancea, Vaslui, Tulcea, 
Caraș-Severin, Botoșani ș.a., unde 
și faptul că, mai ales in mediul 
rural, o parte din orele de edu
cație fizică sint „acoperite" de ca
dre didactice de alte specialități, 
determină o slabă însușire a con- 

ACTIVITĂȚILE SPORTIVE 
CLASĂ, NU REPREZINTĂ

Pe baza programelor unice de 
activități sportive de masă, orga
nizațiile U.T.C., de pionieri, aso
ciațiile sportive din școli, cu spri
jinul conducerilor unităților de în
vățămînt, al organizațiilor de 
partid, al cadrelor didactice orga
nizează, în afara orelor de clasă, 
a lecțiilor de educație fizică, zilnic, 
gimnastica de înviorare în inter
nate și în „pauza mare" (altele, 
înainte sau după prima oră de 
program), iar în cursul săptămînii 
sau ia sfîrșitul ei. concursuri și 
competiții interne, pe ani de stu1 
dii, școli etc. Nu în puține locuri, 
în cursul primului trimestru de 
școală, la ordinea zilei s-au aflat 
numeroase concursuri de masă, 
marșuri tematice (mai ales din ini
țiativa organizațiilor de pionieri), 
excursii și drumeții, acțiuni turis
tice la sfirșit de săptămină sau 
in vacanța de iarnă, precum și 
alte activități sportive cu o largă 
sferă de cuprindere a tineretului 
•tudios.

Și Ia acest al doilea mare ca
pitol al activității de educație fi
zică a elevilor sînt de semnalat 
multe reușite, inițiative materia
lizate cu bune rezultate pe plan 
mobilizatoric. Am aminti, în pri
mul rind, de școlile generale din 
municipiul Sibiu, cuprinse, printre 
altele, intr-o originală „divizie" 
de cros, la startul căreia au fost 
prezente nu mai puțin de 23 de 
unități din învățămînt, în afara 
liceelor și școlilor profesionale. La 
fel de frumoase, cu roade bogate 
in polarizarea atenției și preocu
pării copiilor față de activitatea 
sportivă de masă ău fost festiva
lurile sportului școlar organizate 
în Capitală și într-o serie de o- 
rașe din țară (Baia Mare, Craiova. 
Brașov etc.) care au demonstrat 
cu prisosință cit de receptivi sînt 
copiii (și chiar părinții acestpra) 
pentru exercițiul fizic și mișcare

DE EDUCAȚIE FIZICĂ?
ținutului lecțiilor, desfășurarea lor, 
făcindu-se deseori Ia întâmplare, 
nerespectând recomandația de a fi 
organizate cu prioritate în aer 
liber.

CONTINUE, CU ÎNTREAGA
PESTE TOT 0 REALITATE...

in aer liber, pentru gimnastica de 
înviorare, pentru lecția de educa
ție fizică.

GOSPODARI Șl
Un factor care frineazâ deseori 

buna desfășurare a activității de 
educație fizică a pionierilor și șco
larilor il reprezintă fie lipsa de 
preocupare pentru asigurarea unei 
baze materiale, fie proasta gospo
dărire a acesteia. Există tot mai 
multe unități de învățămînt care, 
cu aportul cadrelor didactice, al 
comitetelor de părinți și al consi
liilor populare, au reușit să-și a- 
menajeze veritabile complexe

Nu putem fi, însă, de acord cu 
practica unor cadre didactice din 
școli generale (rurale) aparținind 
.județului Vrancea, care au rapor
tat organizarea unor acțiuni și mai 
ales unele cifre exagerate privind 
trecerea normelor complexului 
„Sport și sănătate", după cum 
surprinde faptul că unii dintre 
profesorii de specialitate de la Li
ceul bHoria, Cloșca și Crișan" din 
municipiul Alba Iulia realizează 
încă foarte puțin pe planul dez
voltării educației fizice a elevilqr.

„GOSPODARI-...
sportive, altele și-au construit săli 
de gimnastică (școlile generale nr. 
4 și 12 din Baia Mare, Liceul „Ion 
Minulescu" din Slatina etc.) pe 
care le îngrijesc cu toată atenția. 
Altele, în schimb, fără nici o ex
plicație, neglijează o asemenea în
datorire elementară, fac prea pu
țin pentru ca la capitolul „bună 
gospodărire a bunurilor sportive" 
să se afirme. In plină Capitală a 
apărut, de-a dreptul șocant, exem-

Prima lecție de educație fizică in trimestrul al 11-lea la Liceul 
„Gheorghe Șincai" din Capitală... Anul III B execută exerciții de 
îndemînare cu mingea de baschet. Conduce, prof. Victor Tibacu 

Foto ; Vasile BAGEAC

piui Școlii generale nr. 4 din 
sectorul 1, despre care am relatat 
anul trecut ; sala de sport, nouă, 
prezenta neglijențe supărătoare 
(murdărie, geamuri sparte etc.). 
Surprinde la fel de neplăcut că 
unele școli generale din fostele 
comune Jilava și Popești Leor- 
deni, astăzi asimilate sectorului 5 
al Bucureștiului, nu fac suficiente 
eforturi pentru a-și asigura spa
ții corespunzătoare pentru practi
carea exercițiilor fizice și sportu
lui. La fel de surprinzătoare este 
și situația in care unele unități de 
invățămint care au în vecinătatea 
lor imediată construcții sportive 
polivalente (cum este Liceul nr. 8 
din municipiul Cluj-Napoca) nu 
pot beneficia întotdeauna, și în 
condiții favorabile elevilor, de ore 
pentru activitățile de educație fi
zică. tn fine este foarte trist că 
nu peste tot a fost prompt re
glementată acțiunea de folosire a 
bazelor sportive de către elevi, 
pentru orele de educație fizică sau 
activitățile sportive de nîaSă, fapt 
care determină o anumită rămâ
nere in urmă. Consecințele sint 
ușor de imaginat ; această Stare 
de lucruri nu poate duce la îm
bunătățirea continuă și la crește
rea eficienței orelor de educație 
fizică, la succesul celorlalte acti
vități din sfera educației fizice, 
nu poate asigura cuprinderea în 
cadrul acestor activități a marii 
mase de elevi, organizarea unor e- 
ficiente acțiuni sportive în aer 
liber.

