
NADIA COMANECI LAUREATA
A ACADEMIEI SPORTURILOR DIN FRANȚA

PARIS, 13 (Agerpres). - Juriul Academiei sporturilor din Franța 
întrunit joi la Paris sub președinția contelui Jean de Beaumont, 
a acordat tradiționalele premii pe anul 1976. Marele premiu al 
Academiei sporturilor din Franța a fost decernat triplei campioane 
olimpice gimnasta româncă Nadia Comăneci, ca urmare a excep
ționalelor sale performanțe înregistrate pe plan mondial. După cum 
transmite agenția „France Presse" : „Marele Premiu acordat Nadiei 
Comăneci reflectă strălucitele succese obținute in ansamblu pe 
arena internațională de campioana din România". Premiul celui 
mai bun sportiv francez a fost înminat campionului olimpic în 
proba de 110 m garduri, Guy Drut.
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VĂ ! De azi, la Ploiești,

handbal feminin

AL TREILEA
TURNEU

DE SALA

PATRU SEMIFINALE
DIN CUPELE EUROPENE

LA VOLEI
Duminică in Capitală vor avea 

loc partidele retur din cadrul se
mifinalelor cupelor europene la 
volei. în Cupa campionilor euro
peni, formațiile clubului Dinamo 
vor intilni, la masculin, pe S.C. 
Leipzig (arbitri : G. Olivi și L. 
Lotti — Italia), iar la feminin pe 
Traktor Schwerin (arbitri : S. De- 
neș și G. Ormay — Ungaria). Me
ciurile sint programate, de la ora 
17,30, în sala Dinamo. In Cupa cu
pelor, la masculin, Steaua va in
tilni pe Plomien Sosnowiec (ar
bitri : I. Panteleev și V. Tcingiev 
— Bulgaria), in sala Floreasca, de 
la ora 16, iar la feminin. în sala 
Giulești, de la ora 16, Rapid va 
primi replica echipei Ț.S.K.A. So
fia (arbitri : A.- Beligradis și I.
Platis — Grecia).

CONCURSURI DE SELECȚIE
LA TENIS DE MASA

La Arad va avea loc între 15 
și 16 ianuarie concursul de se
lecție pentru lotul republican de 
cadete-cadeți, iar la Cluj-Na- 
poca, între 22 și 23 ianuarie, 
pentru cel de junioare-juniori.

DESCHIDEREA SEZONULUI
COMPETIȚIONAL

INTERNATIONAL

LA LUPTE LIBERE
Sezonul competițional interna

tional al luptătorilor este des
chis de juniorii de la libere. In
tre 16—19 ianuarie, la Lodz, se 
va organiza un turneu interna
țional, la care iau startul și re
prezentanții țării noastre. Iată
echipa, în ordinea categoriilor: 
V. Rotaru, E. Radu, L. Șandor, 
V. Stănescu, C. Megesi, M. Stan- 
ciu, FI. Iordache, V. Curelaru, 
A. Iancu. Sportivii români sînt 
însoțiți de antrenorul I, Chirilă 
și arbitrul Gh. Szabad.

CUPA DINAMO“ LA SCHI PROBELE DE FOND
AU INAUGURAT ÎNTRECERILE

POIANA BRAȘOV, 13 (prin te
lefon). „Cupa Dinamo" la schi- 
fond a debutat sub auspicii ' nefa
vorabile : -}-8 grade temperatură, 
o ploaie măruntă și deasă care 
a transformat pîrtia intr-un covor 
peticit de iarbă, pămînt și ză
padă. în această situație, organi
zatorii s-au văzut nevoiți să ame
najeze traseul doar dintr-o sin
gură buclă în lungime de 5 'km, 
pe care senioarele au parcurs-o 
de două ori, iar seniorii de trei. 
Zăpada s-a resimțit și ea transfor- 
mindu-se intr-un „firn” de primă
vară, capricios, foarte puțin alu
necos și fără rezistență și priză 
în porțiunile de urcuș. Din aceste 
considerente, concursul de joi a 
fost, totuși, semnificativ, solicitind 
pesțe măsura așteptată eforturile 
sportivilor prezenți la întrecere. 
Ca apreciere generală putem a- 
firma că disputa a fost grea și 
competitorii s-au adaptat cu des
tulă dificultate acestei cerințe. De 
pildă, la fete, ciștigătoarea A- 
driana Boyte (C.S.U. Oradea) a 
fost singura sportivă care s-a de
tașat de urmări toarea sa, realizind 
o alergare remarcabilă, egală ca 
ritm de-a lungul întregului traseu 
și cu o viteză destul de ridicată. 
Celelalte concurente, cu excepția, 
poate. a Corneliei Mititelu 
(I.E.F.S.), au fost neconvingătoare 
sub toate aspectele.

La băieți, Francisc Foriko [(Di
namo) a pornit foarte bine și se 
părea că se va distanța de prin
cipalul său urmăritor, Petre Cio
banu, dar spre sfirșitul cursei, 
obosit, a scăzut ritmul. îngrijoră
tor, după Opinia noastră, este și

S Adriana Boyte și Francisc Foriko, primii cîștigători 
@ Vineri, în Bucegi, iau startul alpinii

faptul că doi componenți ai lo- 
. tului olimpic de biatlon (Iosif Ta- 

maș și Ion Ripeanu) nu s-au pu
tut adapta dificultăților acestei în
treceri și au... abandonat ! Este, 
poate. . o indicație asupra gradu
lui de pregătire a alergării pe 
schiuri, ceea ce necesită în con
tinuare o analiză a rezultatelor în
registrate pînă acum de compo
nenței lotului de biatlon, compa
rate cu obiectivele intermediare de 
performanță pe care și le-au 
propus.

„Cupa Dinamo” nu n(e-a oferit 
prea multe puncte de referință, 
pentru că în schiul de fond re
zultatele diferă foarte mult de la 
un traseu la altul, de calitatea ză
pezii, de ceruire și alte elemente 
perturbatorii. Ne lipsește posibi
litatea comparației și prin faptul 
că schiori consacrați, cum sînt Gh. 
Voicu, V. Fontana, N. Cristolo- 
veanu, C. Mandruș, I. Țeposu 
specializați în ultimii ani 
biatlon, nu au luat startul, 
tem spune, totuși, că fondiștii 
au mult de lucru, atît sub 
portul 
cit și 
foarte

ș.a., 
în

Pu- 
mai 
ra- 

îmbunătățirii rezistenței, 
sub raport tehnic. Cu 
puține excepții, schio

rii noștri fondiști nu se fo
losesc de brațe, reducind con
siderabil alunecarea, în special in 
porțiunile de plat și de urcuș 
ușor. Vineri au loc cursele de 
ștafetă.

REZULTATE TEHNICE : 1» km 
senioare : 1. Adriana Boyte (C.S.U.

Francisc Foriko, învingător în cursa seniorilor

Oradea) 41:25, 2. Cornelia Mititelu 
(I.E.F.S.) 43:10, 3. Lucia Benga
(Tractorul) 43:40, 4. Elena Tișcă
(Tractorul) 43:44, 5. Rodica Clinei 
(Tractorul) 44:06, 6. Nicoleta Scurtu 
(I.E.F.S.) 44:41 ; 15 km seniori :
1. Francisc Foriko (Dinamo) 51:12,
2. Petre Ciobanu (Dinamo) 51:36,
3. Dumitru Drăghici (A.S.A.) 51:50,
4. Ion Păunescu (A.S.A.) 52:16, 5. 
Ion Moise (I.E.F.S.) 52:24, 6. Eleo- 
nor Cercel (A.S.A.) 52:35.

Mihai BARA

VINERI 14 IANUARIE 1977

O fază din primul meci al reuniunii de ieri, dintre Steaua și Dunărea 
Galați. La puc, Varga de la Steaua Foto : B. VASILEFoto : B. VASILE

A început turul IV al Diviziei A la hochei

A V

AL DIVIZIEI A

A IV-a rundă a campionatului 
Diviziei A la hochei pe gheată a 
început ieri pe patinoarul 23 Au
gust din Capitală, prima etapă 
păstrind. în general, aceleași ca
racteristici ca și la precedentele 
tururi. Adică, avind in deschidere 
un meci, Steaua — Dunărea Ga-

STEAUA - DUNAREA
Meciul a avut un început fur

tunos, deoarece tinăra și ambițioasă 
echipă ' gălățeană a încercat să se 
opună curajos repetatelor șarje 
ale hocheiștilor de la Steaua. To
tul a durat însă foarte puțin deoa
rece chiar in minutul 3, porta
rul Vasile Moraru a fost invins 
de Justinian, care a deschis sco
rul. Acest gol a anunțat de fapt 
veritabila „cascadă” ce a urmat și 
care a făcut ca în minutul 15 re
zultatul să devină 6—0 pentru 
Steaua și soarta meciului să fie 
decisă. Din acest moment, nimic 
nu s-a mai putut schimba. Steaua 
continuind să domine autoritar, li-

DINAMO - S.C. MIERCUREA
Meci foarte agitat, în care di- 

nanlovîștii • s-au impus clar în 
prima repriză, asigurîndu-și astfel 
o meritată victorie. Echipa din 
Miercurea Ciuc. foarte agresivă și 
obstrucționistă în prima parte, a 
jucat bine in reprizele a Il-a și 
a IlI-a, practicind un hochei com- 
binativ și rapid. Reprobabilă corn-

lăți, mai puțin disputat și în care 
campionii s-au impus -net și o
confruntare vedetă, Dinamo —
S> C. Miercurea Ciuc, care în a- 
cest sezon ne-a rezervat, cu regu
laritate, surprize 
raportului de forțe 
rurile finale.

16-2 (7-0, 6-1, 3-1) 
niile V. Huțanu — 
Cazacu și Micloș 
Nistor realizind faze 
spectaculozitate, majoritatea 
tre ele încheiate cu goluri. Abia 
în ultima parte a întîlnirii Steaua 
a încetinit ritmul permițind tine
rilor hocheiști gălățeni să iasă și 
ei la joc și să închege citeva faze 
frumoase.

Golurile au fost înscrise de V. 
Huțanu (3), Justinian (2), Cazacu
(2) , Popa (2), Gh. Huțanu (2), 
Micloș (2), Ioniță, Varga Herghe
legiu, respectiv, Moroșan și L. 
Iordan. Au condus bine O. Barbu 
și Șt. Enciu.

. CIUC 10-7 (7-2, 0-2, 3-3)
portarea lui Gali (S.C. Miercurea 
Ciuc), eliminat definitiv din joo- 
pentru proteste repetate. Compor
tarea lui este cu atît mai regre
tabilă, cu cit este vorba de un 
membru al lotului reprezentativ. 
Au marcat : Dumitru (2), Tureanu
(3) , Costea, Bartalis, Pisaru, Nu- 
țescu și Vișan — Dinamo ; Petreș,

prin echilibrul 
sau prin sco-

Gh. Huțanu — 
Olenici — 
de mare 

din-

Astăzi este zi liberă, turul 4 continuă sîmbătă și duminică, după 
următorul program :

Sîmbătă, ora 16 : Dunărea — Dinamo (arbitri G. Tașnadi și 
P. Kedveș) ; ona 18,30 : S.C. Miercurea Ciuc — Steaua (FI. Gu- 
bernu și C. Sgincă).

Duminică, ora 16 : Dunărea — S.C. Miercurea Ciuc (M. Prez- 
neanu și R. Cristescu) ; ora 18,30 : Dinamo — Steaua (O. Barbu 
și Gh. Mureșan).

CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU DEZVOLTAREA TINERII

f ;Sportul ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA?
4 ASTĂZI, CONSTATĂRI $1 ORIENTĂRI 

PENTRU ASOCIAȚIILE SPORTIVE 
DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUTE!

In continuarea anchetei noastre privind măsurile care se întreprind 
pentru cuprinderea largă a tineretului în practicarea exercițiilor 
fizice, în numărul de astăzi ne propunem să dezbatem citeva 

aspecte ale educației fizice în rindurile tineretului din întreprinderi și 
instituții, modul in care preocupările și realizările actuale răspund cerin
țelor crescute cuprinse in Programul de dezvoltare a mișcării sportive, 
aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

La sfirșitul orelor de muncă
asocia
se hu-

Gali, Bașa, Antal II, Deneș, Șan
dor și Peter. Au condus mai bine 
în reprizele a Il-a și a IlI-a Gh. 
Mureșan și M. Presneanu.

Călin ANTONESCU

Penultimul turneu de sală al 
celui de al doilea tur al cam
pionatului feminin de handbal, 
Divizia A, începe astăzi în sala 
Victoria din Ploiești. Timp de 
trei zile se vor disputa etapele 
a XVIII-a (vineri), a XlX-a 
(sîmbătă) și a XX-a (duminică) 
care programează 18 partide.

Un mare număr dintre meciu
rile programate în turneul de 
sală de la Ploiești se anunță deo
sebit de echilibrate și, mai ales, 
importante pentru viitoarea con
figurație a clasamentului. Astfel, 
partidele Mureșul Tg. Mureș — 
U. București, Constructorul Ti
mișoara — Rapid București și 
I.E.F.S. — Confecția (ca să ne 
referim numai la programul din 
prima zi) n-au un învingător 
previzibil.

Să mai adăugăm și faptul că, 
în urma contestației Universită
ții București, comisia de compe
tiții a F.R.H. a decis — conf. 
art. 51 — u. ---- 1—-
din meciul I.E.F.S. — 
tatea București (care fusese de -- ■ - -__ ---- » ---  m r, e. >, șj să 

de a 
Aceasta 

r------  _----------------- de lax
I.E.F.S. nu aveau trecută în car
nete viza pe anul 1977 ...Astfel 
că în fruntea clasamentului s-au 
operat modificări, ordinea fiind 
acum :
1. U. TIMIȘOARA 17 13 2 2 263-188 28
2. U. București 17 13 1 3 261-168 27
3. I.E.F.S. 17 12 2 3 214-179 26

Programul complet al reuniu
nii de astăzi este următorul :

De la ora 14 : Mureșul — U. 
București, U. Cluj-Napoca — 
Textila, Constr. Timișoara — Ra
pid, Voința — Progresul, U. Ti
mișoara — U. Iași, I.E.F.S. — 
Confecția.

să anuleze rezultatul
Universi-

20—10 pentru I.E.F.S. !) 
acorde victoria celei 
doua echipe cu 6—0. 
pentru că jucătoarele

in grupa B a C. M. universitar de handbal

ROMÂNIA A ÎNTRECUT
BELGIA LA SCOR: 44-11!

13 (prin telefon), 
seria victoriilor 

a C.M. universitar,

„Firește, ca și în alte 
ții, campionatele de casă 
cură de multă apreciere din par
tea tinerilor — ne spunea Ște
fan Abrudan, președintele A.S. 
I.T.B. Dar creindu-le condițiile 
de practicare 
discipline, nu

a cel puțin 5—6 
api pierdut din

• Conf 
BIRJEGA : 
narei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie—martie 1973 a stabi
lit cu claritate ce trebuie să 
facem pentru ca educația 
fizică să devină un bun al 
tuturor. La I.E.F.S. Bucu
rești — ca urmare a aces
tui important document de 
partid — a fost introdusă 
predarea cursului intitulat 
METODICA EDUCAȚIEI FI
ZICE ȘI A SPORTULUI DE 
MASĂ, curs pe care îl sus
țin în fața viitorilor profe
sori. In același timp am în
drumat o parte dintre stu- 
denți să elaboreze teme 
pentru lucrări de diplomă cu 
subiecte din acest domeniu 
atit de vast și interesant. Un 
colectiv de cadre didactice și 
studenți a întocmit un stu
diu privind urmările practi
cării gimnasticii la locul de 
muncă la IREMOAS și în
treprinderea Electronica, o 
parte din concluzii fiind ex
puse cu prilejul unei con
sfătuiri organizate anul tre
cut de C.M.B.E.F.S.".

univ. MARIN 
„Hotărirea Pie

jos, de la Sinaia, pînă 
1 400, numeroși fiind 
care se duc și mai 
cutreierînd întregul 

Bucegilor.

efortul continuu și progre- 
și, în al doilea rind, le faci-

Foto : Vasile BAGEAC
Pentru tinerii de la Căminul de nefamiliști al l.T.B. (Colențina) ziua 
începe cu gimnastica de' înviorare

DIN JUDEȚUL PRAHOVA 
ÎN COMPETIȚII DE MASA

Peste 1 000 de 
pionieri, din Ploiești participă 
aceste zile la întrecerile ediției 
iarnă a „Cupei tineretului”. 
Sala sporturilor „Victoria", desti
nată practicării celor mai diverse 
discipline, se desfășoară concursuri 
de șah, tenis de masă, baschet, 
gimnastică, scrimă și handbal, în 
timp ce patinoarul artificial găz
duiește Întreceri de patinaj și ho
chei. Masivă participare a tineri
lor se înregistrează pe patinoarele 
și pîrtiile naturale de schi și să
niuțe, amenajate în acest scop în 
localitățile — urbane sau rurale 
— ale județului Prahova, îndeosebi 
pe Valea Prahovei, la Sinaia, Cîm- 
pina, Bușteni și Azuga.

tineri, elevi Și în 
de
In

TARNOW, 
Coptinuindu-și 
din grupa B 
echipa studențească de handbal a 
României a întrecut joi seara — 
în sala Liceului de chimie din 
Tarnow, în prezența a peste 2 000 
de spectatori — formația similară 
a Belgiei cu scorul de 44—11 
(22—2). Această victorie detașată 
a fost intens dorită de handbaliștii 
noștri pentru a putea întrece la 
golaveraj formația Poloniei și a-și 
asigura astfel — în caz de ega
litate in partida derby cu forma
ția țării gazdă — locul I în gru
pă și posibilitatea de a juca în 
„finala mare" pentru titlul mon
dial.

