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ROMÂNIA - TUNISIA 29-11
Astăzi echipa noastră joacă cu Belgia

TARNOW, 12 (prin telefon). 
Peste 2 000 de spectatori au luat 
loc miercuri în tribunele sălii de 
sport a Liceului de chimie pen
tru a urmări partidele etapei a 
3-a, din grupa B a celei de a 
VII-a ediții a C.M. universitar 
de handbal.

Avînd chiar în prima etapă 
programată ziua de pauză, re
prezentativa studențească a 
României a susținut miercuri 
al doilea joc. La capătul unei 
întîlniri care a fost în perma
nență la discreția formației 
noastre, România a întrecut 
Tunisia cu 29—11 (15—3). Știind 
că replica adversarului va fi 
modestă, cei doi antrenori — 
Nicolae Nedef și Eugen Trofin- 
au rulat în acest meci tot lotul 
înscris pe foaie și au cerut ju
cătorilor multă mișcare în apă
rare. Sistemul defensiv a func
ționat ireproșabil, în prima re
priză echipa noastră primind 
doar două goluri din acțiune și 
unul din aruncare de la 7 m. 
Atacul a fost și el în vervă (în 
timp ce Polonia a învins Tuni
sia la 10 goluri diferență, echipa 
noastră a repurtat succesul la 
18 puncte avans), Mironiuc, 
Drăgăniță și — parțial — Folcker 
dovedind eficiență sporită.

O altă parte pozitivă, eviden
țiată de primele două partide 
(cu Japonia și Tunisia) este a- 
ceea că Radu Voina se dovedeș
te un inteligent coordonator de 
joc, adăugind la aceasta și efi
ciență.

Meciurile din, preliminariile 
grupei B formează o adevărată

„cursă contracronometrului" în
tre echipele României ,și Polo
niei. în întîlnirile cu celelalte 
formații ele se pregătesc de fapt 
pentru derbyul de vineri. Me
ciul dintre ele va hotărî cine 
va lupta pentru titlul mondial, 
alături de selecționata Uniunii 
Sovietice, virtuală cîștigătoare a 
seriei A. Pînă atunci, atît echi
pa României cît și cea a Polo
niei încearcă formule, dar au 
și grijă să nu... dezvăluie prea 
multe. Oricum, forțele se dove
desc sensibil apropiate — rezul
tatele de pînă acum o confirmă
— și derbyul va fi într-adevăr 
o partidă de mare tensiune.

Iată acum marcatorii din me
ciul România — Tunisia : Miro
niuc 10, Drăgăniță 6, Tase 5, 
Folcker 4, Stockl 2, Voina 1 și 
Ștef 1 — pentru România, Cheb- 
choub 5, Hafsi 2, Landdsi 2, 
Glenza 1 și Chargui 1 — pentru 
Tunisia.

Au arbitrat: Mihail Lipov și 
Rafik Sarsojan (U.R.S.S.).

în continuarea programului 
grupei B, care se dispută la 
Tarnow, joi (n.r. astăzi) echipa 
României întîlnește Belgia, iar 
Japonia joacă cu Tunisia. Echi
pa Poloniei are zi de pauză. 
Vineri are loc partida România
— Polonia.

în cealaltă grupă (A — la 
Byalistock) sînt programate me
ciurile Bulgaria —. Algeria și 
U.R.S.S. — Iugoslavia. în aceas
tă grupă arbitrează și cuplul 
nostru Marin Marin — Ștefan 
Șerban.

Horia ALEXANDRESCU
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CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU DEZVOLTAREA
(/Sportul ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA ?

Q ASTĂZI, CONSTATĂRI Șl ORIENTĂRI 
_PENTRU UNITĂȚILE DE iNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR

Continuînd investigațiile in legătură cu aplicarea Pro
gramului de dezvoltare a mișcării sportive, aprobat de partid, 
privind educația fizică in rindul tineretului, ne vom referi 
astăzi la unele aspecte din mediul universitar. Pe această 
temă am efectuat o anchetă printre șefi ai 
educație fizică și sport din citeva institute 
superior bucureștene. La intrebările noastre :

catedrelor de 
de învățămint

1. CUM REALIZAȚI SARCINILE EDUCAȚIEI FIZICE A STUDENȚILOR 
DIN INSTITUTUL DV. ?

2. PRIN CE MIJLOACE CREDEȚI CA SE POATE ÎMBUNĂTĂȚI 
ACEASTĂ ACTIVITATE ?

3. CE MĂSURI SE IMPUN PENTRU ADAPTAREA CONȚINUTULUI 
LECȚIILOR Șl ORELOR DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE LA SPECIFICUL VI
ITOARELOR PROFESII ALE STUDENȚILOR ?

Ne-au răspuns conferențiarii universitari Octavian Bănățan (I.M.F.), Ion Opri- 
șescu (Institutul Politehnic), Nicolae Pădureanu (Institutul de Arhitectură), Victor lo- 
nescu (Universitatea), Mihai Tătărăscu (Institutul Agronomic) și lector univ, Mircea 
Tătaru (A.S.E.).

LOTUL NAȚIONAL 
DE BOX

ÎN VEDEREA ÎNTÎLNIRII 
CU R. F. GERMANIA
Pugiliștii ce urmează să forme

ze echipa țării și-au început pre
gătirile în vederea meciului pe 
care-1 vor susține la 17 martie la 
Hanovra cu reprezentativa R.F. 
Germania. Din lot fac parte frații 
Calistrat și Simion Cuțov, Ibrahim 
Faredin, Marian Lazăr, Alexandru 
Turei, Vasile Didea, Ștefan Florea 
și Mircea Simon. De asemenea, 
au fost cooptați tineri ca Nicolae 
Stoenescu, 
Neagu, Nicolae Șeitan, 
Cipere, Ion Vladimir, 
Chiracu, Valentin 
alții.

Mihai Donciu, Nicolae 
Dumitru 

Constantin 
Vrînceanu și

DUMINICĂ,
PRIMUL 

ATLETIC AL ANULUI
CONCURS

SISTEMUL ESTE BUN, DAR
OCTAVIAN BANAȚAN : 1. „La 

anii I și II, care au in programul 
săptămînal o lecție de educație 
fizică, sarcinile se pot realiza atit 
în cadrul acesteia, cit și în afara 
ei. în acest sens, trebuie subli
niat faptul că sistemul unic de 
apreciere a gradului de pregătire 
a studenților, sistem elaborat de

NU
M.E.I.,

SE PREA APLICA...

VICTORIE LA LIMITA ÎN „SFERTURILE» CUPEI CUPELOR LA BASCHET

STEAUA-FORST BIRRA CANTU 88-85
Echipa Steaua a debutat cu 

succes în sferturile de finală 
ale Cupei cupelor, învingînd, 
ieri seară, în sala Floreasca, pe 
Forst Bina Cantu, una din for
mațiile celebre in baschetul

european, în rîndul căreia au 
evoluat trei din jucătorii re
prezentativei Italiei, clasată pe 
locul 5 la J.O. de la Montreal 
(Marzorati — declarat în 1976 cel 
mai bun jucător din Europa, 

Recalcati și Della 
Fiori), precum și 
americanii Lien- 
hard și Wingo.

Echipa antre
nată de M. Nedef 
și AI. Fodor își 
datorează victoria 
bunei evoluții a- 
vută pînă în min. 
23 (scor 59—40 !) 
și în final, cînd 
a avut uesurse 
fizice și psihice

38) pentru Steaua, care în prima 
repriză a practicat jocul potrivit 
împotriva unor adversari supe
riori ca talie : apărare agresi
vă, ritm rapid al acțiunilor o- 
fensive, circulație permanentă a 
jucătorilor și mingii. La scorul 
de 59—40, însă, în mod surprin
zător, steliștii au stopat ritmul 
în atac, iar în apărare nu 
găsit antidot să-l anihileze 
Becalcati care a înscris de 
semidistanță numai puțin de 
de puncte. Cînd mai erau 
de secunde pînă la fluierul
nai, la scorul de 85—85, Cernat 
(cel mai bun echipier de la 
Steaua urmat de Oczelak și Du
mitru) a ^ecis >. ~ .....

Scorul- « fost realizat 
să obțină avan- Cernat 32, Oczelak

au 
pe 
la
22
35 
fi-

taj la limită, 
după ce tabela e- 
lectronică indica
se de patru ori 
scor egal. Scor 
final 88—85 (50—

Ta rău 9, Zdrenghea
Cimpeanu 4, Dumitru 2 (a mai 
jucat Molnar) pentru Steaua, 
respectiv Recalcati 24, Lienhard 
20, Wingo 12, Marzorati 13, Me- 
neghel 5, Della Fiori 11.

D. STANCULESCU

se dovedește de mare utili
tate (deși i se mai pot aduce unele 
îmbunătățiri). La anii mari, unde 
activitatea este facultativă, siste
mul este bun, dar nu se prea apli
că... O statistică arată că in anul 
universitar 1974—1975
SUVA (Sistemul unic de ................
a aptitudinilor fizice și sportive) 
au fost date doar în 6
31 de institute, iar in anul 1975— 
1976 numai in • institutul nostru ! 
Explicația acestui minus în edu
cația fizică a studenților din anii 
mari stă atit in lipsa de fermi
tate și in neurmărirea aplicării ho- 
tăririi luate de M.E.I. in acest 
sens, cit și in delăsarea manifes
tată de unele catedre de speciali
tate (aceasta și datorită faptului 
că orele respective nu sînt nor
mate, deși incarcă foarte mult ac
tivitatea cadrelor didactice). In 
ceea ce ne privește, strădaniile 
noastre de a ridica la un nivel 
cit mai înalt educația fizică a stu
denților mediciniști se izbesc de 
lipsa bazelor sportive proprii, fapt 
pentru care sintem nevoiți sâ lu
crăm pc circa 32 de baze închi
riate cu mari eforturi. Cred că 
sintem singurul institut de invă- 
țămint superioi’ din țară care nu 
dispunem de o bază sportivă pro
prie. Cea pe care am avut-o, din 
motive obiective, a fost dezafecta
tă, dar a trecut cam multă vreme 
de cind trebuia să ni se pună Ia 
dispoziție o altă bază pe care să 
ne desfășurăm activitatea. In si
tuația actuală, cadrele didactice ale 
catedrei aleargă de la un teren la 
altul (vara) sau de la o sală la 

(iarna) pentru a-și ține lec- 
La toată ac<’-istă.„ alergătură 

sc adaugă, de țop de 
sumele pe care institutul 

nostru ie plătește pentru închirie
rea bazelor sportive de care 
avem absolută nevoie. Cit pri
vește celelalte forme ale educației 
fizice, numai normele complexului 
„Sport și sănătate" sînt trecute de 
o parte a studenților...

2. — în primul rînd prin tre-

probele 
verificare

din cele

Sezonul atletic de sală bucureș- 
tean se inaugurează duminică, oda
tă cu desfășurarea campionatului 
municipal al copiilor de categoria 
I (băieți născuți 1964—1965, fete 
1965—1966). Concursul începe la 
ora 9 și va cuprinde următoarele 
probe : 50 m, 50 mg, săritura în 
lungime, săritura în înălțime și 
aruncarea greutății (toate pentru 
băieți și fete).

Calendarul atletic municipal pre
vede în continuare : i 
juniorilor III (22—23 
campionatul seniorilor 
lor I (29—30 
tul juniorilor

ianuarie),
II (5—6

campionatul 
I ianuarie), 

și juniori- 
, campiona- 

februarie).

ÎNCEPE CAMPIONATUL 
DE SCRIMĂ PE ECHIPE

Ediția 1977 a Diviziilor naționale 
A și B de scrimă debutează in 
această dimineață (de la ora 8), 
în sala Floreasca II din Capitală, 
cu întrecerea echipelor de spadă, 
la care participă în fiecare eșalon 
cîte șase formații.

Prima etapă în proba 
spadă se va încheia miine 
pă-masă, urmînd ca sîmbătă 
duminică, tradiționala gazdă

de 
du

și 
a 

scrimerilor să fie teatrul dispute
lor primei etape din campionatul 
echipelor de sabie, animate, după 
toate probabilitățile, 
pretendente la titlu 
trecuit. Steaua și 
București.

DE BASCHET 
LA

de aceleași 
ca și in anul 
Dinamo din

TURNEU 
FEMININ 
BRASOV

din Brașov seîn Sala sporturilor 
desfășoară sîmbătă și duminică un 
turneu de baschet feminin, la care 
participă echipele C.S.U. Galați, 
Sănătatea Ploiești, Școala sportivă 
Brașov și>. Voința Brașov. întrece
rile, organizate de A.S. Voința, au 
drept scop , verificarea potențialului 
ăchstor formații în vederea reluă
rii campionatelor republicane.

cerea accentului,' în cadrul lecți
ilor, de pe pregătirea fizică generală 
pe activitățile pe ramură de sport. 
Mai cu seamă probele de verifi-

(Continuare în pag. a 3-a)

SCHIUL ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ
• „Cupa Dinamo“ (alpine) se va disputa în Bucegi

O nouă acțiune 
izbutită a lui 
Cernat, ieri cel 
mai bun jucător 
al echipei Steaua, 
în fața gigantului 
Lienhard (2,08 m). 
Se mai vede Du
mitru, remarcabil 
conducător de joc.

• Fondiștii vor concura la Poiana Brașov

HOCHEIȘTII DE LA STEAUA S-AU IMPUS

In fata CELOR DE LA DINAMO

SPORTUL PENTRU TOTI
INIȚIATIVE, REZULTATE, PROIECTE...
în aplicarea Programului de dezvoltare a mișcării sportive, 

aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., sarcini deo
sebit de însemnate revin organelor sportive județene, celorlalți 
factori cu atribuții pe plan local. Socotind, de aceea, că acum 
este mai necesară ca oricînd transmiterea experienței pentru îmbu
nătățirea muncii în domeniul educației fizice și sportului de masă, 
ne propunem analize și relatări periodice privind activitatea spor
tivă din diferite județe ale țării. Astăzi, o serie de aspecte și con
cluzii rezultate din controlul efectuat, recent,- de un colectiv al 
C.N.E.F.S, .și U.G.S.R. în județul DOLJ.

Un patinoar cu tribune arhi
pline (record de asistență în a- 
cest sezon) și două partide fru
moase în care, dincolo de evolu
ția scorului, au plăcut acurate
țea tehnică și rapiditatea faze
lor, iată ce a caracterizat etapa 
de ieri a Campionatului diviziei 
A la hochei, ultima a turului 3.

Astăzi începe cel de-ai 4-lea 
tur și, în ciuda faptului că si
tuația în clasament nu mai poa
te suferi schimbări spectaculoa
se, interesul amatorilor de sport 
din Capitală pentru această

numerică (4 și 5 contra 3), dar 
pe care n-au reușit să le fruc
tifice. învingătorii, avînd în pe
rechea de fundași Antal — Gali 
și în linia de atac Texe — Ba- 
șa — Borbath punctele forte ale 
formației lor, au obținut o vic
torie pe care ar fi dorit-o mai 
categorică, dar pe care propria 
lor nervozitate și disciplina tac
tică a adversarului au făcut-o 
să se contureze abia în ultima 
parte a jocului.

Golurile au fost marcate, în 
ordine, de : Antal, Gali, Borbath,

■ . f
Partida a început în nota de 

dominare a dinamoviștilor care, 
dornici să obțină victoria, și-au 
masat adversarul în treimea de

JUDEȚUL DOLJ

PROGRAMUL DE AZI
ora 16 : Dunărea - Stea

ua (arbitri : St. Enciu și O. 
Barbu) ;

ora 18,30: S.C. M. Ciuc — 
Dinamo București (arbitri : 
Gh. Mureșan și M. Presnea- 
nu).