(1—2) și Minerul Suncuius (0—1). 
Punctul forte al echipei este 
apărarea. Victoria a primit ce
le mai puține goluri dintre toa
te echipele Diviziei C, numai cinci, 
dintre care unul singur pe teren 
propriu (de la CUPROM Baia 
Mare). Fotbaliștii din Cărei for
mează o echipă disciplinată ; in 
toamnă, ei n-au avut nici o eli
minare din joc. Spiritul de echipă 
este bun, ceea ce se datoreȘte și 
faptului că marea majoritate a 
jucătorilor sînt din orașul Cărei și 
din localitățile învecinate. Jucătorii 
tineri, promovați în echipă, sînt 
ajutați de coechipierii cu expe
riență. cum a fost de pildă, ca
zul debutantului Pinter.

Victoria Cărei are condiții co
respunzătoare, un teren de joc 
foarte bun, e susținută de iubitorii 
fotbalului din oraș, care vin în 
număr destul de mare la meciuri.

T. RĂBȘAN

• CURSUL DE PERFECȚIO
NARE A ARBITRILOR DIN ȚĂ
RILE SOCIALISTE. După cum 
am mai anunțat, la Budapesta s-a 
desfășurat, ne parcursul a două 
zile, cursul de perfecționare a ar
bitrilor din țările socialiste, care 
fac parte din corpul de arbitri al 
F.I.F.A. Au fost prezenti arbitri 
din Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. 
Germană, Polonia. România, Uni
unea Sovietică și Ungaria. Cavale
rii fluierului din țara noastră au 
fost reprezentați de A. Rădulescu 
și N. Lăzărescu, membri ai Cole
giului central de arbitri. C. Dinu- 
lescu, Fr. Coloși, N. Rainea, O. 
Anderco, C. Ghiță si C. Bărbules- 
cu, arbitri internaționali. In cadrul 
cursului. Andrei Rădulescu, pre
ședintele Colegiului central de ar
bitri, a prezentat referatul cu te
ma „Arbitrii din țările socialiste 
in arena fotbalistică internațio
nală".
• PREGĂTIRILE ARBITRILOR 

BUCUREȘTENI. Vineri, la ora 18. 
toti arbitrii bucureșteni din lotul

republican sint convocati in sala 
de sport din bulevardul Gh. Coșbuc 
nr. 75, unde va avea loc primul 
antrenament în ve'derea noului se
zon. Ședințele de pregătire vor 
continua in fiecare luni si vineri.

• „CUPA TRIVALE” LA MINI- 
FOȚBAL. In Sala sporturilor din 
Pitești s-a desfășurat, în organi
zarea clubului F. C. Argeș, o com
petiție de minifotbal. pe două ca
tegorii de virstă. dotată cu „Cupa 
Trivale". Iată rezultatele înregis
trate : Categoria 1983—64: F. C. 
Argeș — Chimia Rm.. Vilcea 1—0, 
Universitatea Craiova — Chimia 
Rm. Vilcea 6—0. F. C. Argeș — 
Universitatea Craiova 2—1 ; Cate
goria 1961—62 : F. C. Argeș — 
Chimia Rm. Vilcea 3—2, Universi
tatea Craiova — Chimia Rm. Vil
cea 1—1. F. C. Argeș —• Universi
tatea Crâiova 3—0. Trofeul a fost 
cucerit de F. C. Argeș, pe locurile 
următoare clasindu-se Universita
tea Craiova și Chimia Rm. Vilcea. 
(I. FEȚEANU — coresp.)

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 
9 IANUARIE 197Ț

Categoria 1: (13 rezultate) 1 
variantă 5O«/o a 50.000 lei și 4 
variante 10% a 10.000 lei ;

Categoria 2 : (12 rezultate) 18,90 
variante a 5.944 lei ;

Categoria 3: (11 rezultate) 
274,05 variante a 615 lei.

REPORT CATEGORIA I: 
3.611 Iei

Cîștigul de 50.000 lei a fost ob
ținut de Nicolae Paraschivescu 
din București.-

DUMINICĂ 16 IANUARIE 1977, PRIMA TRAGERE 
LOTO 2 A ANULUI

tragere

Reamintim participanților că se 
acordă ciștiguri pentru 2 numere 
din 4 și 3 numere din 12 extrase.

Ciștigurile minime sînt de 200 și 
100 lei.

Participînd cu cit mai multe bi
lete la prima tragere Loto 2 a 
acestui an, aveți mari șanse de 
a vă înscrie numele pe lista pri
milor mari cîștigători de autotu
risme și bani.

Procurați-vă din vreme biletele.

★
Trageț-ea Pronoexpres de astăzi 

se va transmite în direct din stu
dioul de televiziune in pauza me
ciului internațional de baschet 
Steaua — Forst Cantu din com
petiția „Cupa cupelor".

Rezultatele vor fi transmise in 
cursul serii și la radio.

DE
ÎNTREPRINDEREA
ȚARISM, HOTELURI

Șl RESTAURANTE 
BOCDREȘII

INVITĂ
EXCURSII

STAȚIUNI

Și

pentru practicarea sporturilor tie iarnă. 
DE ODIHNA 

concediilor și
Șl TRATAMENT pentru petrecerea 

refacerea sănătății.