Adversarul a fost modest, dar 
și băieții noștri au jucat „ca la 
carte". Ei au condus în min. 14 
cu 12—0 (I). evidențiindu-se atit 
linia de la 9 m cit și semicercul. 
Meciul acesta a fost și un antre
nament tare in vederea partidei 
derby de vineri 
Polonia. Seriozitatea cu care bă
ieții noștri au abordat meciul a 
fost evidentă în eforturile tutu
ror, inclusiv ale portarului Ștefan 
Orban care, printre altele, a apă
rat și două aruncări de la 7 m. 
Echipa Poloniei a privit meciul 
din tribună (a avut astăzi zi li
beră) și antrenorul Stanislaw Ma- 
jorek era la sfirșitul meciului im
presionat de verva handbaliștilor 
români și — de ce n-am spune-o 
— ușor îngrijorat. Vineri vom ve
dea dacă a avut și motive înte
meiate.

Au marcat : Mironiuc 8. Gra- 
bovschi 8, Drăgăniță 7, FSlcker 7, 
Stockl 5, Tase 3, Ștef 3, Voina 2 și 
Matei 1 — pentru România, Ernotte 
3, Noteboom 2, Demarleau 2, Bas- 
telier 1. Hacourt 1, De Vlam 1 și 
Van Lessel 1 — pentru Belgia.

Au condus Spas Spăsov și Vese- 
lin Terzjinski (Bulgaria).

în urma acestui rezultat, echi
pa României a luat conducerea in 
grupa B a C.M. universitar :

(n.r. astăzi) cu

vedere să-î convingem pe ma
joritatea angajaților tineri că 
exercițiile fizice cele mai sim
ple Ie sînt tot atît de utile, în 
primul rind pentru că îi deprind

cu 
siv 
litează accesul la sporturile pre
ferate". La această mare asocia
ție sportivă bucureșteană — 
după cum ne-am convins stînd 
de vorbă cu foarte multi anga
jați tineri — excursiile sînt Ia 
mare preț. Mai ales șoferii mij
loacelor de transport în comun 
resimt nevoia, după o ședere de 
8—10 ore la volan, de a se des
tinde prin mișcare. O excursie 
organizată pe Valea Prahovei nu 
se încheie, cum se întîmplă în 
multe cazuri, cu coborîrea din 
autocare la Sinaia și apoi re
venirea în București, de multe 
ori fără ca excursioniștii să fi 
văzut... muntele ! Cei de la I.T.B. 
merg pe 
la Cota 
și aceia 
departe, 
platou al

Medicul întreprinderii „Pro
gresul" din Brăila a apelat la 
stația de radioficare, prin in
termediul căreia a reușit să sta
bilească un adevărat record : 
obișnuirea angajaților cu mersul 
pe jos. Maistrul Ion Vlăduca ne 
spunea că foarte mulți tineri 
din secția sa coboară din tramvai 
cu două-trei stații înainte, con- 
tinuîndu-și pe jos mersul pînă 
Ia întreprindere. Tot la „Pro
gresul" peste 800 de oameni fo
losesc bicicletele ca mijloc per
manent de transport. La între
prinderea brăileană de confec
ții, în foarte multe zile, pauza 
este folosită pentru scurte aler
gări, de obicei durînd două-trei 
minute. Muncitoarele care nu

aleargă pot fi găsite în ateliere 
și secții Ia repriza de gimnas
tică zilnică.

în Sectorul IV al Capitalei iu
bitorii drumețiilor au ales ca 
mijloc de transport bicicleta. 
Caravane cicloturistice de 50—60 
de persoane pleacă de la baza 
„Voinicelul", îndreptîndu-se spre

Regăsirea...
La locul de muncă, acasă în 

fața ferestrelor deschise, în 
curtea căminului sau interna
tului, două-trei minute de gim
nastică — repetată în fiecare 
zi — sînt binevenite pentru 
orice organism. în 20 de între
prinderi din județul Bihor — 
datorită interesului organizați-

pădurile Băneasa, Pustnicul și 
Cernica. O inițiativă interesan
tă, aparținînd asociației sportive 
„Muscelul" din Cîmpulung este 
cea intitulată „CĂUTAȚI SĂ
NĂTATEA IN DRUMEȚIE" ! în 
anul 1976 au fost organizate 
peste 30 de acțiuni turistice nu
mai cu mers pe jos.

gimnasticii !
ilor sindicale, al colaborării a- 
cestora cu C.J.E.F.S., cu secția 
de educație fizică a Institutului

Modesto FERRARINI 
Ion GAVRILESCU 

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

1.
2.
3.
4.
5.

ROMÂNIA
Polonia
Tunisia
Japonia
Belgia

3
3
4
3
3

3
3
2
0
0

0 
0 
o 
o 
o

0 
o
2
3
3

97—41
97—47
77—93
60—83
37—84

6
6
4
0
0

meci al serii, echipaIn celălalt
Tunisiei a produs o surpriză între- 
cind Japonia cu 23—21 (13—6).

Iată și rezultatele de miercuri, 
din cele două grupe, pe care — din 
cauza orei tîrzii la care s-au dis
putat — nu le-am putut publica 
in numărul de ieri al ziarului nos
tru. în grupa B. la Tarnow. Po
lonia a întrecut Belgia cu 34—10 
(14—2). în grupa A, la Byalistok, 
Iugoslavia a ciștigat partida cu 
Bulgaria : 25—21 (12—10), iar Un
garia a întrecut Algeria cu 30—21 
(13—10).

După derbyurile de vineri, sîm- 
bă.tă va fi zi de pauză. Am fost 
informe:ți de organizatori că fina
lele se' vor disputa duminică. la 
Varșovia, în sala A.Z.S. Meciurile 
pentru stabilirea ocupantelor locu
rilor 7—8 și 9—10 se vor disputa 
dimineață, iar partidele pentru 
locurile 1—2, 3—4 și 5—6 după a- 
miază. Finala pentru desemnarea 
campioanei mondiale universitare 
este programată la ora 18 (ora 
României). Care vor fi cele două 
aspirante la cel de al VII-lea titlu 
vom afla vineri seară și vă vom 
informa în numărul de sîmbătă al 
ziarului nostru.

Horia ALEXANDRESCU

VA CÎȘTIGA AMBARCAȚIUNEA CU ÎNCĂRCĂTURA
• Lestul psihic • Muntele, însuși, 
este o recomandare 0 predilecție 

a fetelor către gimnastică
Marile finale de canotaj au ceva 

din atmosfera turfului. Asemenea 
driverilor, cîrmacii schiturilor — 
puțini în greutate și purtind co- 
zoroace colorate împotriva soare
lui — își plimbă echipajele prin 
fața publicului, conducindu-le sobri 
către start. Plecările, de asemenea, 
se fac în bloc și sînt auzite pînă 
departe. Chiar și felul de a pro
nostica, de a investiga, se aseamă
nă. Un antrenor, bunăoară, dispus 
in acele clipe să-ți vorbească, este 
de neprețuit. Dar, precum în jocul 
de fotbal... „baliza" este rotundă!

Există, totuși, cineva în al cărui 
verdict te poți bizui. Cu îngădu
ința dv. vom întreba pe dr. Gheor- 
ghe Ionescu, medicul lotului nostru 
de canotaj masculin, cum proce
dează la stabilirea acestui „diag
nostic nautic".

— Ar fi poate cazul să amintesc 
intii că, in clasamentul celor mai 
grele sporturi, canotajul ocupă un 
loc... pe podium. Se caracterizea
ză, vreau să spun, prin efort intens 
și îndelungat, în vederea obținerii 
unui timp cit mai bun pe cei 2 
kilometri de pistă-concurs.

— Pista-concurs, la fel celei de 
antrenament, se caracterizează la 
rîndul ei prin ambianța plăcută, pe 
care soarele, apa, peisajul înconju
rător. le oferă canotorilor. Desigur, 
aveți în vedere și acest aspect ?

NERVOASĂ MAI MICA
— Ajungem noi și la partea ro

mantică a lucrurilor. Eforturile, 
deci, in acest frumos decor al la
cului, sint mari. Și stereotipe. A- 
ceste mișcări monotone, repetate 
continuu, in care variația nu inter-

dr. GHEORGHE IONESCU,
medicul lotului de canotaj

masculin

vine decît in cazul unor „racuri", 
solicită mult psihicul sportivilor. 
Va ciștiga, așadar, echipajul — ad- 
mițind că toate sint la fel de bine 
pregătite — care va avea in barcă 
o încărcătură nervoasă mai mică.

— Este în putința medicului 
sportiv să arunce peste bord acest 
„lest psihic" ?

— Cade în obligația lui și o va 
face — pronosticind învingătorul — 
prin cunoașterea îndeaproape nu 
numai a „stofei biologice'1 a oame-

nilor, dar fiind și la curent cu 
preocupările, întrebările și îndoie
lile ce ii frămîntă.

— In această perioadă schifiștii 
se pregătesc fie la bacuri, fie la 
munte. Ce le recomandați ?

— Muntele, însuși, este o reco
mandare. Băieții și fetele știu să 
profite de această împrejurare, a- 
cumulind și forță fizică și bucurii. 
Aș reaminti numai — și doar unor 
antrenori — că performanța este 
legată sută la sută de partea bio
logică și cea psihică. In cazul ca
notajului, precum in toate sportu
rile de echipe, colectivul trebuie 
să acționeze ca un singur 
vom cunoaște, cunoscindu-i 
de bine

— Vă 
t liclinica 
cipiului 
cheia și a ne păstra în actualitate...

— Intuiesc ce vreți să spuneți. 
Vizitele medicale din acest început 
de an nu se deosebesc ca scop : 
obișnuitul control de sănătate legat 
de procesul pregătirii. Observăm, 
însă, o preocupare mai atentă din 
partea cluburilor In această pri
vință, un număr mai mare de ti
neri aparținînd diferitelor viitoare 
loturi și o predilecție 
către gimnastică, 
problemă a stării

pe toți. 
reîntoarceți, acum, 
pentru sportivi a 
București. Pentru

om. 11 
la fel

la Po- 
muni- 
a în-

! a fetelor 
in fond, tot o 
psihice '....

Vasile TOFAN
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PREGĂTIRI NON-STOP IA B.C. GALATI
Am făcut o vizită pugiliștilor 

de la Box-Club Galați. Bănuind 
că vacanța competițională s-a 
prelungit și în sălile de antrena
ment. nu ne așteptam să-i găsim 
la pregătire pe băieții care au 
format echipa ciștigătoare a ulti
mei ediții a „Cupei F.R. Box". 
Cu atit mai plăcută a fost sur- 
priza_ noastră văzîndu-i in fața 
răbdătorilor Saci de antrenament. 
Antrenorul emerit Petre Mihai 
ne-a întimpinat cu tradiționalul 
„La mulți ani !“ si apoi, de parcă 
ne-ar fi ghicit gindurile, a conti
nuat : „Boxerii nu au, sau, mai 
bine spus, nu ar trebui să aibă 
vacante în pregătire, chiar dacă 
perspectiva meciurilor oficiale este 
îndepărtată. Pauzele totale, asa- 
zise de refacere, nu sînt în vede
rile mele, fie și numai pentru fap
tul că fac din sportivi niște... do
lofani. Deci, iatâ-ne la lucru..."

In sală, figuri cunoscute : frații 
Sandu și Ilie Tîrîlă, Mircea Tone, 
Gestică Chiracu, Vasile Lehăduș, 
Nicolae Buteseacă, Pavel Istrale,

• Octavian Amăzăroaie a trecut in colțul

ringului... 9 Promovări masive de juniori

• Proiecte ambițioase pentru 1977

Adrian Guțu și alții. Sînt marcați 
de efort. Au părul ud, parcă ar fi 
ieșit din baie și răspunsurile la 
salutul nostru sînt întretăiate de 
respirația accelerată.

Maestrul Petre Mihai se apropie 
zimbind : „îmi dați voie să vi-1 
prezint pe noul meu coleg, antre
norul Octavian Amăzăroaie..." 
Fostul adversar al lui Gabriel Po- 
metcu și al lui Pavel Nedelcea a 
renunțat la activitatea competițio- 
nală si a fost angajat antrenor la 
fosta sa echipă. Cuvintele vechiu
lui său maestru îl fac să roșească 
de plăcere : „Va fi un antrenor 
bun — continuă Petre Mihai. Și 
foștii săi colegi simt asta. Dovadă 
e faptul că-i ascultă sfaturile..."

UNIREA SF. GHEORGHE LIDERA
ÎN SERIA SECUNDĂ A DIVIZIEI DE HOCHEI

La Miercurea Ciuc s-au înche
iat jocurile celui de al treilea 
tur al campionatului Diviziei na
ționale de hochei, seria a II-a. 
Ultimele întîlnirț au purtat ace
lași caracter de luptă, furnizînd 
partide echilibrate, cu evoluții de 
scor interesante, adeseori surprin
zătoare.

palii realizatori ai învingătorilor : 
CsedS, T«ke și Kemenessi (cite 2). 
Au arbitrat O. Barbu și A. Diber- 
nardo.

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE EFORT A ORGANISMULUI

AVINTUL GHEORGHIENI — 
SPORTUL STUDENȚESC A.S.E. 
2—2 (0—1, 1—0, 1—1). Un joc
foarte frumos, disputat în limi
tele celei maj depline sportivități. 
Cu 2 minute înainte de sfîrșit 
Avintul conducea cu 2—1. Se pro
fila o mare surpriză. Cînd nimeni 
nu se mai aștepta. Mircea Vlad 
a egalat, la capătul unei acțiuni 
spectaculoase. Celelalte goluri 
le-au marcat Gyergypal și Ugron 
(A), Chițu (A.S.E.). Foarte bun 
bitrajul prestat de O. Barbu 
A. Dibernardo.

CLASAMENTUL : 1. Unirea 23 
p (105—58), 2. Sp. stud. A.S.E. 21 
(122—73), 3. Tîrnava 14 (93—102), 
4. Agronomia 11 (75—102), 5. Li
ceul nr. 1 11 (68—113), 6. Avîntul 
10 (67—82). Meciul Sp. stud. A.S.E. 
— Tîrnava a fost omologat cu 
scorul de 5—0 în favoarea primilor. 
(V. FAȘCANU — coresp.).

— Amăzăroaie-antrenor este sin
gura noutate cu care începeți 
noul an ?

— Mai avem cîteva. Din vechea 
echipă, în afară de Octavian, 
s-au mai retras din activitatea 
competițională Petre Ganea, Nis
ter Boșcu si * Ștefan Voicn. Am 
promovat în prima formație cinci 
dintre cei mai buni băieți din 
secția de juniori condusă de co
legul Nicolae Dobre : Mircea Io
nel, campionul de juniori. Vasile 
Focaru, Ion Andone, Mitică Glo- 
gojanu și Petre Roșea. O 
ceva mai... veche : avem 
de antrenamente la fel ca 
și la fel de bine dotată în 
pregătesc numai juniorii, 
alături de antrenorul Nicolae Do
bre, lucrează cu cei mai tineri 
boxeri ai clubului fostul campion 
al țării Ia „semirriuscă" Petre Ga
nea și Nistor Boșcu, acum instruc
tori. După cum se vede, avem 
cîteva noutăți...

