
ANUL XXXIII

Sportul
■Bl ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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• Radu Voina declarat „cel mai tehnic jucător“ al Campionatului
38 de golurii înscrise, Mihai Mironiuc — golgetermondial universitar • Cu
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CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE EFORT A SPORTIVILOR
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VARȘOVIA, 17
Duminică seara, 
celei de a Vil-a ediții a Campio
natului mondial 
handbal masculin, în tabăra spor
tivilor noștri a domnit, firește, o 
atmosferă de intensă bucurie. E- 
chipa studențească a României cu
cerea pentru a treia oară consecu
tiv acest titlu, căruia i se adău
gau alte două trofee : Mihai

(prin telefon), 
după încheierea
universitar de

Echipa României a fost și ea 
în această situație. Lipsită de a- 
portul unor titulari (Penu, Licu, 
Gațu, Birtalan, Kicsid, Cosma, Tu- 
dosie — accidentat, Gunesch ș.a.) 
ea a lansat în arenă o nouă garni
tură. Cîștigul a fost evident. Mihai 
Mironiuc a devenit golgeterul com
petiției. uimind prin forța și vite
za sa de execuție. Radu Voina s-a 
confirmat pe postul de coordonator

drum care duce la J.O. ’80. Din 
Mihai Mironiuc dorim să facem un 
al doilea Gruia. El a dovedit la 
acest C.M. că are toate calitățile 
unui jucător de mare clasă dar, 
desigur, mai are încă " ' '
vățat. L-am folosit 
meciurile pentru a-i 
pentru a-i dovedi că 
vingă orice portar. Cu și ma; m-'l- 
tă atenție trebuie să-l pregătim pe

multe de în- 
aici in toate 
da curaj și 
poate să în

de 
de

din x
ca-

PREOCUPARE PERMANENTA. DE MARE IMPORTANTA
Încheiem astăzi suita de articele in care v-am prezentat preocupă

rile existente, mijloacele și metodele folosite in cluburi și asociații 
pentru îmbunătățirea pregătirii fizice a sportivilor. Concluzia gene

rală a raidului nostru — pe care-l vom mai relua I - nu poate fi decit 
aceea că creșterea capacității de efort a organismului reprezintă mai 
mult decit o „temă de sezon", ci trebuie să constituie o preocupare 
permanentă, intrucit pregătirea fizică este veriga de bază a antrenamen
tului, suportul material care permite exprimarea potențialului tehnic 
tactic, factorul determinant in obținerea marii performanțe.

CALITĂȚILE NATURALE SÎNT DOAR 
PREMISA PERFECȚIONĂRII

în clubul Steaua s-a acordat 
întotdeauna o atenție deosebită 
pregătirii fizice, acest factor al 
antrenamentului fiind considerat 
determinant în obținerea succe
selor nu numai în sporturile in
dividuale, în care rezultatele re
prezintă aproape direct materia
lizarea indicilor de dezvoltare a 
unor calități naturale de forță, 
viteză sau rezistență, ci în toa
te disciplinele, chiar și cele care 
necesită un bagaj foarte măre 
de cunoștințe tehnice și tactice. 
Preocupările noastre, ale tehni
cienilor clubului Steaua, în di
recția îmbunătățirii pregătirii fi
zice s-au amplificat în urma exi
gențelor crescute formulate de 
Programul de dezvoltare a acti
vității de educație fizică și sport 
pe perioada 1976—1980, aprobat 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Perioada de iarnă este recu
noscută îndeobște — pentru 
ri plinele care își desfășoară 
tiyitatea competițională în 
nile de primăvară, vară 
toamnă — ca o etapă de acumu
lări fizice. Mijlocul cel mai indi
cat îl constituie taberele de pre
gătire la munte, la altitudine, 
unde conținutul pregătirii (desfă
șurată într-un cadru natural spe-

cific) se adresează 
unele 
pe în totalitate dezvoltării

adesea
ramuri sportive aproa- 

ca-

vea o pondere de 80° o) vor ple
ca la munte, unde antrenamen
tele vor viza în proporție 
100% dezvoltarea calităților 
rezistență, forță și viteză.

Clubul Steaua organizează, 
decembrie pînă în martie, la

Foto : Dragoș NEAGU
Voleibaliștii de la Steaua acorda toata atenfia pregătirii fizice tn peri
oada participării in „Cupa cupelor". Foto : Dragoș NEAGU

pacității fizice. Este, de pildă, 
cazul caiaciștilor și canoiștilor, 
care după o perioadă de pregă
tire la bac (pregătirea fizică a-

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
DE TIR ÎN SALĂ

bana clubului din zona Predea
lului, tabere de pregătire la care 
au participat sau vor participa 
sportivii seniori : atleții, boxerii, 
luptătorii, canotorii, rugbyștii, 
handbaliștii, trăgătorii. Am mă
rit durata acestor etape la pa
tru cicluri de antrenament săp- 
tămînale, tocmai în intenția unor 
acumulări mai substanțiale. în 
perioada vacanței școlare, în a 
doua jumătate a lui decembrie 
pînă la începutul lui ianuarie am 
organizat la Breaza, pentru ju-

niori, o tabara de pregătire ase
mănătoare, în care antrenamen
tele au fost axate pe dezvolta
rea capacității de efort. Aproxi
mativ 400 de sportivi ai clubu
lui — cele mai bune individuali
tăți și echipele angrenate în 
campionatele divizionare — au 
fost cuprinși în aceste tabere.

Desigur, nu totul se rezolvă cu 
perioada de pregătire la altitudi
ne. în București, chiar și echi
pele angajate în prezent în di
ferite competiții au obligația de 
a efectua într-un ciclu săptămî- 
nal cel puțin două ședințe de 
antrenament de pregătire fizică. 
Avem o aparatură suficient de 
bună pentru dezvoltarea forței. 
De o mare utilitate — confirma
tă de tehnicienii mai multor ra
muri sportive din cadrul clubu
lui — s-a dovedit aparatul izoki- 
netic, un ansamblu-agregat de 
dezvoltare a calității forță-vite- 
ză, cu rezultate spectaculoase, 
în care creșterile sînt cu 20—25% 
mai rapide decît în antrenamen
tele cu contracții izotonice sau 
izometrice. De o mare importan
ță sînt sporturile complimentare, 
iar experiența noastră ne-a 
tat că baschetul răspunde 
mai bine cerințelor.

La încheierea etapelor în 
pregătirea fizică a avut o 
dere majoritară este 
trecerea unor probe și 
control. Zilele trecute 
aceste norme — într-o 
federației, după ce un examen si
milar a avut loc în cadrul sec
ției — atleții, aflați în preajma 
sezonului de sală. Rezultatele ob
ținute la aceste testări de o se-

ară- 
cel

care 
pon- 

prevăzută 
norme de 
au trecut 
acțiune a

col. ION MUREȘANU
vicepreședinte al clubului „Steaua"

(Continuare în pag. a 3-a)

Cei mai buni trăgători din țară 
Se vor alinia. Ia sfirșitul acestei 
săptămîni. la startul celei mai 
importante competiții de sală, fi
nalele campionatului national la 
arme cu aer comprimat. Peste 150 
de sportivi — seniori. senioare, 
juniori și junioare (mari și mici) 
— se vor întrece în frumoasa sală 
de la poligonul Dinamo din Ca
pitală la probele de pușcă si 
pistol 10 metri, pe echipe și in
dividual. Va fi c comnetitie difi
cilă, deoarece la proba individuală, 
de pildă, concurenții vor port’-fipn.

la trei manșe (vor trage 120 de 
„diabolouri"). în plus, finalele 
coincid cu ultima întrecere, de 
selecție pentru campionatele euro
pene de sală, programate la în
ceputul lunii viitoare în Andorra. 
La campionate vor participa doar 
acei sportivi care au trecut hare
murile fixate de forul de specia
litate.

Vineri au loc întrecerile pe 
echipe, la ambele probe, iar sîm- 
bătă si duminică se vor desfășura 
concursurile individuale.

D: BASCHET
în cadrul pregătirilor și verifi

cărilor ce le efectuează in vederea 
campionatului european — grupa 
BL— din acest an (1—15 mai. în 
F'-'1%nda și Suedia), reprezentati-

TURNEUL ECHIPEI NAȚIONALE 
[ml ÎN R.D.G. Șl OLANDA 

va masculină de baschet a țării 
noastre va efectua un turneu în 
R.D. Germană și Olanda, între 27 
ianuarie și 3 februarie.

A

Reprezentativa studențească de handbal a tării noastre, recentă ciștigătoare a titlului mondial, la sosirea ne 
aeroportul Otopeni. Foto . Vasile BAGEAC
Mironiuc i-a fost decernat titlul 
de „cel mai eficient jucător” al a- 
cestui C.M., iar lui Radu Voina de 
„cel mai tehnic handbalist al com
petiției**. Performanțele cucerite în 
Polonia redau, firește, încrederea 
în forțele handbalului românesc, în 
perspectivele sale de a se menți
ne la un înalt nivel.

Fără discuție, mulți iubitori ai 
sportului din țara noastră se în
treabă — pentru a aprecia mai 
bine performanța handbaliștilor 
români — ce valoare a avut aceas
tă întrecere ? în primul rînd, tre
buie amintite datele esențiale : la 
start au fost prezente 10 reprezen
tative studențești, ele puțind fi 
împărțite în două categorii valori
ce : pe de o parte — România, 
Iugoslavia, U.R.S.S., Polonia și 
Ungaria, iar pe de alta — Bulga
ria (intr-un remarcabil progres), 
Japonia, Tunisia, Algeria șl Belgia. 
Reprezentantele țărilor cu mare 
forță în handbal s-au prezentat cu 
garnituri eterogene (cîțiva consa- 
crați și mulți tineri de perspecti
vă). Dacă vreți, era normal să fie 
așa. După J.O. de la Montreal, o 
seamă de jucători și-au încheiat 
cariera sportivă, iar alții — deși 
în activitate — nu mai pot face 
obiectul selecționării in garniturile 
de bază, deoarece în 1980 vor fi 
mult prea în vîrstă pentru a se 
mai putea conta pe ei. Acesta este 
motivul pentru care C.M. univer
sitar din Polonia a fost folosit 
pentru lansarea unor noi garnituri, 
pentru experimentarea unor noi 
formule. - —

penetrant, Grabovschi — deși nere
făcut după accident — s-a dove
dit un bun realizator, Drăgăniță 
(in sfirșit serios !) și-a demonstrat 
clasa pe care o deține și, mai ales, 
contribuția importantă pe care o 
poate aduce la obținerea victoriei 
atunci cînd joacă pentru echipă 
ș.a.m.d. Antrenorii Nicolae Nedef 
și Eugen Trofin au putut trage 
concluzii utile pentru viitorul e- 
chipel naționale în această con
fruntare a noilor generații.

Desigur, C.M. de handbal uni
versitar impune o analiză mai a- 
tentă. Ea va fi făcută de tehnicieni 
și nu vom întîrzia să aducem la 
cunoștința cititorilor datele esen
țiale. Pină atunci, vă oferim cîte- 
va declarații culese in seara victo
riei, precum și extrase din presa 
poloneză apărută luni dimineața la 
Varșovia.

Antrenorul emerit EUGEN TRO
FIN : „Sper ca succesul nostru de 
acum să fie un prim pas pe noul

Alexandru Folcker, care nu a atins 
încă maturitatea dar promite mult, 
în fine, trebuie să vă spun că 
in finală am sacrificat conștienți 
spectacolul in favoarea unui joc 
sobru, dîrz și eficient. Este, de 
altfel, linia generală a handbalului 
actual”.