Vineri este zi de 
urmînd ca întrecerea 
reluată sîmbătă.

pauză, 
să fie

trecut și

Subliniem, de la început, fap
tul că, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
factorii cu atribuții în dome
niul educației fizice 
și sportului au obți
nut în ultima vreme 
rezultate mai bune, 
superioare, în înde
plinirea obiective
lor stabilite prin
documentele de partid. Din
tre frumoasele reușite ale 
acestui amplu capitol de bi
lanț sportiv doljean, vom aminti 
cîteva r

Dezvoltarea educației fizice în 
învățămîntul preșcolar. Printre 
altele, de o largă audiență se 
bucură campionatul de atletism 
(alergare pe 25 m și săritura în 
lungime de pe loc), organizat 
în municipiul Craiova și în ce
lelalte orașe ale județului. S-a 
dezvoltat, de asemenea, baza 
materială (amenajări sportive și 
spații de joacă) în toate loca
litățile, inclusiv în comune, un 
exemplu constituindu-1 grădini
ța din corn. Afumați. Să mai 
notăm o acțiune pe care, desigur, 
am dori-o generalizată: instrui
rea tuturor educatoarelor (la ni
vel județean) cu principalele 
probleme privind educația fizi
că preșcolară, planificarea acti
vității, dezvoltarea și folosirea 
bazei materiale.

O atenție crescută a fost ară
tată acțiunilor privind îmbună

tățirea activității de educație fi
zică, precum și sportului de ma
să din unitățile școlare. Pentru 
elevii care s-au remarcat în ac

tivitatea de masă 
s-a- instituit un sis
tem competițional 
(în municipiul Cra
iova și în celelalte 
orașe ale județului), 
la fotbal, hand

bal, baschet și volei, cu e- 
diții de toamnă și primăvară. 
Peste 200 de școli generale din 
mediul rural, grupate în 30 de 
centre de comune, au fost re
prezentate de un mare număr 
de elevi în întrecerile de atle
tism și fotbal. Altă inițiativă: 
„Toți elevii pe stadion" — acți
une desfășurată (cu ediții de 
toamnă și primăvară) la nivelul 
orașelor. în majoritatea unități
lor școlare se practică, conform 
prevederilor gimnastica
zilnică, iar în cele 31 de in
ternate școlare — gimnastica de 
înviorare.

în afară de acțiunile sportive 
cu caracter central, a fost struc
turat un sistem competițional 
specific, în vederea asigurării 
continuității în practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului, care 
include diferite întreceri și cupe 
pe ramuri de profesie, pentru fe
mei, pentru tinerii din între
prinderi și instituții ș.a. S-au

(Continuare în pag. a 2-a)

Atac al echipei din Miercurea Ciuc la poarta hocheiștilor gălățeni

competiție rămîne, după cît se 
pare, același, spre binele hoche
iului.

S. C. M. CIUC - DUNĂREA 
GALAȚI 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

Meciul a fost, în general, fru
mos prin ambiția cu care echi
pa din M. Ciuc a luptat pentru 
a se impune cît mai clar și, mai 
ales, prin dîrzenia cu care ti
nerii hocheiști gălățeni s-au apă
rat. Aplicînd mai mult o tactică 
defensivă, foarte bine ordonată, 
aceștia din urmă au reușit ca 
mai bine de jumătate din timpul 
de joc să limiteze proporțiile 
scorului. Dar, nu numai atît. în 
primele 30 de minute elevii an
trenorului loan Tiron au avut 
și cîteva momente favorabile, 
cum au fost, de pildă, acelea 
din finalul primei reprize, cînd 
au beneficiat de o superioritate

Peter. Au condus bine C. Sgîn- 
că și A. Biro.

STEAUA - DINAMO 4-2 
(1-0, 1-1, 2-1)

Ambele formații, decise să-și 
apere palmaresul dintre ele — 
lupta din campionat, după cum 
se știe, conta mai puțin în a- 
ceastă confruntare — s-au an
gajat de la început într-o dispu
tă aprigă dar corectă (prima e- 
liminare în min. 32 !), extrem 
de rapidă și cu abundență de 
faze de poartă. A cîștigat Steaua 
pentru că a fost mai sigură în 
apărare și pentru ca ea a jucat 
mai calm și mult mai organizat 
decît adversara sa. Deși învin
să, Dinamo are merite în reali
zarea excelentului spectacol, e- 

' chipa prezentîndu-se la meci 
mai bine ca niciodată în acest 
sezon.

apărare. Minutele au 
treptat Steaua a echilibrat jocul, 
impunîndu-se prin precizia pa
selor și așezarea pe gheață. în 
finalul primei părți a jocului, 
Steaua a deschis scorul prin 
Popa (min. 17) care a înscris 
din apropierea porții lui Stoicu- 
lescu. în repriza secundă s-au 
dictat primele eliminări, ele do- 
vedindu-se decisive în înscrie
rea celor două goluri din această 
parte a jocului. în min. 31 Cis- 
zer este eliminat și Steaua în
scrie prin Gh. Huțan (min. 32), 
iar mai tîrziu este eliminat Ca- 
zacu și Axinte reduce din han
dicap. în repriza 
s-a impus ceva 
cînd două goluri 
(min. 51) și V. 
56), scorul final 
în ultimele secunde, cînd 
reanu a înscris direct din anga
jament. Au arbitrat corect Gh. 
Mureșan și G. Tașnadi.

A. CALIN

a treia, Steaua 
mai net, mar- 

prin Olenici 
Huțanu (min. 
fiind pecetluit 

Tu-

Acest sfîrșit de 
săptămînă se a- 
nunță foarte bo
gat în competiții 
de schi. Majorita
tea întrecerilor 
din calendarul 
competițional al 
federației de spe
cialitate se vor 
desfășura con
form planificării, 
deși stratul de 
zăpadă din prin
cipala noastră 
stațiune montană 
— Poiana Bra
șov — nu permi
te organizarea 
probelor alpine, 
transferate deci 
în Bucegi. Poiana 
Brașov va găz
dui, totuși, înce- 
pînd de 
mai multe 
cursuri, 
îl vor face 
diștii seniori, 
„Cupa. 
Organizatorii 
stabilit 
bele i 
15 km 
și 10 km — fete, 
să înceapă la ora 
10. Vineri, de Ia 
aceeași oră, echi
pele de ștafetă.

Copiii și junio
rii vor avea și ei i 
lor, după următorul 
sîmbătă, pe traseele din Poiana 
Brașov, cursele de fond pentru 
juniori dotate cu „Cupa Brașo
via". Pe trambulina mică din 
frumoasa stațiune se va dispu
ta campionatul județean de sări
turi cu schiurile pentru copii și 
juniori mici. Duminică, pe ace
eași trambulină, de la ora 13, 
săritorii își vor încerca forțele 
pentru „Cupa Brașovia" la care 
vor participa tot copiii și junio
rii mici. Fondiștii își vor dispu
ta probele de ștafetă din cadrul 
„Cupei Brașovia".

astăzi, 
con- 

Debutul 
fon- 

în 
Dinamo", 

au 
ca pro- 

individuaie, 
i — băieți

Alexandru Manta,' unul dintre cei mai buni 
schiori alpini români la această oră 

Foto : D. NEAGU

concursurile 
program :

ca
10, 
pe 
în 

loc
se

SUCCESE ALE SPORTIVILOR BUZOIENI
IN R. P. BULGARIA

Jucătorii de tenis de masă de 
la C.S. Gloria Buzău au repurtat 
un frumos succes la „Memorialul 
Mitka Palauzov" (Gabrovo, R. P. 
Bulgaria), la care au participat se
lecționate de -cădeți și juniori din 
șase orașe ale țării gazdă, una so
vietică și cea a orașului Buzău : 
locul I la echipe-fete junioare, la 
individual juniori (Dănuț Badea,

care a învins in finală cu 2—1 pe 
campionul bulgar Hassanov !), pri
mele trei locuri la individual-ju- 
nioare (Simona Petrescu, Tamara 
Savu, Rodica Gagu), precum și lo
cul II la individual cădeți (Valen
tin Moroianu) și locul III la cadete 
(Lorena Mihai). Sportivii au fost 
însoțiți de antrenorul secției, Emil 
Băcioiu.

Deoarece pîrtiile Lupului și 
Sulinar au fost „măturate" de 
zăpadă, concursul internațional 
alpin dotat cu „Cupa Dinamo" 
a fost mutat în Bucegi, unde 
stratul de nea este corespunză
tor. Organizatorii au stabilit 
vineri, cu începere de la ora 
să se dispute slalomul • uriaș 
Valea lui Carp, iar sîmbătă, 
porțiunea superioară, să aibă 
slalomul special întrecerea
anunță extrem de interesantă și 
prin faptul că pentru prima oa
ră în actualul sezon, „alpinii" 
noștri își vor măsura forțele cu 
sportivi de peste hotare. La Si
naia au sosit și se antrenează 
cinci schiori din Austria, țară cu 
succese răsunătoare în schiul 
alpin mondial, precum și cinci 
dintre cei mai buni sportivi din 
Polonia. Lor li se vor adăuga 
astăzi sportivi din Uniunea So
vietică. Concurenții români pri
vesc cu deosebit interes 
curse. Vor participa, 
alții, Dan Cristea, 
Manta, loan 
Brenci.

aceste 
printre 

Alexandru 
Cavași, Virgil

Paul IOVAN
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reușit concurs de

(T.

★

cu gheață. După cum ne 
tov. Romulus Cioacă,

baschet. Acti- 
profesori de 

fost bine pri- 
apreciată.

au efectuat, recent, un 
de practică in unitățile 
din municipiu. Studen- 
anul doi au sprijinit 
activitatea de educație

și Marochinărie. Sub conduce
rea unor pricepuți instructori, 
peste 1300 de angajați execută 
zilnic exerciții de gimnastică. 
(N. TOKACEK).

orășenesc U.T.C.

Iarna aceasta, in județul 
Ilfov vor funcționa un mare 
număr de patinoare naturale. 
In prezent, la Giurgiu, Oltenița 
și Buftea există cinci patrula-

PRACTICA VIITORILOR 
PROFESORI

115 studenți din cadrul Fa
cultății de educație fizică din 
Galați 
stadiu 
școlare 
ții din 
efectiv 
fizică in școlile generale nr. 6, 
18, 30 și 31 iar cei din ultimul 
an, în licee. „Bobocii", cei din 
anul intii, au participat la or
ganizarea unor competiții și 
cursuri de arbitri de handbal, 
volei, atletism și 
vitatea viitorilor 
educație fizică a 
mită și unanim 
SIRIO POL).

PE SCHIURI, LA 
ORIENTARE...

Trei Ape“, din masivul 
Semenic, s-a desfășurat faza pe 
județul Timiș a campionatului 
republican de orientare pe 
schiuri, la care au participai 
peste 60 de sportivi. Campioni 
județeni la acest frumos și in
structiv sport au devenit Suta
na. Jarto (Voința Timișoara) 
Romulus Radoslav (Politehnica 
Timișoara) — la seniori și Mi
hai Eneșcu (Voința Timișoara)
- la tineret. (P. ARCAN).

CUPA FLACĂRA ROȘIE" 
PENTRU TINERII JUDOKA

Aproape 100 de elevi (intre 
7—15 ani) s-au întrecut, recent, 
intr-o reușită competiție orga
nizată de cunoscuta asociație 
sportivă bucureșteană, Flacăra 
roșie. Cei mai buni judoka, 
clștigătorii categoriilor de greu
tate, pe grupe de virstă, au fost 
răsplătiți cu cupe. Clasamentul 
pe echipe a avut, următoarea 
înfățișare : 1. Șc. sp. Energia, 
2. Șc. sp. nr. 1, 3. Flacăra roșie, 
4. C.S. Olimpia.

Se cuvine a aminti cu acest 
prilej, că datorită preocupărilor 
acestei asociații sportive, la În
treprinderea Flacăra roșie se 
practică cu regularitate gimnas
tica la locul de muncă, in spe
cial, în secțiile Articole tehnice

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE
7 7

w

s-au întrecut pe 
Poiana Ureche, cei 
fost Mirela Simion 
Mihai Barbu (1300 
Dima (1000 m) și 

(V.

LA AZUGA 60 DE 
FONDIȘTI AU INAUGURAT 

SEZONUL DE SCHI
Comitetul

din Azuga a organizat zilele 
trecute un
schi-fond, care a inaugurat ac
tivitatea noului sezon in sportul 
zăpezii. Dintre cei 60 de fon- 
diști, care 
pirtia de la 
mai buni au 
(la 1500 m), 
m). Daniela 
Vasile Istrate (2000 m).
ZBÂRCEA).

24 DE ECHIPE ÎN „CUPA 
POLIGRAFIA" LA ȘAH
Pentru impulsionarea activi

tății șahiste in rindurile tine
retului și virstnicilor, asociația 
sportivă Poligrafia organizează 
an de an o întrecere dotată cu 
„Cupa Poligrafia". Ediția 1977 
a competiției se va desfășura 
în perioada 16 ianuarie — 6 
martie și va fi organizată cu 

. sprijinul comisiei județene de 
specialitate. Cele 24 de echipe 
înscrise în competiție au fost 
repartizate pe trei grupe valo
rice.

O amintire din tabăra sportivă 
de iarnă organizată de Minis
terul Educației și lnvățămintu- 
lui la Moneasa-Băi din Munții 
Codru Moma (Apuseni), unde 
și-au petrecut vacanța numeroși 
atleți de la școli sportive și li
cee de specialitate, lată o ima
gine de la unul din antrena
mentele efectuate intr-un splen

did decor de iarnă
Foto : prof. P. NAGY

D eoarece la fiecare început de an 
mură de sport antrenamentele au 
gătiri fizice la nivel înalt — dominantă a perioadei de pregătire 

din timpul iernii - am întreprins un raid in cîteva unități sportive de 
performanță, pentru a vedea ce măsuri s-au luat in acest sens.

in majoritatea secțiilor pe 
drept scop realizarea unei

ra- 
pre-

La Rapid, reconsiderarea pregătirii fizice multilateral ?

tn campionatul de șah pe 
echipe al municipiului Tg. Mu
reș primul loc a revenit forma
ției Electromureș, care in ul
timele două runde a remizat cu 
ILEFOR (3.5 — 3,5) și a ciști- 
gat la IMATEX (6,5—0.5). Cla
samentul final : 1. Electromureș 
13 p, 2. ILEFOR 11 p, 3. C.S.U. 
10 p. (I. PĂUȘ)

NOI PATINOARE 
NATURALE

tere 
spunea 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Ilfov, in sezonul rece se vor 
realiza mult mai multe pati
noare ca in iarna trecută, in 
așa fel ca nici o comună de 
județ să nu rămână fără o a- 
menajare de acest gen. (D. MO- 
RARU-SLIVNA).
„CARNAVALUL GHEȚII 77"

Pe patinoarul artificial din 
Sibiu a avut loc un reușit fes
tival de patinaj „Carnavalul 
gheții ’77", organizat de Comi
tetul municipal U.T.C., la care 
au participat peste 400 de ti
neri. Au avut loc reușite de
monstrații de patinaj. Nu au 
lipsit nici parada măștilor, dan
surile comice, momentele dis
tractive. Pentru frumoasele e- 
voluții Șerbana Tatu, Uta 
Wachsmann și Ute Schneider 
au fost distinși cu premiul I. 
(I. IONESCU).