— Proiecte pentru anul acesta ?
— Avem destule. Vă destăinui 

două : dorim ca federația de spe
cialitate să găsească la Box Club 
Galați cit mai mulți pugiliști bine 
pregătiți pentru „Centura de aur" 
și mai dorim ca reprezentativa 
României să nu plece la campio
natele europene de la Halle fără 
boxeri gălățeni în formație. Pen
tru aceste două obiective — și 
pentru altele — ne-ați găsit pre- 
gătindu-ne.

Le-am urat succes antrenorilor 
și boxerilor gălățeni. a căror apa
riție pe ring o așteptăm cu ne
răbdare.

noutate 
o ■ sală 
aceasta 
care se 

Acolo,

Petre HENT

NOUTATI DIN SPORTUL POPICELOR
ar

și

A-LICEUL NR. 1 M. CIUC — 
GRONOMIA CLUJ-NAPOCA 12—8 
(3—2, 3—2, G—4). Din nou o ex
celentă partidă a elevilor, care au 
ciștigat pe merit. Cjei mai buni 
au fost Gereb și TSke, autori a 
cite 3 goluri. Au) condus corect 
A. Balint și E. Mihoc.

In sportul popicelor, deși e pauză 
competițională, există totuși o ac
tivitate destul de intensă, atit la 
nivelul reprezentativelor naționa
le, cit și al echipelor divizionare, 
care se pregătesc pentru returul 
campionatului.

nea’ de 
stalații 
popicelor.

dotare a unor arene cu in- 
automate de ridicare a

C>l ontinuăm să publicăm preocupările existente în cluburile și aso- 
. ciațiile sportive pentru îmbunătățirea pregătirii fizice a sportivilor 
și echipelor, componentă de bază a antrenamentului — cu deo

sebire în perioada de iarnă -, factor hotăritor în obținerea performan
țelor de valoare.

LA PROGRESUL BUCUREȘTI, ATENȚIE 
SPECIALĂ PERFORMERILOR ÎN FORMARE

s-au întreprins 
în clubul dum-

UNIREA SF. GHEORGHE — 
TIRNAVA ODORHEI 10—5 (1—1, 
4—2. 5—2). In min. 31 Tîrnava 
conducea cu 3—1, scor la care a 
ratat două mari ocazii. In minu
tul următor Unirea a egalat și 
apoi s-a desprins decisiv. Princi-

FINALELE
CAMPIONATEIOR

• Loturile naționale de seniori 
și juniori (aceștia din urmă vor 
participa în luna mai la campio
natele europene) se află în pregă
tire la Tușnad-Băi. Sub 
cerea antrenorilor Roger Cernat, 
Constantin Neguțoiu și 2rt_._ 
Szocs se urmărește îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale și specia
le necesare activității de înaltă 
performantă.

• în acest an, 30 de piste de 
joc vor fi acoperite cu material 
plastic în loc de asfalt, ceea ce va 
contribui simțitor la buna pregă
tire a loturilor naționale, a echi
pelor noastre fruntașe. După cum 
se știe, in ultimul timp, marile 
competiții se dispută numai pe 
arene cu piste din material plas
tic. Totodată, va continua acțiu-

condu-

Cri st a

® în perioada 
F.R.P. organizează 
un curs de perfecționare . pentru 
antrenorii echipelor divizionare.

• Activitatea competițională ofi
cială va începe în ziua de 5 fe
bruarie, cînd la Reșița se vor dis
puta două competiții importante : 
„Trofeul Reșița" și etapa I a „Cu
pei F.R.P.“. Pentru „Cupa F.R.P." 
forul de specialitate a selecționat, 
pe baza rezultatelor din toamnă, 
cei mai buni 20 de jucători și tot 
atîtea jucătoare. Returul campio
natului Diviziei A va începe în 
ziua de 19 februarie.

23—29 ianuarie, 
la București

— Ce acțiuni 
în ultima vreme 
neavoastră pentru îmbunătățirea 
pregătirii fizice?

Adresăm întrebarea președin
telui clubului Progresul Bucu
rești, Constantin Dumitrescu. 
Martori și deopotrivă partici
pant la discuție cei doi vice
președinți, Dorel Cioară și Fla- 
viu Filip.

— Pentru ramurile sportive 
care și-au încheiat activitatea 
competițională în ultima parte 
a anului trecut au fost alcătuite 
planuri de antrenament cu deli
mitarea precisă a etapelor. Ma
joritatea se găsesc acum în pli
nă perioadă pregătitoare, în care, 
cum este și firesc, pregătirea fi
zică are o pondere deosebită. Aș 
vrea să precizez de la început 
că centrul de greutate al activi
tății clubului nostru îl consti
tuie juniorii. La toate ramurile 
avem grupe de juniori mici și 
mari, iar unele din echipele 
noastre de seniori participante 
la campionate divizionare sînt 
alcătuite în cea mai mare parte, 
unele chiar în totalitate, din ju
niori (scrimă, tenis de cîmp, vo
lei, lupte). Acordăm o atenție 
deosebită pregătirii fizice gene
rale și specifice a performerilor 
în formare. în documentele de 
planificare a crescut numărul 
zilelor și orelor de antrenament 
destinate pregătirii fizice, de la 
un minim de 30% pînă la un 
volum de aproximativ 80—85% 
din totalul orelor de pregătire 
(atins de atleți, poate și datorită

acestui sport).caracteristicilor
La copii și juniori, într-un ci
clu săptămînal cel puțin 4 zile 
antrenamentele au ca pondere 
pregătirea fizică. De altfel, la fie
care secție, orice antrenament, 
indiferent de caracterul lecției, 
are afectat un spațiu, la început 
sau la sfîrșit, pregătirii fiziqe 
generale. Am reușit să instau
răm această mentalitate nu nu
mai la țamurile care necesită o 
pregătire fizică prin excelență — 
box, lupte etc. — ci chiar și la 
tenis de cîmp și tenis de masă, 
unde exista un decalaj evident 
între pregătirea tehnică și pre
gătirea fizică. Acumulările sînt 
verificate prin trecerea probelor 
și normelor de control: lunar — 
pentru pregătirea fizică gene
rală, la două luni — pentru cele 
de pregătire fizică specifică. 
Avem astfel o imagine fidelă a 
gradului de pregătire atins 
diferite perioade.

Handbalistele junioare de la Progresul la un cros pe aleile parcului din 
Cotroceni Foto : Vasile BAGEAC

din incinta parcului Progresul, 
precum și — mijloc de mult 
cunoscut, dar întotdeauna efica
ce — treptele „centralului" de 
tenis. în sfîrșit, am alcătuit un 
circuit pe aleile parcului — con
siderând că o mare parte a pre
gătirii fizice trebuie să se desfă
șoare într-un cadru natural, a- 
trăgător — apropiind condițiile

DE VITEZĂ

PENTRU JUNIORI
Campionatele naționale de pa

tinaj viteză rezervate juniorilor 
de toate categoriile programează, 
sîmbătă și duminică ultimele în
treceri, la Miercurea Ciuc, Peste 
50 de tineri viteziști din Galați, 
Tușnad, Brașov, Sibiu, Cluj-Na- 
poca, Miercurea Ciuc, Tg. Mureș 
și București, care și-au cucerit 
dreptul de participare la între
cerile finale, au sosit la Miercu
rea Ciuc cu cîteva zile mai de
vreme pentru a efectua antrena
mente pe pista de concurs. Vre
mea a fost favorabilă, tempera
tura oscilînd între —10 și —6 
grade Celsius, iar administrația 
bazei sportive de iarnă a luat 
măsuri pentru îmbunătățirea co
eficientului de alunecare a ghe- 
ții.

O veste de ultimă oră : la fi
nale participă, pentru prima 
oară, patinatori din Suceava.

Arbitrul principal al campio
natelor este fostul patinator 
fruntaș, Vasile Oprea.

J

• începerea noului sezon inter
național pentru 
avea loc luna 
participarea la 
Suedia (12—13 
de anul trecut a competiției, la 
băieți, a fost cîștigată de românul 
Gheorghe Silvestru. (T. R.)

popicarii noștri va 
viitoare, odată cu 
„Cupa polar", din 
februarie). Ediția

SPORTIVII FRUNTAȘI
Sportivii și tehnicienii clujeni 

se află acum angajați cu toate 
forțele în procesul de pregătire. 
Ne-a dovedit-o recentul raid în
treprins prin cîteva secții ale 
principalelor unități sportive 
clujene, raid în care am avut ca 
obiectiv modul cum s-a pornit 
la lucru în noul an, felul cum 
este exploatată perioada de acu
mulări. Am început cu clubul 
sportiv Universitatea, alegîn- 
du-ne ca prim obiectiv formația 
fruntașă a clubului: echipa mas
culină de baschet. După o pau
ză (care pentru cîțiva dintre

— Și în privința mijloacelor 
folosite?...

— Sîntem aproape de termi
narea reamenajării sălii de for
ță, care va fi dotată cu toată 
aparatura necesară. Antrenorii 
noștri folosesc și sala de jocuri

DIN CLUJ-NAPOCA SE

(dar păstrînd proporțiile) de cele 
dintr-o tabără de pregătire. Pe 
acest circuit se pregătesc luptă
torii, boxerii, baschetbalistele, 
scrimerii, de fapt toți sportivii 
clubului.

1 Vladimir MORARU

ANTRENEAZĂ INTENS
componenții lotului a corespuns 
cu sesiunea de examene la Fa
cultatea de educație fizică și cu 
cursul practic de schi desfășurat 
pe pîrtiile de la Borșa), lucrul 
în comun a fost reluat la 4 ia
nuarie și constă din lecții zil
nice de pregătire, cu accentul pe 
pregătirea fizică specifică și teh- 
nico-tactică individuală. Acest 
regim de lucru va fi menținut 
pînă la 28 ianuarie, cînd echipa 
se va deplasa la Brașov pentru 
un turneu de verificare premer
gător returului Diviziei A. Un 
retur față de care elevii antre-

Sala de tir, pentru arme cu aer comprimat, din parcul sportiv Dinamo, unde se vor desfășura și întrecerile 
„Cupei Independenței"

Azi $i mîine, lo Dinomo:
Activitatea de tir în sală con

tinuă azi și mîine cu o întrecere 
de amploare, „Cupa Independen

CUPA INDEPENDENȚEI’’ LA TIR ÎN SALĂ
ței", organizată în sala de la po
ligonul Dinamo din Capitală de 
către C.' S. Olimpia București, și

■

SE CUNOSC
ECHIPELE 

CALIFICATE 
ÎN PRIMA DIVIZIE

SENIORI
LA TENIS DE MASĂ

ÎNTRECERI CU CARACTER
Astăzi și în continuare mîine 

și duminică, patinoarul artifi
cial din Miercurea Ciug va găz
dui primele concursuri de pa
tinaj artistic cu caracter repu
blican, ale anului. Este vorba 
de campionatele republicane re
zervate juniorilor și junioare
lor și de concursul republican 
pentru copii I și II, băieți și 
fete.

întrecerile, Ia care și-au a- 
nunțat participarea sportivi din 
București, Brașov, Timișoara, 
Miercurea Ciuc, Galați și Cluj- 
Napoca, se anunță deosebit de 
disputate, în special la junioare 
II și la copii-fete II, probe la 
care se vor alinia la start 13 
și, respectiv, 17 concurente. Vor-

REPUBLICAN, IA M. CIUC
bind cu arbitrii delegați la con
cursurile preliminare ale respec
tivelor întreceri, am aflat că, 
față de anul trecut, patinato
rii și patinatoarele sînt, în ge
neral, mai bine pregătiți, pre- 
zentînd programe cu multe e- 
lemente noi, cu sărituri și piru
ete de o mai bună factură.

Astăzi dimineață intră în con
curs copiii, cu fțgurile obliga
torii, urmînd ca după-amiază, 
tot ei să evolueze în cadrul pro
gramului scurt. Sîmbătă dimi
neață îi vom putea urmări pe 
juniori executînd obligatoriile, 
după care, după amiază vom a- 
sista la programul scurt al ju
niorilor și la figurile libere pen
tru copii.

Dan Tăutu, reprezentant al 
bului sportiv școlar-București 
principal pretendent 
campion al țării la 

niori II

Clu- 
este 

dela titlul 
categoria ju-PATINAJUL IN ACTUALITATE

Dacă zăpada se lasă așteptată, 
înghețul din ultitna perioadă de 
timp oferă amatorilor bucuria 
alunecării pe luciul patinoarelor. 
Zeci de mii de tineri se inițiază 
în tăinele acestui sport, în timp 
ce consacrații se pregătesc să 
participe la concursurile progra
mate în săptămînile imediat ur
mătoare. Legat de această inten
să activitate, iată cîteva aspecte 
și unele probleme ale acestui 
sport.
DIN NOU LA „EUROPENE”

Ultimele concursuri internațio
nale au dovedit că Doina Mitri- 
clcă este în formă bună și că 
participarea ei la „europenele" 
de la Helsinki poate aduce, în 
sfîrși-, o confirmare oficială a 
clasei tinerei noastre patinatoa
re. O plăcută surpriză a consti
tuit-o victoria și mai ales modul 
cum a evoluat Leonardo Azolla 
la recentul concurs dotat cu

sp. nr. 2,„Cupa 30 Decembrie". Patinato- norii de la Șc.
rul brașovean și bucureștenii A. C.S. Școlar și I.E.F.S. nu se gîn-
Bulete și A. Vasile au avut da
rul să învioreze proba băieților.
Cit privește „noul val" 
najului nostru artistic, 
acestuia o vom putea aprecia 
ocazia actualelor concursuri 
la Meircurea Ciuc.

al pati- 
valoarea 

cu 
de

LA PATINAJ ARTISTIC, 
CA LA GIMNASTICA...

Pentru atingerea marii perfor
manțe patinajul artistic cere, ca 
și gimnastica, o colaborare strîn- 
să între 
coregraf 
muzică, 
cu secții 
gura o _ _
sportivilor lor, 
dispun și de secții de gimnastică 
artistică, la care funcționează 
țnaeștri cu calificare. Din păca
te însă, nici unul dintre antre-

antrenor, specialistul 
și cei care se ocupă de 
Cluburile bucureștene 

de patinaj ar putea asi- 
pregătire complexă a 

prin aceea că

desc să apeleze la serviciile co- 
' legilor de la gimnastică, al că

ror aport în pregătirea artistică 
a programelor patinatorilor 
fi de mare folos.

PUȚINĂ BUNĂVOINȚĂ
Patinatorii avasați nu pot 

instruiți decît la o parte dintre 
probele cerute în cadrul compe
tițiilor de patinaj, pentru bunul 
motiv că, fiind și elevi, unit 
frecventează școala dimineața, 
iar alții după-amiază. Or, la 
patinoarul „23 August" nu se 
pot exersa dimineața decît figu
rile obligatorii, iar figurile libe
re după-amiază. Motivul ? Stația 
de radioficare, care transmite 
muzica nu funcționează decît 
după-amiază ! Iată o deficiență 
care s-ar putea remedia doar cu 
puțină bunăvoință.

prof. C. MORȚUN

ar

fi

> norului Vasile Geleriu și-au for
mulat două dorințe : menținerea 

i locului 3 (pe care s-au situat la 
: încheierea turului) și mai ales

prestații cît mai apropiate de jo
cul modern.

Cît îi privește pe „alb-negrii‘ 
! din secția de atletism, ei se află 

în pregătire încă din 15 noiem- 
brie, alternînd antrenamentele 
de sală cu cele în aer liber. Așa 
cum ne preciza antrenorul co- 

f

ordonator al secției, dr. Ion Ar- 
năut, accentul în această perioa
dă a fost pus pe volum (cu lucru 
aerob). Recentele testări ale 
sportivilor vizați să participe la 
apropiatele campionate națio
nale de sală au evidențiat cîteva 
lucruri pozitive, dar și lacune, 
pentru eliminarea cărora trebuie 
mai mult lucrat și cu mai mare 
atenție. Cum „naționalele" bat 
la ușă, atenție trebuie acordată 
și recuperării rapide a atleților 
Vasile Bogdan și Draga Comșa- 
Crișan, de care sînt legate anu
mite speranțe. Tot la capitolul 
„speranțe", am notat-o și pe cea 
referitoare la îmbunătățirea ves
tiarelor sălii de atletism, acum 
total neîncăpătoare și inospita
liere. Un dezagrement pe care 
administrația Universității „Ba- 
beș-Bolyai" l-a reținut și se pare 
că se preocupă să-1 elimine.