MIHAI MIRONIUC, golgeterul 
C.M. : „Sincer să fiu, nu mă gin- 
deam că voi putea deveni atît de 
periculos pentru portarii cu expe
riență. Am constatat cu bucurie — 
și asta m-a stimulat enorm — că-1 
pot înyinge de 11 ori pe Rozmia- 
rek și de 9 ori pe Zorko și Iova- 
novschi. Dar, n-am să uit nici o 
clipă că îmi datorez succesul și co
legilor mei Voina, Stockl și Ștef, 
care mi-au dat pase bune și mi-au 
făcut blocaje pentru a putea trage 
nestingherit. Sint hotărit să mun-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Miercuri și joi, la București și la sofia.

DIN NOU MECIURI IMPORTANTE 
ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

în semifinalele cupelor europene

Cele mai importante competiții 
voleibalistice ale acestui început de 
an — Cupa campionilor europeni 
și Cupa cupelor — au ajuns în 
fața actului final, odată cu înche
ierea partidelor retur 
precedente, în care 
cele patru formații 
scrise in întrecere : 
culin și feminin) în

ale etapei 
ajunseseră și 
românești în- 
Dinamo (mas- 
C.C.E., Steaua

PE PiRTII Șl PATINOAREÎN SĂLI

Căderea zăpezii — la Valea lașului 
pe dată, un concurs de schi fond

județul Argeș — a declanșat 
Foto : Petre PACURARIU
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Bradu, Tițești, Orja, Recea, Valea 
lașului și, evident, Pitești. (Ilie FE- 
ȚEANU, coresp.).

• MEDIAȘ. Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport îm
preună cu asociațiile sportive Tex
tila. Voința și Casa pionierilor din 
localitate au amenajat patinoare 
naturale, iar pe acestea, o frumoa
să activitate. Și astfel sc poate a- 
firma acum că numai într-o săptă- 
mină, pe acestea au patinat circa 
8000 de elevi. (Z. RÎȘNOVEANU, 
coresp.).

• JUDEȚUL MARAMUREȘ. Pe 
pirtia de schi de la Mogoșa — a- 
flată la 16 km de Baia Mare, la 
poalele Dealului Negru — au în
ceput concursurile de schi ale a-

aici a 
oficială 

dc fapt 
la

(masculin) și Rapid (feminin) in 
Cupa cupelor.

Partidele de duminică, decisive 
pentru calificarea în turneele fi
nale, ne-au adus satisfacția a două 
prestigioase succese ale echipelor 
masculine DINAMO și STEAUA. 
Ele au confirmat valoarea ridi
cată, manifestată în evoluțiile an
terioare, atît în campionatul na
țional, cit și în întîlnirile interna
ționale. Dinamo și Steaua au reușit 
să elimine două formații cu o 
frumoasă carte de vizită — S.C. 
Leipzig, campioana R.D. Germane 
și fostă ciștigătoare a trofeului, și 
Plomien Sosnowiec, actuala lide
ră a campionatului polonez, repre
zentantă a unui volei aureolat de 
titlurile mondial și olimpic —, la 
capătul unor partide spectaculoase, 
de un bun nivel.

Partida retur susținută in fața 
Iui S.C. Leipzig a prilejuit multi
plei noastre campioane, Dinamo, o 
veritabilă demonstrație de îngemă
nare a forței și virtuozităților teh
nice, o lăudabilă demonstrație de 
voință, care au avut ca rezultat un 
joc la 
țelor 
succes 
doială 
fizice, 
tuturor

nivelul superior al exigen- 
pe plan internațional, un 
care nu a lăsat nici o în- 
asupra frumoaselor calități 
tehnico-tactice și psihice ale 

jucătorilor întrebuințați.

Trebuie subliniat însă 
victoria categorică a 
George Eremîa a fost 
admirabile contribuții 
omogenității sextetului 
experienței sale deosebite in con
fruntările internaționale cu miză. 
A ieșit în evidență și de această 
dată contribuția substanțială a co
ordonatorului de joc Corneliu Oros 
— care se impune drept unul din
tre cei mai valoroși ridicători din 
lume, poziție cîștigată prin muncă 
asiduă, seriozitate în pregătire și 
o foarte bună orientare. Ca și în 
partidele precedente, • - ••
Mircea Tutovan, Marian 
Gabriel Udișteanu s-au 
marcați îndeosebi prin 
presionantă a loviturilor de atac, 
William Schreiber prin luciditatea 
și siguranța pe care o imprimă 
echipei, Laurențiu Dumănoiu prin 
explozia loviturilor, de atac și 
Giinther Enescu prin calitățile jo
cului său la fileu. Calificarea în 
turneul final va stimula, cu sigu
ranță, pe dinamoviști în continua
rea pregătirii la cote și mai ridi
cate, știut fiind faptul că adversa-

faptul 
echipei 
rodul unei 

colective, a 
de bază, a

că
lui

trăgătorii 
Păușescu, 
făcut re- 
forța im-

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

• Partida Akademik 
Sofia - I.E.F.S. poate de
cide calificarea campioa
nei României in semifi
nalele C.C.E. • intilnirea 
Steaua - Juventud Bada- 
lona reeditată după pa
tru ani • Nord-america- 
nul Mike Buescher (2,05 
m) întărește lotul oaspe
ților • Sportivii de la 
Steaua s-au antrenat zil
nic și au susținut jocuri 
de verificare cu divizio
nara A, Rapid

Contribuția Ștefa- 
nlei Giurea (in i- 
magine, aruncmd 
la coș) poate fi ho- 
tăritoare in obți
nerea de către 
I.E.F.S. (in partida 
de la Sofia, cu A- 
kademik) a unui 
rezultat care să-i 
acorde șanse pen
tru calificarea in 
semifinalele C.C.E.

Două din cele trei echipe româ
nești calificate in sferturile 
finală ale 
baschet (I.E.F.S. în 
fete și Steaua în Cupa cupelor) 
susțin săptămîna aceasta noi în- 
tîlniri, în vreme ce a treia (Rapid, 
în Cupa „Liliana Ronchetti-1) ur
mează să joace miercuri 26 ia
nuarie la București, cu 
Moscova. Campioanele 
vor evolua joi seară în 
niversiada** din Sofia, în

de 
cupelor europene la 

laC.C.E.

• JUDEȚUL MUREȘ. Tempera
tura scăzută din această lună a 
permis tinerilor din județul Mureș, 
atit din așezări urbane cit și rura
le, să treacă la practicarea unor 
sporturi de iarnă. La Tg. Mureș, 
de pildă, pe baza de sport și agre
ment „Mureșul” — unde pe o su
prafață de citeva hectare se întin
de un patinoar natural — se pe
rindă zilnic peste 1000 de tineri. 
De asemenea, patinoarul din par
cul sportiv „23 August1* este, foarte 
solicitat de copii, aici funcționînd 
și un curs pentru începători.

O inițiativă care va duce la dez
voltarea schiului in mediul sătesc : 
cu sprijinul Inspectoratului școlar 
județean Mureș, de curînd au fost 
distribuite un număr de 400 pe
rechi de schiuri centrelor de învă
țare a schiului de la Stinceni, 
Lunca Bradului, Răslolița, Deda, 
Ibăncști, Ilodac și Sovata. (loan 
PAUȘ, coresp.).

• IAȘI. Pe patinoarele naturale 
din localitate pot fi văzuți zilnic 
sute de tineri. Pentru a dezvolta 
și mai mult gustul acestora pentru

sportul cu patine, în multe locuri 
se organizează concursuri de pati
naj viteză, mult gustate de către 
cei invitați să participe la ele. 
Două dovezi : la concursul de pe 
patinoarul Voința 
circa 100 de băieți 
cel de la „Ștrand” 
NOUR, coresp.).

• JUDEȚUL ARGEȘ. în primele 
zile ale noului an. mai precis in 
prima decadă a lunii ianuarie, în 
județul Argeș au avut loc multe 
manifestări sportive de masă. Din
tre acestea este de amintit, în pri
mul rînd, inedita „Cupă a sportu
lui ciobănesc” care a avut loc în 
comuna Corbi, așezare în care lo
cuiesc mulți ciobani. Localnicii 
s-au întrecut la haltere, trîntă și 
tenis de masă, numărul concuren- 
ților ajungînd la 100 de tineri din 
Corbi și din satele Jghiaburi și 
Stănești.

întreceri de șah, tenis de masă 
și — acolo unde a fost zăpadă — 
de schi, au avut loc și la Curtea 
de Argeș, Topoloveni, Ștefănești, 
Colibași, Stilpeni, Mărăcineni,

au participat 
și fete, iar la 
peste 200. (Al.

cestei ierni. Recent, 
avut loc deschiderea 
a sezonului de schi, 
o frumoasă serbare sportivă, 
care au participat schiori — elevi, 
tineri din întreprinderi și institu
ții. din mediul rural — din Baia 
Mare, Baia Spric, Nistru ș.a. Dar, 
in afara concursurilor de pe Mogo- 
șa, ar mai fi de amintit in acest 
sezon de intrarea in activitate a 
centrelor de schi, mai precis de 
învățare a schiului, din Baia Mare, 
Baia Sprie, Borșa. Petrova, Groșii 
Tibleșului ș.a. (Vasile SASARANU, 
coresp.).

• JUDEȚUL BISTRIȚA NĂ- 
SAUD. Venirea iernii a dus, fireș
te, la intensificarea activității spor
tive. Patinele, săniile și schiurile 
sint folosite zi de zi de către 
copiii și tinerii de pe aici, orga
nele cu atribuții se străduiesc să 
organizeze cit mai multe acțiuni 
sportive la disciplinele specifice 
sezonului. La Bistrița, de pildă, 
Casă pionierilor inițiază întreceri 
la săniuș. schi și patinaj, unele 
dintre ele pe Dealul Budacului ; 
pentru tineri vor fi organizate 
concursuri dotate cu trofee, ca de 
exemplu, „Cupa Fintinele**, „Par
cursul speranțelor” și multe alte
le; care se vor desfășura pe pir- 
tiile de schi din Prundul Bîrgău- 
lui, Fintinele, Măgura Calului (aici 
s-a amenajat și un schi-lift) ș.a. 
în județul Bistrița este prevăzută 
organizarea a 18 centre de schi 
pentru care sînt pregătiți profe
sori și antrenori. (I. TOMA, co
resp.).

KM
Gabriel Udișteanu va fructifica pasa lui Corncliu Oros (nr. 7) 
păși blocajul jucătorilor Hagen și Schumann, de la S.

și va de- 
C. Leipzig 

Foto : I. MIHAlCA

Spartak 
României 
sala „U- 
compania 

formației Akademik, fruntașă în 
clasamentul actualului campionat 
al Bulgariei ' și avînd în compo
nentă numeroase internaționale, 
printre care Snejana Mihailova (22 
ani — 1.76 m). Printre rezultatele 
din ultima vreme ale echipei Aka
demik notăm dubla victorie asu
pra Slavici Sofia, cu scorurile 
62—54 și 79—54. I.E.F.S. vine du
pă insuccesul dc la Praga (85—61 
pentru Sparta), datorat, după cum 
nc-a declarat antrenorul loan Ni- 
colau, „netului avantaj de talie al 
gazdelor, care au beneficiat de 
aportul unei jucătoare de 1.91 m 
si a două de 1,90 m. La I.E.F.S,, 
Ștefania Giurea, singura recupera
toare de valoare, a jucat sub po
sibilități, resimțind urmările unei 
accidentări mai vechi. Sper, însă, 
ca la Sofia. Giurea să fie in pleni
tudinea forțelor, pentru a spori 
șansele echipei noastre 
ține un rezultat care 
perspectiva calificării 
nalele C.C.E. în acest 
că partida de Ia Solia poate fi 
decisivă**. Studentele părăsesc 
Bucureștiul astă-seară, lotul lor 

componență : 
Liliana Duțu

Viorica Balai, Diana Mihalik, I- 
leana Portik, Ștefania Basarabia. 
Rodica Capotă, Eugenia Dumitru și 
Laura Steinberg.