• CONFORT SUPERIOR
• TRATAMENT SPECIALIZAT

Av a nt a j e :
• TARIFE SUBSTANȚIAL REDUSE LA CAZARE Șl MASĂ.
• 50% REDUCERE LA TRANSPORT.
• EVITAREA AGLOMERAȚIEI DIN SEZONUL CALD. 
Filialele din B-dul N. Bălcescu nr. 35 și B-dul Republicii

• SERV'CII DE CALITATE

, _ ....... ........ 4
68 vă stau zilnic la dispoziție intre orele 8,00-20,00 (sîmbătă

nr.

î 9,00-13,00).
; REȚINEȚI TELEFOANELE : 15.74.11 - 14.72.08 - 14.08.00
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PHlMIIlifA ATltlilIiJI
CUBANEZ

ALBERTO JUAMTORENA

HAVANA, 11 (Agerpres) — 
Cu prilejul unei festivități des
fășurate la Havana, atletului cu
banez Alberto Juantorena, du
blu campion olimpic, i-a fost în- 
mînat trofeul atribuit celui mai 
valoros sportiv din America La
tină, pe anul 1976. Au mai-pri
mit diferite distincții boxerul 
Teofilo Stevenson (Cuba), judo- 
istul Alejandro Casanas (Cuba), 
atleții Donald Quarry (Jamaica), 
Haseley Crawford (Trinidad), 
Daniel Bautista (Mexic) și șahis- 
tul Henrique Costa Mecking 
(Brazilia) .Laureații au fost fe
licitați de Carlos Mora, director
adjunct al agenției „Prensa La
tina".

TURNEUL DE ȘAH
DE LA
DUPĂ

BELGRAD
3 RUNDE

11 (Agerpres). — In 
a turneului interna-

BELGRAD, 
runda a treia 
țional de șah de la Belgrad, maes
trul român Victor Ciocâltea a re
mizat cu Govedarița (Iugoslavia), 
rezultat consemnat și în partidele 
Tringov—Jansa, Raicevici—Pidev-
schi. Janosevici—Vadăsz și Vukici 
—Simici. Sahovici l-a învins pe 
Nesici, iar Abramovici a cîștigat 
la Marianovici.

Lider al clasamentului este Sa
hovici (Iugoslavia) — 2 puncte, ur
mat de Tringov (Bulgaria), Simici 
și Marianovici. (ambii Iugoslavia)
— cite lf?2 puncte (1), Ciocâltea 
(România) și Pîdevski (Bulgaria)
— cite 1% puncte.

ANNELIE ERHARDT
SE RETRAGE?

Cunoscuta atletă din R.D. Ger
mană. Annelie Erhardt, deținătoa
rea recordului mondial la 100 m 
garduri (12,59) și campioană olim
pică la această probă în 1972, in
tenționează să se retragă din acti
vitatea competițională — anunță 
ziarul berlinez „JUNGE WELT“. 
Annelie Erhardt s-a accidentat in 
timpul unui concurs desfășurat a- 
nul trecut la Dresda, după care 
forma sa sportivă a fost in accen
tuată scădere. Ea . este acum în 
virstă de 26 de ani.

'W\\

J. O. DE IARNĂ 1980

PRIMELE LUCRĂRI LA LAME PLACID
Cu ocazia inaugurării unui du

blu teleschi, la Whiteface Moun
tain, Peter Berle, director al Co
misiei statului New York pentru 
protecția mediului înconjurător, 
a declarat că Olimpiadă albă din 
anul 1980 se va desfășura la Lake 
Placid, așa cum s-a stabilit, in 
ciuda unor speculații descuraja
toare. Desigur, este foarte im
portant ca oficialitățile sportive, 
comitetul de organizare să res
pecte calendarul construcțiilor 
prevăzute, pentru a nu stînjeni 
traficul turistic în această zonă, 
a adăugat P. Berle.

Lake Placid, care a mai orga
nizat Jocurile Olimpice de iarnă 
în anul 1932, este o stațiune si
tuată în nordul statului New 
York, în parcul național al Mun
ților Adirondacks. Orice con
strucție nouă în această regiune 
necesită aprobarea administra
ției parcului care, deocamdată, 
nu este de acord cu amplasarea 
la Lake Placid a - trambulinei de 
90 m. S-a propus ca această 
trambulină să fie construită la 
Basset Mountain, la circa 25 km 
de Lake Placid.

Această controversă, precum

și unele ezitări 
ale organizatori
lor i-au făcut pe 
comentatori să 
sugereze desem
narea ca gazdă 
permanentă a 
J.O. de iarnă a 
orașului austriac 
Innsbruck, care a 
înlocuit în 1976 
tot un oraș ame
rican (Denver), după 
Tirolului" adăpostise 
Olimpiadei albe și în

RETROSPECTIVE ’76

TENISUL MONDIAL
ȘI-A DESEMNAT LAUREAȚII

Perla 
întrecerile 
anul 1964.

Candidaturi pentru 1984
Din Stockholm se anunță că 

Suedia, Norvegia și Finlanda ar 
fi, in principiu, de acord să or
ganizeze împreună J.O. de iarnă 
din anul 1984. Suedia ar urma 
să asigure întrecerile de hochei 
pe gheață, patinaj artistic, schi 
alpin (la Aare) ți bob (la Ham- 
marstrand); Norvegia ar putea 
găzdui probele de patinaj viteză 
(la Oslo) și biatlon ; iar Finlanda 
— pe cele de schi fond (la Lah
ti), sărituri de la trambulină și 
combinată nordică.