Cei care s-au situat de cinci 
ori consecutiv pe locul 3 în Di
vizia A la polo, jucătorii de lă 
Voința Cluj-Napoca, realizează 
Ia Borșa, sub conducerea antre
norului Arpad Sarkadi, o atentă 
pregătire fizică generală. Cu se
niorii a făcut deplasarea și un 
buchet de juniori susceptibili 
promovării. „Alături de pregă
tirea de specialitate, se insistă 
asupra îmbunătățirii muncii edu
cative, pentru evitarea Compor
tărilor necorespunzătoare, care 
ar putea nu numai umbri, dar 
chiar submina rezultatele**, măr
turisea președintele clubului Vo
ința, Eugen Markis.

Nușa DEMIAN

în-
nu
re-

la care și-au anunțat participarea 
numeroși trăgători fruntași. Con
cursul este așteptat cu interes, el 
fiind o ultimă repetiție înaintea 
campionatelor naționale, progra
mate la sfîrșitul săptămînii viitoare 
și este organizat după un sistem 
inedit : întrecere pe echipe sis
tem turneu și individual cu han
dicap, 
tuirea 
varea 
senior 
și trei 
un băiat 
mic).

Vineri, de la ora 9, se vor în
trece echipele (Dinamo 1 și 2, 
C.S.U. Brașov și Olimpia) la pușcă 
și pistol, iar după-amiază va avea 
loc finala dintre formațiile clasate 
pe locurile 1—2 și 3—4. Sîmbătă. 
toată ziua, se va disputa concursul 
individual la ambele probe.

ta pușcă și la pistol. Alcă- 
echipelor urmărește promo- 
tineretului : o senioară, un 
și șase juniori (trei băieți 
fete, dintre care o fată și 

de vîrsta junioratului

SF. GHEORGHE, 13 (prin (ele-
. fon). După patru zile de întreceri, 

a luat șfîrșit campionatul de ca
lificare în prima divizie a senio
rilor la tenis de masă. Din cele 23 
de echipe participante, s-au cali
ficat : Șc. sp. 1 București si Voin
ța Singeorgiul de Pădure la femi
nin, iar la masculin Tractorul Bra
șov si Universitatea Cluj-Napoca.

Iată rezultatele din turneele fi
nale : FEMININ — Șc. sp. 1 Buc.

Voința Sing, de Păd. 5—2, Co
merțul Tg. Mureș — Progresul Lu
goj 5—4, C.S.M. Iași — Politehni
ca Buc. 5—3, 
— Progresul 
Sing, de Păd. 
Comerțul Tg.
ca Buc. 5—2. . _____
Șc. sp. 1 București 10 p (25—10), 
2. Voința Singeorgiul de Pădure 
9 p (22—12), 3. C.S.M. Iași 8 p 
(17—19). 4. Comerțul Tg. Mureș 
7 p (17—21), 5. Politehnica Buc. 
6 p (14—24), 6. Progresul Lugoj 
5 p (16—25). MASCULIN : Univ. 
Cluj-Napoca — IEABS Buc. 9—7, 
Tractorul Bv. — C.S.M. Drobeta- 
Tr. Sev. 9—5. IEABS Buc—C.S.M. 
Drobeta-Tr. Sev. 9—8, Tractorul 
Bv. — Univ. Cluj-Napoca 
C.S.M. Drobeta-Tr. Sev. — 
Cluj-Napoca 9—7. Tractorul 
IEABS Buc. 9—5. Clasament
1. Tractorul Brasov 6 p (27—17),
2. Universitatea Cluj-Napoca 4 p 
(23—25), 3. C.S.M. Drobeta-Tr. Se
verin 4 p (22—25). 4. IEABS Buc. 
4 p (21— 26).(Gh. BRIOTA — co
resp.).

Șc. sp. 1 București 
Lugoj 5—3. Voința 
— C.S.M. Iași 5—0, 
Mureș — Politehni- 
Ciasament final : 1.

,.Duminica sportivă" s-a 
cheîat neașteptat — dar 
neplăcut — cu un lung 
portaj despre campioana noas
tră de rugby, Farul. Și echi
pa și rugbyul meritau un a- 
semenea omagiu, chiar dacă 
nu impecabil pe toată întin
derea sa. Telesportul, totuși, 
nu ne-a obișnuit cu asemenea 
eseuri.

Emisiunile noastre sportive 
sînt mult prea legate de re
zultatele stricte, de o oglin
dire imediată și nu prea com
plicată a realității. Ele depă
șesc rareori stadiul competi- 
țional al sportului, 
zultate. avem i- 
magini — mai 
mișcate sau mai 
statice — ale mul
tor meciuri, a- 
vem chipuri, cla
samente, ba chiar 
aceste somptuoase 
retrospective sem
nate de Cristian 
Țopescu. Totuși, 
analiza, anchetele, 
discuțiile de idei 
— s-a isprăvit, 
cred de mult 
cu prejudecata 
nu are idei 
mușchi! — lipsesc. Telesportul

Avem re-

că sportul 
ci doar

litic. El e harnic în „oglindi
ră" dar timid în intervenții și 
firav în „atac". Cunosc antre
nori înțelepți care ar putea 
să ne spună și altceva decit 
comentarea unui rezultat „la 
zi". Cunosc jucători inteli- 
genți — o, nu numai de fot
bal... — care sînt capabili să 
depășească o fotogenie festivă 
sau o declarație totdeauna 
prea optimistă. Știu activiști 
sportivi modești dar foarte 
slobozi la minte, care se 
înălța la o idee' ceva mai 
gă decit cancanul, vorba 
zișă, aluzia rea, atit de 
tivate de unii chibiți 

petenți" 
mare. Telesportul 
nostru — nu mai 
subliniez cit de 
îndrăgit — ar pu
tea risipi, prin in
terviuri bine gîn- 
dite și sincere, 
multe idei polu
ante. El ar pu
tea — printr-un 
efort al inteligen
ței și al realei 
competențe — să 
consolideze o ne

sportivă. O întrea-

pot 
lar- 
pie- 
cul- 

„com- 
nevoie

$ „, nostru se avmta prea puțin pe 
0 tărîmuri necunoscute, cum o

9-7, 
Univ. 
Bv. — 
final:

CONTINUĂ TURNEUL DE SELECȚIE 
AL TENISM ANILOR JUNIORI

Interesul pentru fiecare meci 
este foarte mare în competiția de 
tenis care se desfășoară în sala 
„23 August" din Capitală, motivul 
fiind dorința de afirmare a junio
rilor noștri. în plus, este vorba de 
ambițiile care au fost trezite ca 
urmare a hotăririi federației de 
tenis de a alcătui loturile repre
zentative numai după încheierea 
acestui turneu de selecție. Printre 
competitori am avut surpriza să în- 
tîlnim pe cîțiva care și-au făcut 
debutul într-o întrecere oficială cu 
prilejul edițiilor trecute ale „Cu
pei Scînteii tineretului" la tenis, 
îi avem în vedere pe orădeanul 
Marius Mag si pe tîrgovișteanul 
Daniel Stănescu. Primul continuă 
seria victoriilor, cel de-al doilea a 
fost eliminat de mai experimenta
tul I. Iovănescu.

Din categoria surprizelor, sin
gura înregistrată pînă acum este 
victoria lui M. Șovar asupra lui D. 
Ioanovici, la capătul unui meci 
strîns. Șovar a ciștigat cu 7—6, 6—4 
(in turul II). Alte rezultate (cat. 
15—1G ani) :_B. Toma (Șc. sp. Con
stanta) 
6—0, 
gafă 
Mag

E. Hnat (T.C.B.) 4—6, 
6—2 ; M. Șovar — D. Cara- 
(T.C.B.) 6—4, 2—6, 6—3 ; M. 

(Sănătatea Oradea) — D.

Popa (Dinamo) 6—0, 6—1 ; 17—18 
ani, (turul II) : O. Pavel (C.S.U. 
Construcții) — A. Pantazopol (Tot 
înainte) 6—2, 6—3 ; S. Zaharia (Di
namo) — A. Scărlătescu (Metalul 
Tîrgoviște) 6—0. 6—0 ; fete, 15—1G 
ani (turul I) : Gabriela Szbko (Di
namo) — Cristina Cazacliu (Școa
la sportivă Steaua) 6—1. 6—2 ;
Luminița Sălăjan („Poli" Cluj-Na
poca) — Mihaela Pană (Șc. sp. 
Steaua) 6—1, 6—1 ; Laura Griin- 
berg (Șc. sp. Steaua) — Mihaela 
Drăghici (T.C.B.) 6—0, 6—2 ; 17—18 
ani : Lunela Orășeanu (Progresul) 
— Maria Romanov (Tot înainte) 
7—6, 6—1 ; Gabriela Dinu ' (Dina
mo) — Sanda Proca (Galați) 4—6, 
6—1, 6—0. (I. Gv.)
• TENISMANII TÎRGOVIȘTENI 

IN TURNEE INTERNATIONALE. 
Cîțiva jucători de la Metalul Tîr
goviște s-au înapoiat recent, de la 
un turneu internațional organizat 
în Tunisia. Cele mai bune rezul
tate le-a obținut Daniei Stănescu 
care, în afara victoriilor în fața a 
trei reprezentanți ai tării gazdă, 
l-a întrecut si pe campionul de 
juniori al acestei țări, Aziz Zouhir. 
Stănescu a ciștigat cu 7—5. 4—6, 
6—4, 4—6, 6-3, (Mișu AVANU — 
coresp.)

fac nu o dată alte emisiuni pli
ne de viață și aplomb ca aceea 
a satului sau a economicului. 
O anumită rutină pîndește 
structura și conținutul rubrici
lor de sport. O anumită como
ditate. O anumită lipsă de fan
tezie. Toate acestea se văd mai 
clar cind nu avem fotbal, iar
na. cînd noi pe lingă mama 
stînd, de mult uitarăm jocul... 
Dar n-ar fi fost oare pasionan
tă o dezbatere cu antrenorii 
recentei conferințe fotbalisti
ce ? Nu cred că sînt singurul 
interesat de un „față-n-față“ 
Covaci — Țopescu, Angelo — 
Bădescu, Motroc — Groman... 
Vedem tot anul antrenorii 
perpelindu-se, muți, pe ban
ca lor, între două faze la 
poartă — de ce n-avem pri
lejul să-i vedem confesîn- 
du-se, vorbind, analizînd, în 
liniștea studioului ?

Telesportul nostru e încă 
prea puțin meditativ și ana-

uă morală 
gă lume a sportutului româ
nesc — mai profundă decit 
un clasament, mai vibrantă 
decit un scor — așteaptă să 
fie descoperită spectaculos și 
„sufletist" de teleaștii noștri, 
nu numai duminica, nu nu
mai in minutele meciurilor, 
nu doar in arenă sau cabină, 
deși să acceptăm că nici ca
bina n-ar fi rău s-o vedem...

Revenind la povestea rug- 
bystică, onestă in intenții, en
tuziastă in elan, nu pot să 
nu remarc tonul ei foarte 
idilic și nu o dată superficial. 
Ea avea ceva de pliant turis
tic ilustrat cu acel lirism ex
cesiv în care mulți îneacă 
poezia rugbyului. Jucătorii e- 
rau fotografiați prea elegant. 
Toți pozau prea mult. Comen
tatorul vorbea mult și ajun
gea la „gestul gîndului deve
nit pleonasm al materiei..." 
(.' ?) Rugbyul mi se pare mai 
simplu și mai adine. Dar, re
pet, ideea 
sportive e 
pentru a ne 
primul avînt,

unor i tele-eseuri 
prea prețioasă 

descuraja de la 
fie el imperfect.

BELPHEGOR

PE MICUL ECRAN
SÎMBĂTĂ 15 IANUARIE: 

ora 16,20: Rugby: Țara Gali
lor — Irlanda în „Turneul 
celor 5 națiuni". (Transmisi
une directă de la Cardiff); 
ora 23,15: Baschet masculin: 
Spartak Brno — Real Ma
drid în „Cupa Campionilor 

. Europeni" (repriza a II-a) 
(înregistrare de la Brno).

DUMINICA 16 IANUARIE: 
ora 16,00: Volei masculin: 
Steaua —Plomien Sosnowiec, 
meci retur în „Cupa Cupe-

lor"-. (Transmisiune directă 
de la sala Floreasca); ora 
22,45: Volei masculin: Dina
mo București — S.K. Leipzig, 
meci retur în „Cupa Campio
nilor Europeni". (înregistrare 
de la sala Dinamo).

MIERCURI 19 IANUARIE: 
ora 18,00: Baschet masculin: 
Steaua — Juventud Badalona 
în „Cupa Cupelor". (Trans
misiune directă ’de la sala 
Floreasca).

w»'
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AU SECAT izvoarele; 
SCHIULUI PRAHOVEAN? i

Sînt cunoscute generațiile suc
cesive de campioni pe care Si
naia, Bușteniul și Azuga le-au 
dat în toate ramurile schiului : 
fond, alpine, biatlon. Nume ca 
Bucur Marinaș, Filică Pascu, 
Costică Ciocoiu, Marin Nicules- 
cu. Cornel Tăbăraș, Nicolae Bur- 
chi (Sinaia), Manole Aldescu, 
Constantin Enache, Gheorghe 
Drăguș, Stelian Drăguș, Petre 
Dinu, Nicolae Pandrea, loan Se
cui, Gheorghe Voiculesc'u (Buș
teni), Vacile Bunea, Gheorghe 
Cincu, frații Zangor (Azuga), 
pentru a cita numai cîțiva din 
generațiile mai depărtate se 
confundă cu pionieratul, cu în
seși tradiția și istoria acestui 
sport pe Valea Prahovei. Alți 
numeroși schiori i-au urmat, 
continuînd peste timp tradiția 
și entuziasmul înaintașilor. A- 
mintim pe Dan Cristea, Gheor
ghe Vulpe, Cornel Mandroș, 
Gheorghe Voicu și alți protago
niști ai disciplinelor sportive de 
iarnă. Adevărul este că dintot- 
deauna Prahova a constituit ri
valitatea ‘ cea mai de temut, 
punctul de referință și de emu
lație sportivă cu celălalt mare 
„bazin" al sporturilor de iarnă 
— Brașovul, cu satele submon
tane din țara Bîrsei.