La clubul 
cu Gheorghe 
lele acestei unități sportive 
performanță, 
despre preocupările 
rapidiști pentru acumularea unei 
capacități cit mai mare de efort 
de către toți componenții secțiilor. 
„Pe baza analizelor activității de 
anul trecut, cind s-au stabilit ca
litățile fizice deficitare la diferitele 
echipe sau individual, s-au alcă
tuit planurile de pregătire pentru 
etapa de iarnă și, împreună cu 
antrenorii și cabinetul metodic, 
s-au stabilit mijloace eficiente de 
pregătire, pentru eliminarea lipsu
rilor amintite. Pentru o parte din 
secțiile noastre s-au organizat ta
bere de pregătire la munte, altele 
urmează să efectueze' și ele ast
fel de antrenamente, iar restul se 
vor pregăti in cadrul clubului. De 
pildă, cei mai buni 12 atleți ai 
noștri, conduși de antrenorul Mi
hai Zaharia, au folosit din plin 
timpul de acumulare și ozomficare 
in tabără la Cumpătul. Probele de 
control trecute la 
sfirșitul perioadei 
de pregătire, com
parativ cu cele în
registrate înainte, 
indică creșteri sub
stanțiale. Veronica 
Buia, de exemplu, 
a făcut 
impresionante 
pă 30 de 
pregătire 
terală, ca 
torul in
Ștefan

„Am lucrat foar
te intens — ne spunea antrenorul 
Zaharia — folosind exerciții care 
asigură o pregătire multilaterală și 
se pare că n-am greșit. La toate

Rapid luăm legătura 
Stânei, vicepreședin- 

de 
care ne informează 

tehnicienilor

progrese
du- 

zile de 
multila- 
și sări- 
lungime 

Lăzărescu.

cele 8 probe de control efectuate 
la nivelul lotului, Veronica Buia 
s-a clasat pe primul loc“.

Pregătire la munte au. făcut și 
componenții secției de volei, cu 
întregul efectiv, sportivilor și spor
tivelor consacrate alăturindu-li-se 
juniorii de perspectivă. Antreno
rul Nicolae Meadu ne-a informai 
despre mărirea considerabilă a vo
lumului de muncă, dar și despre 
creșterea substanțială a rezultate
lor înregistrate la probele de con
trol. Cele mai evidente progrese 
s-au constatat la sportivii Lucian 
Dumitrescu și Cătălin Victor.

Antrenorul baschetbaliștilcr de 
la Rapid. H. Tursugian, a alcătuit 
pentru elevii săi cîteva circuite 
de exerciții complexe, pe - are le 
folosește și in aer liber și in

PLINĂ ACTUALITATE
EFORT A ORGANISMULUI

64 cm, lala

lot 
S).

supravegherea antrenorului Mihai Zaharia tinerele speranțe 
atletismului rapidist desfășoară o muncă intensă

bine
lor
70—71 cm ; viteza de alergare pe 
distanța de 30 m s-a îmbunătățit

simțitor (media pe întregul 
scăzind de la 4,5 s, la 4,1—4,2 
cele mai evidente progrese înre- 
gistrîndu-se la sportivii D. Stă- 
nescu, M. Plămadă. V. Bulancea.

Ca urmare a unor eforturi 
dozate, detenta baschetbaliști- 

a crescut de

La Dinamo, vo'um sporii de efort, dar și preocupare pentru refacere
La

rești 
rica 
Consiliului clubului, metodist prin-

clubul sportiv Dinamo Bucu- 
stăm de vorbă cu tov. Vio- 
Udrescu, membru în biroul

dical periodic s-a trecut la în
deplinirea acestor planuri de pre
gătire. Pentru cei mai tineri pur
tători ai culorilor clubului nostru,

sezonul de sală au dat cu toții 
probele de control și 31 dintre ei 
și-au îndeplinit baremurile. La 
probele de' rezistență, toți cei, care 

au participat la 
pregătirea de mun
te au prezentat 
indici superiori".

Discutăm cu an
trenorul de caiac- 
canoe Stavru Teo- 
dorof, întors acum 
de la munte, un
de s-a ocupat de 
pregătirea elevilor 
săi.

— în ce a con
stat programul dv. 
de pregătire ?

— Programul a
fost foarte- Încărcat, dar varietatea 
mijloacelor 
efortul să 
elevii mei,

CALIFICĂRILE LA TENIS DE MASĂ SENIORI

AZI, FINALELE

1 X

SF. GHEORGHE, 12 (prin te
lefon). întrecerile Campionatu
lui de calificare pentru pro
movare în prima 
au continuat marți 
miercuri în localitate, 
rezultate înregistrate în 
două zile : masculin — Electro
mureș Tg. Mureș — Voința Ba
cău 9—0, C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — A.S.A. Sibiu 9—0, Trac
torul Bv. — Proiectantul Tulcea 
9—0, Univ. Cluj-Napoca — Șc. 
sp. Odbrheiul Secuiesc 9—5, 
A.S.A. Buc. — Sănătatea Sucea- 
vă9—0, Electromureș Oțelul 
Galați 9—6, C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. — Metalul Oțelul Roșu 
9—0, Tractorul Bv. — Unirea Sf. 
Gh. 9—2, A.S.A. Buc. — “ 
Deva 9—1, Univ. Cj.-Nap. 
deleana Satu Mare 9—7. 
semifinale s-au calificat:
Drobeta Tr. Sev., Electromureș 
Tg. Mures, Tractorul Brasov, 
IEABS Buc., A.S.A. Buc. și Uni
versitatea Cluj-Napoca.

La întrecerile feminine s-au 
înregistrat pînă la ora transmisiei 
următoarele rezultate: Șc. sp. 1

divizie
Și

Iată 
cele

Voința 
— Ar- 
Pentru
C.S.M.

„Claudiu Șușelescu și Gheor- 
”ghe Dulgheru doi dintre can- 
didații la probele de sprint 
în lotul republican de seniori

Foto : S. BAKCSY

Buc.' — C.S.M. Iași 5—2, Poli
tehnica Buc. — Progresul Lu
goj 5—4, Voința Sîngeorgiul de 
Pădure — Comerțul Tg. Mureș 
5—1, Șc. sp. 1 Buc. — Politeh
nica Buc. 5—1, Voința Sîngeor
giul de Pădure — Progresul Lu
goj 5—3, Comerțul Tg. Mureș — 
Politehnica Bdc. 5—0, Șc. sp. 1 
Buc. —Voința Sîngeorgiul de 
Pădure 5—2, Comerțul Tg. Mu
reș — Progresul Lugoj 5—4, 
C.S.M. Iași — Progresul Lugoj 
5—2, Șc. sp. 1 &uc. — Comerțul 
Tg. Mureș 5—2, Voința Sîngeor
giul de Pădure — Politehnică' 
Buc. 5—3, C.S.M. Iași — Poli
tehnica Buc. 5—2.

In meciurile semifinale (mas
culin) : A.S.A. Buc. — Tractorul 
Bv. 9—8, C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. — Electromureș Tg. Mureș 
9—6, A.S.A. Buc. — Univ. Craio
va 5—9, IEABS Buc. — Elecfro- 
mureș Tg. Mureș 9—8.

Joi au loc ultimele meciuri, 
după care se vor cunoaște echi
pele promovate în prima divizie 
de seniori.

Spre deosebire de întrecerile 
găzduite cu cîteva zile înainte, 
Sala sportului se bucură de o 
afluență mare de spectatori. 
Este și de înțeles, disputa echi
pelor de seniori pentru promo
varea în prima divizie a cam
pionatului fiind mai aprigă și 
de un nivel tehnic mult mai ri
dicat. Joi, 
lelor, sînt 
pasionante, 
sperăm că
influența negativ.

Gh. BRIOTĂ

cipal. „Pentru noi problema acu
mulărilor în perioada pregătitoare 
a constituit întotdeauna o preocu
pare dintre cele mai importante. 
Dar. niciodată ca in anul acesta 
pregătirea fizică din timpul iernii 
n-a fost privită cu atit interes de 
către toți factorii : conducerea clu
bului, tehnicieni, sportivi, mediei, 
metodiști.

Planurile 
tru 
de 
in 
au 
față de anii precedenți. Toate a- 
ceste planuri cuprind un număr 
mai mare de ore efective de lu
cru, mijloace variate si atractive 
pentru îmbunătățirea calităților fi
zice de bază, pentru creșterea ca
pacității de efort a organismului. 
După efectuarea controlului mc-

de antrenament pen- 
această etapă, întocmite încă 

anul trecut, au fost discutate 
cadrul cabinetului metodic și 
fost îmbunătățite substanțial

membrii secțiilor „Tinârui Dina- 
movist", s-a organizat o tabără de 
pregătire la munte, la Sîmbăta de 
Sus și la Sovata (caiacul-canoea). 
Aici s-au antrenat, folosind mij
loace nespecifice, timp de 14 zile, 
100 de juniori din secțiile de box, 
lupte, atletism, canotaj, tir, polo, 
baschet, handbal, volei etc. Toți 
sportivii noștri au trecut probele 
de control prevăzute de federațiile 
de specialitate. Baremurile care 
condiționează participarea la com
petiții, constituie un stimulent pen
tru pregătirea tuturor sportivilor. 
Apreciem că aceste haremuri sînt 
foarte bine venite. De pildă, cred 
că este semnificativ exemplul atle- 
ților : după o perioadă de pregă
tire la munte, cu mijloace nespe
cifice, întorși în București pentru

LOCUL I ÎN PROBĂ NU VA ÎNSEMNA 
SI TITLUL DE CAMPION!

IMPORTANTE MĂSURI PENTRU OBȚINEREA UNOR
PERFORMANȚE DE NIVEL INTERNAȚIONAL

Sportivi de la Viitorul își încep programul de pregătire cu cîteva 
ture de încălzire

Fotografii: N. DRAGOȘ

folosite a făcut ca 
fie suportat ușor și 

să nu dea semne 
de oboseală sau plictiseală. De 
pildă, înviorarea de diminea
ță era un adevărat antrena
ment, în care prin mijloacele fo
losite solicitam îndemînarea, mo
bilitatea. Apoi, urinau antrena
mentele propriu-zise, în care pu
neam accent pe alergare de rezis
tență și dezvoltarea principalelor 
grupe musculare solicitate în con
cursuri 
sau alte

— Ce 
aduceți 
vilor ?

— In 
la care 
riori față de etapele precedente, 
am avut și experiența ănilor tre- 
cuți. Alergăm, de fiecare dată, pe 
același. traseu și toate alergările 
sînt controlate, cronometrate. Dis
tanța respectivă de 6—7 km în 
pantă este acum parcursă de toți 
componenții lotului într-un timp 
cu aproximativ 30 sec. mai scurt 
decît înainte. La probele de con
trol clasice (alergare ele rezistență, 
flotări, împingeri cu haltera din 
poziția culcat etc.) am obținut o 
îmbunătățire de 30%.

Tovarășa Viorica Udrescu ne-a 
informat că în atenția conducerii 
clubului nu stă numai pregătirea, 
ci și crearea unor condiții optime 
de refacere după efort. In acest 
sens, clubul din șos. Ștefan cel 
Mare dispune de trei saune și un 
complex de refacere cu dușuri 
speciale, masaj, băi cu plante me
dicinale, fizioterapie, foarte soli
citate de toți sportivii clubului, în 
special acum, în această perioadă, 
a eforturilor intense.

prin exerciții cu haltere 
mijloace ajutătoare.
îmbunătățiri ați reușit să 
pregătirii fizice a sporti-

afara probelor de control, 
am constatat indici supe-

Mihai TRANCA

în ultima zi, a fina- 
de așteptat meciuri 
de bună calitate și 

miza mare nu le va

coresp.

UN IMPORTANT
CONCURS DE TIR -
CUPA INDEPENDENȚEI”

Poate mai mult decît altă 
dată, în acest an întreaga ac
tivitate de atletism din țara 
noastră, în special la nivelul 
vîrfurilor, juniori de toate ca
tegoriile și seniori, va fi îndru
mată, pas cu pas, spre o cali
tate cît mai înaltă, 
al sporirii ’ exigenței 
pregătirea sportivilor, 
nivelul cunoștințelor 
lor, față de folosirea 
nală și măi eficientă 
în cadrul activității generale.

Fiind un sport în care cifre
le performanțelor „fac legea", 
înlăturînd arbitrariul și anu
mite interpretări echivoce ale 
diferitelor situații, atletismul 
oferă cadrul propice pentru sta
bilirea precisă a parametrilor 
activității. Iată, de pildă, în 
această privință, posibilitatea 
de selecționare a diferitelor lo
turi naționale, de formare a 
echipelor reprezentative pentru 
o întîlnire 
Dacă la 
alegeri se 
terii mai 
subiective, 
vreți, singură cifra unui rezul
tat și poate decide '.

La propunerea colegiului 
central de antrenori, biroul 
F.R.A. a adoptat normele pen
tru selecționarea în loturile 
republicane în anul 1977.

la cele mai multe

rod direct 
față 
față 
antrenori- 
mai rațio- 
a științei

de 
de

internațională 
alte 
fac, 
mult 

la

etc. 
discipline aceste 

oarecum, pe cri- 
sau mai puțin 
atletism, dacă

LOTUL DE SENIORI DIN 
MAEȘTRI Al SPORTULUI I

Nu, nu este nici o greșeală ! 
Potrivit tabelului cu norme de 
selecționare în lotul republican

de seniori, 
probe performanțele sînt mai 
bune sau egale cu normele de 
clasificare sportivă pentru maes
tru al sportului, iar la celelalte 
probe există, de asemenea,>o mare 
apropiere între performanțele res
pective. Iată, de exemplu, cîteva 
dintre normele prevăzute a 
îndeplinite înaintea 
lotului. La bărbați, 
(10,3), 200 m—21,0 
m—13:50,0 (13:50,0), 
(14,0), prăjină—5,00 m (5,00 m), 
disc—58,00 m (58,00 m), suliță— 
78,00 m (78,00 m) și la femei, 
100 m—11,6 (11,6), 100 mg—13,6 
(13,6) etc. în paranteze am tre
cut normele de clasificare pen
tru maestru al sportului.

Comparînd cele două tabele 
observăm însă o situație foarte 
interesantă. La cîteva probe nor
mele de intrare în lot sînt mai 
pretențioase decît cele pentru 
care se acordă titlul de maestru 
al sportului ! Iată cîteva exem
ple : 3000 m obstacole—8:31,0
(m. sp. 8:38,0), înălțime—2,15 m 
(2,12 m), triplu—16,25 m (16,20 
m), Ia fete : 400 m—53,8 (54,5), 
800 m—2:03,0 (2:05,0), 1500 m— 
4:10,0 (4:20,0), înălțime — 1,80 m 
(1,78 m), lungime — 6,40 m
(6,30 m), greutate — 17,00 m 
(16,50 m), disc — 57,00 (55,00 m), 
suliță—57,00 m (54,00 m). Situa
ția ni se pare puțin curioasă și, 
după părerea noastră, ar nece
sita o revedere. Dacă normele 
de selecționare în lot se dove
desc a fi, pentru anul 1977, co
recte și în pas cu evoluția actua
lă a atletismului internațional, 
normele de clasificare sportivă 
(stabilite, este drept, în urmă cu

cîțiva ani) au început să-și piar
dă caracterul stimulativ. Iată de 
ce se impune corelarea acestora 
cu actualele cerințe ale norme
lor de clasificare sportivă.

fi 
selecționării 
100 m—10,3 
(21,0), 5000

110 mg—14,0

PENTRU A PUTEA DEVENI
CAMPION REPUBLICAN...

în...Nu mai este suficient, 
1977, ca un atlet să iasă învin
gător în proba în care participă! 
Acordarea titlului de campion 
este condiționată de îndeplinirea, 
în cadrul concursului respectiv, 
a performanțelor de mai jos : 
bărbați : 100 m—10,3, 200 m—20,9, 
400 m—47,5, 800 m—1:48,9, 1500 
m—3:41,0, 5000 m—13:50,0, 10000 
m—28:50,0, 110 mg—13,9, 400
mg—51,5, 3000 m obst,—8:29,0, 
lungime—7,80 m, triplu—16,40 m, 
înălțime—2,12 m, prăjină—5,10 
m, greutate—18,50 m, disc—60,00 
m, suliță—80,00 m, ciocan—67,00 
m, decatlon—7500 p; femei: 100 
m—11,6, 200 m—23,9, 400 m—53,8, 
800 m—2:03,0, 1500 m—4:12,0,
3000 m—9:18,0, 100 mg—13,5, 400 
mg—61,0, lungime—6,35 m, înăl
țime—1,82 m, greutate—18,00 m, 
disc—60,00 m, suliță—58,00 
pentatlon—4050 p etc.