Baschetbaliștii de la Steaua 
joacă miercuri, la ora 17,45, in sa
la Floreasca (partida va fi trans
misă în întregime la T.V.) cu Ju
ventud Badalona, o cunoștință 
mai veche a publicului bucureș- 
tean, mai precis din ediția 1972— 
1973, cînd formația spaniolă a 
eliminat, in aceeași fază a com
petiției. pe Steaua, după un meci- 
retur dramatic desfășurat la Bucu
rești. Din vechiul lot al echipei 
Badalona mai fac 
tillana (2,05 m), . 
gali (2,00 m). si 
m). Santillana 
jucători de bază !
Spaniei clasată pe locul 4 la C..E. 
din 1975. Echipa a fost simțitor 
restructurată. printre elementele 
sale noi aflîndu-se si nord-ameri- 
canul Mike Buescher (2,05 th).

Elevii antrenorilor Mihai Nedef 
și Alexandru Fodor și-au conti
nuat pregătirile chiar a doua zi 
după intilnirea cu Forst Birra 
Cantu, ele fiind Dunctate de două 
meciuri de verificare în compania 
divizionarei A. Rapid.

: parte Luis San- 
Jose Maria Mar- 
Juan Filba (2,08 
si Filba au fost 
ai reprezentativei

D. STANCULESCU

SCHIORI ROMANI
La s'îrșitul acestei săptămîni, 

pe pîrtiile de schi din stațiunea 
Spindleruv Mlyn din Cehoslova
cia se va disputa o nouă ediție 
a „Criteriului juniorilor", ]a 
schi alpin. La acest important 
eveniment sportiv vor participa

ÎN CONCURSURI
și juniorii români Dorin Dinu, 
Aurel Albert, Ștefan Petre, Carol 
Adorian, Mihai Olaru, Daniela 
Uncrop, Csila Peters, care sînt 
însoțiți de antrenorii Dorin 
Munteanu și Mihai Sulică.

Tot în Cehoslovacia, în locali-

de a ob- 
să-i ofere 

în semifi- 
sens, cred OLIMPIA

A CUCERIT
avînd următoarea
Ștefania Giurea,
(autoare a 20 de puncte in meciul 
de la Praga). Maria Simionescu,

PESTE HOTARE
tatea Slyak, va avea loc un 
concurs rezervat fondiștilor ju
niori, printre care se vor afla 
și schiorii români Petre Cioba- 
nu, Francisc Foriko și Gheorghe 
Găvenea. Antrenor, Gheorghe 
Olteanu,

f, CUPA UNIRII"
Desfășurată 

din Brașov, în 
ției sportive locale Voința, compe
tiția feminină de baschet dotată 
cu „Cupa Unirii” s-a încheiat cu 
victoria echipei bucureștene Olim
pia care a totalizat 6 p (93—72 cu 
Voința Brașov, 97—57 cu Șc. sp. 
Brașov. 87—67 cu Carpați Sf. 
Gheorghe). Pe locurile următoare : 
2. Voința Brașov (93—33 cu Car
pați, 74—60 cu Șc. sp.). 3. Șc. sp. 
Brașov (72—68 cu Carpați), 4. Car
pați Sf. Gheorghe. (V. SECAREA- 
NU — coresp.).

în Sala sporturilor 
organizarea asocia-
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PREGĂTIRE TEMEINICA 
PENTRU MUNCĂ Șl VIAȚĂ

CELE DOUĂ „ECHIPE" 
ALE LUI ALEXANDRU POP

Corespunzător orientărilor și 
sarcinilor stabilite de partid, 
Programul de dezvoltare a miș
cării sportive, aprobat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., cuprinde, într-un amplu 
capitol, importante măsuri pri
vind perfecționarea muncii poli
tice și cultural-educative desfă
șurată în rîndurile sportivilor, 
activiștilor, cadrelor de specia
litate. în acest context, cerințe 
cu totul deosebite sînt formulate 
în direcția răspunderilor care 
revin organelor sportive, celor
lalți factori cu atribuții pentru 
formarea sportivilor ca oameni 
multilaterali, temeinic pregătiți 
pentru muncă și viață.

Se cere, așadar, ca ridicarea 
măiestriei, creșterea nivelului 
performanțelor să nu mai fie, 
nicăieri, în nici o unitate spor
tivă, considerate un scop în 
sine. Sportivii trebuie să repre
zinte un model de muncă și’via
ță, să întruchipeze trăsăturile 
morale și politice ale tinerei ge
nerații din patria noastră. Fără 
îndoială, aceasta este o înaltă 
îndatorire pentru toți slujitorii 
mișcării sportive și îndeplinirea 
ei exemplară presupune o mun
că intensă și responsabilă, preo
cupări susținute și eficiente pen
tru ca sportivii să-și însușească, 
paralel cu perfecționarea de 
specialitate, bogate cunoștințe 
politice și profesionale, o cul
tură largă în cele mai diferite 
domenii ale cunoașterii. Prin 
toate acestea se va asigura o de
plină integrare în cerințele mul
tiple ale societății, o valorificare 
superioară a capacității lor 
creatoare.

Iată de ce Programul subli
niază — în această direcție — 
necesitatea ca la toate nivelu
rile mișcării sportive să se a- 
corde o atenție prioritară pre-

ALB și NEGRU
• O „MOȘTENIRE” 

PREȚIOASĂ. De la 
antrenorul său Cris
tian Panaitescu, boxe
rul Gheorghe Vlad a 
învă|at să muncească 
cu pasiune și dăruire, 
să se pregătească tot
deauna cu conștiincio
zitate. Cel care a în- 
cîntat deseori publicul 
prin evoluțiile sale în 
limitele categoriei se- 
miușoară. în cadrul 
căreia a fost printre 
cei mai buni din tară, 
este acum antrenor Ia 
Muscelul Cimpulung 
Muscel, numărîndu-se 
printre aceia care con
stituie un exemplu 
prin activitatea ce o 
depun. Aceasta este 
și una din explica
țiile faptului că la 
„Criteriul tineretului" 
de la Constanța, ele
vii săi au produs o 
impresie foarte bună.

• FĂRĂ MOTIV. 
Printre tinerele bas
chetbaliste care au

fost chemate în tabă
ra de pregătire a lo
tului national s-a nu
mărat și Mirela Trică 
de la Școala sportivă 
din Constanța. Dar, 
fără nici o explicație, 
aceasta nu a dat curs 
convocării. Avînd în 
vedere abaterea, fede
rația de specialitate, 
de comun acord cu 
conducerea școlii, a 
hotărît suspendarea 
bascheth’îistei Mirela 
Trică. Să sperăm că 
pentru tinăra sportivă, 
această sancțiune va 
constitui o lecție...

• UN TITLU DE 
ONOARE. în panoplia 
cu trofee, parașutistul 
Ilie Neagu are nenu
mărate cupe, diplome 
și medalii care atestă 
cucerirea multor titluri 
de campion republi
can. faptul ci este 
multirecordman natio
nal și mondial. Toate 
poartă semnătura unui 
talentat sportiv și, în

RECORDURILE FEMININE SÎNT NET SUPERIOARE 
CELOR BIN PROBELE MASCULINE BE ÎNOT

Anul 1976 a reprezentat un pas 
înainte pentru înotul românesc, 
în continua tentativă a campioni
lor săi de a se apropia de cei 
mai buni performeri ai continen
tului. Au fost stabilite 52 de noi 
recorduri naționale (39 în probe
le feminine si 13 in cele mascu
line). Dintre acestea, o valoare 
reală o au doar performanțele fe
telor și pentru prima oară în is
toria înotului românesc, la finele 
unui sezon, campioanele tării reu
șesc să se plaseze in listele pri
melor 10 rezultate de pe conti
nent (considerind. după regula
mentul de participare la campio
natele europene, numai cîte două 
sportive de fiecare tară) in 5 din 
cele 12 probe : 100 m și 200 m 
spate (Bunaciu). 100 m si 200 m 
delfin (Groza-Miclăuș) și 4x100 m 
mixt. De altfel, mediile primelor
5 performanțe ale anului (pe care 
vi le prezentăm mai jos) în pro
bele feminine sînt net superioare 
față de anii preeedenți.

Pe baza pozițiilor (am atribuit
6 p la locul I. 4 p — locul II
ț.a.m.d.) din aceste liste am alcă
tuit și un clasament pe cluburi 
care arată astfel : 1. DINAMO
BUCUREȘTI 132 p (102 la fete și 
30 la băieți) : 2. Steaua 85 (0—85); 
3. Crișul Oradea 46 p (39—7) ; 4. 
Petrolul Ploiești 42 p (32—10) ; 5. 
Liceul nr. 1 Buc. 20 (20—0) ; 6. 
Șc. sp. Reșița 18 p (17—1) ; 7. Șc. 
sp. Ploiești 14 O (12—2) ; 8. Lie. 
nr. 4 Galați 11 (1-10) ; 9. Șc.
so. Sibiu 10 p (0—10) : 10. C.S.M. 
Cluj-Napoca 4 p (0—4) ; 11. Șc. sp. 
Timișoara 1 p (1—0) : 12. Șc. sp. 2 
Buc. 1 p (0—1). Avînd Ia bază 
aceleași elemente, am alcătuit și 
clasamente individuale :

FEMININ : 1. Mihacia Costca
34 p ; 2. Alica Groza-Miclăus 20 p ; 
3—4 Daniela Georgescu si Valeria 
Vlăsceanu 16 p ; 5. Irinel Pănu- 
lescu 14 p ; 6—7. Carmen Bunaciu 
și Camelia Hoțescu 12 P : 8. Vali 
Dragomir 11 P : MASCULIN : 1. 
E. Aimer 21 p : 2. M. Slavic 16 p ; 
3. L. Mady 15 p : 4. Z. Oprițescu 
14 p : 5. A. Horvat 12.5 p ; 6. O. 
Resler 12 p : 7. H. Neagrău 11 P î 
8. I. Miclăuș 10,5 p.

Spre deosebire de probele mas
culine. în care predomină mulți 
înotători cu șanse minime de 
progres, în întrecerile feminine, 
tinerele înotătoare s-au impus de 
o manieră netă, anunțînd perspec
tive frumoase pentru echipa re
prezentativă. Din cele 60 de po
ziții ale clasamentelor. 16 sînt de- 
ț'r.ute de înotătoare de 14 ani 
(sau mai tinere), iar alte 23 de 
poziții aparțin unor sportive in 
vîrstă de 15 ani 1

FEMININ : 100 m liber : 60,92
Daniela Georgescu (Din.) : 62.70
Mihaela Costea (Din.) ; 62,92 Vali 

gătirii școlare, calificării tu
turor sportivilor într-o profesie 
cît mai utilă societății și, în ace
lași timp, să fie combătute cu 
fermitate tendințele unora de a 
ignora îndatoririle sociale, sau 
de a considera că realizarea 
unor performanțe le dă „drep
tul" la concesii în respectarea 
neabătută a principiilor și nor
melor eticii și echității socia
liste.