CLASAMENTUL 
„PRIMILOR 15”

• Ilie Nfistasc din nou pe podium • La între
cerc cu computerul... • Connors - o „mașina’
de victorii • 366 zile intr-nn singur clasament(78,94)

(66,66)
(60,41)
(57,69)
(52,17)
(50,00)
(46,66)
(45,83)
(45,83)

7 (41,66)

(6) 30- 8
28- 14
29- 19 
15-11 
12-11 
11-11 
14-16 
11-13
11- 13
5-

12- 18 (40,00)

(4)
(3)

Connors 
Borg (2) 
Năstase 
Orantes 
Ashe (1)
Tanner (8) 
Fibak 
Panatta (9) 
Solomon 
Rosewall 
Dibbs
Ramirez (7) 13-22 (37,14) 
Vilas (5) 8-20 (28,57)
Smith 5-14 (26,31)
Kodes 1- 8 (11,11)

cifrăPrima
reprezintă locul

(in parante- 
0 cu pat 
scorul

za) . _
în 1975, a doua este 
general în sezonul trecut, iar 
a treia-— procentajul.

In era calculului electronic, poate 
părea demodat să incerci a sinte
tiza, in cifre, un sezon de compe
tiții care durează nu mai puțin de 
366 zile. Un an intreg de tenis aș
teaptă, la fiecare cădere de corti
nă, să fie ordonat, clasificat, tre
cut in rubrici. Nenumărate turnee, 
meciuri și exhibiții, uriașă. activi
tate non-stop, se oferă statisticia- 
nului, punindu-1 in fața unor ade
vărate șarade aparent de nerezol- 
vat.

Cui acordăm dreptul de a urca 
pe primele locuri ale acestui cla-

ACTUALITATEA SPORTURILOR DE IARNĂ

BOBERII ÎNAINTEA NOILOR STARTURI
boberilor români 
în mod deosebit

Comportarea 
ne interesează 
în acest sezon pentru că, după 
cum se știe, în februarie (19—27) 
Sinaia va găzdui, pe noua sa 
pîrtie, campionatele europene de

și de compoziția nouă, atletică, 
a echipajelor românești (de două 
și patru persoane), așteptăm mai 
mult de la boberii români, aș
teptăm într-un fel o revanșă du
pă relativul insucces de la Inns-

Pe pîrtia de la Oberhof, boberii 
' mai mult timp

seniori. E greu de presupus ca, 
la ei acasă, și în ciuda unei ri
valități sportive de cea mai înal
tă clasă, boberii români să nu 
aibă satisfacțiile așteptate. Ex
periența altor sporturi a demon- . 
strat că „avantajul terenului pro
priu", al galeriei, al ambianței 
create în jurul unei mari între
ceri, operează de cele mai multe 
ori, sub raportul performanței, 
în favoarea reprezentanților țării 
gazdă. Iată de ce, ținînd seama

AZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST"

PARTIDELE DE VÎRF

ALE CAMPIONATULUI DE HOCHEI
în pofida faptului că lupta 

pentru titlul de campioană a 
țării la hochei pe gheață este 
ca și încheiată, confruntarea de 
vîrf în această competiție, în 

z care se vor afla față în față 
majoritatea componenților echi
pei reprezentative, rămîne aceea 
dintre formațiile bucureștene 
Steaua • și Dinamo. Dintotdeauna 
și indiferent de situația din 
clasament, meciurile de hochei 
Steaua — Dinamo au stîrnit in
teres, furnizînd partide de va
loare, cu multe și neașteptate 
răsturnări de scor.

Avem convingerea că și azi 
(ora 18.30) patinoarul „23 Au
gust" va fi gazda unui joc spec
taculos, care va întruni sufragi
ile publicului și ne va permite

să facem o evaluare a forțelor 
de care dispune lotul reprezen
tativ, în vederea apropiatelor 
întilniri internaționale. In fond, 
dat fiind tocmai faptul că am
bele echipe nu sînt așa de „pre
sate" de nevoia de puncte, este 
de așteptat să se joace „curat", 
rapid, cu un pronunțat carac
ter ofensiv.

Programul de azi, ORA 16: 
S.C. Miercurea Ciuc — Dunărea 
Galați (arbitri C. Sgîncă și A. 
Biro), ORA 18,30 : Steaua — Di
namo (arbitri Gh. Mureșan și 
Tasnadi).

CLASAMENT
0
3
5
7

1. Steaua 8 8
2. S.C. M. Ciuc 8 4
3. Dinamo Buc. 8 2
4. Dunărea Gl. 8 1

O
1
1
0

83—15
37—43
30—38
19—73

G.

16
9
5
2

• Vilas și Ramirez termină in pluton • Cine va Ii
campionul de miinc ?

REZULTATE SCONTATE IN EȘALONUL SECUND

din R.D. Germană au început de 
antrenamentele

bruck. S-au luat măsuri (la 
F.R.S.B.) din vreme, asigurîndu- 
se stagii de pregătire fizică pe 
uscat, cu probe și norme de con
trol foarte exigente, au fost se
lecționați noi împingători, dotați 
fizic excepțional, au fost asigu
rate suficiente coborîri pe gheață, 
pe pîrtii din străinătate (în R.D. 
Germană, Austria. R.F. Germa
nia), conducerea metodică a pro
cesului de instruire a fost întă
rită cu sprijinul unui nou antre
nor federal, prof, loan Matei, în 
sfîrșit există preocupări con
structive pentru dotarea cores
punzătoare cu materiale și echi
pament. Calendarul competitions! 
prealabil, chiar dacă nu este prea 
bogat, oricum este suficient pen
tru crearea tonusului favorabil 
de concurs, pentru „intrarea în 
mină" cum se spune. E drept că 
un mare rol revine piloților și 
din acest punct de vedere Pa- 
naitescu, Secui, Chițu și alți pi- 
loți îndrumați de loan Panțuru 
au o șansă deosebită de afirma
re. Este important de reținut că, 
întocmai altor echipaje străine, 
și împingătorii români au fost 
testați ca piloți. Și cum echipa
jele n-au fost încă definitivate, 
ne putem aștepta la formule noi, 
inedite, stabilite de antrenori pe 
măsura rodajului pe pîrtii.