După cum se vede, este vorba 
și în acest caz, ca și în cel al 
selecției în loturi, de îndeplini
rea unor performanțe de o va
loare ridicată, care solicită’ un 
volum corespunzător de muncă 
și de o calitate foarte înaltă. în 
felul acesta rutina, pregătirea de 
mîntuială, superficialitatea, în- 
tîmplarea nu-și vor mai găsi Ioc 
în activitatea noastră atletică !

,,
Sala de la poligonul Dinamo va 

șăzdui mîine și sîmbătă o impor
tantă competiție de tir la arme cu aer 
comprimat, „Cujia Independenței", 
organizată de C. S. Olimpia Bucu
rești. în program figurează probe 
de pușcă și pistol, pe echipe și in
dividual. La întrecerile pe echipe 
vor participa cluburile Dinamo, 
C.S.U. Brașov și Olimpia, iar la 
Individual — concursul va fi cu 
handicap — vor lua parte trăgă
tori fruntași din numeroase secții.

La Universitatea, C.F.R. și
Pregătirea sezonului competițio- 

nal se află și în centrul atenției 
tehnicienilor timișoreni. La clubul 
sportiv Universitatea returul cam
pionatului de volei feminin este 
privit cu 
către noul 
Mihăilescu. 
pregătirile 
program 
pregătirea 
cea specifică, 
desfășoară pe stadionul 
nica, unde jucătoarele participă la 
crosuri și sprinturi, în sala de 
forță și in sala .de jocuri sportive. 
O bună dispoziție la antrenamente 
am notat la Anca Gheorghițoiu. 
Cristina Liuba, Mariane Wolf. 
Pentatloniștii, sub conducerea lui 
Marcel Cosmescu și Gheorghe Bă- 
ruța, își îmbunătățesc pregătirea 
fizică prin crosuri, urcări și cobo- 
riri pe schiuri, haltere. Echipa 
masculină de baschet Universita
tea a fost timp de o săptămînă 
la Crivaia. Grupa demifondiștilor 
și fondiștilor de la C.A.S.U. Timi
șoara, antrenată de Emil Grozescu, 
și-a stabilit în timpul vacanței ta
băra de pregătire in stațiunea Bu
ziaș. Aurel Niculescu, Adrian Lau- 
rențiu, Georgeta Gazibara, cărora

toată seriozitatea dc 
I antrenor, Nicolae 

Din 3 ianuarie, 
au loc zilnic, în

figurînd proportional 
fizică generală și

Antrenamentele se 
Politeh-

3

m,

Romeo VILARA

U.M. Timișoara pregătiri intense pentru noul sezon
li s-au adăugat de cîteva zile Sil
viu Rimneanțu, Dorin Avrămuț, 
Adrian Avrămuț, Dorei Gruia, 
Samson Bogdan, Atiia Columban 
și Gunther Miilbach au avut acolo 
un program de pregătire bogat. 
De pildă, în cele trei antrena
mente zilnice băieții au parcurs in 
medie 40 km, iar fetele 25 km. 
Atleții s-au pregătit pe terenul 
deluros, variat, din împrejurimile 
stațiunii Buziaș.

în cele două secții de lupte din 
oraș — C.F.R. și U.M.T. — pregă
tirea este urmărită, ca și in alte 
secții, de către metodiștii C J.E.F.S. 
Timiș. Tov Ion Oargă, de la Con
siliul județean, ne spunea că in 
perioada actuală antrenamentele 
au loc de 10 ori pe săptămînă, 
ele durînd fiecare cite 90 minute. 
Atelierele în circuit (microcicluri 
la flotări, cățărare. exerciții cu 
benzi elastice, serii de ridicări de 
haltere) alternează cu crosuri, 
sprinturi și jocuri dinamice, asi- 
gurînd o pregătire fizică corespun
zătoare. Antrenorii Dumitru Dana, 
Gheorghe Toth (C.F.R.) și Petre 
Cearnău (U.M.T.) sînt mulțumiți 
de participarea la pregătire a ele
vilor lor și își pun mari speranțe 
in Ilie Ciobanu, Ion Poenar. Florea

Gherghel, Jenei Bentiș, Viorel Mi- 
hăilă. Petre Brindușan, Crăciun 
Copil (C.F.R.), Teodor Vijan, Va- 
sile Precup (U.M.T.).

Petre ARCAN — coresp.

C1ASAMENTRE DIVIZIEI
ȘCDIARE Șl DE JUNIORI

LA BASCHET

INIȚIATIVE,
(Urmare din pag. 1)

realizat progrese și în ceea ce 
privește extinderea practicării 
gimnasticii la locul de muncă — 
în 21 de unități, cu 
de participanți La sate, de a- 
semenea, un bogat 
întrecerilor de masă 
satelor doljene, Spartachiada fe
telor, Cupa mecanizatorului etc 
Firește, la toate acestea adău- 
gîndu-se „duminicile cultural- 
sportive".

Concluziile colectivului de în
drumare și control au, totodată, 
în vedere și unele neajunsuri 
care persistă încă in acest im
portant domeniu de activitate. 
Le prezentăm, în sinteză, cu a- 
ceeași convingere că analiza lor 
poate fi folositoare și pentru 
îmbunătățirea rezultatelor din 
alte județe.

Se apreciază, astfel, că, înde
osebi în mediul rural, cuprin
derea tineretului în practicarea 
exercițiilor fizice și sportului

peste 25 000

calendar al
— Cupa

REZULTATE, PROIECTE...
este la un nivel scăzut. O mare multe dintre asociațiile sportive 

np se întreprind măsuri de 
popularizare a complexului, de 
cuprindere a cetățenilor în a- 
ceastă utilă activitate de educa
ție fizică, 
arătam, 
lor 
că.
mit 
și

parte dintre tineri, care fac na
veta, nu sînt angrenați în acti
vitatea sportivă nici în asocTti- 
ile din întreprinderile unde lu- 

■ crează, nici în cele din comune.
Deși a crescut numărul com

petițiilor de masă, care se adre
sează cetățenilor de diferite 
vîrste și profesii, ele nu încep 
decît în puține locuri la nivelul 
unităților de bază. Se constată, 
de asemenea, o insuficientă fo
losire a formelor simple, acce
sibile, cu caracter de continui
tate, care nu necesită amenajări 
și instalații speciale : gimnastica 
zilnică, crosurile, excursiile și 
drumețiile, ciclocrosurile, ciclo
turismul etc. O altă direcție în 
care va trebui să se acționeze 
mai eficient se referă la activi
tatea de organizare a trecerii 
normelor complexului „Sport și 
sănătate". Organele sportive din 
județ s-au preocupat cu rezul
tate bune pentru constituirea 
centrelor de pregătire și trecere 
a normelor, dar în cele mai

A crescut, așa cum 
numărul practicanți- 

gimnasticii la locul de mun- 
dar — deși condițiile per- 
— nu se asigură extinderea 
permanentizarea la nivelul 

tuturor secțiilor, atehierelor etc. 
Au rezultat, firește, recoman

dări importante, pentru îmbu
nătățirea de ansamblu a activi
tății de educație fizică și sport 
din județul Dolj. Este de aștep
tat ca planurile de măsuri și, 
mai ales, acțiunile practice în
treprinse chiar în aceste zile de 
început de an, să 
abordare complexă, 
tuturor obiectivelor 
prind — și pentru 
cu tradiție în sportul de masă 
și, evident, cu multiple posibi
lități — din Programul privind 
dezvoltarea mișcării noastre 
sportive.

exprime o 
exigentă a 

care se des- 
acest județ

La încheierea turului campiona
telor republicane școlare si de ju
niori, ordinea echipelor este ur-. 
mătoarea : MASCULIN SERIA I :
1. Șc. sp. Medias 13 p, 2. Lie „Bo
lyai" Tg. Mureș 13 p, 3. Șc. sp. 
Deva 11 p, 4. Șc. sp. Tg. Mureș 
11 p, 5. Șc. sp. Brașov 10 p, 6. Lie. 
„Petru Maior" Gherla 9 p, 7. Șc. 
sp. Sibiu 9 p. 8. Șc. sp. Rm. Vîl- 
cea 8 p ; SERIA a II-a:l.Șc. sp. 
Cluj-Napoca 14 p, 2. Șc. sp. Timi
șoara 13 p. 3. Șc. sp. Oradea 12 p,
4. Șc. sp. Satu Mare 11 p, 5. Șc. 
sp. Arad 10 p, 6. Lie. 1 Oradea
9 p, 7. Șc. sp. Tr. Severin 6 p, 
8. Lie. 1 Timișoara 7 p ; SERIA 
a Ill-a : 1. Lie. 35 București 14 p,
2. Șc. sp. Ploiești 13 p, 3. Sc. sp. 
Constanța 12 p, 4. Șc. sp. Pitești
10 p, 5. Șc. sp. Alexandria 10 p,
6. Șc. sp. Călărași 9 p, 7. Șc. sp. 
Craiova 9 p. 8. Delfinul Galați 
7 p ; SERIA a IV-a : 1. Dinamo 
București 13 p, 2. Șc. I 
rești 12 p, 3. Șc. sp.
11 o. 4. Șc. sp. Galați
sp. Suceava' 11 p. 6. f 
toșani 9 p. 7. Steaua _______
9 p, 8. Șc. sp. Brăila 8 p : FEMI
NIN SERIA I : 1. Șc_ sp.
Mare 14 p, 
Mures 13 p. 
p, 4. Șc. sp. 
Cluj-Napoca 
ghieni 9 p, 
8. Lie. „Liviu Rebreanu'
7 p ; SERIA a Il-a : 1. Șc. sp. 
Oradea 13 p. 2. Lie. 1. Oradea 13 
p, 3. Șc. sp. Arad 12 p, 4. Șc. sp. 
Salonta 11 p, 5. Șc. sp. Timișoara
11 p, 6. Lie. 1 Timișoara 8 p. 7. 
Crișul Oradea 8 p, 8. Lie. „Ion 
Slavici" Arad 8 p ; SERIA a III-a: 
1. Șc. sp. Ploiești 12 p. 2. Șc. sp. 
Constanța 11 p, 3. Olimpia Bucu
rești 10 p, 4. Rapid București 9 p,
5. Șc. sp. 2 București 8 p. 6. Șc. 
sp. Craiova 7 p. 7. Lie. Medgidia 
6 p ; SERIA a IV-a : 1. Lie. 35 
București 14 p, 2. Șc. sp. Brașov
12 p, 3. Șc. sp. Bacău 12 p. 4* Șc, 
sp. Birlad 10 p, 5. Șc. sp. Gala!
10 p. 6. Șc. - . -
7. Progresul 
trul Școlar
8 p. Returul

sp. 2 Bucu- 
Unirea Iași 
11 p, 5. Șc. 
Șc. sp. Bo- 

i București

Satu
2. Lie. „Bolyaj" Tg.
3. Șc. sp. Medias 12 
Sibiu 10 p, 5. Șc. sp. 
10 p, 6. Șc. sp. Gheor- 
7. Șc. sp. Deva 9 n,

Bistrița

sp. Unirea Iași 9 ’ 
București 9 p, 8. Ce 
de baschet Bucure 
începe la 23 ianu
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iN CIRCUITUL W. C. T /s

NĂSTASE INTÎLNEȘTE PE FIBAK

IN PRIMUL TUR LA BIRMINGHAM
Ieri, la Birmingham 

ma), s-a dat startul în 
șaptea ediție a Circuitului 
ternațional de tenis W.C.T., care 
cuprinde 12 turnee „indoor" și 
în aer liber, în America și 
Europa. La turneul inaugural 
iau startul 16 jucători, printre 
care și campionul român Ilie 
Năstase, favoritul nr. 2 al între
cerii. în prima zi, în cadrul op
timilor de finală, el are ca ad
versar pe redutabilul jucător 
polonez Wojtek Fibak. Primul 
favorit, americanul Jimmy Con
nors, întîlnește pe britanicul

(Alaba- 
cea de-a 

in-

Buster Mottram. Ultimul cîști- 
gător al turneului „Masters", 
spaniolul Manuel Orantes, joacă 
împotriva lui Eddie Dibbs (din 
cauza diferenței de fus orar, re
zultatele acestor partide vor 
publicate în ziarul nostru 
mîine).

Participanții la turneul de 
Birmingham se vor regăsi în în
trecere, alături de alți competi- 

campionatelor 
acoperit de 
programate

tori, în cadrul 
S.U.A. pe teren 
Philadelphia, 
24—30 ianuarie.

VIRGINIA RUZICI ÎNVINSĂ
DE MARGARET COURT

NEW YORK, 12. — în continu
area circuitului internațional fe
minin de tenis „Virginia Slims" se 
dispută un nou turneu, la Holly
wood Beach (Florida). Jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a pier
dut în trei seturi, cu 6—2. 1—6, 
5—7, partida susținută în compa
nia cunoscutei campioane austra
liene Margaret Court. în alte par
tide s-au înregistrat rezultatele :

Chris Evert — Julie Antohny 6—1, 
6—0 ; Kristine Shaw — Rosemary 
Casals 7—6, 4—6, 6—2 : Betty Sto
ve — Mary Strouthers 6—2, 6—0 ; 
Virginia Wade—Zenda Leiss 6—0,
6— 1 ; Kathy May—Franțoise. Durr
7— 6, 7—6 ; Kathy Kuykendaal — 
Regina Marsikova 6—2, 1—6, 7—6 ; 
Sue Barker — Brigitte Cuypers 
6—4, 6—7, 6—3.

CAMPIONATELE MONDIALE

L*

In plin sezon de iarnă

PATINATORII 
LA INNSBRUCK

sen și sovieticul Nikolai Bajukov 
s-au clasat pe locurile 6 (cu 54:36) 
și, respectiv, 8 (cu 54:57).

IN. „CUPA EUROPEI"

Austriacul Klaus Heidegger, revelația sezonului, după ce a ciștigat 
slalomul uriaș, s-a clasat al ' " 
Garmisch-Partenkirchen

doilea și în slalomul special de la
Telefoto : A.P.—AGERPRES

■ .

DE BOB DE LA ST. MORITZ
ZBORURI

DE LA TRAMBULINA

Sportivi din 15 țari la start
din

deCampionatele mondiale 
se vor desfășura anul acesta 
cunoscuta stațiune elvețiană __
Moritz. în zilele de 29 și 30 ia
nuarie se vor disputa întrecerile

bob 
în 

St.

pentru 
iar în 
este programat concursul rezervat 
boburilor de patru persoane.

La actuala ediție a campionate
lor și-au anunțat participarea spor
tivi din 15 țări : Austria, Anglia, 
Australia, Belgia, Canada, Ceho
slovacia, Franța, R. D. Germană, 
R.F. Germania, Italia, România, 
Spania, Suedia, S.U.A. și Elveția.

boburile de două persoane, 
zilele de 5 și 6 februarie

100 de săritori cu schiurile 
mai multe țări europene au parti
cipat la concursul internațional 
desfășurat pe trambulina de la 
Maribor (Iugoslavia). Victoria a 
revenit austriacului Karl Schnabl, 
cu un total de 237,7 puncte (sări
turi de 74,5 m și 75 m). Pe locul 
2 s-a clasat Norici (Iugoslavia) — 
236,5 p, care a realizat cea mai 
bună săritură a concursului (76 m).

Mondiale" la schi-fond, s-a înche
iat la Val Gardena cu probele de 
ștafetă. Cursa masculină de 4X10 
km a fost ciștigată de echipa El
veției (Renggli, Giger, Egger și 
Cahler), cu timpul de 2 h 17:15, 
iar proba feminină de 3X5 km a 
revenit echipei R.
(Oeritz, Stoib, Ziilke)

ÎNTRECERILE FONDIȘTILOR

Slalomul uriaș (f) de la Les 
Gets a fost ciștigat de schioara el
vețiană Lise-Marie Morerod, ur
mată de Patricia Emonet (Franța) 
și Christa Kinshossen (R.F.G.). In 
clasamentul . general al „Cupei Eu
ropei" continuă să conducă Patri
cia Emonet, cu 60 puncte, urmată 
de austriaca Regina Sackl — 51 p 

americanca Betty Dorsey —

Concursul. internațional de pati
naj viteză (sprinteri) de la Inns
bruck s-a încheiat cu victoria spor
tivului sovietic Andrei Malikov, 
care a totalizat 156,675 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat com- 
patrioții săi Evgheni Kulikov — 
156,935 p și Valeri Muratov — 
159,610 p. în proba de 500 m pe 
primul loc s-a situat recordmanul 
mondial Evgheni Kulikov, cu 
timpul de 38,53 sec.