SPORTUL
șcaa/ă a educației

Este necesar, de aceea, ca sub 
conducerea organelor de partid, 
organizațiile sportive, de tine
ret, sindicatele să-și intensifice 
preocupările și acțiunile pentru 
întărirea disciplinei și ordinii, 
pentru eliminarea manifestărilor 
și a stărilor de lucruri negative 
din munca, activitatea și com
portarea sportivilor. Ar fi de 
dorit ca eficiența strădaniilor 
pentru îndeplinirea acestor ce
rințe să se exprime cît mai con
vingător chiar din această pe
rioadă marcată nu numai de 
pregătiri asidue în diferite spor
turi ci și de reluarea sezonului 
competițional la o serie de dis
cipline.

Așteptăm, deci, să aplaudăm 
performanțe, dar și exemple de 
reușite în activitatea producti
vă, Ia învățătură, de comportare 
demnă, pilduitoare, în familie și 
societate.

același timp, a unul 
muncitor fruntaș, me
canic de întreținere la 
„Tehnica confecției”, 
unitatea nr. 12, Bucu
rești.

• COMPORTARE 
NESPORTIVA. Luptă- 
torul Lcizer Eizic, de 
la IPROFIL Rădăuți, 
aștepta, firesc, cu e- 
moție ziua cind va 
primi distincția de 
maestru al sportului. 
Dar, iată că. cel pu
țin pentru o perioadă, 
această bucurie este 
aminată. Datorită com
portării nesportive în 
cadrul campionatului, 
federația de speciali
tate a considerat ne
cesar să acorde spor
tivului râdăuțean un 
timp de... reflectare. 
Cu avertisment au fost 
sancționați și luptăto
rii Gheorghe Ciobota- 
ru (Dinamo) și Ion 
Dumitrescu (Carpati 
Sinaia) pentru indis
ciplină.

Dragomir (Lie. 1 Buc.) : 64,20 Ma
ria Măglașu (Din.) ; 64.45 Angela 
Vamoși (Cr.) ; 200 m liber : 2:14,51 
D. Georgescu ; 2:17.9 M. Costea ;
2:18,28 V. Dragomir ; 2:19.0 A. Va
moși : 2:19.9 Irinel Pănulescu (Pe
trolul) ; 400 m liber : 4:44,29 M.
Costea ; 4:47.1 D. Georgescu ;
4:56,70 Andrea Steriu (Lie. 1 Buc.); 
4:57.38 Roxana Dumitrescu (Lie. 1 
Buc.) ; 4:59,25 A. Vamosi ; 800 m 
liber : 9:54.39 M. Costea ; 10:08.6
I. Pănulescu : 10:13.65 R. Dumi
trescu ; 10:16,20 Melania Vasile
(Lie. 1 Buc.) ; 10:18,34 Cătălina
Pănulescu (Petrolul) ;

100 m spate : 1:05,97 Carmen
Bunaciu (Din.) ; 1:08.55 Valeria
Vlăsceanu (Petr.) ; 1:09.89 Edit
Puel (Șc. sp. Reș) ; 1:10.3 M. Cos
tea ; 1:11,7 Lavinia Donia (Șc. sp. 
Reș) ; 200 m spate : 2:22,44 C. Bu
naciu ; 2:26.10 V. Vlăsceanu ; 
2:33,50 A. Vamoși ; 2:33.71 E. Puel; 
2:34,6 Mariana Marin (Șc. sp. 
Reș) ;

100 m bras : 1:18,86 Camelia
Hoțescu (Șc. sp. PI.) ; 1:18,92 Ligia 
Anastasescu (Din.) ; 1:19.80 Bri
gitte Prass (Șc. sp. Reș.) ; 1:20.00 
Anca Georgescu (Din.) ; 1:22.05
Cristine Seidl (Șc. sp. Timiș.) ; 
200 m bras : 2:45,20 C. Hoțescu ;
2:50,80 B. Prass ; 2:51,37 A. Geor
gescu ; 2:53,76 L. Anastasescu ;
2:55.70 Mioara Gerea (Lie. 4 Gal.);

100 m delfin : 1:04,80 Anca
Groza-Miclăuș (Din.) ; 1:08.90 Mi- 
nola Vasiliade (Din.) ; 1:08,91 V. 
Dragomir ; 1:10,4 I. Pănulescu ;
1:11,0 V. Vlăsceanu : 200 m del
fin : 2:21,26 A. Groza-Miclăuș ;
2:32.7 V. Vlăsceanu ; 2:34.13 M.
Vasiliade ; 2:34,2 I. Pănulescu ;
2:34.99 V. Dragomir :

200 m mixt : 2:27.60 M. Costea ; 
2:29.21 A. Groza-Miclăuș ; 2:32,6
I. Pănulescu ; 2:34,90 M. Marin ;
2:35.0 V. Vlăsceanu ; 400 m mixt: 
5:15,27 M. Costea ; 5:15,60 A. Gro
za-Miclăuș ; 5:28.70 V. Vlăsceanu; 
5:31.00 I. Pănulescu ; 5:31.30 M. 
Marin.

MASCULIN. 100 m liber : 
54,22 Z. Oprițescu (Steaua) ; 55,10 
M. Slavic (St.) ; 55,20 I. Miclăuș 
(Dinamo) ; 55.57 K. Szerzo (Din.) ; 
56.20 R. Vrinceanu (St.) ; 200 m 
liber : 1:58,63 M. Slavic ; 2:02.96 
Z. Oprițescu ; 2:03,20 E. Aimer
(St.) : 2:03.34 H. Neagrău (Crișul); 
2:03.54 I. Miclăuș ; 400 m liber : 
4:12.90 M. Slavic ; 4:16.68 H. Nea
grău ; 4:21.90 E. Aimer : 4:25.38
A. Adam (St.) : 4:31.70 Al. Noapteș 
(Șc. sp. 2) ; 1 500 m liber : 17:06,51 
E. Aimer ; 17:13.42 H. Neagrău :
18:07.67 L. Mady (Crișul) ; 18:12,6 
FI. Vișan (Șc. sp. Ploiești) ; 
18:20.20 V. Buzatu (Șc. sp. Re
șița) ;

100 m spate : 61,36 A. Horvat
(Din.) ; 61,62 I. Svet (St.) : 65,14
L. Szakadati (Cr.) ; 65,80 A. Ale-:

— Alexandru Pop, ești că
pitanul apreciatei formații de 
rugby Grivița Roșie, de ase
menea ai fost căpitanul XV- 
lui reprezentativ al țării care 
a cucerit primul titlu de 
campion european și care a 
întreprins un turneu deose
bit de fructuos in Noua Zee- 
landă, iată, deci, o frumoasă 
carte de vizită pentru ca
riera unui sportiv...

— Intr-adevăr, am avut satis
facția să trăiesc clipe de imensă 
bucurie în toți acești ani în 

care am fost prezent pe terenul 
de rugby. înainte de toate, însă, 
apriga încleștare a 15 oameni, 
într-un acord deplin, cu alți 15, 
în limitele unui depline sportivi
tăți m-a învățat să muncesc în 
așa fel îneît, respectmd efortu
rile și strădaniile celorlalți, să 
pot urca treptele înaltei perfor
manțe. Cele aproape 30 de se
lecționări în echipa națională re
prezintă, cred, măsura împlinirii 
mele sportive.

— De un an ai fost numit 
șeful atelierului electric la 
întreprinderea mecanică de 
material rulant „Grivița Ro

șie", o dovadă a faptului că 
și pe plan profesional satis
facțiile nu te ocolesc...

— Am venit în această între
prindere cu vechi tradiții mun
citorești convins că trebuie să 
fac totul pentru a-mi valorifica 
la maximum cunoștințele căpă
tate în facultate. Și aici, ca pe 
terenul de sport, concesiile nu 
au loc, dacă dorești să te numeri 
printre cei buni, dacă nu vrei să 
trăiești degeaba, iar faptul că 
am lucrat direct în producție a 
însemnat un cîștig pe toate pla
nurile.

— Există, și nu o spunem 
noi pentru prima oară, simi
litudini in ceea ce privește 
munca și comportarea în ac-

REVENIREA...
Cu puțină vreme în urmă. Federația de lupte a hotărît reinte

grarea în activitatea sportivă de performanță a antrenorului Mircea 
Croitoru, suspendat pentru abateri disciplinare acum trei ani. 
• A fost o perioadă grea — ni se destăinuie antrenorul în cauză —, 
ani în care am lucrat ca muncitor necalificat pe un șantier de con
strucții, timp în care am înțeles mai bine valoarea și necesitatea 
unei munci conștiincioase, fără concesii. • Ce înseamnă revenirea 
în sălile de antrenament ? — Am așteptat ziua aceasta cu nerăb
dare. A fost o experiență grea, în urma căreia am învățat multe. 
Nici nu mai doresc să mă gîndesc Ia acest lucru. A fost ca un vis 
neplăcut. Acum vreau să mă concentrez asupra muncii, să arăt cS 
am posibilități pentru pregătirea unor buni luptători. G Cum pri
viți viitorul ? — Cu încredere, în mine și în sprijinul colegilor, în 
perspectiva unor rezultate pozitive, cu gîndul de a face totul ca 
elevii mei să se comporte exemplar, acum și mai tirziu, în orice 
ocazie, să nu mai repet greșelile trecute.

De la conducerea clubului S.C. Bacău am aflat că întoarcerea 
antrenorului Mircea Croitoru, aflat în această perioadă la cursurile 
de perfecționare, este așteptată cu încredere. Un om reintră în 
arena sportivă. Drumul este liber, dar și cu multe obligații morale.

xandru (Petr.) ; 66,00 Șt. Mitu
(Lie. 4 Galati) și N. Szoboslay 
(C.S.M. Cluj-Napoca) ; 200 m
spate : 2:11,94 A. Horvat ; 2:12,42 
I. Svet ; 2:19.00 L. Szakadati ;
2:20,98 A. Alexandru ; 2:22.10 Cr. 
Banu (Lie. 4 Gal.) ;

100 m bras : 1:10,27 O. Resler 
(St.) ; 1:10,31 I. Luca (Lie. 4 Gal.) ; 
1:10,60 D. Aldea (Petr.) ; 1:11,71 
Al. Szabo (C.S.M.) ; 1:13,58 L.
Șoptereanu (Din.) ; 200 m bras :
2:34,48 O. Resler; 2:34,58 I. Luca; 
2:35.50 D. Aldea ; 2:39,02 Al.
Szabo ; 2:39.78 L. Șoptereanu ;

100 m delfin : 59,48 H. Lucaciu
(Șc. sp. Sibiu) ; 59.80 T. Furtu-
nescu (St.) ; 60,10 I. Miclăuș ;
60.59 L. Mady ; 61.21 E. Aimer ; 
200 m delfin : 2:10,33 L. Mady ;
2:13.24 H. Lucaciu ; 2:14.17 I. Mi
clăuș ; 2:14,74 E. Aimer ; 2 :15.70
H. Neagrău :

200 m mixt : 2:19.26 A. Zahiu 
(St.) ; 2.19,29 Z. Oprițescu ; 2:20,36 
L. Șoptereanu : 2:20,82 A. Birini
(Cr.) ; 2:21,30 A. Horvat și I. Mi
clăuș ; 400 m mixt : 4:58,62 E. Ai
mer ; 4:59.92 L. Mady; 5:02,1 A. 
Birini ; 5:04.17 D. Ținea (Cr.) ;
5:04.22 A. Zahiu.