Favoriți sau adversari princi
pali sînt echipajele din R.D. Ger
mană, conduse de piloții Mein- 
hard Nehmer (dublu campion 
olimpic) și Schohnan, deși sînt 
posibile și alte formule, pentru 
că toți componenții echipajelor 
își încearcă șansele ca piloți și 
se pare că și Bernhard Germes- 
hausen și Lehmann „au stofă". 
Elveția — cu frații Erich și Peter 
Schărer și Fritz Liidi la fisele, 
R.F. Germania (unde celebrul pi
lot Wolfgang Zimmerer a devenit

(prin 
de a 
al se- 

s-au

MIERCUREA CIUC, 11 
telefon). Partidele celei 
IV-a etape din turul III 
riei secunde — Divizia A 
încheiat cu rezultate scontate,
oferind spectatorilor dispute în 
general echilibrate și frumoase.

UNIREA SF. GHEORGHE — 
AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA 
7—3 (3—1, 2—0, 2—2). Victorie 
obținută pe merit de echipa din 
Sf. Gheorghe, mai bună în pri
mele două reprize.

AVÎNTUL GHEORGHIENI, — 
TÎRNAVA ODORHEI 6—4 (2—2, 
0—2, 4—0). Partidă interesantă, 
cu o evoluție palpitantă a sco
rului. Pînă cu 2 minute înainte 
de final; conducea echipa din 
Odorhei (4—3). In min. 58, ju
cătorii din Gheorghieni au obți
nut egălarea, pentru ca, apoi, 
cu un finiș puternic, ei să în
scrie două goluri și să realizeze

STUDEN- 
1 M.
5-1). 

tțnăra 
M. Ciuc 
în fața 
experi-

o victorie nesperată. Au marcat : 
Gyorgypal 2, Tamas, Laszlo, 
Gălbează, Andrei — Avîntul, 
Peter, Ban, Tarcsi, Vass — Tîr- 
nava.

A.S.E. SPORTUL
ȚESC — LICEUL NR. 
CIUC 10—4 (2—1, 3—2,
Timp de două reprize, 
formație a elevilor din 
a luptat cu mult elan 
mai valoroasei și mai 
mentatei echipe bucureștene, 
care în ultima parte s-a impus 
net, cîștigînd pe merit, dar la o 
diferență parcă prea severă. Au 
înscris : Ungureanu 3, Boldescu 
2, Păduraru, Steiberg, Vlad, FI. 
Sgîncă, Constantinescu — A.S.E., 
Toke 2, Baka, Simon — Liceul. 
Miercuri au Ioc ultimele jocuri 
ale acestui tur al seriei secunde 
din Divizia A. (V. PAȘCANU — 
coresp.)

CICLISM © După două etape, 
în turul Venezuelei conduce co
lumbianul Jose Jimenez, urmat la 
1:39 de italianul Alfonso Dalpian 
• După 91 ore, în Cursa de 6 zile 
de la Bremen conduc Sercu — 
Bugdahl urmați de Pefgen — 
Fritz și Clarck — Allan.

FOTBAL • La Hamburg, in fi
nala „Supercupei R.F.G." : Borus
sia Monchengladbach — Hambur
ger S.V. 3—2 (2—1). • Cu prilejul 
tragerii la sorți a sferturilor de 
finală in cupele europene la fot
bal, care a avut loc ieri la Ziirich, 
președintele U.E.F.A., dr. Artemio 
Franchi, a înmînat „Cupa inter
continentală" delegatului clubului 
Bayern Miinchen.

HOCHEI • Selecționata clubu
rilor din U.R.S.S. a evoluat la 

■Quebec în compania unei repre-

antrenorul lotului) — cu Ștefan 
Gaisreiter, Mangold și Heibl, 
Austria — cu frații Werner, Wal
ter și Dieter Delle Karth și Fritz 
Sperling, iar Italia — cu Alvera 
și De Zordo au fost din totdeau
na și vor rămîne și în acest an 
in elita din care se vor alege 
medaliații. Posibil candidat este 
și suedezul Karl Erik Eriksson. 
Deși prezenți, atît la campiona
tele mondiale, cit și la cele euro
pene (printr-o prevedere regula
mentară specială), nu sînt aș
teptate surprize de proporții de 
la atît de tumultuoșii boberi 
americani (Morgan, Hollroch) sau 
canadieni (Nelson, Frank). Avem, 
deci, speranțe pentru boberii 
noștri... și, ca de obicei, emoții 
care preced concursurile pro- 
priu-zise.

Mihai BARA

sament mondial de tenis, pe 1976 ? 
Pentru „podium” răspunsul este 
relativ ușor de dat, așa cum se 
vede și din opțiunile de pînă 
acum ale specialiștilor. Americanul 
Jimmy Connors, suedezul Bjorn 
Borg și românul Ilie Năstase — 
aproape invariabil în această or
dine — au fost cele mai bune „ra
chete" ale anului încheiat. Pentru 
următoarele trepte ale acestei 
scări valorice, părerile sînt însă 
foarte împărțite. Firește, sînt mai 
multe căi de urmat pentru elu
cidarea .problemei. Unii o aleg pe 
cea mai simplă, alcătuind un cla
sament pe criterii „afective”. Adi
că. mai bine spus, după impresia 
făcută de fiecare jucător, de-a lun
gul sezonului. Poate că nu e me
toda cea mai rea. O alta — odi
nioară de - rigoare — lua drept cri
teriu cele 4 mari turnee clasice 
(Melbourne. Wimbledon, Roland 
Garros, Forest Hills), ignorind mai 
mult sau mai puțin celelalte. Dar 
iată că în calendarul tenisului au 
apărut acum alte probe de rezo
nantă și a nu ține cont de „Mas
ters", finalele W.C.T., turneele de 
la Roma, Boston, Toronto, sau in- 

z doorurile de la Philadelphia
Wembley, ar însemna să 
treaba pe jumătate.