Firesc ar fi fost ca această 
tradiție, susținută prin structuri 
organizatorice corespunzătoare, 
să se continue, să se întărească 
și ștacheta performanțelor să se 
ridice mereu, spre gloria spor
tului românesc. Iată însă că, de 
cîțiva ani, activitatea schiului pe 
plaiurile prahovene lîncezește. 
Rînd pe rînd, structurile organi
zatorice (cluburi, asociații) cu 
secții pentru una sau mai multe 
din disciplinele/ schiului — la 
Azuga, Bușteni și Sinaia — s-au 
subțiat, au dispărut, sînt pe cale 
de dispariție, sau își continuă o 
existență formală. O parte din 
antrenorii și tehnicienii care do- 
bîndiseră o substanțială experi
ență (și sosise momentul s-o 
transmită și altora) au fost în
drumați în alte direcții sau în
cadrați temporar la centre de 
inițiere, pe perioade scurte și 
cu condiții destul de grele. Ar 
trebui, astfel, să cităm A.S. Uni
rea Azuga (antrenor Elena Zan
gor), Caraimanul Bușteni (antre
nori, prin rotație, la secții Mir
cea Enache, Dumitru Enache, 
Petre Dinu, Aurel Albert), sau

C.S.O. Sinaia, secția de schi al- | 
pin (antrenor Cornel Tăbăraș).
Ultima, desființată în fapt chiar I 
în această iarnă, așteaptă numai | 
rezolvarea dilemei : cine să dea 
decizia de desființare ? Clubul, I 
C.J.E.F.S. Prahova sau FRSB ? | 
Pe de altă parte, aceeași secție 
s-a dotat cu schiuri, bocanci și I 
echipament, chiar în luna de- | 
cembrie 1976. Comisia județeană 
de schi Prahova (cu sediul la Si- I 
naia) mai ființează doar cu nu- | 
mele, iar majoritatea membrilor 
și arbitrilor fie că au renunțat, I 
fie că se preocupă exclusiv de | 
bob și sanie. Astfel s-a autodi
zolvat o activitate și o comisie I 
puternice pînă nu de mult. în | 
Sinaia (și se poate vorbi de ace
lași lucru și în celelalte locali- I 
tați) situația a fost alimentată | 
și de dispute (uneori neprincipi
ale) pentru sportivi (cu Școala I 
sportivă) și chiar inter-cluburi, | 
cea mai veche, dintre Caraima
nul Bușteni și C.S.O. Sinaia. în- I 
săși organizarea unei competiții | 
(recrutarea de arbitri calificați) 
în Bucegi a devenit o problemă, I 
punînd sub semnul îndoielii des- | 
fășurarea regulamentară și la 
timp a întrecerilor. Ne întrebăm I 
cum a fost posibil, cum e posi- | 
bilă o atare situație cînd, se știe, 
cei mai numeroși iubitori și sus- I 
ținători ai schiului sînt pe Valea | 
Prahovei ? Explicația rezidă în 
neclaritatea atribuțiilor (C.S.O. I 
Sinaia este consiliu orășenesc și | 
comisie județeană de schi), în 
dezorganizarea în timp a unor I 
structuri, foarte bine conturate, | 
avînd (altădată) subvenții de
partamentale corespunzătoare, o- I 
biective de performanță etc. j

Iată de ce sugerăm C.J.E.F.S.
Prahova o analiză amănunțită I 
(poate chiar la apropiata plena- | 
ră) a situației schiului, a clubu
rilor și asociațiilor (cu partici- I 
parea factorilor cu atribuții din | 
județ și a F.R.S.B.), reorganiza
rea comisiei de schi Prahova și | 
alte măsuri care se impun. Și I 
F.R.S.B. trebuie să manifeste mai ’ 
multă fermitate în susținerea I 
unităților de bază ale activității I 
sale. A sta pasivi, neutri ar în
semna Să lăsăm să dispară — I 
sau să nu se realizeze pe măsura I 
condițiilor create — un „bazin" 
cu vechi tradiții de performanță I 
în sporturile de iarnă. t

B. MIHAI . I

ALTE 
DIVIZIONARE B 

AU ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE
OLIMPIA SATU MARE — 

LA IZVOARELE. La sfîrșitul 
săptămînii trecute, lotul sătmă- 
rean a efectuat un riguros con
trol medical, soldat cu consta
tarea unor indici fiziologici co
respunzători. De Ia 10 ianuarie, 
Olimpia parcurge perioada de 
readaptare la efort, efectuînd 
cîte două antrenamente zilnic, 
afară și în sală, conform indica
țiilor federației de specialitate. 
Cu începere de la 23 ianuarie, 
fotbaliștii sătmăreni se vor de
plasa în stațiunea Izvoarele, din 
județul Maramureș, unde vor 
sta pînă la 5 februarie, perioa
dă în care vor pune un deose
bit accent pe factorul fizic. La 
6 februarie, ei vor disputa la 
Satu Mare primul joc amical 
din suita partidelor planificate 
pentru cristalizarea și omogeni
zarea formației de bază.

C.F.R. TIMIȘOARA SE PRE
GĂTEȘTE ÎN LOCALITATE. 
Primul antrenament a avut loc 
la 9 ianuarie, pe stadionul 
C.F.R. „Am considerat necesar 
— afirmă antrenorul echipei, 
Ion Ionescu — ca în această 
primă etapă să efectuez cu ele
vii mei ședințe de instruire de 
durată și intensitate maximă, 
încercăm să atingem o pregătire 
fizică corespunzătoare în scurta 
perioadă care ne desparte de 
data de 20 ianuarie, cînd vom 
primi vizita Iotului reprezenta
tiv, cu care vom susține un 
joc-test". Feroviarii vor rămî- 
ne întreaga perioadă precompe- 
tițională la Timișoara. De la în
ceputul lunii februarie, forma
ția timișoreană are în program 
mai multe jocuri de verificare, 
printre care la 6 februarie și o 
partidă amicală internațională 
cu echipa Diosgyor, din Ungaria.

F.C. brAila a promovat 
TREI JUNIORI. Preocupată de 
a avea o evoluție bună în re
turul campionatului, formația 
brăileană și-a reluat pregătirile 
de la data de 10 ianuarie, sub 
conducerea antrenorului N. Tă-

taru. După obișnuita vizită me
dicală, lotul va face antrena
mente în localitate pînă la 23 
ianuarie. între 23 ianuarie și 7 
februarie, echipa se va deplasa 
la Slănic Moldova, unde va 
efectua o pregătire centralizată 
cu accent pe realizarea unei pre
gătiri fizice superioare. Reveni
rea la Brăila este prevăzută 
pentru 8 februarie, cînd va ur
ma o suită de jocuri de verifi
care. în lotul echipei au fost 
promovați de la propria forma
ție de juniori Staicu, Panțuru și 
Petrache. (N. COSTIN, coresp.)

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
PLEACĂ LA BORSEC. Pînă la 
20 ianuarie, Ceahlăul se pregă
tește la Piatra Neamț, sub con
ducerea antrenorului Alex. 
Constantinescu. Apoi, timp de 
două săptămîni, echipa va ple
ca în stațiunea Borsec, unde an
trenamentele vor avea un con
ținut pur fizic. După satisfa
cerea stagiului militar, au reve
nit la formație jucătorii Mun- 
teanu și Giroveanu. Alt 
nou : Constantinescu, de 
zionara C, I.T.A. Piatra

GLORIA BISTRIȚA 
FECTUA UN TURNEU
DEJUL PRAHOVA. După pri
mele două etape ale perioadei 
pregătitoare — prima la Bistri
ța, între 8 și 26 ianuarie, a doua 
ia Sîngeorz Băi, între 27 iahua- 
rie și 13 februarie — formația 
antrenată de Virgil Blujdea va 
susține mai multe jocuri de ve
rificare. De Ia 15 februarie, Glo-

nume 
la divi- 
Neamt. 
VA E- 
ÎN JU-

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ
(Vrmare din pag. 1)

pedagogic orădean și cu cadrele 

gularitate gimnastica la locul
■ de muncă, cei peste 27 000 de 

angajați angrenați în această ac
tivitate fiind îndrumați de 400 
de instructori voluntari. Rezul
tatele sînt dintre cele mai efi
ciente : revenirea la greutatea 
normală a celor cu tendințe de 
obezitate, stabilizarea tensiunii 
arteriale și creșterea, cu 3—5 
procente, a productivității mun
cii. Astfel. de urmări se pot 
constata, după opinia doctoriței 
Cornelia Ionescu, șii la între
prinderea de confecții din Bră
ila. Preocupare susținută pentru 
introducerea gimnasticii la locul 
de muncă se manifestă și în Ca
pitală, precum și în județele 
Arad, Botoșani, Iași și altele.

Din păcate, nu aceleași con
statări le-am putut face în ju
dețe ca Prahova, Constanța, 
Tu'lcea și altele. Organizațiile 
sindicale de aici se plîng de 
lipsă de înțelegere în introduce
rea gimnasticii din partea unor 
conduceri - administrative. Prac
tic, însă, am constatat că nici 
un director de unitate econo
mică, nu respinge ideea de a se 
introduce gimnastica în unita
tea pe care o conduce!

în Capitală, Ia căminul de ne
familiști de la Colentina al 
I.T.B. practicarea GIMNASTICII 
DE ÎNVIORARE, în fiecare di
mineață, de către tinerii care 
locuiesc aici, a devenit de mult 
o obișnuință. Lăcătușul Milică 
Ailoaie ne spunea : „La început 
nu toți cei care stau în acest 
cămin au: acceptat să fie ală
turi de noi, dimineața, cînd 

I ‘ *

făceam
convins .
tică, și parcă o facem de cînd 
lumea,

gimnastică. Apoi s-au 
și acum facem gimnas-

- ---------— — -------- J lumea, așa ne-am obișnuit cu 
medicale — se practică cu re- ea. jvinî mu]t( vară sau iarnă, ne 

,-------.... --------------- înviorăm făcind gimnastică a-
fară, și numai cind plouă in
trăm în camere". Cuvinte ase
mănătoare ne-au spus și strun
garul Nicolae Ilinoiu, precum și 
lăcătușii Anghel Răducanu și 
Constantin Pavel. Oare în că
mine de nefamiliști ale multor 
întreprinderi din Capitală, din 
Iași, Constanța și Botoșani — 
pentru a ne opri aici cu exem
plele — nu s-ar putea extinde 
practicarea gimnasticii de învio
rare ? Credem că DA, cu con
diția, însă, ca și organizațiile 
U.T.C., alături de cele sindicale, 
să militeze pentru această for-

mă simplă de practicare a exer
cițiului fizic.

Interesante ni se par iniția
tivele consiliilor municipale și 
orășenești ale sindicatelor din 
Oradea, Pitești și Vaslui de a 
organiza, în impunătoarele clă
diri ale caselor de cultură ale 
sindicatelor, CENTRE DE GIM
NASTICA DE ÎNTREȚINERE. 
Contra unei sume destul de mo
deste, 160 de tinere din muni
cipiul Oradea, de exemplu, frec
ventează de trei ori pe săptă- 
mînă centrul de gimnastică ce 
funcționează sub supravegherea 
unor cadre de specialitate. A- 
mintim, de asemenea, că un 
astfel de centru de gimnastică 
de întreținere funcționează chiar 
în incinta întreprinderii de cio
rapi din Sebeș, județul Alba.

Sinteză a educației fizice organizate
După cum se știe, ca urmare a 

Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973, în țara 
noastră s-a instituit complexul 
polisportiv „SPORT ȘI SĂNĂ
TATE", ca mijloc impor
tant de cuprindere a maselor în 
practicarea organizată a exerci- 
țiilor fizice. Această amplă ac
țiune — ca și alte două : „AMI
CII DRUMEȚIEI" și „ÎNOTUL 
PENTRU TOȚI" — a găsit un 
ecou favorabil în întreaga țară. 
S-au constituit numeroase cen
tre de pregătire și trecere a 
normelor. în București, precum 
și în alte localități cum ar fi 
Slobozia, Brăila, Craiova, Buzău, 
Timișoara, Focșani, Călărași etc. 
tinerii veniți să-și treacă nor
mele pentru a intra în posesia 
diplomelor găsesc asistență de 
specialitate și, în multe cazuri,

și materialele și echipamentul 
de care au nevoie. Asociația 
sportivă I.T.B. obișnuiește ca, 
periodic, să înmîneze în cadru 
festiv diplomele, ceea ce, fapt 
dovedit, are urmări propagan
distice foarte bune, trezind am
biții și dorința de întrecere.

ÎN SEÎOMJL ALB
ÎNTREPRINDEREA

DE TURISM, HOTELURI
$1 RESTAURANTE

BUCUREȘTI

VA

INVITĂ

EXCURSII pentru practicarea sporturilor de iarnă

_ z/zzzz

/

IN STAȚIUNI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT pentru petrecerea
concediilor și refacerea sănătății

CONFORT SUPERIOR • SERVICII DE CALITATE • TRATAMENT 
SPECIALIZAT

AVANTAJE :

o TARIFE SUBSTANȚIAL REDUSE LA CAZARE Șl MASA.
• 50% REDUCERE LA TRANSPORT.
• EVITAREA AGLOMERAȚIEI DIN SEZONUL CALD.
Filialele din B-dul N. Bălcescu nr. 35 și B-dul Republicii nr. 4 
68 vă stau zilnic la dispoziție între orele 8,00-20,00 (sîmbătăîi 

9,00-13,00).
REȚINEȚI TELEFOANELE : 15.74.11 - 14.72.08 - 14.08.00

Pe teme actuale

ÎN SCRIPTE 2078 ANTRENORI,

• DUMITRU PĂDURE, 
președintele comitetului sin
dicatului la întreprinderea 
„23 August" din Capitală : 
„Educația fizică și activita
tea sportivă de masă se 
bucură de o bună apreciere 
in rindul muncitorilor de la 
noi. După părerea mea, ea 
este cu atit mai valoroasă 
pentru sănătatea oamenilor, 
cu cit este mai susținută și, 
evident, mai bine organiza
tă. Iată de ce în centrul a- 
tenției noastre se află for
mele simple și larg accesi
bile, cum sînt turismul și 
excursiile, gimnastica la lo
cul de muncă, complexul 
„Sport și sănătate" — toate 
organizate prin intermediul 
cercurilor sportive din secții 
și ateliere. Pentru a stimula 
participarea la aceste acțiuni, 
noi le-am introdus drept 
criterii de apreciere a în
tregii activități sportive și 
cultural-educative, la sfirși- 
tul fiecărui an alcătuindu-se 
un clasament in acest sens".

• Dr. OVIDIU PETRES
CU, specialist în medicină 
fizică-recuperatorie 
trul de medicină 
din București : „Ce 
te spune despre 
fizică ? Multe I In . 
rînd că aceasta favorizează 
o dezvoltare normală a în
tregului organism, că prin 
exercițiu fizic se mărește 
rezistența la efort, iar or
ganismul se îmbolnăvește 
mal greu. Asociată cu fac
tori naturali, cum ar fi cure 
la mare, la munte, precum 
și in zone de pădure, edu
cația fizică menține perma
nent o capacitate crescută a 
aparatului locomotor, a ce
lui cardiovascular. Dar cel 
mai important este faptul că 
practicarea unor exerciții fi
zice bine alese, menținîn- 
du-se riguros continuitatea, 
are influențe tonice asupra 
sistemului nervos, iar gim
nastica — fapt recunoscut 
— are un mare rol terapeu
tic".

la Cen- 
sportivă 
se poa- 
educația 

primul

ria va efectua un turneu de mai 
multe jocuri în județul Prahova, 
cu care prilej va întîlni echipe 
din Diviziile B și C.

TEHNOMETAL: 
MENTE 
CESCU. 
neavînd 
propriu 
antrenamente din acest an 
aleile parcului Bălcescu ! Condu
cerea tehnică — I. Unguroiu și 
P. Manta — va continua pregăti
rea în Capitală pînă la 25 ia
nuarie, după care echipa 
pleca, pentru o perioadă 
două săptămîni, la Bușteni. De 
la 5 februarie vor începe jocu
rile de verificare cu Steaua, Di
namo, Progresul, Metalul, Voin
ța, Autobuzul, Unirea Tricolor și 
alte echipe bucurestene. (N. TO- 
KACEK).

RAPID ARAD : 
CENTRALIZATA 
SA. Arădenii au 
pregătirilor la 10 
conducerea antrenorilor T. Jurcă 
și P. Schweilinger. După o săp- 
tămînă în care antrenamentele 
se vor desfășura în localitate, 
feroviarii se deplasează în sta
țiunea Moneasa în vederea creș
terii capacității de efort. Jucă
torul Baruga a plecat să-și sa
tisfacă stagiul militar. Printre 
jocurile de verificare amintim 
pe cele cu divizionarele C din 
Arad, Gloria, Constructorul și 
Strungul, cu U.M.T. și C.F.R. 
Timișoara, cu U.T.A. și F.C.M. 
Reșița. (P. SODINCA — coresp.)

________ ANTRENA- 
ÎN... PARCUL BĂL- 
Echipa bucureșteană, 

la dispoziție un teren 
își desfășoară primele 

pe

va 
de

PREGĂTIRE 
LA MONEA- 
luat startul 

ianuarie sub

După ce v-am prezentat aspecte de la antrenamentele celorlalte patru 
divizionare A din București, iată și o secvență din pregătirile Sportului 
studențesc, realizată ieri pe stadionul Politehnica. Foto : V, BAGEAC

PE TEREN ÎNSĂ... MAI PUTIN
BE JUMĂTATE!

apro- 
ce — 
- in-

Potrivit datelor comunicate de 
F.R.F., cu ocazia recentei consfă
tuiri a antrenorilor divizionari de 
la Snagov, în evidența Colegiului 
central de specialitate figurează, 
in prezent, un număr total de 
2 078 antrenori. Raportat la anii 
precedenți, acest număr este su
perior cu 95 față de 1975, cu 193 
față de 1974, cu 347 față de 1973 
și cu 732 în comparație cu 1967. 
în ultimul deceniu, așadar, efec
tivul antrenorilor din (ara noas
tră a înregistrat un spor de 
ximativ 35 la sută, ceea 
trebuie să recunoaștem -
seamnă ceva, mai ales dacă ți
nem seamă de faptul că din 1965 
nu au mai fost organizate cursuri 
speciale pentru obținerea califică
rii in această profesie.