CINDY NELSON 
IESE DIN CURSĂ !

Una din principalele protagoniste 
ale actualei ediții a „Cupei Mondia
le" la schi alpin, americanca Cindy 
Nelson, a ieșit in mod neașteptat 
din competiție. Mlarți după amiază.

Sub îndrumarea unor antrenori pricepuți, tineri atleți ai asociației 
sportive „Trud" își urmează programul de antrenament zilnic 

Foto: A.P.N,

CORESPONDENTĂ DIN U.R.S.S.

SUCCESELE UNEI ASOCIAȚII

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs de sală desfășurat la Mos
cova, tînăra Alla Serioghina a sta
bilit cea mai bună performanță 
din U.R.S.S. în acest sezon in 
proba de 60 m plat cu 7,2 sec.

BASCHET
finală ale „Cupei
A. S. Berck (Franța) 
(Italia) —
(Franța) 
(Israel) 
Veneția

BOX
7-lea turneu de la Leningrad, la 
care participă pugiliști din Româ
nia, Cehoslovacia, Finlanda și 
U.R.S.S. In prima gală, la cat. 
cocoș, Mihailov (U.R.S.S.) b.p. Vrba 
(Cehoslovacia), Kevorkian (U.R.S.S.) 
b.p. Pelikainen (Finlanda).

CICLISM • Etapa a 3-a a 
Turului VenezuelOi • -a ■revent» co
lumbianului Plinio Casas, crono
metrat pe dțțtanța' de-139-km m 
3 h 28:07,10. Primii clasați dintre 
cicliștii europeni au fost lldar Gu- 
baidulin (U.R.S.S.), care a ocupat 
locul 6, la 1:30 de ciștigător. In 

' clasamentul general pe locul 1 se 
menține columbianul Jimenez, ur
mat de Casas — la 1:35 și italia
nul Alfonso Dalpiano la 1:45. • 
La Camaioni (Italia), intr-un con
curs de ciclocros, victoria a re
venit lui Franco Bitossi. care l-a 
întrecut la sprint pe Franco Vag- 
neur, ambii fiind cronometrați pe 
distanța de 22,800 km cu timpul 
de 1 h 07. Felice Gimondi a ocu
pat locul 7, la 2:10 de invingâtor.

ȘAH • în turneul de la Bel
grad (runda 4) : Ciocâltea 
sici *Z»r-' 
Pidevski — Janosevici 
Tringov — Sahovici —V2.
novici 
ment: 
21/:

Concursul internațional desfășu
rat în Italia, în cadrul „Cupei

• In sferturile de 
Koraci" (m) : 

Udine 
115-96 ; B. C. Caen 
— Hapoel Ramat Gan 

121—78 ; B. C. Liegc — 
(Italia) 96—87.
• A început cel de-al

■V2 ; Jansa — Simici ’/a- 
’ * î!

Maria- 
clasa-

DdllUVlLl ”/2-------/2,

■ Vukici 1—0. In
Marianovici (Iugoslavia) 

2'/2 p (1), Jansa (Cehoslovacia), 
Tringov (Bulgaria) și Sahovici (Iu
goslavia) 
(România). Simici (Iugoslavia) 
Pidevski (Bulgaria) — 
• Meciul dintre marii 
Bent Larsen (Danemarca) și 
Portisch (Ungaria) 
tru turneul 
mondial de 
februarie la 
nirea dintre 
Polugaevski 
Mecking (Brazilia) se va disputa 
la Lucerna (Elveția) probabil tot 
spre sfirșitul lunii februarie. In 
ceea ce privește celelalte două 
meciuri ale turneului candidaților, 
F.I.D.E. urmează să stabilească 
săptămîna viitoare locurile și da
tele de disputare.

TENIS 
neului de 
Dent 6—4, 
6—4, 5—7, 
toher 6—3, 6—0 ; Tanner 
stedt 7;—5, 6—3 ; Stone 
michael 6—1, 6—4 ; Stockton 
Bartlett 7—5, 3—6, 6—4.

cite 2'1'2 p, Ciocâltea 
și 

cite 2 p. 
maeștri 

La jos 
pen
ii tlul 
la 26 
întîl-

contînd 
candidaților la 
șah, va începe 
Rotterdam, iar 

marii maeștri Lev 
(U.R.S.S.) și Costa

SPORTIVE MUNCITOREȘTI
încep drumul către practicarea 
regulată a exercițiilor fizice.

De un mare succes se bucură 
grupele de pregătire fizică gene* 
rală pentru Vîrstele mijlocii și pen* 
tru cei care au depășit chiar a* 
ccastă categorie. Din ce în ce maî 
des, asociațiile și cluburile sporii? 
ve organizează întreceri bazate pe 
principiul „starturilor deschise"» 
Ele constau din competiții de atle^ 
tism, patinaj, schi sau înot, la 
care poate lua parte oricine. Pro* 
bele se desfășoară după un pro» 
gram redus, devenite astfel abor* 
dabile maselor muncitorești.

„Trud" nu-i uită nici pe copiii 
muncitorilor și funcționarilor. De 
o largă popularitate se bucură în 
fiecare an concursul „Tata, mama 
șl eu", mijloc eficace pentru an
grenarea în practicarea sportului â 
unor întregi familii. Pe lingă sec
țiile speciale rezervate tineretului, 
asociația mai dispune de peste 70 
de școli specializate în sport, crea
te anume pentru copii și tineret.

în asociația sportivă „Trud" ac
tivează azi peste 800.000 de in
structori obștești, arbitri și antre
nori. Baza materială cuprinde 726 
stadioane, aproape 3 000 de săli de 
sport, 181 bazine de înot. 2 737 te
renuri de fotbal, 490 piste pentru 
patinaj viteză, 20 000 de platforme 
sportive, 44 trambuline, 17 trasee 
montane pentru schi dotate cu te- 
leschiuri, 18 patinoare artificiale a* 
coperite, o mulțime de alte baze 
pentru practicarea hocheiului și 
schiului.

„O excelentă bază materială, 
permitind un larg acces la toate 
disciplinele sportive, cadre de an
trenori cu înaltă calificare — iată 
condiții necesare ca să creștem 
sportivi de clasă ridicată" — spune 
în încheiere Zinaida Fedorenko. 
Intr-adevăr, numai la ultimele două 
Olimpiade, atleții asociației „Trud" 
au cucerit 9 medalii de aur, 6 de 
argint și 7 de bronz. Asociația mai 
numără în rîndurile sale campioni 
renumiți ca halterofilul David Ri- 
gert, luptătorul Vladimir Iumin, 
schiorul Evgheni Voleaev, patina- 
tqrii Irina Moiseeva și Andrei Mi- 
nenkov și mulți alții, care au luat 
primul contact cu măiestria spor
tivă în cadrul acestei asociații. 
Toate acestea fac ca despre „Trud" 
să se vorbească mereu în mișca» 
rea sportivă sovietică.

Nu există sarcină mai de onoare 
pentru un club sau o asociație 
sportivă decît aceea de a educa 
un campion., 43 de învingători o- 
limpici și mai mult de 200 cam
pioni mondiali și europeni sînt 
membri ai Asociației sportive a 
Sindicatelor sovietice, „Trud", Va
sili Alekseev și Galina Stepan- 
skaia, Ivan Iarîghin și Aleksandr 
Elizarov, Nina Baldiceva și Alek
sei Spiridonov, iată numai citeva 
din „stelele" de primă mărime, 
aparținind acestei asociații cu vechi 
tradiții în mișcarea sportivă din 
U.R.S.S.

„Ne mîndrim cu campionii noș
tri, spunea în cadrul unui interviu 
Zinaida Fedorenko, președinta 
Consiliului central al asociației 
sportive „Trud". Dar, țelul orga
nizației noastre nu este numai a- 
cela de a crește campioni de cla-- 
să internațională. Sarcina noastră 
este cuprinsă în insuși numele 
asociației „Trud" (n.r. munca). A- 
dică, de a pune prin eforturi sus
ținute la îndemina muncitorilor 
sovietici, condițiile cele mai bune 
de practicarea diferitelor discipli
ne sportive fără a face vreo dife
rență de vîrstă sau profesie. Și — 
după cum vedeți — fără a neglija 
recordurile. Sub flamurile asocia
ției sportive „Trud" își desfășoară 
activitatea aproape 9 000 de colec
tive și cluburi sportive, cuprinzind 
peste 5 milioane de membri".

Conducătorii multor întreprin
deri și organizații sindicale, înțeleg 
marea însemnătate socială a cul
turii fizice și sportului și le acor
dă o importanță majoră, creînd 
condițiile cele mai bune de prac
ticare. Astfel, Combinatul metalur
gic din Magnitogorsk a construit 
un stadion modern. La dispoziția 
muncitorilor stau piste de atletism, 
terenuri de fotbal, săli de sport, 
un bazin de înot cu lungimea de 
50 m. La ora actuală se mai con
struiește acolo o sală destinată 
practicării diferitelor sporturi. De 
asemenea, dispun de excelente ba
ze sportive metalurgiștii din Ce- 
repoveț și Moncegorsk, energeti- 
cienii din Ekațgk, petroliștii din 

"X'dftingorodsk.**Thuncitorlii, '.Uzinelor 
de automobije. idin Moscova.

■ Cal< ndarul TjRrliv amwWlwhxi- 
ciației cuprinde mii de competiții 
de toate dimensiunile. Cea mai 
populară competiție de masă ră- 
mine „brigada contra brigăzii".

I Astfel, sute de mii de oameni își

F. Germania 
— 1 h 15:14.

Mieto a ter-
cursa de 17 
la Oslo. El a

Finlandezul Juha 
minat învingător în 
km fond desfășurată 
realizat timpul de 53:03. fiind ur
mat de norvegianul Oddvar Braa 
— 53,30 si finlandezul Arto Koivis- 
to — 53:32. Doi dintre favoritii în
trecerii, norvegianul Odd Martin-

HANDBALUL - UN „SPORT AL GIGANȚILOR"?y JI

„David. Goliat ?. Excelentul dribleur 
Cristian Gațu și redutabilul șuter Ștefan Bir- 

' talan : cit de importantă e înălțimea ?

• în turul 2 al tur
la Adelaida : Stewart — 
6—4 ; Gehring — Riessen
6—4 ; Alexander — Le-

Born-
Car-

Cîteva clipe după ce echipa 
sa a ciștigat finala turneu
lui olimpic de la Montreal, 
Evgheni Evtușenko, antre

norul reprezentativei Uniunii So
vietice, solicitat să-și spună pă
rerea în legătură cu acest succes, 
a răspuns fără ezitare : „Datorez 
această victorie oamenilor mei de 
peste 2 metri..."

Afirmația tehnicianului sovietic 
a provocat vii discuții in lumea 
handbalului, unde există o mai 
veche dispută pe tema importan
ței pe care o va avea in viitor 
talia handbaliștilor de performanță. 
In acest sens, unii teoreticieni sus
țin că nu peste multă vreme hand
balul, la fel ca baschetul șl voleiul

a

LA Z!r ÎN LUMEA
MASCULIN

100 m liber
200 m liber
400 m liber
1 500 m liber
100 m spate
200 m spate
100 m bras
200 m bras
100 m delfin
200 m delfin
200 m mixt
400 m mixt
<Xioo m liber
4X200 m liber
4X100 m mixt

FEMININ

100 m liber
200 m liber
400 m liber
800 m liber
100 m spate
200 m spate
100 m bras
200 m bras
100 m delfin
200 m delfin
200 m mixt
400 m mixt
6X100 m liber
4X100 m mixt

*■ Rețulto-tu*

CELE MAI „ÎNALTE" FORMAȚII, LA ULTIMELE EDI
ȚII ALE C.M. Șl J.O.: C.M. 1970 (Paris) - Suedia 
și Ungaria 1,86 m ; J.O. 1972 (Miinchen) — România 
și Uniunea Sovietică 1,87 m : C.M. 1974 (Berlin) - 
România 1,87 m 1 J.O, 1976 (Montreal) — R.F. Ger
mania 1,90 m.

m) locul III—IV; J.O. 1972 
Iugoslavia (1,85 m) locul III—V ;

::::
cul I; J.O. 11)76 — Uniunea So
vietică (1,88 m) locul II. In legă-

în ultima vreme, va 
deveni un sport al gi
ganților, o disciplină . C.M. 1974 — România (1,87 pt) .lo
in care declsiv'â pen- ' 'T • .......
tru evoluția viitorului

■•performer va fi. în a- tură cu aceste cifre este fle re
iate de orice, înălți
mea sa. Alți tehni
cieni, fără să negli
jeze în selecție talia 
tinerilor jucători, pun 
mai intii preț pe ca
litățile tehnice indivi
duale, privind cu re
zervă afirmațiile ce
lor care mizau numai 
pe inălțime.

Un timp, 
cci sceptici 
tate. Media 
țime a echipelor cla
sate pc primele 8 
locuri la citeva din 
ultimele întreceri mon
diale au probat că 
talia, fără să fie un 
amănunt de neglijat, 
nu poate fi totuși soco
tită decisivă. Creș
terea mediei de înăl
țime de la o compe
tiție la alta pare ne
semnificativă : C.M.
1970 — 1,835 m ; J.O. 
1972 — 1,845 m; C.M. 
1974 — 1,846 m. Deci 
„salturi" de milimetri, 
fără importanță. Nu
mai că de la 1,846 
cit a fost media 
primelor 8 clasate 

s-a trecut deodată

părea că 
au drep- 
de înăl-

m 
de 
la 
la 

de

inălțime 
C.M. 1974 
1,877 m, medie atinsă la J.O. 
la Montreal, ceea ce dă de gindit...

Interesantă este și raportarea 
mediei de înălțime a fiecărei e- 
chipe la locul ocupat în clasamen
tul ultimelor mari dispute. Vom 
vedea astfel că : 1. nu întotdeauna 
echipa cea mai înaltă a ciștigat 
și 2. formațiile de pe podiumul 
marilor competiții s-au clasat, cu 
mici excepții, și la capitolul înăl
țime pe locuri fruntașe. Iată locu
rile pe care le-ar ocupa ciștigă- 
toarele marilor competiții intr-o 
ordine a primelor 8 clasate stabi
lită prin media înălțimii jucăto
rilor : C.M. 1970 — România (1,85

ținut faptul că, în primul rînd, 
treptat, media de înălțime a for
mațiilor învingătoare a crescut și 
că la ultimele mari dispute in
ternaționale curba mediei de 
țime s-a apropiat extrem de 
de curba locurilor fruntașe.

Recent, intr-un interesant ___
col, cunoscutul specialist din R. D. 
Germană, Klaus Pohlenz, sublinia 
în „Deutsches Sportecho" din Ber
lin că nu talia uriașă a handba
liștilor sovietici a fost hotăritoare 
in obținerea victoriei finale la O- 
limpiadă (19—15 cu echipa Româ
niei), ci faptul că ei au greșit mai 
puțin in acest meci decisiv, în 
care — in plus — au știut să se 
apere cu o remarcabilă forță și 
exactitate.