Există o tentativă oficială de, a 
alcătui clasamentul mondial pe 
baza tuturor rezultatelor dintr-un 
sezon. Este acel Mare Premiu 
F.I.L.T., ajuns la a șaptea ediție. 
Tentativă neconcludentă, totuși. 
Atîta timp cit clasificarea se face 
prin simplă adițiune de puncte, 
ceea ce avantajează pe jucătorul 
cel mai rezistent, care participă la 
mai multe concursuri. Dovadă evi
dentă, actualul laureat al Marelui 
Premiu, mexicanul Raul Ramirez, 
care n-a cîștigat nici un- turneu 
important. Și este totuși primul !

Clasamentul care inspiră cel mai 
mult respect este acela, nou ex
perimentat; al calculului prin com
puter. Asociația jucătorilor de te
nis (A.T.P.) — organism interna
tional care activează paralel cu 
F.I.L.T. — a programat, la sediul 
său din New York, un computer 
pentru clasificarea celor 289 de 
tenismani pe care-i are în evi
dență. Deci, practic, întreaga eli
tă a „sportului alb”. împotriva 
unui asemenea clasament n-ar tre
bui să existe obiecții. Ele își au, 
totuși, locul. Anume, considerăm 
tocmai că este prea extins 
de competitori, ceea ce face 
unele rezultate — de pildă, 
dintre nr. 1 și nr, 200 al clasa
mentului — să nu poarte miza o- 
bișnuită, influențînd în mod nejus
tificat coeficientele.

Așadar, pare necesară o „corec
ție" adusă sistemului de compu-

Prieteni și rivali, 
Ilie Năstase și Jim
my Connors 
intilnit, in 
trecut, de 
ori in fața fileului. 
Scor general : 5—1 
pentru Năstase (o 
finală răminind 
neincheiată). Foto :

Dragoș NEAGU

s-au 
anul 

șapte

terizare. Ne-am gindit s-o facem 
pe loc, cu forțe proprii. Am luat 
în evidență numai rezultatele din
tre „ași”, întîlnirile directe ale 
celor mai buni jucători. Un „tur
neu" permanent, început la 1 ia
nuarie 1976 în Australia și în
cheiat la 20 decembrie, cind a 
sunat gongul final, cu indoor-ul de 
la Las Vegas. Rezultatul acestei 
gigantice confruntări, „fiecare I cu 
fiecare”, este sintetizat în clasa
mentul nostru. Fără 
pretenția unei absolute rigurozi
tăți, acest clasament are calitatea 
de a fi cu totul original, neținînd 
cont de predecesori.

a avea

loc 2 la Wimbledon,' dar mai ales 
victoria din „Cupa Challenge” (fi
nală cu Ashe), desfășurată la pri
ma sa ediție în Hawaii și conți- 
nuînd acum la Las Vegas. Ilie 
Năstase rămîne ferm pe „podiu
mul" așilor. întrecut de Borg, el 
păstrează încă față de suedez un 
lejer avans 
culat de la 
13—11. Un 
va continua 
acestui an.

Sînt și cîteva surprize, oferite de 
sistemul nostru de clasificare. Ast
fel, doi tenismani creditați cu 
forță deosebită — Ramirez și Vi-

în scorul total, cal- 
primele lor întâlniri t 

duel spectaculos, care 
desigur și în zilele

Și facem

lotul 
ca 
cel

4.

CLASAMENTE... CLASAMENTE...
A.T.P. : 1 Connor» 2. Borg 3. Năstase 4. Orantes 5. Ramirez ă. Vilas 7 

Panatta 8. Solomon 9. Dibbs 10. Tanner 11. Gottfried 12. Ashe 13. Rosewall 
14. Fibak.

..DAILY TELEGRAPH" (Lance T ingay) : 1. s. ...
Nastase 5. Vilas 6. Dibbs 7. Solomon 8. Orantes ă. Ramirez 10. Tanner.

„WORLD
5. Ramirez

1. Connors 2. Borg 3. Panatta 4.

HUNT Șl LAUDA
Al ARGENTINEI-

(Ager-BUENOS AIRES, 
pres). Peste 50 000 de specta
tori au urmărit, la Buenos Aires, 
întrecerea pentru „Marele Pre
miu al Argentinei", prima pro
bă a campionatului mondial de 
automobilism, rezervat piloților 
de formula I. Victoria a revenit 
Iui Jody Schecktcr care, la vo
lanul unei mașini „Wolf-Ford", 
a parcurs 316,314 km în 1 h 
40:11,19 cu o medie orară de 
189,435 km. L-au urmat brazi
lianul Carlos Pace („Brabham") 
și argentinianul Carlos Reute- 
man („Ferrari"). Doi dintre prin
cipalii favoriți ai cursei, engle
zul James Hunt („McLaren"), 
deținătorul titlului mondial, și 
austriacul Niki Lauda („Ferrari") 
au abandonat după 31 și, res
pectiv, 20 de ture. Campionul 
mondial Hunt a ieșit de pe tra
seu, izbind mașina de un para
pet.