Avem, deci, la această oră, 2 078 
antrenori, cifră care, la drept vor
bind, ar satisface în bună măsură 
nevoile de pregătire ale celor a- 
proximativ 100 000 de jucători le
gitimați in fotbalul nostru. Aceasta 
dacă, bineînțeles, toți sau aproape 
toți cei 2 078 antrenori ar fi cu
prinși in sfera procesului instruc- 
tiv-educativ la toate eșaloanele 
competiționale. în realitate, mai 
mult de jumătate — aproape 60% 
— din totalul celor 2 078 antrenori 
sînt antrenori numai... pe hirlic. 
In sprijinul unei asemenea afir
mații avem la îndemînă iot date 
din cea mai recentă evidență a 
F.R.F.: 868 antrenori retribuiți (321 
cu normă întreagă și 547 plătiți 
cu ora), alți 470 fără activitate 
practică, însă care apar în scrip
tele comisiilor județene dc fotbal 
și încă 740 simpli posesori al unor 
carnete, care... permit libera in
trare la meciuri. Iată, deci, ciim 
din cei 2 078 antrenori doar 868 
(aproximativ 41%) lucrează efec
tiv. și, ca să fim și mai cxacți, 
numărul acestora ar trebui redus 
la 321 (15%!) considerîndu-i, fi
resc, am spune, numai pe aceia 
retribuiți CU NORMA ÎNTREAGA, 
adică pe cei cu regim de muncă 
permanent în domeniul instruirii 
fotbalistice.

Dar să nu ne oprim aici cu in
terpretarea unor elemente de evi
dență, ci să încercăm a’ merge 
ceva mai departe. Așa, bunăoară, 
analizînd, din punct de vedere ca
litativ, cifra globală a celor 2 078 
de antrenori vom constata că un 
număr foarte redus dintre aceștia, 
338 (cam 16% !), sînt posesori ai 
unor categorii de calificare supe
rioară, în vreme ce restul sau 
mai bine-zis imensa majoritate a 
antrenorilor (1740) se mențin in 
limitele categoriilor a III-a și a 
IV-a de clasificare. Ceea ce, teo-

ARBITRAJUL Șl NOUL SEZON 
• Simbătâ se deschide seria acțiunilor de instruire și perfecționare pentru arbitrii din loturile divizionare B ți 
C • 363 de candidați la examenul pentru obținerea categoriei I $ „Cavalerii fluierului" din Divizia A

tîlnesc la 19 februarie, iar președinții colegiilor județene la 27 februarie
Pregătirea noului sezon com- 

petițional preocupă îndeaproape 
F.R.F. și Colegiul central al ar
bitrilor. Organizarea mai multor 
acțiuni menite să asigure „cava
lerilor fluierului" de la 
eșaloanele o instruire eficace în 
aceste săptămîni de pauză com
petițională, ca și cele privind 
asigurarea obținerii de calificări 
superioare, sînt pe primul plan, 
în paralel cu pregătirea practică, 
antrenamentele în grup, care au 
început și ele să fie programate 
de colegiile județene și orășe
nești.

Să vedem acum în ce mod se 
vor desfășura acțiunile de ins
truire, perfecționare și calificare 
al căror program l-am anunțat 
în coloanele ziarului nostru. 
Etapa I a acestui program, ca 
s-o numim așa, privește sesiunea 
de examene pentru obținerea 
categoriei I în arbitraj și consfă
tuirile cu arbitrii din loturile 
divizionare B și C. Examenele 
pentru obținerea categoriei I 
încep sîmbătă, la Sibiu, unde 90 
de candidați care au întrunit 
condițiile de prezentare vor sus
ține proba scrisă. Pe întreaga 
țară, numărul candidaților se 
ridică la 363. După examenul de 
categoria I va începe consfătui
rea arbitrilor din loturile divi
zionare B și C din județul Sibiu 
și din județele limitrofe. Toate 
aceste consfătuiri, ca și exame
nul pentru gradul I, se vor des
fășura sub controlul și îndruma
rea aceluiași colectiv de referenți 
și examinatori. Iată programul- 
tip, cu subiectele care vor fi pre
zentate și numele celor ce le vor 
susține, în cele patru consfătuiri 
(15—16 ianuarie la Sibiu ; 22—23

se in-

toate

ianuarie la Craiova; 29—30 ia
nuarie la Bacău ; 5—6 februarie 
la București) : „Uniformitatea 
interpretării regulilor de joc" 
(Grigore Bîrsan), „Deciziile in
terpretative ale International 
Board" (Cornel Nițescu), „Cola
borarea arbitrului principal cu 
arbitrii de linie" (Alexandru 
Ene), „Erori de arbitraj la exe
cutarea loviturilor libere și de 
la 11 metri" (Octavian Comșa), 
„Curmarea jocului brutal" (Emil 
Vlaiculescu), „Recomandări
practice pentru arbitri" (George 
Gherghe).

în zilele de 19 și 20 februarie, 
Bucureștiul va găzdui consfătui
rea arbitrilor din cea mai înaltă 
categorie, lotul divizionar A, că
ruia i se pretinde, în viitorul se
zon, o 
ducerii 
tul nr. 
Pentru 
afara 
programul reuniunilor cu 
trii divizionari B și C) se preco
nizează prezentarea și a altor 
referate privind probleme acute 
ale arbitrajului. Cităm, astfel, 
expunerea „Arbitrul văzut de un 
jucător" (Mircea Lucescu), fil
mele editate de F.I.F.A. („Cola
borarea dintre arbitri", „Artico
lul XIII" etc.). Sugerăm Cole
giului central al arbitrilor ca 
mai cu seamă la consfătuirea cu 
arbitrii din lotul divizionar A 
(bine ar fi ca și la celelalte 
consfătuiri) să fie invitați și re
prezentanți ai Colegiului central 
al antrenorilor. Multe dintre 
problemele litigioase ridicate de 
activitatea competițională ar 
putea fi lămurite cu acest pri
lej, spre binele ambelor „părți"

reală îmbunătățire a con- 
partidelor din campiona- 
1 al fotbalului nostru, 
această consfătuire, în 
subiectelor citate (din 

arbi-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII EX

TRAORDINARE LOTO A REVE
LIONULUI DINI IANUARIE 1977

FAZA I : Cat. A : 3,45 variante 
— autoturism „DACIA 1300", sau 
la alegere, „SKODA S 100“ si di
ferența în obiecte ; Cat. B : 15.85 
variante a 19.986 lei ; Cat. C : 
a 6.518 lei ; Cat. D : 246,30 a 1.286 
lei ; Cat. E : 694,30 a 456 lei ; Cat. 
F : 1.024,75 a 309 Iei ; Cat. G : 
5.240,20 a 100 Iei. Autoturismele de 
la categoria A au fost obținute de: 
Emil Lungescu din 
Gheorghe Constantin 
rești.

48,60

Brașov și 
din Bucu-

sau la alegere, „SKODA S 100" și 
diferența in obiecte ; Cat. N : 13,00 
variante a 25.000 lei. sau la alege
re, o excursie la Paris și diferen
ța în numerar ; Cat. O : 56,85 va
riante a 5.000 Iei, sau Ia alegere, 
una dintre excu-siile în : U.R.S.S.. 
sau Turcia, sau „Turul Ceho
slovaciei" și diferența în nume
rar ; Cat. P : 6.826,30 variante a 40 
lei. Autoturismele de la categoria 
M au revenit participanților : Iro- 
nim Siulea
Gheorghe Mladen 
Istvan Szalma 
B. Cecilia din

din Făgăraș. Ion 
din Ploiești, 

din Tg. Mures și 
București.

fotba-și — mai cu seamă — al 
lului.

în fine, ultima acțiune a 
și a Colegiului central al arbi
trilor, privind pregătirea noului 
sezon, se plasează în ziua de 
27 februarie, cînd, la București, 
se va desfășura consfătuirea cu 
președinții colegiilor județene de 
arbitri, una dintre puținele or
ganizate pînă acum. Ea are ca 
scop ca, pe baza constatărilor 
existente Ia colegiul central, dar 
și pe a celor colectate cu ocazia 
consfătuirilor pe centre și cu 
toate cele trei Ioturi de arbitri 
(A-B-C) să se obțină îmbunătă
țirea activității colegiilor jude
țene, activitate care are încă 
destule deficiențe.

F.R.F.

FAZA a II-a : Cat. 
riante 
sau la alegere, „I 
diferența în obiecte ; cat. 2 : 
variante a 17.925 lei ; Cat. 3 : ou,x„ 
a 5.468 lei ; Cat. 4 : 465,65 a 1.059 
lei ; Cat. 5 : 1.041,35 a 473 ‘
Cat. 6 : 1.630.90 a 302 lei : Cat. 7 : 
7.979,55 a 100 lei. Autoturismele de 
la categoria 1 au fost obținute de: 
Vasile Florescu din Botoșani, Ez- 
stera Deneș din com. Filia-Covas- 
na, Mihai Dumitrașcu din Iași si 
Dorian Vieru din București.

1 : 6,55 va- 
autoturism „DACIA 1300“, 

,SKODA S 100“ și 
27,50 
90.15

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 7 IANUARIE 1977

lei ;

Exțragerea I : cat. 2 : 3,10 va
riante a 15.199 lei ; cat. 3 : 14,60 
a 3.227 lei ; cat. 4 : 28,45 a 1.65® 
lei ; cat. 5: 71,50 a 659 lei ; cat. 6: 
179,40 a 263 lei. REPORT 
GORIA 1 : 78.529 lei.

CATE-

B: 1,95
C : 5,75 
a 2.922

FAZA a III-a s Cat. M : 5,30 va
riante — autoturism „DACIA 1300",

Extragerea a II-a : cat. 
variante a 21.126 lei ; cat. 
a.7.164 lei; cat. D: 14,10 
lei ; cat. E : 85,35 a 483 lei ; cat. 
F : 103,30 a 399 lei ; cat. X : 1.618,10 
a 100 lei. REPORT CATEGORIA 
A: 128.085 lei.

retic, înseamnă o compoziție va
lorică inferioară a corpului de teh
nicieni ai fotbalului nostru, privit 
în ansamblu.

Dacă așa stau lucrurile, de ce 
ne-am mai mira că instruirea in 
cadrul echipelor, la toate eșaloa
nele și în special la cele divizio
nare, este sub nivelul cerințelor, 
că producția centrelor de copii și 
juniori este necorespunzătoare can
titativ și calitativ, că fotbalul ro
mânesc este, așa cum este, de la 
o vreme încoace?!

Apreciind eforturile F.R.F. pen
tru întocmirea unei evidențe clare 
și stabilirea unui cadru strict re
gulamentar pentru munca în vi
itor a antrenorilor — deocamdată 
a celor din eșalonul divizionar — 
considerăm că a sosit momentul 
unor măsuri eficiente, ca de pildă 
aceea a revizuirii întregului corp 
de antrenori. Cu acest pnlej, ur
mează a se preciza CINE anume 
muncește efectiv în domeniul fot
balului, CÎT și CUM muncește, 
în funcție de datele obținute în 
urma acestei ample, dar foarte 
necesare operațiuni, s-ar putea 
trece la realizarea unui program 
de acțiune care să cuprindă com
pletarea eșalonată a efectivului de 
antrenori și ridicarea calificării a- 
cestora.

Asemenea măsuri, coroborate cu 
cele privind stabilitatea antrenori
lor, perfecționarea periodică a pre
gătirii lor de specialitate și stimu
larea celor mai harnici, vor con
tribui — sintem siguri — ta o 
reală afirmare a unei profesiuni 
de care depinde în foarte mare 
măsură însuși mersul înainte al 
fotbalului nostru.

Mihai IONESCU

UN LOT
LĂRGIT

DE JUNIORI
LA RÎȘNOV

începînd de miercuri, un Iot 
lărgit de juniori se află în pre
gătire la Rîșnov. Iată jucătorii 
care s-au aliniat la startul pre
gătirilor din acest an, sub în
drumarea antrenorilor Constan
tin Ardeleana, Eugen Banciu și 
Bujor Hălmăgeanu (medic — 
M. Georgescu) :

Gh. Mîndrilă și O. Solomon 
(S.C. Bacău), E. Hirmler (U.T.A.). 
M. Coraș (Rapid Arad),./jh. Cră
ciun (St.' roșu' Brașov),’D. Gali, 
M. Ogrean și L. Simo (A.S.A. 
Tg. Mureș), C. Orac (F.C.M. Ga
lați), C. Ignat și D. Tararache 
(F.C. Constanța), FI. Pop și I. 
Dobrotă („U“. Cluj-Napoca), A. 
Goia (Olimpia Satu Mare), M. 
Cernescu (Politehnica Iași), I. 
Moldovan și V. Coman (C.F.R. 
Cluj-Napoca), I. Sfrljan (Tracto
rul Brașov), M. Istra te (F.C. Ar
geș), D. Nicșa și I. Petcu (Cor- 
vinul Hunedoara), M. Rupp și A. 
Tornoreanu (Politehnica Timi
șoara), T. Horvath și A. Kiss 
(F.C. Bihor), S. Mihalache (Pra
hova Ploiești), G. Mușat (Celu
loza Călărași), A. Iliescu (Progre
sul București), Șt. Popa. E. Ior- 
dache și Gh. Lascu (Steaua), FI. 
Ivănescu și Cr. Zalupca (Rapid 
București), V. Manea (Dinamo 
București), Gh. Ioniță (Voința 
București) și L. Ciobanu (Uni
versitatea Craiova).

Pregătirile la Rîșnov se vor 
încheia la 27 ianuarie.

POPASURI IN DIVIZIA C

I.C.I.M. BRAȘOV A CÎȘTIGAT 
DUELUL CU C.S.U. BRAȘOV
în seria a Xl-a a Diviziei C, 

în care activează nu mai puțin de 
opt formații din județul Brașov, 
am asistat in toamnă la o dispută 
interesantă, cu dese schimbări de 
lideri, între formațiile din orașul 
de sub Tîmpa, I.C.I.M. (de 9 ori 
pe locul 1) și C.S.U. (de 6 ori). 
Ciștigînd „în deplasare" meciul 
derby cu C.S.U. (în etapa a Xl-a), 
I.C.I.M. a preluat conducerea și 
n-a mai cedat-o, devenind pe me
rit lider de toamnă cu 3 puncte 
avans, față de a doua clasată. în 
ultimele jocuri, studenții brașo
veni au mai pierdut cîteva puncte 
și, astfel, la încheierea sezonului, 
ei au coborît pe poziția a patra a 
clasamentului. Scorurile au fost, 
în general, strînse în această se
rie, ca, de pildă, in etapa a IV-a, 
în care sase jocuri s-au încheiat 
la egalitate. Au avut loc reveniri 

, spectaculoase pe primele
ale clasamentului, cum au fost cele 
ale echipelor Progresul Odorhei și 
Torpedo 
jumătate 
se aflau 
cheierea 
dicat pe

In această serie s-a înregistrat, 
din păcate, cea mai gravă abatere 
de la sportivitate. Este vorba de 
meciul de la Codlea (etapa a X-a), 
dintre Măgura și I.C.I.M. Brașov, 
in care unii dintre jucătorii for
mației locale l-au lovit pc arbitrul 
meciului deoarece nu le-a conve
nit o decizie a acestuia, ceea ce 
a dus la întreruperea jocului (sco
rul era 1—0 pentru I.C.I.M.). Ur
marea firească a acestui act hu
liganic a fost sancționarea severă 
a fotbaliștilor respectivi și scoa
terea echipei din campionat. Ast
fel, seria a rămas cu 15 echipe, 
iar rezultatele meciurilor susținute 
de Măgura 
late.

Interesant 
ceasta serie 
plasare n-au reușit să cîștige de- 
cît opt meciuri și să înscrie doar 
46 de goluri, din cele 216 marcate 
în total în cele 105 partide.

poziții

Zărnești, care în prima 
a sezonului de toamnă 
pe la mijloc, iar ia în- 
primei jumătăți s-au ri- 
locurile 2 și, respectiv, 3.