(Rezultatele subliniate reprezin
tă recorduri naționale).

A. VASILIU

S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL DE SELECȚIE 
A JUNIORILOR LA TENIS

După o săptămînă de întreceri, 
duminică s-a încheiat, în sala „23 
August” din Capitală, primul con
curs de tenis al anului. Competiția 
juniorilor și junioarelor a avut 
drept principal scop verificarea 
stadiului de pregătire a tinerilor 
noștri jucători, în vederea alcătui
rii loturilor care ne vor reprezen
ta, în luna februarie, la campiona
tul european de tenis pe teren a- 
coperit.

Precizînd că de la acest concurs 
a lipsit Andrei Dîrzu, liderul ju
niorilor noștri, trebuie să remar
căm evoluția satisfăcătoare a lui 
Silvan Niculescu (Tot Înainte) și a 
lui Eduard Pană (Dinamo). Ei ar 
fi trebuit să-și dispute finala în 
cadrul categoriei de vîrstă 17—18 
ani, meci care nu a avut loc dato
rită neprezentării pe teren, la ora 
stabilită, a lui Pană. Poate că a- 
cest act de indisciplină ar trebui 
avut în vedere de antrenorii spor
tivului în cauză. Așadar, Nicules
cu a cîștigat prin w.o. (neprezen- 
tare). Pe locurile următoare : 2. E. 
Pană, 3—4. L. Bucur (Dinamo). și 

tivitatea productivă și în cea 
sportivă. Cum s-a realizat 
această simbioză în ce te 
privește ?

— Nu greșesc, dacă afirm, că 
în nici un moment cele două ac
tivități nu s-au stînjenit una pe 
cealaltă, dimpotrivă. Munca în 
atelier mi-a dat, spre exemplu, 
seriozitate în a privi lucrurile, 
ambiția de a face totul bine și cu 
responsabilitate, în timp ce rug- 
byul m-a învățat să fiu comba
tiv, să abordez cu curaj fiecare 
problemă oricît de grea, să fiu 
perseverent. Și într-un caz și în 
celălalt, să înțeleg ce înseamnă 
spirit de echipă.

— Așadar, de fiecare dată, 
ai lucrat în adevărate 
echipe...

— în echipa națională de 
rugby am avut șansa să lucrez 
cu doi tehnicieni reputați și buni 
colegi, dovadă și faptul că gene
rația noastră a înscris cîteva re
pere în istoria sportului cu ba
lonul oval. La întreprindere am 
crescut și pot spune m-am întărit 
odată cu colectivul din care fac 
parte și în cadrul căruia am ve
nit ca tînăr stagiar.

— O ultimă întrebare, tra
dițională pentru un început 
de an : gînduri, proiecte ?

— Din punct de vedere spor
tiv doresc ca Grivița Roșie să 

se claseze la sfîrșltul campiona
tului între primele trei, la atelier 
să se materializeze cu bune re
zultate propunerile ce le-am fă
cut în vederea creșterii produc
tivității, iar în familie aceeași 
atmosferă de înțelegere, armonie 
și respect reciproc. (Em. F.).

AU ÎNCfPUT CAMPIONATELE 
JUNIORILOR LA PATINAJ VITEZĂ

MIERCUREA CIUC, (prin 
telefon, de la corespondentul 
nostru).

Amînate din cauza unui val 
de căldură care a dezghețat pista 
din localitate, campionatele de 
patinaj viteză, rezervate juniori
lor, au început luni dimineața la 
o temperatură de minus opt gra
de, pe o gheață de o calitate ac
ceptabilă. Iată învingătorii din 
primele probe ale poliatlonului.

JUNIORI I, fete : 500 m — 1.
Eva Szigeti (S.C.M. Ciuc) 53,3, 2. 
Agnes Rusz (S.C.M. Ciuc) 53,7, 3. 
Magda Szollossi (Tractorul Bra
șov) 57,4 ; 1500 m — 1. Agnes 
Rusz 2:48,7, 2. Eva Szigeti 3:00,9, 
3. Magda Szollossi 3:18,3 ; băieți: 
500 m — 1. N. Jenei (Agronomia 
Cluj-Napoca) 46,7, 2. Laszlo La
zar (Tractorul Brașov) 47,0, 3. C. 
Toth (C.S.M. Cluj-Napoca) 47,5 ; 
3 000 m — 1. Laszlo Lazar 5:21,6,
2. Marius Dobrescu (I.E.F.S. 
Buc.) 5:34,9, 3. C. Toth 5:35,0; 
juniori II, fete : 500 m — 1. Lau
ra Daradics (S.C.M. Ciuc) 53,7,
2. Emeșe Rusz (Șc. Sp. M. Ciuc) 
54,3, 3. Ildiko Hegeduș (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 55,3 ; 1500 m — 1. 
Ildiko Hegeduș 2:59,1, 2. Emeșe 
Rusz 2:59,5, 3. Laura Daradics

O. Pavel (T.C.B.). Finala catego
riei 15—16 ani a fost cîștigată de 
Andrei Mîrza (Tot înainte), care a 
dispus cu 6—0, 6—4 de V. Dinicu 
(Progresul). Pe locurile 3—4. V. 
Sălăgean („Poli“ Cluj-Napoca) și 
I. Mireț (Galați).

In întrecerea fetelor, la catego
ria 17—18 ani, finala și-au dispu
tat-o Lucia Romanov (Tot înainte) 
și Camelia Chiriac (Binamo Bra
șov). A cîștigat Romanov cu 6—4, 
3—6, 6—3. Pe locurile 3—4 Lunela 
Orășeanu (Progresul) și Gabriela 
Dinu (Dinamo). La junioare mici 
(15—16 ani), Nadia Becherescu (E- 
lectrica Timișoara) a dispus în fi
nală de Marilena Totoran (Dina
mo) cu 6—1, 6—2. Pe locurile 3—4 
Cosmina Popescu (Tot înainte) și 
Gabriela Sziikd (Dinamo).

• La Sf. Gheorghe (seniori) și 
Hunedoara (juniori) au început 
întrecerile tradiționalei competiții 
dotate cu „Cupa Unirii”, manifes
tare care se va încheia duminică.

Ion GAVRILESCU

Azi, în Divizia A la hochei

PRIMA ETAPĂ A TURULUI V PRUGRAMEAIÂ 
UN ATRACTIV MECI: DINAMO - S. C. M. CIUC
Tocmai cind se părea că această 

ediție a campionatului Diviziei A 
la hochei va intra pe făgașul mo
notoniei, iată că o suită de trei 
victorii ale dinamoviștilor bucu- 
reșteni, care au încheiat turul IV 
fără să cunoască infringerea. au 
dat întrecerii culoare, făcînd să-i 
crească cota de interes. In acest 
fel, Dinamo București se înscrie cu 
șanse certe în lupta pentru locul 
secund, deoarece acum se află la 
o diferență mică (2 puncte) față 
de S.C. Miercurea Ciuc.

Dincolo însă de acest „jocf‘ al 
punctelor și de faptul că Dinamo 
va fi sau nu va fi pe locul doi la 
terminarea competiției, important 
ni se pare faptul că această for
mație. una din cele mai puternice 
ale hocheiului nostru, și-a găsit 
cadența și încrederea in forțele 
proprii. Acum Dinamo București 
dispune de două linii de atac foar
te puternice : Costea — Tureanu — 
Axinte și Pisaru — Dumitru — Vi
șan, cărora Ii se adaugă omogena 
și viguroasa linie de tineri hocheiști 
originari din Miercurea Ciuc : 
Bartalis — Solyom — Z. Nagy. Mai 
este de subliniat și faptul că în 
apărare a crescut siguranța, mai 
ales prin retragerea lui Pană ca 
fundaș și prin creșterea valorii 
portarului M. Stoiculescu, care își 
reintră treptat în formă.

Derbyul de duminică (prezența 
numeroasă a spectatorilor ne în
dreptățește să spunem că hocheiul 
devine tot mai popular) a arătat, 
pe de altă parte, și o oarecare scă
dere a forței de atac și a organi
zării in apărare la Steaua. Deci, 
tocmai acele caracteristici de joc 
care-i aduseseră atîtea satisfacții 
in acest sezon. Avem convingerea

CLASAMENTUL (după turul IV)
1. STEAUA 12 11 0 1 118- 25 22
2. S.C.M. Ciuc 12 i 1 5 56- 44 13
3. Dinamo 12 5 1 6 63- 57 11
4. Dunâroo 12 1 0 11 25-112 2

Programul de ari, ORA 16 t
Steaua — Dunărea (Oh. Murașan 
țl A. Diberrwrdo), ORA 18,50 : 
Dinamo — S.C. Mlorcuraa C'.uc 
(O. Barbu ți FI. Oubernu) i mii 
ne ou loc meciurile, ORA 16 î 
Dinamo — Dunărea (A. Biro șl 
G. Fașnadi), ORA 18,30 : Steaua 
— S.C. Miercurea Ciuc (O. Bar
bu și FI. Gubernu).

că scăderea potențialului de joc 
din ultima repriză a meciului de 
duminică. cu Dinamo, constituie 
ceva trecător, astfel că în acest 
tur al V-lea. Steaua va redeveni 
formația calmă și cu jocul bine 
Închegat și organizat.

Cealaltă participantă la lupta 
pentru întiietate, S.C. Miercurea 
Ciuc și-a pierdut parcă din vigoa
rea cu care și-a apărat șansele în 
toamnă. Din acest motiv nervozi
tatea. pripeala în fazele de atac și 
gafele. în apărare au apărut mai 
frecvent' și cu rezultate directe pe 
tabela de marcaj. încercările de a 
trece pe seama greșelilor de arbi
traj eșecurile din ultimul timp ni 
se par absolut nefondate. Cind 
primești 7 goluri într-o repriză, 
cum s-a întimplat în meciul cu 
Dinamo, nu arbitrii sînt de vină...

în încheiere, este evident, că 
meciul Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc de azi (ora 18.30) capătă di
mensiunile unui derby, pe care-1 
dorim ca atare sub toate aspectele.

3:00,6 ; băieți : 500 m — 1. Atila 
Varga (Tractorul Brașov) 46,9, 2. 
D. Jenei (Agronomia Cluj-Napo
ca) 47,1, 3. Adorian Zoltan (Trac
torul Brașov) 48,1; 3 000 m — 
1. A. Bakoș (Mureșul Tg. Mureș) 
5:23,0, 2. D. Jenei 5:24,6, 3. S. 
Varga (Mureșul Tg. Mureș) 
5:37,2. întrecerile juniorilor con
tinuă.

în același timp se desfășoară 
și concursul republican pentru 
copii, dotat cu „Cupa F.R.P.". 
Proba de 500 m a fost cîștigată 
de următorii patinatori : Szusza 
Hollo (Șc. Sp. M. Ciuc) 52.3, Ti
bor Kopacz (S.C.M. Ciuc) 52,7 
la copii I, Ibolia Szatmary (Mu
reșul Tg. Mureș) 55,3 și D. Birt- 
helmer (Șc. Sp. Sibiu) 55,9 la 
copii II.

Valeriu PAȘCANU

NIVELUL
Timp de trei zile (vineri, sim- 

bătă și duminică), sala Victoria 
din Ploiești a găzduit cel de al 
III-lea turneu indoor al campio
natului feminin de handbal Di
vizia A.