Următoarea probă a campio-

al 
în

natului, „Marele Premiu 
Braziliei", se va desfășura 
ziua de 23 ianuarie pe circuitul 
de la Interlagos. In continuare, 
programul prevede probele ur
mătoare : 5 martie — M.P.
a'l Africii de Sud (Kya- 
lami) ; 3 aprilie — M.P. al 
S.U.A. (Long Beach) ; 17 aprilie 
— M.P. al Japoniei (Fuji Yama); 
3 mai — M.P. al Spaniei (Jara- 
ma) ; 22 mai — M.P. al Monaco 
(Monte Carlo) ; 5 iunie — M.P. 
al Belgiei (Zolder) ; 19 iunie — 
M.P. al Suediei (Anderstorp) ;
3 iunie — M.P. al Franței (Di
jon)) ; 16 iulie — M.P. al An
gliei (Silverstone) ; 31 iulie — 
M.P. al R.F.G. (Hockenheim) ; 
14 august — M.P. al Austriei 
(Zeltweg) ; 28 august — M.P. al 
Olandei (Zandvort) ; 4 septem
brie M.P. al Italiei (Monza) ; 2 
octombrie — M.P. al S.U.A. 
(Watkins Glen); 9 octombrie — 
M.P. al Canadei (Mosport).

TENNIS” (Steve Flrnk) : 1. Connors 2. Borg 3. Năstase 4. Vilas 
6. Orantes 7. Dibbs 8. Solomon 9. Panatta 10. Tanner.

FRESSE (Christian Collin) : 1, Borg 2. Connors 3. Năstase 4. 
Ramirez 6. Vilas 7. Orantes 8. Dibbs 9. Tanner 10. Fibak 11.

Bratislava (Jozef Jedlovsky) : 1. Borg 2. Connors 3. Orantes 4.
Ramirez 6. Ashe 7. Vilas 8. Fibak 9. Tanner 10. Panatta.

FRANCE
Panatta 5.
Solomon.

„START"
Năstase 5.

..SPORTING" Zurich (Beat Rauch) : 1. Connors 2. Borg 3. Năstase 4 
Orantes 5. Ramirez 6. Vilas 7. Panatta 8. Fibak.

„TENNIS" New York : 1. Connors 2. Borg 3. Năstase 4. Vilas.

„ILTȘNNIS ITALIANO" (Rino Tommasi) : 1. Connors 2. Năstase 3. Borg
4. Orantes 5, Vilas 6. Ashe 7, Dibbs 8. Panatta 9. Ramirez 10. Solomon,

„L-EQUIPE" (Judith Elian): 1. Connors 2. Borg 3. Năstase 4. Panatta 5.
Vilas o. Ramirez 7. Dibbs 8. Orantes 9. Solomon 10 Tanner.

„INFORMAȚIA BUCUREȘTIULUI" (Ion Țiriac) : 1. Connors 2. Borg 3. Nfis-
tase 4. Vilas 5. Panatta 6. Orantes 7. Ramirez.tase 4. Vilas 5. Panatta 6. Orantes 7.

De subliniat că, poate pentru 
prima oară în ultimii ani, Wim
bledon-ul n-a contat ca argument 
primordial, nici în celelalte clasa
mente mondiale. Datorită tocmai 
scorului dezastruos (4—0) cu care 
Jimmy Connors l-a dominat, în ce
lelalte întilniri, pe ciștigătorul ul
timei ediții a turneului londonez 
îndeobște asimilat cu un campio
nat al lumii tenisului. Și cu toate 
că Bjorn Borg mai are, la activ și 
titlul „indoor" W.C.T., obținut la 
Dallas. Ansamblul de rezultate a 
cîntărit mai mult în aprecierile 
majorității.

Intr-adevăr, palmaresul încă tî- 
nărului supercampion din Illinois 
(25 ani la 2 septembrie) este im
presionant. Connors are scor po
zitiv la toți adversarii, cu o sin
gură excepție : Ilie Năstase. între 
ei, rezultatul în acest sezon este, 
de fapt, 5*A—1*/2 pentru Năstase, 
cei doi amici și rivali împărțind 
victoria în turneul de la Nottin
gham, unde finala s-a întrerupt 
(2—6, 6—4, 1—1), la încheierea zi
lei de joc și n-a mai fost reluatăș 
Desigur, un procentaj generai 
demn de admirație are și campio
nul nostru. El n-a pierdut decît 

confruntări directe, cele cu 
(6—7) și Fibak (1—3). ----
campionul Poloniei, 
revelație ■ a acestui 

în palmaresul lui 
contează desigur și

două 
Borg 
mul, 
certa 
zon. 
tase

Ulti- 
fiind 

se-
Năs-

las — rămîn în urmă, în această 
cursă a marilor campioni. Iar 
Arthur Ashe, aparent în declin, 
este încă redutabil, puțind să 
ocupe unul din locurile fruntașe.

în afara „celor 15“ au rămas cî
teva nume «de rezonanță. In spe
cial. australiene. Rod Laver, in vi
zibilă scădere (0—7 cu Borg ; 0—4 
cu Năstase), n-a mal putut fi luat 
în considerare, la fel Newcombe și 
Alexander. Fără acces la. marile 
performanțe au fost și TtnttOkker. 
Zeliko Franulovici, Tom Gorman. 
Cliff Richey. Toți aceștia par a-si 
pregăti o onorabilă ieșwe- din sce
nă. In schimb, mai apropiați eșa
lonului fruntaș au fost Brian Gott
fried, Dick Stockion, Vitas Geru- 
laitis. Ultimul (la 22 de ani) este, 
probabil, șeful de coloană al noii 
generații de tenismani, alături de 
un alt tinăr american, Billy Mar
tin, apoi paraguayanul Victor 
Pecci, maghiarul Balăzs Taroczy.