Codlea au fost anu-
de reținut că în a- 
echipele aflate în de-

Fruntașa seriei, I.C.I.M. Brașov, 
are următoarea situație in clasa
ment :

1 14 8 4 2 31-9 20 
următoarele clasate 
greșul Odorhei, cu 17 
pedo Zărnești 16 p.

Echipa este antrenată de _ 
stantin Mateescu, care se află la 
cirma lui I.C.I.M. din 1969, sub 
conducerea lui promovînd în Di
vizia C in anul 1973. Lotul de ju
cători : Balaș, Cosma — Dobre 
(junior — 17 ani), Mitu („vetera
nul" lotului, 30 de ani, și căpita
nul echipei), Lupuța, Lie. Ștefan 
— Nica, Ghileanu, Nedclcu, Cio
banu, Cimpeanu (junior), Moraru 
(junior) — Funkstein (golgeter — 
a marcat în tur 10 goluri), Fe- 
renez, Tampa (un atacant foarte 
bun — a înscris 8 goluri) și Șer- 
bina. Vîrsta medie a Iotului — 22 
ani. Echipa brașoveană s-a mai 
remarcat în sezonul de toamnă și 
prin buna ei evoluție în „Cupa 
României", calificindu-se pentru 
optimile de finală (în „16-imi“ a 
eliminat pe cunoscuta divizionară 
B Olimpia Satu Mare). I.C.I.M. 
Brașov este o echipă robustă, cu 
o apărare foarte bună (a primit 
acasă doar trei goluri în 7 me
ciuri). Pe terenurile adverse, 
brașovenii au realizat un bilanț 
acceptabil (6 puncte), obținînd o 
victorie, patru rezultate de egali
tate și suferind două înfrîngeri 
(la Carpati Brașov 0—1 și Tor
pedo Zărnești 1—3, in ultima etapă 
a turului)

La capitolul disciplină, I.C.I.M. 
Brașov constituie un exemplu, de
oarece. în ultimii doi ani. n-a a- 
vut nici un jucător eliminat de pe 
teren. Echipa aparține de între
prinderea ■ de construcții industria
le și montaje din Brașov, fruntașă 
pe ramură în întrecerea socialistă 
pe țară, care îi acordă tot spriji
nul (director — ing. Emil Moldo
van). I.C.I.M. are o frumoasă 
bază sportivă pe Calea București.

P
fiind 
P, și

Pro- 
Tor-

Con-

T. RĂBȘAN



GIMNASTICA —
SPORTUL TINERETULUI

PRIMELE INTILNIRI
ALE AȘILOR RACHETEI

PRIN EXCELENTA
O INTERESANTĂ DECLARAțlt Ă CAMPIOANEI SOVIETICE NELLI HIM

MOSCOVA, 13 (Agerpres) — 
Intr-un interviu acordat cores
pondentului sportiv al agenției 
de presă „Novosti", gimnasta 
sovietică Nelli Kim a spus prin-

„CUPA MĂRII BALTICEit

LA HANDBAL

tre altele : „Evoluția în gimnas
tica actuală este atît de rapidă 
îneît te vezi uneori în situația 
de a reconsidera totul. Astăzi, 
gimnastica este sporftil tineretu
lui prin excelență. Fetițe de 
12—13 ații execută cu ușurință 
elemente foarte complicate și 
dificile, la care eu nu aș fi în
drăznit să mă gindesc la acea 
vîrstă. Românca Nadia Coma
neci este prototipul acestor co- 
pii-minune“.

MllNE, START ÎN TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY
• LA CARDIFF: JARA GALILOR IRLANDA, LA LONDRA: ANGLIA SCOȚIA

TELEX
ATLETISM • La Dortmund 

(R.F.G.), Brigitte Kraus a cîștigat 
proba de 800 m cu 2:06,0. în pro
ba masculină de 3 000 m. victoria 
a revenit olandezului Klaas Nico- 
lelok — 7:59,4, urmat de belgia
nul Paul Thljs — 8:00,4.

BERLIN, 13 (Agerpres) — în 
ziua a doua a competiției inter
naționale masculine de handbal 
„Cupa Mării Baltice", care se 
desfășoară în mai multe orașe 
din R.D. Germană, selecționata 
U.R.S.S., deținătoarea titlului 
olimpic, a învins cu scorul de 
23—16 (10—8) formația Suediei. 
Celelalte partide disputate s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : R.D. Germană I — Dane
marca 20—18 (11—12); Polonia 
— Norvegia 27—22 (17—13)-;
R.F. Germania — R.D. Germa
nă II 18—14 (10—8).

în '
grupe preliminare conduc neîn
vinse. cu cîte 4 puncte,, echipa 
U.R.S.S. (în grupa A) și prima 
reprezentativă a R.D. Germane 
(în grupa B).

clasamentele cejor două

I

NEW YORK, 13. — în localita
tea Birmingham, din statul Alaba
ma, au început miercuri seara , în
trecerile primului turneu ..indoor" 
din cadrul celei de a Vil-a ediții 
a Circuitului internațional de te
nis W.C.T. La start se prezintă 16 
dintre cei mai puternici tenismani 
din lume, printre care americanul 
Jimmy Connors și românul Ilie 
Năstase, primi . favoriți ai între
cerii.

în primul tur — optimi de fi
nală — Jimmy Connors l-a întil- 
nit pe tînărul tenisman englez 
Buster Mottram (21 ani), de care a 

' dispus cu 6—3, 6—2. Alte două par
tide au fost cîștigate de outsider!: 
Gene Mayer l-a învins pe Jan Ko
tos cu 6—2, 6—2, iar Cliff Drys
dale l-a eliminat pe Tom Okker, 
la scorul de 6—1, 7—5.

Printre celelalte partide 
drul „optimilor" figurează __
în care Ilie Năstase ii intîlnește 
oe campionul polonez Wojtek Fi- 
bak.

Octombrie 1970. Twickenham, 
marele templu londonez al rug- 
byului, este arhiplin. 100 000 de 
„fans", veniți din toate colțurile 
Marii Britanii, se adunaseră să 
serbeze centenarul rugbyului lor. 
Mai exact spus, ei celebrau cea 
de a 100-a aniversare a creării lui 
Rugby Football Union, deoarece 
„gestul istoric” al elevului William 
Webb Ellis, acela care „alergase 
cu un balon in brațe în disprețul 
regulilor fotbalului”, atotputernice

in acea epocă, se petrecuse în 1823.
Ar trebui precizat, însă, că rug- 

byul modern a demarat abia în 
1877. Numărul jucătorilor a fost 
atunci redus de la 20 la 15, ei 
fiind așezați în teren în sistemul 
acceptat și astăzi, adică cu opt îna
intași, doi mijlocași, patru trei- 
sferturi și un fundaș.

Ne aflăm, așadar, în plin an 
jubiliar: 100 de ani de rugby 
modern.

La început au fost... patru

CUPELE EUROPENE LA BASCHET

din ca- 
si cea

RAPID-C.S. TOULON 58-48
LA PRAGA,

După Steaua,
miercuri seară in ____  __ ....
Forst Birra Cantu, intr-un meci 
arbitrat bine de D. Jaksici (Iugo
slavia) și H. Duran (Turcia), o altă 
formație românească participantă la 
sferturile . de finală ale cupelor 
europene a terminat învingătoare 
în partida de debdt în această 
etapă a competiției. Este vorba de 
formația feminină Rapid care, e-

SPARTA - I. E. F. S
care a învins 
Capitală echipa

85-61 (46-24)
deplasare în compania 
S. Toulon, a repurtat 
58—48 (30—22). Princi-

ÎNTRECERILE CICLISTE ALE ANU I I
• Printre competițiile oficiale

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

ale F.I.A.C,
se află „CURSA VICTORIEI» și „CUPA VOINȚA»

La Geneva a avut loc recent șe
dința Comitetului director al Fe
derației internaționale de ciclism 
amator, prezidată de Adriano Ro- 
doni — președintele F.I.A.C. Cu 
acest prilej a fost stabilit calenda
rul internațional oficial pentru se
zonul 1977 și au fost luate o serie 
de măsuri, din care spicuim :

• Se va alcătui un dosar, cu 
argumentația necesară, care va fi 
înaintat C.I.O. pentru înscrierea 
probelor feminine în programul 
viitoarelor ediții ale Jocurilor O- 
limpice.
• A fost aprobat pianul de co

operare pentrul anul 1977 intre 
F.I.A.C. și Comitetul de organiza
re a Jocurilor Olimpice 
cova.

zuelei" (1—14 august), campiona
tele mondiale de ciclism (25 au
gust — 4 septembrie, în Venezue
la), „Turul Poloniei" (9—18 sep
tembrie), „Tour de l’Avenir" (13 
— 25 septembrie), „Turul Bulga
riei" (14—25 septembrie), „Turul 
Turciei" (7—16 octombrie) și „Tu
rul Mexicului" (13—19 noiembrie).

De asemenea, în calendarul 
F.I.A.C., se află cuprinse și 
„Cursa Victoriei" (7—12 iunie) — 
organizată de clubul sportiv Steaua, 
precum și „Cupa Voința" (10—14 
august) — tradiționala întrecere 
internațională organizată de Ofi
ciul sport al UCECOM.

voluînd în 
echipei C. 
victoria cu 
palele realizatoare : Gugiu 28, Cer- 
nat 9, Csikos 7. Returul meciului 
va avea loc la 9 februarie la Bucu
rești, dar pînă atunci feroviarele 
vor juca cu cealaltă componentă a 
grupei C a .Cupei „Liliana Ron- 
chetti", Spartak Moscova (26 ia
nuarie la București). Prima clasată 
în grupă se califică pentru semi
finale.

Alte rezultate : grupa A : T.U.S. 
Leverkusen (R.F.G.) — Slavia So
fia 71—66 (33—23) ! ; grupa B :
Lokomotiv Sofia — Industromon- 
taj Zagreb 60—55 (35—28). •

La Praga, în sferturile de finală 
ale C.C.E. la fete, Sparta a dispus 
joi seară de I.E.F.S. București cu 
85—61' (46—24). Cele mai multe 
puncte : Mihalik 15, Simionescu 10, 
Giurea 7 pentru I.E.F.S., respectiv, 
Klimesova 34, Linartova 12, Douso- 
va 9.

în Cupa cupelor, la băieți, s-au 
întîlnit, în grupa B, Juventud Ba- 
dalona și A: S. Villeurbanne. Bas- 
chetbaliștii spanioli au cucerit vic
toria cu 100—83 (56—45). Punctele 
au fost înscrise de Fernandez 19, 
Filba 18, Santillana 16, Buescher 
15, Costello 17, Bosch 8, Margall 7 
pentru Juventud, respectiv Gilles 
24, Moore 21, Vincent 10, D. Ha
ques 8, Ph. Haques 8, Carter 4, 
Recoura 4, Purkhiser 4. Clasa
mentul grupei : 1. Juventud 2 ,p, 
2. Steaua 2 p, 3. Forst 1 p, 4. A. S. 
Villeurbanne 1 p.

Rezultatele din grupa A! Spar
tak Leningrad — Radnicki Belgrad 
99—84 (50—39), Slavia Praga 
Cinzano Milano 97—83 (41—40).

în lipsa unei întreceri cu 
racter internațional, simțind 
totodată nevoia de a-și verifica 
puterile, britanicii au început să 
joace între ei, lansînd așa-numitul 
Turneu al națiunilor, competiție 
intrată astăzi în domeniul clasi
cismului sportiv. Anglia, Irlanda, 
Țara Galilor și Scoția se înfruntă 
anual încă din secolul trecut pe 
terenuri celebre, devenite adevă
rate sanctuare ale balonului oval ; 
am numit Twickenham (Londra), 
Arms Park (Cardiff), Murrayfield 
(Edinburgh) și Lansdowne Road 
(Dublin). Și, totuși, așa, doar în
tre britanici, întrecerea a părut a nu 
avea îndestul „sare și piper”. Ea 
trebuia revigorată. S-a apelat a- 
tunc. Ia francezi. Ei intraseră în 
arenă încă din 1906, cînd pierd în 
fața Angliei (35—8), apoi în 1908 
— în fața Țării Galilor (36—4), un 
an "mai tîrziu cedează și pe te
ren irlandez (19—8), pentru ca în 
1910 să înregistreze un usturător 
27—0, în compania XV-lui Scoției. 
Bazele turneului lărgit erau astfel 
puse, 1910 puțind fi socotit anul 
de naștere al primului Turneu al 
celor 5 națiuni (pe locul întîi a 
terminat XV-le Angliei, pe ulti
mul, firește, cel al Franței, cu 0 
puncte). întrecerea era lansată...

Primele victorii ale noilor ve
niți au fost obținute în fața rug- 
byștilor scoțieni, în 1911, irlandezii 
au cedat abia în 1920, iar pentru 
a-i infringe, în fine, pe englezi 
și galezi, francezii au trebuit să 
aștepte pînă în 1927. respectiv 
1928. Cu timpul, succesele s-au îm- 
pi'țit, întrecerea s-a echilibrat, 
dar protagoniști au rămas mereu 
asprii reprezentanți ai ținutului 
miner al Țării Galilor.

Competiția a fost întreruptă de 
citeva ori. Mai întîi, în anii pri
mului război mondial (1914—1920). 
Apoi, un conflict grav, iscat intre 
International Board și federația 
franceză în anul 1931, pe motiv 
că reprezentanții „cocoșului galic” 
ar fi viciat chipurile „legile ama
torismului pur", dă o grea lovitură 
turneului. începînd din 1932 fran
cezii sînt eliminați din competiție. 
Reluarea va avea loc abia în 1947, 
cînd asperitățile se vor șterge de
finitiv, „turneul celor 5” reluin- 
du-se și. desfășurîndu-se neîntre
rupt pînă în zilele noastre..

Citeva date ce ni se par inte
resante : prima victorie franceză 
la Twickenham, 1951 (căpitan de 
echipă Guy Basquet) ; francezii 
cîștigă pentru întîig dată turneul 
(dar la egalitate de puncte, 6, cu 
Tara Galilor) abia in 1955. Așadar,

ca- 
însă

după 45 de ani de așteptare ! Suc
cesul - îl reeditează în 1959 și-l 
mențin 3 ani în șir : 1960—1962.

Este triumful echipei conduse de 
dr. Lucien Mias,' căpitan de ex
cepție al unui XV francez în 
care frații Prat, Martine, Domec, 
Barthe predau ștafeta nu mai pu
țin iluștrilor Crauste, Moncla, 
Dauga, Boniface etc. (Este măgu
litor pentru rugbyștii români că 
tocmai această formație franceză, 
cvasi-invincibilă, a cedat în fața 
impetuozității XV-lui României, a 
superechipei lui Moraru, Mari- 
nache, Demian, Irimescu et comp., 
care avea să realizeze un buchet 
de performanțe răsunătoare între 
1960 și 1963 : 2 victorii la Bucu
rești și 2 egalități la Bayonne și 
la Toulouse).

CĂLĂRIE • Federația interna
țională de călărie a anunțat că 
anul acesta campionatele euro
pene rezervate seniorilor vor avea 
loc la Viena (23—26 iunie) — ob
stacole, St. Gallen — Elveția (31 
august — 4 septembrie) — dresaj 
și Burghley — Anglia (19—31 au
gust) — proba completă.

de Ia Mos-

* Comitetul director, 
desemnat la Congresul 
zuela (luna august), va ______  _
comisie internațională de ciclotu
rism care să elaboreze un regu
lament al acestei activități 
racter popular.

care va fi 
din Vene- 
desemna o

cu ca-

• Printre competițiile 
1977, cinci (Circuitul de la __
„Turul Scoției", Atlantic City, Ma
rele Premiu „Leul de aur" și Tro
feul Jan van Erp) vor fi „open", 
deschise deci atît profesioniștilor 
cît și amatorilor. De asemenea, 
patru întreceri profesioniste („Tu
rul Corsicei", Paris-Nisa, „Turul Lu
xemburgului" si „Premiul C.S.C.F.") 
vor fi deschise independenților și 
amatorilor.