Puține dintre cele 18 jocuri 
programate din etapele a XVIII-a, 
a XlX-a și a XX-a s-au situat 
la nivelul actualelor exigente. Se 
poate afirma chiar că nivelul teh
nic s-a aflat în scădere și faptul 
acesta trebuie pus pe seama obo
selii majorității formațiilor, a goa
nei oarbe după puncte și a im
posibilității obiective a handba
listelor tinere de a se acomoda 
cu ritmul de joc al acestor tur
nee, ce se succed la intervale 
scurte de timp.

încercînd argumentarea acestor 
concluzii, vom spune că progra
marea a 11 etape în 4 turnee, eșa
lonate de-a lungul a 27 de zile, 
este de natură să creeze probleme 
de adaptare la efort. Există și o 
nedumerire : de ce forul de resort 
lasă aproape două luni de pau
ză înainte de turnee și mai bine 
de două luni după ele. dar în
ghesuie jocurile turului II pe un 
spațiu restrins. obligindu-le pe 
handbaliste să susțină un meci 
la două zile ? Desigur, poate exis
ta motivația nevoilor echipei na
ționale, dar să nu se uite că pre
gătirea de bază se face la „clu
buri, iar creșterea formei spor-

Moment de tensiune la poarta lui Netedu (Steaua), aflat pe gheață, 
culcat: Dumitru (Dinamo — nr. 8) încearcă să șuteze, în timp ce Făgă
raș (Steaua — nr. 5) intervine tirziu Foto : Dragoș NEAGU

SURPRIZE ÎN SERIA SECUNDĂ A DIVIZIEI A
PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). — 

Patinoarul artificial din localitate 
găzduiește începînd de luni jocuri
le unui nou tur al seriei secunde 
a Diviziei A la hochei pe gheață. 
Este vorba de partidele celei de a 
treia runde, care a furnizat chiar 
de la prima sa etapă două surpri
ze de mari proporții, formațiile 
fruntașe Unirea Sf. Gheorghe și 
A.S.E. Sportul studențesc au fost 
învinse. Iată cîteva amănunte de 
la aceste înttlniri.

Avintul Gheorghicni — Unirea 
Sf. Gheorghe 5—3 (1—0, 3—1, 1—2). 
Formația din Gheorghieni a știut 
să se adapteze mal bine unui joc 
pe teren descoperit, terminînd pri-

VESTI DIN TARĂ
9

„TROFEU!. TRIVALE" LA BASCHET
Sala sporturilor din Pitești a 

găzduit recent o frumoasă în
trecere de baschet dotată cu 
„Trofeul Trivale", la care au 
participat echipe ale școlilor 
sportive din Brașov, Tîrgoviște, 
Drobeta Tr. Severin, Galați, 
București, Rm. Vîlcea și Pitești. 
După jocuri spectaculoase și de 
un acceptabil nivel tehnic, pri
mele locuri au revenit forma
țiilor : Șc. sp. Galați, Șc. sp. Pi
tești și Șc. sp. Steaua Bucu
rești — la băieți ; Șc. sp. Bra
șov, Șc. sp Galați și Șc. sp. Pi
tești — la fete.

I. POPESCU

SUCCESUL FILATOARELOR 
TiMIȘORENCE IN DIVIZIA A 

LA POPICE
Noua promovată în campiona

tul divizionar feminin la po
pice, Textila Timișoara, a avut 
o comportare foarte bună în 
prima jumătate a competiției, 
ocupînd locul 6 din 10 echipe 
în seria Nord. Cu toate că este 
una din cele mai tinere forma
ții — vîrsta medie 22,6 ani (li
mita de vîrstă a juniorilor la 
popice este de 23 ani) — ea a 
abordat partidele campionatului 
cu mult aplomb, obținînd cîte
va rezultate prețioase. Una din
tre cele mai precise jucătoare 
a fost Victoria Stănescu (19 ani) 
care are o medie a rezultatelor 
foarte bună. 414 pd, iar în cel 
mai greu joc, cu campioana ță
rii, Voința Tg. Mu eș, ea a punc
tat 444, obținînd un record per
sonal. Jucătoare apreciate au 
mai fost în turul campionatului 
Iuliana Voinea (420 pd în de
plasare), Augustina Nichita și 
Doina Creiniceanu. Succesul e- 
chipei Textila este remarcabil, 
mai ales că se antrenează și 
susține meciurile pe baza C.F.R. 
deoarece nu are o arenă pro
prie.

ST. MARTON

O NOUA BAZA SPORTIVA 
ȘCOLARA

în comuna Stănești (jud. 
Gorj) elevii vor avea în primă
vară o frumoasă bâză sportivă

în Divizia A la handbal feminin

VALOR/C COBOARĂ
tive, desăvirșirea jucătoarelor, în 
campionatul Diviziei A.

Ca și in alte sporturi, grija 
principală a divizionarelor de 
handbal este aceea de a obține 
puncte ! Lucru xiresc, dar nu la 
infinit. Adică pînâ acolo unde se 
abdică de la principiu) practicării 
unui handbal modeFn (cu ofensivă 
gindită, exprimată prin mai multe 
procedee tehnice și bazată pe co
laborarea și eficiența ambelor li
nii, cu o defensivă mobil-agre- 
sivă), trecindu-se la un joc haotic, 
incorect, auer.ea brutal ! Antre
norii n-au dreptul să sacrifice ce
rința generală a progresului teh- 
nico-tactic al handbalului nostru 
in virtutea dreptului de a-$i apă
ra șansa !

Firește, infuzia de cadre tine
re — lucru extrem de pozitiv — 
a dus. in oarecare măsură, la di
minuarea potențialului echipelor 
spre finele acestui tur de sală. 
Tinerele handbaliste nu au incă 
obișnuința și, poate, nici pregă
tirea necesară unor turnee atit de 
dificile, repetate la intervale 
mici de timp. „Noul val", însă, 
trebuie obișnuit cu efortul intens 
și credem că va da rezultatele 
scontate, un plus de vigoare pri
mei divizii.

Singura echipă caie a realizat 
maximum de puncte — 6 — în 
turneul ploieștean este Universi
tatea Timișoara. Fără să strălu- 

mele două reprize cu un avantaj 
care s-a dovedit hotăritor. Au în
scris Gyorgypall 2, Andrei 2, 
Laszlo — Avintul, Kemenessy, 
Csedo ți Tanko — Unirea.

Tirnava Odorhei — Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc 6—5 (4—2, 1—3,
1—0 ).Victorie la limită, dar meri
tată. cu toate că a fost obținută 
în ultima repriză.

Agronomia Cluj-Napoca — A.SE. 
Sportul studențesc 5—4 (0—2, 2—1, 
3—1). Au marcat : Vlad II 2. Bol- 
descu și Sgîncă — Sportul studen
țesc, Baka 2, Gyorgypall, Ferenczi, 
Albert — Agronomia. (Ion Cornea 
— cpresp.).

care se amenajează sub condu
cerea profesorului de educație 
fizică V, Nițu. Noua bază spor
tivă școlară va cuprinde terenuri 
de volei, handbal, mini-fotbal, 
baschet și sectoare pentru pro
be atletice.

M. BALOT
DE LA BUZĂU PRIN... SATELIT
în primele zile ale acestei 

luni radioamatorii buzoieni, 
Pompiliu JInga, Constantin Tă- 
nase, Zoltan Wodinsky și Maria 
Jinga au reușit să stabilească 
legături cu radioamatori din 
R. F. Germania, Olanda. Anglia, 
Cehoslovacia și alte țări., prin 
intermediul sateliților Oskar 6" 
și ..Oskar 7“. lansați în S.U.A. din 
inițiativa radioamatorilor ameri
cani. Primul sportiv al undelor 
radio din țara noastră care a 
comunicat prin sateliții respec
tivi a fost timișoreanul lulius 
Suli.

D. SOARE
VIE ACTIVITATE LA CIMPINA

Una dintre asociațiile sportive 
cîmpinene unde se organizeâză 
diferite acțiuni tot timpul anu
lui este și cea de pe lîngă între
prinderea de reparații auto 
(I.R.A.). In iarna aceasta, de 
pildă, aici se desfășoară o ma e 
întrecere de șah, Ia care organi
zația U.T.C. a mobilizat pe toți 
tinerii care cunosc acest joc. Au 
loc concursuri de schi, săniuș și 
un număr mare de iubitori ai 
drumeției montane au făcut fru
moase excursii la Cabană ’îr- 
bova și prin alte locuri pitu^ti- 
din apropierea stațiunii Predeal.

C. VÎRJOGHIE
PATINAI Șl SCHI LA PIATRA 

NEAMȚ
Pe pirtia Bahrin din apropierea 

municipiului Piatra Neamț s-au 
întîlnit peste 300 de tineri din 
școli. întreprinderi si instituții 
pentru a participa la concursuri 
de săniuș și schi. La reușita a- 
cestej duminici sportive a contri
buit evoluția-demonstrație a 
schiorilor de la Clubul sportiv șco
lar. Pină seara tirziu au fost so
licitate si cele două patinoare na
turale — de la Liceul Calistrat 
Hogaș și Clubul snortiv C—h'ăul 

Radu TOMA

ceașcă, campioana a realizat trei 
victorii lejere, distantindu-se la 
încă un punct de Universitatea 
București si la' incă două de 
I.E.F.S. Formația timișoreană și-a 
organizat mai bine apărarea, in 
sensul că jucătoarele acceptă mai 
mult efortul impus de o defensivă 
activă. Totuși. contraatacul este 
încă insuficient pus la punct. în 
atac, schemele sînt de cele mai 
multe ori prea cunoscute și dacă 
echipele intîlnite ar consimți să 
lupte din toate puterile (ele se 
menajează pentru meciurile cu 
..vecinele" de clasament) victoriile 
Universității n-ar mai fi, poate, 
atit de facile. . Amintim toate 
acestea antrenorului Constantin 
Lache deoarece. la 27 ianuarie, 
formația sa va întîlni. Ia Belgrad, 
in C.C.E., o echipă puternică. Rud
nicki. campioana Iugoslaviei. Tim
pul rămas trebuie folosit cu ma
ximum de randament pentru re
medierea unora dintre carențe.

Hrirtoeh» NAUM

1. U. TIMIȘOARA 20 16 2 2 322-223 342. U. București 20 15 2 3 323-25T 32
3. I.E.F.S. 20 14 2 4 235-217 30
4. Confecția 20 12 l 7 260’252 25
5. Rapid 20 9 4 7 376’257 22
6. Mureșul Tg. M. 20 8 3 9 291*306 19
7. Progresul 20 7 5 8 237*239 19
8. U. Clui-Napoea 20 8 2 16 289-303 18
9. u. iași 20 T 1 12 28T-304 15

10. Constr. Timiș. 20 6 3 11 244-270 15
11. Voința oaorhei 20 2 3 15 221’294 7
12. Textila Buhușj 20 1 2 17 216-317 4



A ÎNCEPUT 
SEZONUL 
ATLETIC 
INDOOR

TINERII SCRIMERI S-AU IMPUS

NEW YORK, 17 (Agerpres).
Peste 12 000 de spectatori au. . . ur
mărit la Los Angeles întrecerile 
tradiționalului concurs internațio
nal „indoor" de atletism, la star
tul căruia au fost prezenți nume
roși campioni olimpici și record
mani mondiali americani și so
vietici. Cu un rezultat surprinză
tor s-a încheiat proba masculină 
de aruncare a greutății, în care 
victoria a revenit americanului 
Mac Wilkins, campion olimpic în 
proba de aruncare a discului. 
Wilkins a obținut performanta de 
20.65 m, fiind urmat de coechi
pierii săi AI Feuerbach — 20,18 
m, Terry Allbriton — 20,17 m și 
atletul sovietic Aleksandr Barișni- 
kov — 19,33 m. în cursa de 60 
yarzi plat, americanul Steve Rid
dick l-a întrecut la sprint pe ja- 
maicanul Don Quarrie, ambii rea- 
lizind timpul de 6,1 sec. Proba de 
triplusalt a fost cîștigată de Ja
mes Butts (S.U.A.), cu rezultatul 
de 16.62 m. Triplul campion olim
pic Viktor Saneev (U.R.S.S.) s-a 
accidentat după prima săritură.