Firește că nu. Dacă ne gîndim 
la baschet, la lupta de sub panou, 
sau chiar la volei, la aprigele 
dispute de deasupra fileului, gă
sim mai greu corespondența cu 
handbalul. Apropierea există, to
tuși. Felul în care au evoluat ci
frele de care am amintit este 
grăitor. Așa incit, se poate spune 
că, deși nu va deveni un „sport 
al giganților", handbalul (și spe
cialiștii 
cu mai 
selecție

Schioara americană Cindy Nel
son, la ieșirea din spital

pe pista de coborire ae la Garmisch 
Partenkirchen, tînăra schioara a 
suferit un accident, trebuind să fie 
spitalizată. Ea are o fractură la pi
ciorul sting și nu va mai putea 
con tufa,-, .după, toate . probabilitățile, 
în actualul sezon. De remarcat că 
accidentul s-a prodiuș după, 
schioara'i'tbeeu^fe !M®> de sosiri

Cindy Nelson este medaliată 
argint la ultima ediție a J.O. 
iarnă, desfășurate anul trecut

înăl- 
mult

arti-

săi) trebuie să privească 
multă grijă și atenție in 

spre talia jucătorilor.

RECORDURILOR ÎNOTULUI

considerat record

MONDIAL EUROPEAN

49,99 Montgomery (SUA) 76* 51,31 Nocke (R.F.G.) ’76
1:50,29 B. Furniss (S.U.A.) ’76 1 ;53,73 Krilov (U.R.S.S.) 76
3:51,93 Goodell (S.U.A.) '76 3:55,76 Raskatov (U.R.S.S.) ’76

15:02,40 Goodell (S.U.A.) ■76 15:29,45 Salnikov (U.R.S.S.) ’76
55,49 Naber (S.U.A.) ’76 56,33 Matthes (R.D.G.) •72

1:59,19 Naber (S.U.A.) ’76 2:01,87 Matthes (R.D.G.) '73
63,11 Hencken (S.U.A.) ’76 63,43 Wilkie (M. Brit.) '76

2:15,11 Wilkie (M. B.) ’76 2:15,11 Wilkie (M. Brit.) ’76
54,27 Spitz (S.U.A.) ’72 54,75 Pyttel (R.D.G.) ’76

1:59,23 Bruner (S.U.A.) ’76 1:59,63 Pyttel (R.D.G.) ’76
2:06,08 B. Furniss (S.U.A.) ’75 2:06,25 Wilkie (M. Brit.) ’76
4:23,68 Strachan (S.U.A.) ’76 4:26,03 Verraszto (Ung.) ’76
3:24,85 S.U.A. ’75 3:26,60 U.R.S.S. '76
7:23,22 S.U.A. ’76 7:27,97 U.R.S.S. '76
3:42,22 S.U.A. ’76 3:47,29 R.F.G. ’76

55,65 Ender (R.D.G.) ’76. 55,65 Ender (R.D.G.) ’76
1:59,26 Ender (R.D.G.) ’76 1:59,26 Ender (R.D.G.) ’76
4:09,89 Thiimer (R.D.G.) ’76 4:09,89 Thumer (R.D.G.) ’76
8:37,14 Thumer (R.D.G.) '76 8:37,14 Thumer (R.D.G.) ’76
1:01,51 Richter (R.D.G.) ’76 1:01,51 Richter (R.D.G.) ’76
2:12,47 Treiber (R.D.G.) ’76 2:12,47 Treiber (R.D.G.) ’76
1:10,86 Anke (R.D.G.) ’76 1:10,86 Anke (R.D.G.) •76
2:33,35 Koșevaia (U.R.S.S.] *76 2:33,35 Koșevaia (U.R.S.S.) ’76
1:00,13 Ender (R.D.G.) ’76 1 :OO,13 Ender (R.D.G.) ’76
2:11.22 Gabriel (R.D.G.) ’76 2:11,22 Gabriel (R.D.G.) '76
2:17,14 Ender (R.D.G.) ’76 2:17,14 Ender (R.D.G.) ’76
4:42,77 Tauber (R.D.G.) ’76 2:42,77 Tauber (R.D.G.) ’76
3:44,82 S.U.A. ’76 3:45,53 R.D.G. '76
4:07,95 R.D.G. ’76 4:07,95 R.D.G. ’76

mondialrealizat de Jonty Skinnerde 49,44 poate fi

18,86
45,20 
04,80 
:21.26 
:27,60 
: 15,27

nu .
parte din F.l N-A.

ROMANESC

Oprițescu
Slavic 
Slavic
Aimer
Horvat
Horvat
Costa 
Costa
Lucaciu
Mady 
Slavic 
Aimer
Ech. naționalâ 
Ech. națională 
Ech. naționala

D. Georgescu 
D. Georgescu 
Costea 
Costea 
Bunaciu 
Bunaciu 
Hoțescu 
Hoțescu 
Groza-Miclâus 
Groza-Miclăuț 
Costea 
Costea 
Ech. națională 
Ech. națională

întrunit Africa de Sud nu face

cu 
de 

. _________ ... __ _____ la
Innsbruck. Schioara americană ocu
pă locul 8 în clasamentul „Cupei 
Mondiale". VLADIMIR VATUTIN

MECIURI ATRACTIVE ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
ALE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Ca de obicei, la începutul fie
cărui an se stabilesc prin tragere 
la sorți meciurile din sferturile 
de finală ale cupelor europene 
Ia fotbal. Miercuri. la Zurich, 
procedura a fost făcută, urmînd 
ca la 2 și 16 martie să se des
fășoare partidele din această fa
ză a celor 3 competiții conti
nentale.

Capul de afiș al „Cupei cam
pionilor europeni" îl constituie 
întîlnirea dintre Bayern Miin- 
chen ți Dinamo Kiev. Cele două 
echipe s-au mai întîlnit în 1975 
într-o dublă partidă tur-retur, 
în cadrul finalei „Supercupei 
europene", cînd fotbaliștii sovie-

0 NOUA ÎMilMPt BAYERN NIÎNCHEN - DINAMO KIEV
tici au intrat în posesia 
feului în urma celor două 
rii : 1—0 la Miinchen și 2—0 la 
Kiev. Acum, Bayern ocupă locul 
3 în turul campionatului vest- 
german, iar Dinamo Kiev — lo
cul 2 în clasamentul final 
campionatului sovietic pe 
trecut. Foarte interesantă 
anunță și partida dintre 
două lidere ale campionatelor 
R.F. Germania și Belgiei: Bo
russia Monchengladbach — F.C. 
Bruges, în timp ce F.C. Liver
pool, fruntașa campionatului en-

tro- 
victo-

al 
anul 

se 
cele

Călin ANTONESCU

ASTAPOVSKI, CEL MAI BUN FOTBALIST SOVIETIC DIN 1976

CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ EUROPEANĂ A ANULUI 1976

Vladimir Astapovski, portarul 
echipei Ț.S.K.A. Moscova și al 
echipei naționale a Uniunii Sovie
tice, a fost desemnat drept cel mai 
bun fotbalist sovietic pe anul 1976. 
în urma tradiționalei anchete a 
revistei „Fotbal i Hokkei". Cei 124 
de ziariști care au răspuns la în-

trebările revistei i-au acordat lui 
Astapovski 256 de puncte. Pe locul 
2 — David Kipliani (Dinamo Tbi
lisi) cu 136 p, iar pe al treilea, 
cunoscutul Oleg Blohin (Dinamo 
Kiev) cu 116 p.

Noul laureat este în vîrstă de 
30 de ani, a apărat poarta echipei 
țării sale la J.O. de la Montreal 
și joacă de 7 ani în campionatul 
primei ligi.DOAR 11 SUPORTERI...

La înapoierea de la Bello Hori
zonte (Brazilia) unde, încheind la 
egalitate meciul cu Cruzeiro au 
cucerit Cupa intercontinentală, ju
cătorii de la Bayern Miinchen au 
fost așteptați la aeroport numai 
de... 11 suporteri ! Cite unul pen
tru fiecare jucător ! In mai 1975, 

, după victoria asupra lui Leeds in 
finala C.C.E., disputată la Paris. 
Bayern fusese aclamată d,e 120 000 
de oameni. S-au obișnuit suporte
rii formației bavareze cu victo
riile ?

UN TIMBRU CONSACRAT 
FOTBALULUI

In curind, pentru prima dată în 
Franța, un timbru poștal va fi con
sacrat fotbalului. Este vorba de un 
timbru dedicat celei de a 65-a ani
versări a Cupei Franței și care va 
fi emis înaintea finalei prevăzută 
pentru sîmbăiă 18 iunie.

MĂRUL LUI MISTER CLARK
Pe cunoscutul stadion Old Tra- 

ford din Manchester, spectatorii au 
obiceiul (deplorabil) să arunce pe 
teren tot felul de „proiectile" dacă 
Manchester United, echipa favori
tă, nu joacă după dorința lor, a- 
dică întotdeauna bine. Recent, la 
unul din meciuri, un măr a ateri
zat pe gazon, aruncat din tribună. 
Arbitrul John Clark l-a cules, l-a 
șters și... a început să muște din 
el ! Prin aceasta, el și-a ciștigat 
simpatia publicului și meciul s-a 
desfășurat pînă la urmă in cea 
mai bună ambianță-

Ziarul polonez „PRZEGLAD 
SPORTOWY" publică un clasament 
al celor mal bune echipe repre
zentative ale anului 1976, ca și o 
selecționată continentală pentru a- 
celași an.

In clasamentul pe țări, pe pri
mele locuri se află Cehoslovacia 
și R.F. Germania, urmate de R.D. 
Germană, Italia, Ungaria, Scoția.

Iată și cel mai bun 11 euro
pean : Viktor (Cehoslovacia) — Pi- 
varnik, Ondrus (ambii Cehoslova
cia), Beckenbauer, Vogts — Bonhof 
(toți trei R.F.G.), Deyna (Polonia), 
Antogiioni (Italia) — Cruyff (O- 
landa), Bettega (Italia), Rensen- 
brinclc (Olanda). Rezerve : Zoff —

portar, Facclțetti (ambii Italia), if 
Katalinski (Iugoslavia) — fundași; 
Platini (Franța), Pollak (Ceho
slovacia) — mijlocași ; Blohin 
(U.R.S.S.), Keegan (Anglia), Graz- 
ziani (Italia) — înaintași.

Iată și palmaresele primelor 
două clasate : CEHOSLOVACIA 
cu U.R.S.S. 2—2, 2—2 și 2—0 ;
Franța 2—2 ; R.D. Germană 0—0 ; 
Olanda 3—1 ; R.F. Germania 2—2 
(5—3 după loviturile de la 11 m) 
și 0—2 ; România 1—1 și 3—2 ; 
Scoția 2—0. R.F. GERMANIA cu 
Malta 8—0 ; Spania 1—1 și 2—0 ; 
Iugoslavia 4—2 ; Cehoslovacia 2—2 
(3—5 după loviturile de la 11 m) 
și 2—0 ; Țara Galilor 2—0.

glez, este avantajată în meciul 
cu St. Etienne, aflată în declin 
față de anul trecut cînd — tot 
în sferturile de finală ale C.C.E. 
— a produs marea surpriză de 
a elimina pe Dinamo Kiev. în 
fine, Dynamo Dresda este favo
rită în jocul cu campioana El
veției, F.C. Ziirich.

în Cupa cupelor, misiunea e- 
chipei Levski Spartak nu pare 
ușoară în fața lui Atletico Ma
drid (fruntașă în campionatul 
Spaniei) — acum în plină acti
vitate competițională, în timp ce 
formația bulgară se găsește în 
pauza de iarnă. Și alte partide 
opun formații angrenate în pre
zent în campionat cu unele in
trate în vacanță : M.T.K. Buda
pesta — Hamburger S.V. și 
Slask Wroclaw — Napoli. Parti
da dintre S.C. Anderlecht —. 
cîștigătoarea ultimei ediții a 
„Supercupei europene" și Sout
hampton (acum în liga a doua 
engleză), va da probabil cîștig de 
cauză formației belgiene, deși 
aceasta trece prîntr-o criză de 
formă, în timp ce — se știe — 
echipele din liga secundă brita
nică pot produce oricînd sur
prize...

în Cupa U.E.F.A. se confruntă 
două echipe spaniole: Atletico 
Bilbao cu C.F. Barcelona (acum 
în mare formă); Juventus va 
avea o sarcină dificilă în fața 
lui F.C. Magdeburg; A.E.K. A- 
tena are din nou o misiune grea 
(după ce a eliminat pe Dinamo 
Moscova, Derby County și 
Steaua roșie) în fața celor de la 
Queens Park Rangers; meciul 
Feyenoord — R.W.D. Molembeek 
va atrage desigur atenția iubi
torilor de fotbal din Olanda și 
Belgia, cu atît mai mult cu cit 
este vorba 
fruntașe în 
tive.

de două formații 
campionatele respec-

*

AMICALE. La AI-
1—1'

MECIURI
ger: Algeria — Bulgaria
(0—0); au marcat Dermendjiev 
(min. 64), pentru oaspeți, respec
tiv Griche (min. 87) pentru gaz
de. La Tel Aviv: Israel — 
Bayern Miinchen 2—0 (0—0); 
din echipa vest-germană au lip
sit 6 titulari.
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ce Întreprindeți pentru dezvoltarea
ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ?

(Urmare din pag. 1)
REDUCEREA NUMĂRULUI DE „SCUTIRI-, I Pc marginea (onsifiîuirii antrenorilor divizionari

care de Ia începutul anului II gă
sesc că nu-și mai au rostul, locul 
lor puțind fi luat cu mai mare 
folos de activitățile pe ramură de 
sport. De asemenea, renunțarea la 
organizarea activității pe grupe de 
învățămînt ar duce la respecta
rea preferințelor studenților pentru 
un anumit sport.

3. — Deși viitoarea profesie a 
studenților rnedicinîșfl nu reclamă

UN OBIECTIV PERMANENT I
VICTOR IONESCU :
și II, punem accent în primul

1. „La anii

adaptări deosebite, ne gîndim la 
o serie de exerciții care să ajute 
pe cei care își desfășoară activi
tatea numai în anumite poziții 
(stomatologi, farmaciști)

i
rind pe pregătirea fizică generală, 
prin lecții cit mai variate și mai 
atractive, dar nu neglijăm nici 
pregătirea pe ramură de sport pe 
care o realizăm mai eu seamă prin 
gimnastică modernă, înot și ca
notaj (la fete), gimnastică, atle
tism, jocuri sportive, inot, canotaj, 
tenis de masă și cimp, scrimă, oină 
și culturism (la băieți). Totodată, 
avem în vedere necesitatea prac
ticării unor exerciții ajutătoare 
pentru trecerea normelor de con
trol. Pentru îndeplinirea Ia nivel 
superior a sarcinilor, noi am luat 
inițiativa de a defalca grupele de 
învățătură, alcătuind i 
educație fizică pe baza 
studenților. Pentru anii 
cesitățile pregătirii sînt 
prin asigurarea accesului 
sportive „Pirvan", „Tei", 
și „I.L.S.", unde există 
nență asigurată de cadrele didacti
ce de specialitate, precum și in 
cadrul unor cercuri de inițiere. 
Dar, din păcate, puțini sînt stu
denții anilor mari care se prezintă 
la trecerea normelor ! în afara 
lecției, sarcinile educației fizice se 
Îndeplinesc fie prin excursii in zo
nele montane, fie prin practicarea 
individuală, în cămine, a unor e- 
xerciții accesibile, utile (în fiecare 
cămin există o sală specială, do-

grupe de 
opțiunilor 
mari, ne
rezolvate 

l pe bazele 
„Panduri" 
o perma-

.4

NICI UN STUDENT IN AFARA PROCESULUI
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ION OPRIȘESCU; 1. „Recentele 
măsuri de trecere a ponderii pre
gătirii asupra activității pe ramu
ră de sport a găsit Ia noi o înde-

chimist trebuie să execute nenu- ■ 
mărate exerciții respiratorii etc.). 
Profilul foarte variat al facultăților 
noastre ne face ca încă din acest 
an să ne străduim, întregul co
lectiv al catedrei, să găsim noi 
forme și exerciții care să ajute 
in buna desfășurare a muncii vii
torilor absolvenți, astfel ca la in- 
cadrarea în producție. pe lingă 
cunoștințele de bază, ei să fie apți 
și din punct de vedere fizic la 
realizarea eforturilor cerute de di
versele profesii".