Ca notă generală, însă, fruntașii 
de azi nu par a fi prea serios 
amenințați în viitorul apropiat. 
Ceea ce face foarte posibil ca 
același „trio" de campioni să șe 
regăsească încă o dată pe podiu
mul de premiere, la finele sezonu
lui următor. Acela care a și în-"- 
put, pe diferite meridiane ale glo
bului, punînd în mișcare rachete, 
speranțe și pasiuni.

ANNEMABIE PLOUI
A CIȘIIGAT „C8B0RIREA

DE IA GARMISCtt

Iată mașina „McLaren”, aparținind lui James Hunt, după ce a pă
răsit traseul, izbindu-se de un parapet Telefoto : A.P.—AGERPRES

zentative locale. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 6—1 (3—1, 2—0, 
1—0) în favoarea hocheiștilor ca
nadieni.

feminin, întrecînd pe Margit Schu
mann, campioană olimpică și mon
dială. In concursul masculin, vic
toria a revenit Iui Hans Rinn.

PARIENKIRCHEN
Ieri, pe pista de la Garmisch 

Partenkirchen (R.F.G.), s-a desfă
șurat o nouă probă de coborîre 
în cadrul „Cupei Mondiale" la schi 
feminin. Confirmind forma ex
celentă pe care o deține de la în
ceputul sezonului, campioana aus
triacă Annemarie I’roell și-a înscris 
o nouă victorie în palmares, ter- 
minînd pe primul loc, cu timpul 
de 1:51,00. Pe următoarele două 
locuri s-au clasat elvețiencele Ber
nadette Zurbringen — 1:51,11 și
Marie-Theres Nadig — 1:51,27. Mai 
mult timp, tabela concursului o 
arătase pe primul loc pe schioara 
vest-germană Evî Mittermaier, 
cronometrată în 1:51,29. Ea s-a cla
sat a 5-a, fiind întrecută și de 
compatrioata sa Irene Epple — 
1:51,28. A 6-a a fost Brigitte 
Totschnig (Austria) — 1:51,45, iar

Radu VOIA

a 7-a, Hanni Wenzel (Licchten- 
stein) — 1:52,45.

In urma acestei victorii, Anne
marie Proell și-a consolidat poziția 
fruntașă în clasamentul general al 
competiției, conducînd cu 142 
puncte. Urmează Brigitte Totschnig 
— 110 p, Lise-Marie Morerod — 
95 p, Hanni Wenzel — 81 p. z

PATINAJ • Suedezul Oloph 
Granath a terminat învingător în 
concursul de la Oslo, cîștigînd pro-
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SCHI
km din
Kavgolovo a revenit lui Serghei

• Cursa masculină de 
cadrul concursului de

30 
la

proba masculină de coborîre a fost 
cîștigată de austriacul Harți Wei- 
rather, urmat de elvețienii C. Cat- 
honen și J. L. Fournier. • Slalo
mul special de la Berchtesgaden a 
revenit suedezului Ingemar Sten- 
mark, urmat de Klaus Heidegger 
(Austria), care trece — surprinză-

marele maestru sovietic Oleg Ro- 
manișin, cu 7% p.

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
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bele de 500 m — 39,52 și 1 000 m 
— 1:20,09. • în campionatul so
vietic de patinaj artistic, la Vil
nius : 1. Vladimir Kovalev, 2. Iuri 
Ovcinikov, 3. Serghei Volkov.

SANIUȚE • La Oberwiesenthal, 
in cadrul campionatelor R.D. Ger
mane. s-a înregistrat o mare sur- 
.priză. Junioara Roswitha Stenzel 
(17 ani) a cucerit titlul individual

Saveliev, în 1 h 31:17,30. iar la 
10 km feminin prima s-a clasat 
Galina Kulakova (U.R.S.S.) —
33:09,51. Combinata nordică s-a în- , 
cheiat cu victoria lui Nikolâi No- 
govițin (U.R.S.S.) — 428 p. La bia
tlon, ștafeta 4X7,5 km a fost cîști- 
gată de prima formație a U.R.S.S. 
(Elizarov. Biakov, Kruglov, Tiho
nov) 2 h 12:59. • în Cu
pa Europei, la Morzine-Avoriaz,

tor — pe primul loc în clasamen
tul Cupei Mondiale.

ȘAH • în runda a doua a tur
neului de la Hastings (Anglia) 
s-au' înregistrat rezultatele : Smis- 
lov — Farago 1—0 ; Kagan — Ro- 
manișin 0—1 ; Vukevici — Tar- 
jan, Adorj an — Kaplan, Zwaig — 
Rumens, Whitley — Webb remize, 
în clasament, continuă să conducă

TENIS • Un nou turneu în cir
cuitul australian, a început la 
Adelaida : Alexander — Thompson 
6—3, 6—4 ; Edmondson — Feavtr 
6—1, 6—2 ; Stockton — Elter 6—4, 
6—4 ; Dibley — Drewett 6—4, 
6—1. © Finala turneului de la 
Abidjan (Coasta de Fildeș) : Kary 
— Franulovici 1—6, 6—2. 6—3. In- 
semifinale .- Kary — Dominguez 
6—3, 6—4 ; Franulovici — Jauffret 
6—1, 6—2. • Au fost desemnați 
capii de serie pentru turneul WCT 
de la Philadelphia, de săntămîna 
viitoare : Connors, Borg, Năstase, 
Orantes, Panatta, Solomon, Dibbs, 
Gottfried, Ashe, Rosewall.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Sosnowiec (Polonia) a revenit 
formației locale Plomien, care in 
meci decisiv a învins pe Akademik 
Sofia cu 3—0 (3, 6, 10). Pentru lo
cul 3 : Slavia Praga — TSK Ber
lin 3—2 (4, 8, —7. —14, 10).