Alte rezultate : 1 000 yarzi —
Mike Boit (Kenya), 2:08,6 : săritu
ra în lungime — Arnie Robinson 

2 mile — Duncan 
(S.U.A.) - 8:35.4;

— Jv’ ? Brown (S.U.A.)

i\\v
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„Cupa Mondială" la schi alpin.

în lungime 
(S.U.A.) 7,86 m 
McDonald 
1 milă (f) 
— 4:43,7.

Concursul de la Kitzbuhel (Aus
tria), contînd pentru „Cupa Mon
dială" s-a încheiat cu o probă 
masculină de slalom special. în 
care victoria a revenit schiorului 
suedez Ingemar Stenmark, crono
metrat în cele două manșe cu 
timpul total de 1:39,63. L-au ur
mat italienii Piero Gros — 1:40,06. 
Franco Bieler — 1:40,70 și aus
triacul Klaus Heidegger — 1:40,89. 
Clasamentele generale ale „Cupei 
Mondiale" la schi se prezintă ast
fel : individual masculin : 1. Franz 
Klammer (Austria) — 108 p ; 2. 
Ingemar Stenmark — 104 p : 3. 
Klaus Heidegger — 101 p ; 4. Pie
ro Gros — 90 p : pe națiuni 
(masculin plus feminin) : 1. Aus
tria — 810 p : 2: Elveția — 445 p ; 
3. Italia — 317 p.

norvegian Oddvar Braa, 
unul dintre favoriții 
cursei, a ocupat locul 6, 
cu 49:02,26.

Din nou
l<i supporo

,..și la schi io iul

Sportivul elvețian Wal
ter Steiner a obținut o 
nouă victorie in cadrul 
competițiilor de sărituri 
cu schiurile care se 
desfășoară în aceste zile 
in Japonia. Steiner a 
cîștigat cel de-al doilea 
concurs disputat 
trambulina olimpică 
Sapporo, totalizînd 
puncte (sărituri 
m și 112 m). 
rile următoare 
tuat finlandezul 
Hyvaerinen — 
japonezul Koji

pe 
de la 
274,7 
115,5 
locu-

< . ■ > i

ț
$
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In ANUL OLIMPIC 1976
floretistelor • Cea mai bună poziție individuală: 6 - Pop și Kuki

plasează re
ft Runrijie! 
egalitate cu

★
BRUXELLES. (Agerpres). — 

Cunoscutul atlet belgian Emile 
Puttcmans a terminat învingător 
în crosul internațional desfășurat 
la Wingene (Belgia). RvHemirts 
a parcurs 9,350 km în 27:31,0, fiind 
urmat de Steve Ovett (Anglia) și 
Eddy van Mullem (Belgia) — am
bii cronometrați in același timp : 
27:58,0.

Proba de 15 km din cadrul con
cursului 
la Reit im Winkl ’ (R. F. Germa
nia). contînd pentru „Cupa. Mon
dială" (schi fond) — a fost cîști
gată de sportivul sovietic Serghei 
Saveliev, cu timpul de 47:38.25. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Gert-Dietmar Klause (R. D. Ger
mană) — 48:02,27 si Thomas W’ass- 

_ 48:18.20. Schiorul

internațional desfășurat

de 
Pe 
s-au si- 

Pekka 
255,6 p_.

. __ .. Kakuta
— 208,7 p și austriacul Hans Mil- 
lonig — 207,7.

Schiorul sovietic Serghei 
cursa de 15 km de la 

Telefoto : A. P.

Meci (lc patinaj vitczâ

FIȘIER ATLETISM

Saveliev ciștigind 
Reit im Winkl

— AGERPRES

„Trofeul Nicolodi"

ALEKSANDR GRIGORIEV (UR.S.S.)

La 10 ianuarie, la Minsk, a 
fost doborît cel mai vechi re
cord atletic european de sală, 
Aleksandr Grigoriev a sărit 
2,26 m, adăugind un centime
tru performanței reușită în ur
mă cu 12 ani de marele Va
leri Brumei. Așadar, după ce 
Wszola i-a întrecut în toam
na trecută recordul continen
tal în aer liber. Brumei nu 
mai este în prezent decît re
cordman al țării sale în aer 
liber. Recordul lui 
— destul de puțin

Grigoriev 
comentat,

poate și pentru faptul că a 
venit înainte ca sezonul in
door să-și fi intrat deplin în 
drepturi — confirmă tradiția 
bunilor săritori de înălțime 
sovietici, chiar dacă în pre
zent proba este dominată de 
Dwight Stones și Jacek Wszo- 
la. După Brumei a urmat — 
e drept, cu o pauză de 4—5 
ani ' generația lui Kestutis 
Șapka și Iu.ri Tarmak, acum, 
alături de Grigoriev, se află 
Budalov, Seniukov și alți 5-6 
săritori de peste 2,20 m. Tot
odată, rezultatul lui Grigoriev 
reprezintă un nou punct în 
favoarea flop-ului în disputa 
cu rostogolirea ventrală (pro
cedeu dus la perfecțiune de 
școala sovietică) și poate o 
schimbare a orientării tehni
cienilor sovietici. Noul record
man nu are un palmares de
osebit. E drept, este încă foar
te tînăr. S-a născut la 7 oc
tombrie 1955 la Leningrad, are 
L89 m înălțime și 85 kg și a 
cîștigat pînă acum două con
cursuri importante : titlul de 
campion al țării sale și finala 
Cupei EurOPei la Nisă, am
bele în 1975.

KLAUS

f
$

Meciul amical de patinaj viteză 
desfășurat pe stadionul „Bislet" 
din Oslo, între echipele masculine 
ale Norvegiei și U.R.S.S. s-a în
cheiat cu scorul de 260—195 punc
te in favoarea gazdelor. Proba de 
500 m rezervată sprinterilor a fost 
ciștigată de patinatorul sovietic 
Andrei Malikov — 39,28. iar în 
proba de 5 000 m (multiatlon). pe 
primul loc s-a clasat norvegianul 
Sten 
pul 
1 000 
ning 
(multiatlon) : 
(Norvegia) —

Stensen, cronometrat cu tim- 
de 7:30,80. Alte rezultate : 
m (sprinteri) : Frode Roen- 
(Norvegia)— 1:21,48; 1 500 m 

Amund Sjoebrend 
2:04,34.

La Madonna di Campiglio (Ita
lia) au luat sfirșit întrecerile ce
lei de-a 18-a ediții a concursului 
internațional de patinaj viteză do
tat cu „Trofeul Nicolodi". La mas
culin, victoria a revenit canadia
nului Gaetan Boucher, care a to
talizat la multiatlon 172.998 punc
te. Pe locul secund s-a situat spor
tivul vest-german Herbert Schwartz
— 173,588 p. Competiția feminină 
a fost ciștigată de patinatoarea 
canadiană Sylvia Burka — 181,414 
p. urmată de olandeza Sitye van 
der Lende — 181.934 p. Rezultate 
tehnice înregistrate în ziua a doua 
a concursului : masculin : 1 500 m
— Boucher 2:01,87 ; 5 000 m —
Schwartz 7:30,74 ; feminin : 

3 000 m — Van der Lende 4:39,15.

Dacă pentru Federația interna
țională de scrimă, fiecare ediție a 
campionatelor mondiale — iar o 
dată la patru ani Jocurile Olimpi
ce — constituie prilejul de a al
cătui imediat clasamentul mondial 
anual al trăgătorilor, ziarul polo
nez de sport „Przeglad Sportowy"
— sub semnătura reputatului co
mentator și fost scrimer Jerzy Ja- 
brzenski — publică tradiționala șa 
ierarhie mondială a scrimei in 
primele zile ale noului an. Mo
mentele de referință sînt. evident, 
tot campionatele mondiale și Jocu
rile Olimpice, dar și alte compe
tiții internaționale de anvergură 
(așa numitele” ..concursuri de ca
tegoria A"), fiind punctate prezen
țele in fazele finale ale competi
țiilor. Locurile în clasamente sînt, 
astfel, un raport al comportării în
tr-un întreg sezon. Clasamentul 
confratelui nostru polonez — spre 
deosebire de cel al F.I.E. — in
clude și întrecerile pe echipe.

O primă constatare : in ambele 
clasamente, care jalonează com
portarea elitei scrimei mondiale, 
liderii celor patru probe individu
ale sînt aceiași (deci dc ne
contestat !) : Aleksandr Romankov 
(U.R.S.S.) — floretă masculin. E- 
lena Belova (U.R.S.S.) — floretă 
feminin, Alexander Pusch (R.F.G.)
— spadă, Viktor Krovopuskov
(U.R.S.S.) — sabie, în timp ce ocu- 
panții locurilor următoare pe po
dium diferă în majoritatea cazuri
lor. O singură unanimitate de ve
deri, în privința trio-ului floretiș- 
tilor : Romankov (U.R.S.S.), Tal
vard și Pietruska (ambii Franța), 
în rest, schimburi de locuri pentru 
argintul si bronzul onorific. între 
floretistele Schwarczenberger-Tor- 
dasi (Ungaria). Collino (Italia) si 
Sidorova (U.R.S.S.), £—
Hehn, Behr (R.F.G.) și 
son (Suedia), sabrerii 1 
(U.R.S.S.) și Maffei (Italia).

Tineretul s-a impus în anul o- 
limpic 1976 mai mult ca oricind în 
perioada postbelică. Și iată că du
pă ce în anul 1975, la campiona-

italian Fabio Dai Zotto, du
ce urcase pe a treia treap- 
a „mondialelor” de tineret, 
depășit condiția de out-sider 

ciștigind, spre surprinderea multo
ra, medalia olimpică de aur._ în 
compania acestuia se mai află în 
clasamentul primilor 10 floretiști 
ai anului alți șase tineri, sub 25 
de ani, printre care și reprezen
tantul nostru Petru Kuki pe un 
onorant loc 6, „vechea gardă”, ai 
căror lideri au fost Christian Noel 
și Vasili Stankovici, pierzind vizi
bil teren. Din păcate, în această 
competiție a perspectivei, dintre 
reprezentanții scrimei noastre doar

tul 
Pă 
tă 
și-a

echipe ziarul polon z 
prezentativa de sabie 
pe locurile 2—3. la 
vicecampionii olimoici, sabrerii ita
lieni. dar cu preferință pentru re
prezentanții noștri.

Această poziție este 
nă obținută de scrima 
anul trecut. în timp 
cea mai neașteptată a .... . 
floreta feminină : Ecaterina Stahl, 
de pe primul loc pe 8 (mai figu
rează pe locul 10 — Ana Pascu), 
iar echipa, de pe locul 3 De T. 
Spadasinii au avansat in clasa
mentul pe echipe (6 in loc de 7—8), 
dar au pierdut pozițiile la indivi
dual, nici unul nefigurind în pri
mii 32 de trăgători.