NICOLAE PADUHEANU : 1.
„Părerea mea es'.e că numai o lec
ție pe săptămină nu rezolvă in
tegral sarcinile educației fizice, 

asemenea, celelalte activități

sportive,

lungată tradiție. Sarcinile pregăti
rii fizice a studenților sînt reali
zate prjn lecțiile de educație fizi
că, care la noi se tin și cu stu
denții anului III, iar jncepind din 
toamna viitoare și cu cei din anul 
IV. Prin aceste lecții asigurăm un 
minim de cunoștințe teoretice 
pentru ca studenții să poată prac
tica apoi ramurile de sport pre
ferate. Bazele noastre 
amplasate în imediata vecinătate 
a căminelor, existența îndestulă
toare a echipamentului și - mate
rialelor stimulează pe fiecare stu
dent să practice exercițiul fizic și 
mișcarea, să-și pregătească nor
mele de verificare în cele mai 
bune condițiuni.

2. — împreună cu comisia 
U.A.S.C., căutăm noi forme de a- 
tragere a studenților și studente
lor la practicarea orgahizată sau 
individuală a exercițiului fizic. Ne 
gîndim să extindem cultura fizică 
medicală, astfel ca nici un stu
dent să nu rămînă în afara pro
cesului de educație fizică (am ob
ținut deja bune rezultate în a- 
ceastă direcție), să mărim numă
rul ramurilor de sport, prin in
cluderea acelora care au aderență 
in rindul studenților, și să degre
văm lecția de acțiunile de pregă
tire și trecere a normelor SUVA, 
pentru care se organizează con
cursuri speciale, la care participă 
numeroși tineri dornici să-și ame
lioreze rezultatele și... nota.

3. — îmbinarea preferințelor pen
tru diverse ramuri de sport cu 
acele 
tența 
cesul 
giner 
zilnic 
de producție, un viitor energeti
ci an trebuie să știe să înoate, un

exerciții' care asigură rezis- 
specifică necesară în pro- 
de producție (un viitor in- 
mecanic, de pildă, parcurge 
kilometri întregi prin halele

CONȚINUTUL LECȚIILOR, 
VIITOAREI

I
I I

VOINȚA BUCUREȘTI SE VA 
PREGĂTI LA EFORIE NORD. 
De la 7 ianuarie, revelația seriei 
a II-a a Diviziei B, echipa Vo
ința București, și-a început an
trenamentele în Capitală, sub 
conducerea lui P. Gavrilă. Pre
gătirile vor continua la Bucu
rești pînă la 19 ianuarie, dată 
cînd este programată și ședința 
de analiză a turului. De la 20 
ianuarie, pînă la 7 februarie, an
trenamentele se vor desfășura la 
Eforie Nord, stațiune în care 
Iotul jucătorilor de la Voința 
va beneficia de condiții bune de 
cazare și antrenament.

de 12 zile de pregătiri la Bor- 
sec. în 13 februarie, „U“ va 
susține primul meci de verifi
care, cu A.S.A. Tg. Mureș sau 
Gloria Bistrița, iar în 16 februa
rie un alt joc cu Armătura Za
lău. între 20 și 27 februarie, 
echipa clujeană intenționează 
să efectueze un turneu în Capi
tală, pentru patru meciuri, a- 
vînd ca partenere formații din 
Diviziile A și B. Nu există 
noutăți în lotul studenților. 
Hurloi și Uifăleanu. indisponibili 
mare parte din tur, sînt refă- 
cuți și participă la pregătiri. 
Conducerea clubului îl... așteap-
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TătA-
1. „Obi- 
educației 
realizăm,

MIHAI 
RASCU: 
ectivele 
fizice le 
firește, prin lecții, 
cercuri de inițiere, 
activitate în cămi
ne (circa 40% din
tre studenți sint an
grenați). precum și 
prin alte acțiuni or
ganizate in timpul 
liber. Pentru ast
fel de activități a- 
vem asigurat ne
cesarul de 
riale și 
ment. iar 
didactice 
cialitate 
permanentă asis tentă tehnică.

2. — în primul rind prin spo
rirea numărului de ore afectate 
educației fizice, prin acordarea 
unei atenții mai mari pregătirii 
pe ramură de sport (care poate 
asigura și pregătirea fizică gene
rală, captînd în mai mare măsură 
interesul studenților).

3. — Ne-am gîndit că de foarte 
mare folos pentru viitorii medici 
veterinari și zootehniști ar fi în
vățarea și practicarea, încă din 
timpul studenției, a echitației. Bine
înțeles, nu vom scăpa din vedere 
faptul că absolvenții noștri vor lu
cra in agricultură, unde li se cere 
o bună pregătire fizică generală, 
de aceea vrem să adaptăm conți
nutul lecțiilor de educație fizică la

mate- 
echipa- 
cadrele 

de spe- 
oferă o

in zile- 
la Sna- 
de ma- 
general

tată cu spaliere și alte materiale 
ca extensoare, gantere etc.).

2. — Prin generalizarea formării 
unor grupe de educație fizică în 
afara grupelor de învățătură, pre
cum și prin demixtarea lor, lecți
ile ar spori în eficacitate. Cred 
că este util să se găsească soluții 
mai potrivite pentru asigurarea 
unei activități continue, pentru 
formarea unor deprinderi de prac
ticare individuală a exercițiului fi
zic (simpla obligație de prezentare 
la trecerea normelor nu poate a- 
sigura o pregătire corespunzătoa
re). Un rol deosebit il pot avea, 
pe de o parte, activitățile propa
gandistice din institute, iar pe de 
altă parte, participarea conducerii 
facultăților și a altor cadre di
dactice la lecții și la alte activi
tăți sportive (cum se intimplă la 
noi). De asemenea, trebuie făcut 
totul pentru reducerea numărului 
de scutiri, mai ales in rindul stu
dentelor, prin extinderea practi
cării gimnasticii medicale.

3. — încercăm ca pentru stu
denții și studentele unora dintre 
facultățile noastre (geologie—geo
grafie, de pildă) să găsim noi for
me și mijloace de pregătire în 
vederea exercitării 
de randament

SE IMPUNE 0 COLABORARE MAI
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cu maximum 
a profesiei".

FRUCTUOASA
să completeze lec- 

(excursii,
care ar trebui 
ția de educație fizică 
practicarea ramurilor de sport către 
care sînt atrași studenții noștri și 
pentru practicarea cărora avem ex
celente condiții) nu se mai rezol
vă satisfăcător. Sala noastră de 
sport este singura bază unde stu
denții pot practica exercițiul fizic. 
Și este ocupată in permanentă.

2. — întocmirea unui orar atît 
in funcție de preferințe^ citași de 
timpul liber aT’Stttdențifof*,’ precum 
și obligativitatea frecventării lec
țiilor . de către studente, a căror 
participare este facultativă (dar 
trecerea normelor obligatorie), iar 
multe dintre ele prezintă scutiri 
medicale la educație fizică...

3. — Se impune o conlucrare 
mai fructuoasă a tuturor factori
lor cu răspunderi pentru activita
tea de educație fizică și sport, 
în scopul realizării unui sistem 
unitar de cerințe, cit mai detaliate 
și precise. De asemenea, trebuie 
acționat pentru formarea deprin
derii organizatorice și de condu
cere a activităților sportive la vi
itorul loc de muncă".

STUDENȚEȘTI
SE POATE FACE MAI MULT
IN CĂMINELE

TATARU. 1. „Prin 
colectivului nostru de 
întregul efectiv al ani-

MIRCEA 
strădaniile 
a cuprinde 
lor I și II în activitatea din ca
drul lecțiilor și a celorlalte for
me prin care se poate realiza e- 
ducație fizică. Ne preocupă, în
deosebi, reducerea numărului de 
scutiri medicale (din cei circa 4000 
de studenți și studente ai anilor 
I și II, 400 sînt scutiți de edu
cație fizică !). Această problemă 
stă în atenția noastră încă din 
anii trecuți. Numărul mare de scu
tiri acordate în special studentelor, 
ne face să credem că dispensarul 
sportiv (dr. Vera Valeriu) acordă 
prea ușor asemenea documente 
prin care tinerele absentează de la 
lecțiile de educație fizică. Dar, ca
drele noastre didactice constată 
adesea că aceste studente pot su
porta cu destulă ușurință efortul 
depus și necesitat de o lecție de 
educație fizică. Oricum, procentul 
de 10% dintre studente, care sint 
scutite medical, mi se pare prea 
ridicat și acest fapt ar trebui să 
dea de gindit chiar dispensa-

POTRIVIT SPECIFICULUI
PROFESII
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și cu ceea ce a apărut cu adevă
rat nou pe toate planurile, în 
fotbalul internațional, în perioa
da de timp care s-a scurs de la 
ultimul campionat mondial, edi
ția 1974. Lucru care, trebuie să 
recunoaștem, nu era deloc rău. 
Ba chiar foarte necesar pentru 
stimularea, în viitor, a activi
tății de performanță.

Cel de-al doilea aspect din 
capitolul insatisfacțiilor prilejui
te de recenta consfătuire a an
trenorilor ține de modul în care 
o parte dintre participanți au 
reușit — sau mai bine zis nu au 
reușit — să exprime, în cuvîn- 
tul lor, carențele în pregătirea 
și jocul 
precum 
din actualul impas. Așa, de pildă, 
unii antrenori au afirmat că pre
gătirea fizică a jucătorilor lor 
este deficitară. Și ne întrebăm, 
firesc : chiar toate laturile aces
tui factor atît de complex al 
antrenamentului- sînt în sufe
rință la jucătorii în cauză ? 
Apoi, aceiași antrenori au spus : 
„Pe viitor ne propunem să mă
rim volumul și intensitatea e- 
forturilor". Cît și cum ? Asta nu 
mai precizează, lăsîndu-ne a în
țelege că de ani de zile, de cînd, 
unii sau alții, tot măresc și vo
lumul și intensitatea efortului, 
fără ca să știe de unde pleacă 
și unde trebuie să ajungă, ne-am 
putea trezi, teoretic, la un mo
ment dat, cu cifre de domeniul 
fanteziei Și aceasta pentru că 
cei în drept să cunoască în de
taliu lipsurile echipelor și ju
cătorilor lor — în speță unii 
antrenori — mizează pe aproxi
mații și preferă modul general 
de analiză a situației de fapt, 
ignorind adeseori 
lodice ale F.R.F,, 
ca și măsurile 
luate pînă acum 
racter formal și 
tor eficient.

Ar mai fi, desigur, și alte 
probleme legate de activitatea 
și pregătirea antrenorilor, care 
să facă obiectul unor observații 
critice, a unor analize de pro
funzime și al unor măsuri. De 
aceea, nu considerăm încă în
cheiată discuția pe această foarte 
importantă temă, asupra căreia

Despre consfătuirea antrenori
lor de fotbal, acțiune organizată 
de F.R.F. și desfășurată 
le de 4, 5 și 6 ianuarie 
gov, am publicat o serie 
teriale cu caracter în
informativ și, pe alocuri, unele 
aprecieri care, în ansamblul lor, 
duc la concluzia că „sfafail" 
tehnicienilor care răspund 
pregătirea echipelor noastre 
vizionare A și B a prilejuit 
ulii schimb de experiență 
totodată, o posibilitate în ] 
de a analiza stadiul actual 
fotbalului nostru în pragul unui 
an competițional cu multe obli
gații pe plan internațional.

Săptămîna trecută, la Snagov, 
s-au spus multe lucruri bune și 
interesante, desprinse atît din 
unele referate, cît și din cuvîn- 
tul unora dintre participanți. 
Despre acestea, noi am relatat în 
paginile ziarului. înscriindu-le, 
cum s-ar zice, la capitolul rea
lizărilor, al părților pozitive. 
Mai puțin am insistat asupra a 
ceea ce putem considera ca 
neîmpliniri legate de conținutul 
consfătuirii. încercînd a face a- 
cest lucru acum, atenția noas
tră se va îndrepta, deocamdată, 
doar asupra a două aspecte, pe 
care le-am socotit mai semnifi
cative și care, în același timp, 
ne-au prilejuit, la drept vorbind, 
și oarecare motive de decepție.

Este vorba, în primul rînd de 
lipsa unor noutăți propriu-zise 
pe plan tactic. Fără îndoială că 
sîntem de acord cu valabilitatea 
și importanța celor cinci trăsă
turi caracteristice fotbalului mo
dern, recomandate pentru acti
vitatea viitoare de instruire și 
competițională a echipelor noas
tre divizionare înțelegem, de 
asemenea, că noutatea în această 
privință — dacă se poate spu
ne așa, despre componente ale 
jocului care țin de însăși esența 
acestuia — constă nu în cunoaș
terea teoretică, ci în obligativi
tatea aplicării acestor trăsături 
în practica antrenamentului și 
jocului, permanent și cu toată 
convingerea, nu cum s-a făcut 
pînă acum sporadic și cu totul 
neconcludent. Dar, speram to
tuși, ca la această consfătuire a 
antrenorilor divizionari să mai ....... , ....
avem prilejul, a Ipa . cunoștințele, proppp^,,,tutpai> reveni. >

de 
di- 

t un
Și, 

plus 
al

echipelor respective, 
și modalitatea ieșirii

indicațiile me- 
ceea ce a răcut 

de remediere 
să aibă un ca- 
doar intîmplă-

Și jucătorii de la Voința București au luat startul pregătirilor pen
tru noul sezon. Iată-i la antrenamentul de ieri Foto : V. BAGEAC
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S-A STABILIT DATA TRAGERII LA SORTI
A „OPTIMILOR" CUPEI ROMÂNIEI

C.S.U. GALAȚI s-a aliniat la 
startul pregătirilor noului sezon 
în ziua de 11 ianuarie. în ab
sența antrenorului echipei, I. Za- 
haria, care este bolnav, ședin
țele de instruire sînt conduse 
de prof. N. Crișan. Programul 
perioadei precompetiționale a 
fost defalcat pe două etape. 
Pînă la 10 februarie, antrena
mentele — vizînd pregătirea fi
zică generală — se vor desfășu
ra la Galați. între 10 și 22 fe
bruarie, echipa va pleca pe Va
lea Prahovei, unde va susține 
mai multe jocuri de verificare. 
Studenții gălățeni sînt hotărîți 
ca și în ediția precedentă, să 
aibă o. comportare foarte bună 
și în fazele finale ale actualei 
ediții a „Cupei României". (T. 
Siriopol — coresp.)

METALURGISTUL CUGIR 
ARE UN NOU ANTRENOR. 
Este vorba de Romeo Catană, 
fost la Prahova Ploiești și Glo
ria Buzău. Echipa susține zilnic 
antrenamente. Începînd cu data 
de 22 ianuarie, Metalurgistul se 
va deplasa, pentru 15 zile, la 
Izvorul Mureșului Din lot face, 
acum, parte și Iovănescu, reve
nit după satisfacerea stagiului 
milita^’. Pe agenda jocurilor, q- 
micăle de verificare, perfectate 

. pînă în prezent, sinț înscrise 
partidele eu Victoria Călafl, Șoi
mii Sibiu, Jiul și C.F.R. Cluj- 
Napoca. (M. Vilceanu — coresp.)

tă și pe 
dezlegare 
la o altă

Batacliu, care nu are 
pentru a se legitima 

echipă.

LIDERA SERIEI A II-A A 
DIVIZIEI B, C.S. TÎRGOVIȘTE, 
și-a reluat pregătirile pentru 
noul sezon la 9 ianuarie, sub 
conducerea antrenorului Nicolae 
Proca. De la 12 ianuarie, tîrgo- 
viștenii se pregătesc în stațiunea 
Călimănești, unde vor rămîne 
pînă la 1 februarie.

Pentru luna viitoare, au fost 
stabilite o serie de meciuri ami
cale de pregătire, cu Petrolul 
Tirgoviște și Metalul Mija din 

cu divizionara B 
Ploiești, precum și o 
tur-retur cu F.C. Ar
se anunță modificări în

Divizia 
Petrolul 
întîlnire 
geș. Nu 
lot.

c.