Dintre marile întreceri cicliste 
incluse în calendarul oficial, a- 
mintim : campionatele Asiei (16-23 
ianuarie, la Manila), „Turul Cu
bei" (14—27 februarie), „Tour 
d’Annaba" (16—21 aprilie), „Turul 
Mediteraneean" — la ultimele edi
ții cîștigat de 
(26—30 aprilie), , 
șovia — Berlin 
mai), „Turul Columbiei" (24 mai
— 5 iunie), „Turul Angliei" (29 mai
— 11 iunie), „Turul Iugoslaviei" 
(26 iunie — 2 iulie), „Turul Vene-

anului 
Sarthe,

echipa României 
.Cursa Păcii", Var- 

— Fraga (8—23

CICLISM • După patru etape, 
în Turul Venezuelei continuă să 
conducă rutierul columbian Jose 
Jimenez, urmat de coechipierul 
său Plinio Casas — la 1:36 și ita
lianul Alfonso Dalpian — la 3:15. 
în clasamentul general pe echipe, 
pe primul loc se află Columbia, 
urmată de formațiile Venezuelei, 
Italiei. U.R.S.S. și Cubei. • Ci
cliștii vest-germani Wilfried Peff- 
gen și Albert Fritz au terminat în
vingători în cursa de 6 zile des
fășurată pe velodromul acoperit 
din Bremen. Pe locul secund s-a 
situat cuplul Patrick Sercu (Bel
gia)—Klaus Bugdahl (R.F.G.).

SCHI • Slalomul uriaș desfășu
rat în stațiunea austriacă Kirch
berg a fost cîștigat de suedezul 
Ingemar Stenmark, urmat de Willi 
Frommelt (Liechtenstein), 
Hintersser (Austria), Phil 
(S.U.A.) « La Li—1 ,
(Franța), o probă masculină 
slalom uriaș a fost cîștigată 
elvețianul Jean-Luc T— 
înaintea italianului Arnold 
noner.

Hans 
Mahre 

Morzine-Avoriaz 
de 
de 

Fournier, 
' 1 Se-

ȘAH a In turneul ’ de la 
grad s-au disputat partidele 
trerupte din primele patru runde. 
Vadăsz a cîștigat la Raicevici, iar 
partidele Janosevici—Simici, Va
dăsz — Abramovici și Raicovici — 
Marianovici s-au încheiat remiză, 
în clasament continuă să conducă 
Marianovici (Iugoslavia) cu 3 p, 
urmat de Tringov (Bulgaria). Va
dăsz (Ungaria), Jansa (Ceho
slovacia), Sahovici,- Simici, Gove- 
darița (toți Iugoslavia) — cite 
2V2 p, Ciocâltea (România), Pidevski 
(Bulgaria) și 
slavia) 
putate 
de la 
cheiat 
Romanișin — Kraidman 
Tarjan — Farago 1—0 ; Miles — 
Damianovici, Whitley — Kaplan, 
Smîsiov — Webb remize. Cele
lalte partide s-au întrerupt. Li
der al clasamentului se menține 
marele maestru sovietic Oleg Ro
manișin eu 9V2 p, urmat de J. 
Tarjan (S.U.A.) — 9 p. • Campio
natul pe echipe al Portugaliei, 
desfășurat in orașul Porto, a fost 
cîștigat de formația clubului „Spor
ting” cu 23 p, din 28 posibile. Pe 
locul doi s-a situat echipa clubu
lui „Alehin" — 22V2P.

Bel- 
în-

Janosevici (Iugo- 
— cite 2 p. ® Partidele dis- 
in runda a 13-a a turneului 
Hastings (Anglia) s-au în- 
cu următoarele rezultate : 

l-o ;

Galezul Gareth Edwards considerat cel mai bun' mijlocaș la 
grămadă din lume — transmite mingea către treisferturi, în fața lui 

Bastiat. (Cardiff 1976, Țara Galilor — Franța 19—13)

Pe cînd un „Turneu de 6“ ?

TENIS • în orașul La Paz, ca- 
capitala Boliviei, a inceput un tur
neu cu 5 jucători, printre care 
și românul Ion Țiriac. în prima 
partidă susținută, el a fost între
cut de campionul argentinian 
Guillermo Vilas cu 2—6, 6—3, 7—5. 
Brazilianul Thomas Koch l-a În
vins surprinzător pe italianul 
Adriano Panatta, cu 5—7, 6—3, 6—3. 
Al cincilea participant este bolivia
nul R. Benavides • Surprize in 
turneul de la Adelaida (Australia). 
Roscoe Tanner a fost eliminat de 
Tom Gorman, la scorul de 6—3, 
6—4, iar Artur Ashe a pierdut la 
Charlie Pasarell, cu 6—7, 7—6,
3—6. în alte partide : Stockton — 
Stone 6—3, 7—5 ; Van Dillen — 
Case 6—4, 7—6 ; Stewart — Marks 
6—1, 6—2.

Simbătă se dă startul în ediția 
’77 a Turneului : Țara Galilor — 
Irlanda, la Cardiff (meci televi
zat și la noi, în direct) și An
glia — Scoția, la Londra. Dacă 
în 1974 a cîștigat Irlanda, de doi 
ani încoace competiția este domi
nată din nou de XV-le din Țara 
Galilor, care de fiecare dată a 
terminat victorios. Cea mai mare 
concurență i-a făcut-o reprezen
tativa Franței. Anul trecut, de 
pildă, cînd galezii au realizat ,(ma
rele șlem” (adică numai succese), 
francezii au cedat pe Arms Park 
(19—13).

Și în acest an înclinăm a crede 
că galezii vor domina, cu inegala
bila lor pereche de mijlocași : 
Gareth Edwards — Phill Bennet 
și fundașul-buldozer J. J. Williams. 
Dar atenție, nici șansa francezi
lor, care de astă-dată vor juca 
cu galezii pe Parc des Princes, 
nu este de neglijat. Iar Bastiat, 
Skrela, Rives, Aguirre, cărora li 
se vor adăuga, probabil, Romeu și 
Fouroux, absenți Ia București, vor 
căuta să profite Ia maximum de 
avantajul conferit de terenul pro
priu, spre a se revanșa. Valoarea 
scoțienilor, irlandezilor, englezilor 
(în ultimii ani, surprinzător, me
reu pe ultimul loc !) este schim
bătoare, puțind oricînd duce la 
surprize.

Care ar fi, teoretic spus, poziția 
României în acest context al unui 
rugby „la cel mai înalt nivel" ? 
în lipsa unor contacte cu repre
zentativele britanice, singurul nos
tru criteriu de comparație rămîne 
anualul meci, din cadrul campio- 

■ natului european, cu XV-le fran
cez. Ultimul rezultat, mai ales 
(15—12), îi onorează pe rugbyștii 
noștri și socotim că în contact cu 
toată elita continentală ei nu ar 
apărea ridicoli ; dimpotrivă, ar 
da culoare unei competiții ce tinde 
uneori a deveni prea stereotipă 
prin monotonia ei. Așadar, fi
reasca noastră întrebare : pe cînd 
un turneu al celor 6 națiuni ?

MASA ROTUNDA

IN PROBLEMELE SPORTULUI AFRICAN
va

sportivi africani ai anului 1976. 
Cu acest prilej va avea loc și o 
„masă rotundă", avînd ca temă 
perspectivele de dezvoltare a 
sportului african.

KINSHASHA (Agerpres). 
Uniunea ziariștilor din Zair 
organiza, în ziua de 28 ianuarie, 
la Kinshasha, o festivitate cu 
prilejul premierii celor mai buni

Dimitrie CALLIMACHI

MUNDIALUL“ ARGENTINIAN
V

A A
Șapte stadioane cu aproape 450.000 de locuri se află

In construcție sau reamenajare
cinci ori

Stadionul Boca Juniors din Buenos Aires

mtreceri de fond pe schiuri, care se 
țări din Europa, un loc deosebit ocupă 
Jizerske, aflată acum la a 10-a ediție, 
foarte populată competiție sportivă de

i Xl-a ediție a Cam- 
mondial de fotbal 
pe acum interesul 

interes crescînd pe 
ne apropiem de data

iH PUNĂ PREGĂTIRE

Printre marile și popularele 
organizează anual în diferite 
cursa de 50 km din munții 
La această dificilă și totuși 
masă participă tineri și vîrstnici din Cehoslovacia, precum și nu 
meroși oaspeți de peste hotare Foto : C.T.K. — Praga

Șl IN S.U.A., SOCCERUL PRIVEȘTE SPRE ȘCOLI
pe săp- 
școală,

Sub semnătura corespondentu
lui său din New York, Paul 
Gardner, revista londoneză 
„WORLD SOCCER" inserează în 
numărul său din această lună un 
interviu cu Gordon Bradley, an
trenorul celei mai cunoscute e- 
chipe de fotbal din continentul 
nord-american, Cosmos, 
York, interviu dedicat 
actual de dezvoltare a 
lui în Statele Unite.

Antrenorul Gordon
întors 
lucru, 
pa și 
S.U.A.
antrenorii. Noi învățăm, de fapt, 
privind doar la propriile noastre 
meciuri și acestea nu ne pot aduce, 
firește, o prea mare experiență. 
Am dorit să văd ce se întîmplă 
în lume. De exemplu, am stat 
10 zile la Bayern Miînchen, fi
ind cu ei în cantonament, asis- 
tind la antrenamentele și meciu
rile primei echipe, ale rezervelor 

»și copiilor, aceștia de la vîrstă 
de 8 ani în sus. Iată ce TREBUIE 
să avem și la noi. Micii fotbaliști

sînt la club de 
tămînă, după orele de 
timp de două ore, avînd la dis
poziție toate facilitățile, antrenori 
de prim rang. Mi-ar place să 
avem așa ceva la „Cosmos", să 
zicem 40 de puști, in vîrstă de 
10 ani, recomandați de antrenori 
locali și de care să mă ocup ^per
manent. Noi vom putea procura 
cele necesare pregătirii, echipa
mentul și accesoriile, poate că

vom putea asigura și transportul 
celor mici, dar pînă nu vom pu
ne pe picioare această acțiune și 
pînă cînd nu vom ajunge să 
jucăm nouă sau zece luni pe an, 
nu ne vom putea măsura cu Bra-. 
zilia, R.F.G., Argentina, cu res
tul lumii fotbalistice. Nicio
dată..."

Și realizatorul interviului, Paul 
Gardner, conchide: „Depistării 
tinerelor talente din colegii și 
școli i se afectează un timp tot 
mai consistent, dar rezultatele 
sînt încă nesemnificative".

din New 
stadiului 
socceru- SCHIMBARE DE OPINIE
Bradley, 

recent dintr-o călătorie de 
de 6 săptămini, din Euro- 

Brazilia, declară : „In 
nimeni nu antrenează...

într-unui din ultimele sale nu
mere, cotidianul sportiv berlinez 
„DEUTSCHES SPORTECHO" 
publică, sub titlul : „Schimbare 
de opinie", următoarea notă :

„La încheierea vizitei sale în 
Kenya, prim-ministrul Noii Ze- 
elande, Brian Talboys, a de
clarat, cu prilejul unei conferin
țe de presă, la Nairobi, că în 
viitor țara sa nu va mai între
ține relații sportive cu Africa 
de Sud.

Textual, primul ministru a de
clarat : „După tulburările de la 
Soweto și absența africanilor la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real, opinia publică din țara 
noastră s-a schimbat".

OEUTSCHfS

Firește că guvernul neozeelan
dez nu va influența și nu va 
dirija hotărîrile organizațiilor 
sportive. Dar, de pe acum, s-a 
și înregistrat refuzul unei fede
rații sportive neozeelandeze la 
o invitație primită din Africa de 
Sud. Premierul Talboys a adău
gat : „Nădăjduiesc că in proble
ma relațiilor cu Africa de Sud, 
înainte de a lua vreo decizie, 
federațiile noastre sportive se 
vor consulta cu guvernul".

Cea de a 
. pionatului 

suscită de 
publicului, 
măsură ce i 
începerii competiției. Exact peste 
un an, la 14 ianuarie 1978, va 
avea Ioc tragerea la sorți a celor 
patru grupe ale turneului final, 
urmînd ca între 1 și 25 iunie, la 
Buenos Aires, Cordoba, Mendo
za, Mar del Plata și Rosario să 
se dispute întrecerea elitei fot
balului mondial.

Pregătirile pentru marele eve
niment sînt în plină desfășu
rare. Un organism guvernamen
tal a fost însărcinat cu proble
mele de organizare și de admi
nistrație. El dispune de toate 
mijloacele materiale și financi
are necesare pentru a edifica 
acest „Mundial" așteptat cu ne
răbdare în această parte a lu
mii în care fotbalul deține de 
departe întîietatea în ierarhia 
disciplinelor sportive.

Cum am spus, lucrările — fie 
de construcție a noilor stadioa
ne, fie de modernizare a celor 
existente — sînt în plină des
fășurare și ele vor fi gata cu 
mult înainte de primul fluier. 
Chiar și repetatele comisii ale 
F.I.F.A. care au controlat sta-

diul de desfășurare a lucrărilor 
s-au declarat mulțumite de rit
mul în care planurile sînt duse ■ 
la capăt. Cele trei stadioane 
aflate în reconstrucție sînt în
chise de la mijlocul lunii de
cembrie, 'de la terminarea cam
pionatului pe 1976. Locul jucă
torilor l-au luat lucrătorii și 
■tehnicienii. Astfel, în săptămî- 
nile și lunile ce urmează, sta
dionul River Plata din Buenos 
Aires va fi complet moderni
zat și dotat cu aparatura nece
sară transmisiilor radiofonice și 
de televiziune. Tribuna va fi 
completată și în partea în care 
lipsește, astfel că numărul locu
rilor va crește de la 80 000 la 
100 000 (64 000 în picioare). Se 
refac vestiarele și terenul de joc, 
se pun la punct cabine pentru 
2 200 de ziariști. Asta pentru că 
aici se vor disputa atît meciul 
inaugural, cît și finala.

Cam aceleași lucrări 
•ăzute și Ja stadionul 
Velez Sarsfield, din

sînt pre- 
clubului 
capitala 

țării. Capacitatea tribunelor va 
crește la 53 000 de locuri, iar 
gazonul va fi complet înlocuit. 
La Rosario (30 de minute cu 
avionul din capitală), stadionul 
local a devenit de la 15 decem
brie un adevărat șantier. în fi
nal, tribunele vor primi 58 000

de spectatori. Dar este pus la 
punct și stadionul clubului Boca 
Juniors (85 000 de locuri) din 
Buenos Aires, pe care ar putea 
fi transferate — dacă cererea de 
bilete va fi mai mare — me
ciurile stabilite inițial pe Velez.

Alte trei stadioane sînt în 
construcție. Cel mai mare va fi 
cel de la Cordoba (60 de mi
nute cu 
joc este 
lucrările, 
tuate în proporție de 45% 
mează ca în final stadionul să 
aibă 53 278 de locuri. Un stadion 
nou (50.000 de locuri) se află 
în construcție și la Mendoza, lu
crările fiind gata în proporție 
de 40%. în sfîrșit, la 50 de mi
nute de zbor cu avionul de ca
pitala țării se află stațiunea bal
neară Mar del Plata, unde se 
află în construcție un stadion 
ce va putea primi 45 240 de

avionul). Terenul de 
de pe acum gata, iar 
în general, sînt efec- 

%. Ur-

TENIS DE MASA ® Echipa fe
minină suedeză B.T.K. Varbergș 
s-a calificat în finala „Cupei cam
pionilor europeni", întrecînd în de
plasare, cu scorul de 5—2. forma
ția vest-germană S.O. Kaiserberg. 
..Cea mai bună jucătoare a învin
gătoarelor a fost Ann-Christin 
Hellmann, care a cîștigat toate 
cele trei partide disputate.

spectatori. Circa 800 de munci
tori sînt prezenți zilnic pe fie
care din aceste șantiere.

Cu toate că nu se cunoaște 
componența celor patru grupe 
finale, peste două luni va în
cepe vînzarea biletelor. Mai întîi 
sub forma unor cupoane care 
vor fi preschimbate în biletele 
propriu-zise în ajunul începerii 
competiției. Numai din Brazilia 
și-au anunțat de pe acum par
ticiparea qproape 500 000 de iu
bitori ai fotbalului. în total vor 
fi puse în vînzare 2,1 milioane 
bilete de intrare. S-au stabilit 
de pe acum orele de începere 
a meciurilor: 16,30
ceea ce înseamnă în 
21,30. Doar echipa 
va juca la altă oră
pentru a nu concura celelalte 
partide.

ora locală, 
România — 

Argentinei 
—. 19,00 —
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