ÎN DIVIZIA C

După cum am mai anunțat, se
zonul competițional oficial la fot
bal va începe la 28 februarie, cu 
disputarea unei noi etape din Cupa 
României — optimile de finală. 
Tragerea la sorți a meciurilor se 
va efectua vineri 21 ianuarie, ora 
13, la sediul F.R. Fotbal.

Sînt invitați să participe dele-

g’ații echipelor participante la a- 
ceastă fază a competiției : Steaua, 
■Universitatea Craiova, Rapid, F.C. 
Argeș, F.C. Bihor. S.C. Bacău, 
U.T.A., F.C.M. Reșița. Jiul Petro
șani, C.S.U. Galați, Metalul Bucu
rești. Minerul Molru, Automecani- 
ca București. Progresul Corabia, 
C.S. Botoșani și I.C.I.M. Brașov.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA ȘI-A RELUAT PREGĂ
TIRILE la 7 ianuarie. Două zile 
mai tîrziu a avut loc ședința 
de analiză a comportării echipei 
în turul campionatului și pre
zentarea planului de activitate 
pentru noul sezon competițional. 
Pînă la 31 ianuarie, „alb-negrii“ 
de pe Someș se vor pregăti în 
localitate. Va urma o perioadă

SI STEAGUL ROȘU, OCU
PANTA LOCULUI II ÎN CLA
SAMENTUL ACELEIAȘI SERII, 
și-a început de curînd pregăti
rile. Pînă la 17 ianuarie antre
namentele se vor desfășura în 
localitate. în continua e, pînă la 
s'îrșitul lunii, pregătirile vor 
avea loc la Poiana Brașov. Timp 
de două săptămîni, antrenorul 
Tr. Ivănescu și secundul său, 
N. Pescaru, care va rămîne și 
jucător al echipei, vor acorda o 
deosebită atenție factorului fizic. 
Nici o noutate în lotul stegari
lor față de cel cu care echipa 
a abordat partidele din turul 
campionatului După data de 1 
februarie, Steagul roșu are per
fectate mai multe jocuri de 
verificare, printre care cu F.C. 
Argeș, Tractorul Brașov, Univer
sitatea Craiova și alte echipe 
din diverse eșaloane. (C. Gruia 
— coresp.)

la

POPASURI MINERUL RODNA -15 ETAPE ÎN FRUNTEA SERIEI A X-A

specificul fiecărei profesii, 
creăm obișnuința mersului pe jos, 
a alergărilor, precum și inițierea 
în înot, mai ales a acelora care 
vor lucra în domeniul hidroameli- 
orațiilor".

rului respectiv. Pentru a angrena 
intr-o activitate susținută. și anii 
mari de studii, am organizat zile 
dedicate sportului, ceea ce a con
tribuit la creșterea numărului de 
participanți. Ne-a preocupat crea
rea unei obișnuințe de practicare 
a exercițiului fizic în cămine, am 
asigurat o serie de materiale ne
cesare, dar constatările la fața lo
cului nu sînt dintre cele mai îm
bucurătoare.

2. — Creșterea numărului de ore 
este o condiție importantă. Ar fi 
necesar să se introducă o lecție și 
la anii mari, să se asigure pretu
tindeni o bază materială adecvată. 
La A.S.E. avem în proiect con
struirea mai multor săli de sport 
și, spre satisfacția noastră, a 
bazin de inot acoperit, 
elimina

unui 
vorcare 

dificultățile actuale".
De bună seamă că va 
orientăm conținutul lecții- 
orelor de activități spor- 

,ire discipline menite să 
anuleze primejdia sedentarismului. 
Fiindcă, prin definiție, economiștii 
au în genere o activitate statică. 
Muncă de birou, ore de-a rindul. 
Așadar : atletism, turism (dar nu 
cu mijloace tehnice !), jocuri 
sportive, în toate cazurile in aer 
liber. Ca o condiție sine qua non!"

tre-

anchetei noastre se desprinde con-exprimate in cadrul
de educație fizică în rindul studenților a 

că au existat și există preocupări pentru 
conținutului, formelor ți mijloacelor folosite 
că au fost aplicate in practică o serie de 
pe alocuri stăruie, incă, serioase lipsuri da- 
scăzute cu care este privită activitatea din

Din opiniile 
cluzia că activitatea 
înregistrat progrese, 

îmbunătățirea continuă a 
in procesul de invățămînt, 
inițiative valoroase, dar că 
torate in principal atenției 
afara lecțiilor îndeosebi cea cu studenții din anii mari de studii. Aspec
tele negative, relevate de interlocutorii noștri, trebuie să preocupe într-o 
mai mare măsură factorii cu atribuții in acest domeniu, dar mai cu 
seamă catedrele de educație fizică și sport, a căror răspundere pentru 
bunul mers al acestei activități ni se pare principală.

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I

întrecerile turului campionatu
lui Diviziei C în seria a X-a, 
unde sint grupate echipe din cinci 
județe (Alba, Bistrița-Năsă.ud, 

' Cluj, Maramureș și Mureș) au a- 
vut o desfășurare destul de mono
tonă. dar au furnizat și un fapt 
inedit : postul de lider al seriei 
a fost ocupat, tot timpul, de o 
singură formație : MINERUL
RODNA. O echipă ambițioasă dln- 
tr-o localitate minieră de pe ma
lul Someșului Mare, din pitoreasca 
vale dintre munții Bîrgăului și 
Rodnei, alcătuită din jucători 
inimoși ; ea se mîndrește cu o 
performanță care nu e Ia 
demina oricui, căci nici o 
fruntașă din cele 12 sării ale Di
viziei C nu a fost, 15 etape, pe 
primul loc în clasament ! Și nu 
se poate spune că această serie 
este mai slabă ca celelalte, cu 
toate că nu are în componența ci 
vreo retrogradată, în anul trecut, 
din Divizia B. Sint și aici cîteva 
concurente mai cunoscute, ca. de 
pildă, Metalul Aiud (care in 1976 
a disputat un baraj cu Chimica 
Tîrnăveni pentru promovare în 
„B“, eșalon in care a activat cu 
trei ani în urmă), Unirea Dej (ani 
de-a rindul s-a numărat printre 
cele mai bune divizionare C). A- 
vintul Reghin (un „11“ cu jucă
tori tineri, dar foarte ambițioși, 
care a avut un finiș spectaculos, 
terminînd prima jumătate a com
petiției pe locul secund) și Mi
nerul Băiuț (al doilea an în Di
vizia C. dar cu un comportament 
ascendent, dovedit de locul 3 pe 
care-1 ocupă in prezent). Trebuie 
să mai semnalăm citeva aspecte 
privind comportarea unor divizio
nare din seria a X-a, ca de pildă : 
randamentul sub așteptări al celor 
două formații clujene Te'nnofrig 
(locul 12) și, mai ales, Dermata 
(locul 16). care au numai 6 puncte;

în
altă

neacomodarea cu dificultățile com
petiției a noii promovate Lăpușul 
Tg. Lăpuș (locul 15 cu 9 p) ; evo
luția mulțumitoare, în schimb a 
celeilalte debutante în campionat, 
Mureșul Luduș (locul 8 cu 16 p 
și un golaveraj remarcabil : 24— 
15) ; numărul mare de acte de 
nesportivitate săvîrșite de aproape 
toate echipele și soldate cu suspen
darea a 27 jucători și alte sanc
țiuni (doar Unirea Dej și Forests 
Bistrița n-au avut în tur jucători 
sancționați), „excelînd“ în acest 
sens Dermata Cluj-Napoca (7 ju
cători suspendați pe 42 de etape !), 
Bradul Vișeu (3 jucători suspen
dați. dintre care Iuga și Cozmeac 
au fost scoși din activitate pe cite 
8 etape) și Minerul Băiuț (3 ju
cători sancționați cu 13 etape de 
suspendare).

Fruntașa seriei, Minerul Rodna, 
are următoarea situație in clasa
ment :

1 15 9 2 4 37—16 20 p.
Echipa aparține asociației spor

tive de pe lingă exploatarea mi
nieră din localitate și este antre
nată, din primăvara anului trecut, 
de către prof. Aurel Unguroin. 
(Minerul a terminat ediția trecută 
a competiției pe locul 3). LOTUL : 
Bănicelu, Toma — Capler. Popa 
(veteranul și căpitanul echipei), 
Tică, Molnar, Cervinschi — Leacă, 
Giugiu (cu o suspendare de patru 
etape în tur), Nicolae, Burtoi (gol-

geterul echipei, cu 12 goluri) 
Rontea (a marcat 8 goluri 
toamnă), Ivan 
— 17 ani), C. 
schi, Frățeanu

Minerul n-a 
singur punct pe teren propriu în 
tur și, culmea ironiei, cu ultima 
clasată, Dermata, la un scor pu
țin obișnuit : 4—4. A cîștigat „a- 
fară“, în cele șapte meciuri, 5 
puncte, pierzînd patru jocuri (la 
Unirea Dej 0—3, Foresta Bistrița 
0—1, Metalul “■ ‘ ' 
Bradul Vișeu 
axează jocul 
dar cu bune 
pe teren propriu, unde cîștigă, de 
regulă, la scor (de patru 
o dată 4—0. apoi 5—1 și 
ceptind acel... accident 
mata).

După cum ne spunea 
rul Unguroiu, echipa este apre- 

■ ciată de iubitorii sportului din 
Rodna și este sprijinită in mod 
deosebit de către conducerea între
prinderii, în frunte cu ing. 1. Bă- 
tașcu, de primarul comunei. P. 
Drimbu, medicul localității. L. Faur, 
și alții. Fotbaliștii din Rodna au 
la dispoziție o frumoasă bază 
sportivă. La fiecare meci există, 
în medie, 1 000 de spectatori, ceea 
ce pentru o localitate așa de mică 
constituie un succes de public.

marcat 
(mezinul 
Vilinschi, 
și Bulcă. 
pierdut

în 
formației 
I. Vilin-

decit un

Sighișoara 0—2 și 
1—2). Minerul își 

pe un stil ofensiv, 
rezultate mai mult

ori 3 —0,
6—1. ex- 
cu Der-

antreno-

T. RĂBȘAN

18. F. C. M. GALAȚI

)•-

Ene (1+0),

I
I
I
I
I
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LOTO - PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

NUMERELE 
TRAGEREA 

DIN

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

12 IANUARIE 1977

FOND
GURI : _______ „
316.633 lei REPORT.

GENERAL
1.214.865 lei,

DE ClȘTI-
din care :

Extragerea I : 22 37 20 36 3 42

• PUNCiE REALIZATE : 
(8 acasă 4- o în deplasare) 
procentaj 23,5 la sută.
• JUCĂTORI FOLOSIȚI :

Tolea (numărul meciurilor : 17
totalul notelor : 110), Morohai
(17—102). Nedelcu (17—100). Hai
duc (16—81), I. Constantinescu 
(15—90), Stoicescu (14—87). R. Dan 
(14—86), Orac (13—68), ” ’ ’
(11—67), Ghirca (11—56), 
pescu (11—54) 
55), Constantin 
46). Hagioglu 
(7-42), ~
(3-14), 
(3—19), 
(1-6).
• GOLGETERII ECHIPEI : 

rohai 4 (2 acasă 4- 2 in 
sare), I. Constantinescu 
Vochin (2-f-O) și Haiduc 
cite 2, Țolea (0-J-1), Orac (l-j-O).

Frunză 
Straț

Oană

Vochin 
Po- 
(9— 

Ene (9— 
I. Nicu 

Nuțescu 
Gherghe

. i.
Dumitrescu
(9—49).
(7—40).
(6—35).
(3-16), 
(2—9). G. Popescu

Mo- 
depla- 
(1+1). 
(2+0),

Gherghe (1 + 0) și 
cite 1.

a A BENEFICIAT 
turi de la 11 m : 3 
(Morohai 3), una ratată (R. Dan). 
Ny a tost sancționată cu nici un 
penalty.

a CARTONAȘE GALBENE : 
Haiduc 3. I. Constantinescu. I. 
Popescu, R. Dan și Frunză, cite 
2. Morohai, Tolca, Nedelcu. Ghir- 
că. Vochin șl I. Nicu, cite 
Totalul cartonașelor : 17.

a CARTONAȘE ROȘII : 
unul.

a A EXPEDIAT 205 șuturi 
poartă (cele mai multe — ' 
în prima etapă, cele mai 
— 3 — în runda a 12-a), 
care 99 pe spațiul porții 
mai multe — cite 13 — în 
etapă șl în a 8-a, cele mai . .

‘ — in rundele a 12-a și

de 4 lovl- 
translormate

nici

Extragerea a Il-a : 45 2 27 43 18.

— cite 2 
a 14-a).
• LA

acasă (8 .. ______
aproximativ 110 ooo

la
26 — 

puține 
dintre 

(cele 
prima 
puține

MECIURILE susținute 
la număr) au asistat 

spectatori.

• UN NOU ANTRENOR LA 
C.S.M. SUCEAVA. Divizionara 
B. C.S.M. Suceava s-a reunit la 
startul pregătirilor, avînd 
conducerea tehnică un nou an
trenor, în persoana lui Ion Co- 
truț care îl înlocuiește pe Ion 
Ionescu. în zilele de 5 și 6 ia
nuarie sucevenii au efectuat vi
zita medicală după care : s-au 
deplasat la Vatra Dornei, unde 
vor rămîne pînă la 23 ia
nuarie. în lotul primei echipe 
au fost promovați, de la juniori, 
fundașul C. laica și atacantul 
V. Ostafie. (I. Mindrescu — 
coresp.).

ACTUALITĂȚI
• CONSFĂTUIRILE ARB.TRI- 

LOR DIN LOTURILE DI VIZIO
NARE B ȘI C ȘI EXAM£.\ELE 
PENTRU CATEGORIA I. De sîm- 
bătă încep consfătuirile arbitrilor 
din loturile divizionare B și C. 
Acestea vor avea loc — succesiv 
— in patru centre, după următo
rul program : SIBIU (15—16 ia
nuarie), participă arbitrii din ju
dețele : Alba. Bihor, Bistrița-Nă- 
săud. Brașov, Cluj, Covasna, Har
ghita, Maramureș, Mureș, Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu. CRAIOVA 
(22—23 ianuarie), participă arbitrii 
din județele : Arad, Argeș, Caraș- 
Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, 
Mehedinți, Olt, Timiș, Vîlcea. BA
CĂU (29—30 ianuarie), p.nticipă 
arbitrii din județele : Bacău, Brăila, 
Botoșani, Buzău, Galați Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui, Vrarscea. 
BUCUREȘTI (5—6 februar, :) par
ticipă arbitrii din județele : Con
stanța. Dîmbovița, Ialomița, Ilfov, 
Prahova, Tulcea, Teleorman si din 
municipiul București. Tot la Bucu
rești se va desfășura, in zib-le de 
19 și 20 februarie, consfătuirea eu 
arbitrii din lotul divizionar A. iar 
la 27 februarie va avea lor reu
niunea președinților colegii!, r ju
dețene de arbitri. Examenele pen
tru obținerea categoriei I vor avea 
loc in următoarele centre : Sibiu 
(15 ianuarie). Craiova (22 ianua
rie). Bacău (29 ianuarie) și Bucu
rești (5 februarie) cu parti'-ioarea 
arbitrilor din județele amintite Ia 
consfătuirile cu arbitrii d"t lotu
rile B și C.

• „CUPA VACANȚEI" LA 
MINIFOTBAL. Comitetul nunici- 
pal U.T.C. Timișoara a orsanizat 
recent — în colaborire eu 
C.J.E.F.S. Timiș — o competiție 
de minifotbal rezervată elevilor 
din oraș. întrecerea, la care au 
participat 17 echipe, a fo-t găz
duită de sala de «pori nr 2 si s-a 
bucurat de un frumos «ucces. 
Cupa a revcn!t r ■■'rinei liceului 
mecanic care, in r ’ dă. a .nvins 
cu scorul de 6—5 (după orelun- 
giri) formația Liceului de con
strucții civile. Locul III a revenit 
primei- formații a Liceului indus
trial. (C. Crețu — coresp.),