Cit despre echipe, victoria flo- 
retiștilor din R.F.G. la J O. în 
fața marilor favorite, Franța și 
Uniunea Sovietică, precum si me-

cea mai bu- 
românească 

ce căderea 
înregistrat-o

Krovopuskov (U.R.S.S.) ; 2. Vladimir
Mafiei (Italia) ; 6. Ioan Pop (Do-

SABIE, INDIVIDUAL : 1. Viktor
Nazlimov (U.R.S.S.) ; 3. Michele ______ ______  , .. .__  _ _
mânia) ; 8. Dan Irimiciuc (România). ECHIPE : 1. U.R.S.S. ; 2—3. Ro
mânia, Italia.

SPADA, INDIVIDUAL: 1. Alexander Pusch (R.F.G.); 2. JUrgen.
Hehn (R.F.G.) ; 3. Reinhold Behr (R.F.G.). ECHIPE : I. Suedia ; 2 
R.F.G. ; 3. Elveția ; 6. România.

FLORETA, FEMININ. INDIVIDUAL : 1. Elena Belova (U.R.S.S.), :
Ildiko Schwarczenberger—Tordasi (Ungaria) ; 3. Valentina Sîdiro.. 
(U.R.S.S.) ; 8. Ecaterina Stahl (România) ; 10. Ana Pascu (România) 
ECHIPE : 1. U.R.S.S. ; 2—3. Franța. Ungaria.; 7. România.

3.
2.

Sidorova

spadasinii 
i Jacob- 
Nazlimov

TELEX • TELEX
ATLETISM © La Baris. Annie Ali- 

ze a egalat cu prilejul unui concurs 
„indoor" cea mai bună performanță 
mondială de sală la 50 m, parcurgînd 
distanța în 6,00.

BOX • Turneul internațional, des
fășurat la Leningrad s-a încheiat cu 
un succes net al puglllștilor sovietici, 
care au terminat învingători în toate 
cele 11 finale. Iată cîștigâtorii, în or
dinea categoriilor : Aleksandr’ Bod
nia. Vladimir Erohin, Vladimir Za- 
sipko. Viktor Selehov, Karlen Ami- 
an, Valeri Laptev. Viaceslav Bodnia, 
Samvel Abramian Norik Arutlunian, 
Ivan Novikov și Viaceslav Alekseev.

HANDBAL • „Cupa Mării Baltice" 
(masculin) a fost ciștigată de repre
zentativa R.D. Germane, urmată în 
clasamentul final de echipele U.R.S.S., 
Poloniei, H.F. Germania. Norvegiei, 
Suediei. R.D. Germane (II) și Dane
marcei. tn finala turneului, disputa
tă la Rostock : R. D. Germană — 
U.R.S.S. 19—13 (8—6). Celelalte me
ciuri (pentru clasament) : Polonia — 
R.F. Germania 26—25 (dună prelun
giri) : Norvegia — Suedia 23—20 
(11—9) ; R.D. Germană (II) — Dane
marca 24—22 (12—12).

(Iugoslavia) — 4l/2 P (1). Ciocâltea 
(România), Jansa (Cehoslovacia) și 
Sahovici (iugoslavia) — 4V2 P- • 
După 3 runde, în turneul de la Wijk 
aan Zee. conduc Gheller (U.R.S.S.) 
și Sosonko (Olanda), cu cite 2lA p. 
urmați de Kurajița (iugoslavia) — 
2 p. Gheller l-a învins pe Barczay, 
Sosonko pe Ligterink, iar partidele 
Olafsson — Kurajița și Kavalek — 
Timman s-au încheiat remize. In tur
neul maeștrilor, lider este Jorge 
Szmetan (Argentina) — 2V2 p, urmat 
de A. Kupreicik (U.R.S.S.) — 2 p (1).

floreta, MASCULIN, INDIVIDUAL : 1. Aleksandr
(U.R.S.S.) ; 2. Bernard Talvard (Franța) 
ța) ; 6. Petru Kuki (România). ECHIPE 
ța ; 9. România.

Rom ailkov
; 3. Frederic Pietruska (Fran- 

: 1. R.F.G. ; 2. italia ; 3. Fran-

(fost campion 
a intrat într-o 
clasindu-se în 

Perfor-

daliile de argint obținute în ace
eași probă de Italia (după Dai 
Zotto. primul coechipier. CalatrOni. 
apare în clasamentul F.I.E., pe po
ziția... 24 !) s-au inserts printre 
marile surprize ale Olimpiadei ca
nadiene. • •

în clasamentul pe națiuni al 
anului 1976, pe locul I se află 
U.R.S.S. cu 99 de puncte (și 14 
poziții în primele 10 locuri), 
urmată de R.F.G. — 67 p (9 pozi
ții), Ungaria — 57 p (11), Italia — 
SăVî p (8), Franța 49 p ((9) și 
România 36*/2 P (9).

sabrerul Ioan Pop 
mondial de tineret) 
finală individuală, 
vecinătatea podiumului, 
manță care s-a validat în întrece
rea pe echipe, unde cvintetul 
României (Dan Irimiciuc, Ioan Pop, 
Corneliu Marin. Marin Mustață si 
Alexandru Nilca) a obținut me
daliile de bronz, deși a terminat 
competiția fără infrîngere căci a 
pierdut calificarea în finală doar 
la o tușe, partida cu echipa 
U.R.S.S. (care avea să devină cam
pioană olimpică) încheindu-se la 
egalitate : 8—8 ! Pe acest conside
rent, probabil, in clasamentul pepă ce în anul 1975, la 

tele mondiale de la 
Budapesta, spadasinul 
Alexander Pusch (20 
de ani) apărea în a- 
rena seniorilor ciști- 
gind fără drept de 
apel finala, el con
firma înalta sa valoa
re dobîndind, un an 
mai tirziu, si titlul 
olimpic la Montreal. 
Pusch este, de altfel, 
singurul scrimer care 
și-a păstrat cununa 
de lauri a învingăto
rilor. ceilalți campioni 
mondiali „en titre" 
clasindu-se la J. O. 
și, implicit, în cele 
două „ranking”-uri 
mondiale, pe poziții 
inferioare (sabrerul 
sovietic Nazlimov. ar
gint la J. O. ; locu
rile 2—3 în clasamen
te) . sau 
teptat 
(floretistul

Paul SLAVESCU

8 V |
Sr i &Se

TENIS • La Gyor, în campionatul 
european pe teren acoperit : Unga
ria — Franța 2—1 (Szoke — Caujolle 
7—5. 6—3 ; Bărănyi — Deblicker 4—6, 
0—6 ; Taroczy. Szdke — Haillet, De
blicker 6—3, 7—5) ; la Lublin. Polo
nia — Suedia 1—2 (Nowicki — 
Bengtsson 6—2. 6—1 ; Wisniewski — 
Norberg 2—6, 2—6 ; Nowicki. D,rzy- 
malski — Bengtsson, Norberg 4—6, 
2—6). © Turneul feminin de ta Hol
lywood (Florida) s-a încheiat cu vic
toria campioanei americane Chris 
Evert, care a întrecut-o în finală eu 
6—3. 6—4 pe jucătoarea australiană 
Margaret Court. • Finala de la Ade
laida se va disputa între tinerii ju
cători americani Vic Amaya șl Brian 
Teacher. In semifinale : Amaya — 
Alexander 6—4. 6—4 ; Teacher — Pa- 
sarell 3—6, 7—6. 6—4. • Indianul Vi
jay Amritraj a cîștigat turneul de la 
Auckland (Noua Zeelandă), în finala 
căruia l-a învins cu 7—6, 5—7. 6—1, 
6—2 pe americanul Tim Wilkinson.

chiar neaș- 
de modeste 

francez 
Noel — locurile 7—8 
și respectiv 8—9, flo- 
retista româncă — 
terina Stahl — 
rile 
șele 
nă 
alt
„noului val”, floretis-

Eca- 
locu- 

7—8). Iar pe plan- 
Palatului de iar- 

din Montreal un 
reprezentant , al

HOCHEI CU MINGEA (bandy) • 
tn orașul Lappenranta s-a disputat 
meciul 
U.R.S.S. 
sportivii
(2—2).SCHI

HEIDEGGER (Austria)
încă de la primul concurs 

de schi pe anul 1977, în cla
samentul masculin al „Cupei 
Mondiale" a apărut pe locu
rile fruntașe un nume aproa
pe necunoscut în rîndurile a- 
șilor : Klaus Heidegger, acum 
clasat al treilea, după celebrii 
Klammer și Stenmark. Cine 
este nou-venitul ? Noul lider 
al slalomiștilor austrieci a a- 
juns la recenta explozie de 
performanțe, după ce a învă
țat arta slalomului studiind 
kinogramele curselor lui Tho- 
eni și Stenmark, reputați spe
cialiști ai genului. Astfel a 
ajuns să se impună el însuși 
în slalomul uriaș, deși are un 
gabarit de coborîtor ; 1,80 m 
și 79 kg. Crescut în regiunea 
olimpică Axamer Lizum (lin
gă Innsbruck), Klaus schiază 
de la vîrsta de 9 ani și a în
cercat între timp să se distin
gă și în ciclism. Destulă vre
me, nu s-a rema-cat și iată, 
la acest început de an, irupe 
în frunte, câștigă slalomul u- 
riaș de la Garmisch Parten- 
kirchen, șe clasează al doilea

la slalomul special și ajunge 
— la nici 22 de ani — la o ra
pidă celebritate. Concursurile 
viitoare vor arăta dacă este 
capabil să-și facă drum prin
tre specialiștii coborîrii (de 
tipul Klammer) și cei ai sjla- 
lonv’lui (cum sînt Stenmaark 
și Gros).

amical dintre selecționatele 
șl Finlandei. Au cîștigat 
sovietici cu scorul de 9—3

ȘAH • La Belgrad în runda a 
8-a, Victor Ciocâltea l-a învins în 37 
mutări pe iugoslavul Raicevici. Alte 
rezultate : Tringov — Abramovici
1—0, Sahovici — Janosevici 1—0, 
Jansa — Vadăsz. Pidevski — Maria- 
novici și Govedarlta — Simici remi
ză. Conduce marele maestru bulgar 
Tringov. cu 5*/j p, urmat de Vadăsz 
(Ungaria), Marianovici. Simici (am
bii Iugoslavia) — S p, Govedarița

JIMMY CONNORS
ÎNVINGĂTOR

LA BIRMINGHAM
NEW YORK, 17 (Agerpres). — 

Turneul internațional de tenis de 
la Birmingham (Alabama) s-a 
încheiat cu victoria americanului 
Jimmy Connors. în finală, Con
nors l-a întrecut în două seturi, 
cu 6—3, 6—3, pe tînărul său co
echipier Bill Scanlan, revelația 
acestui concurs, învingătorul lui 
Năstase.

Proba de dublu a fost cîștigată 
de perechea Tom Okker (Olanda)
— Wojtek Fibak (Polonia), care 
a dispus în finală cu 6—3, 6—4 
de cuplul american Bill Scanlon
— Billy Martin.

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

rele pe care le vor întîlni între 18 
și 20 februarie, la Pieksamaen 
(Finlanda), sînt formații de o re
cunoscută valoare : Ț.S.K.A. Mos
cova, — d” cinci ori ciștigătoare a 
C.C.E. —, Ț.S.K.A. Sofia, și Vardar 
Skoplje.

Prin comportarea sa in fața for
mației poloneze Plomien Sosnowiec,

echipa Steaua a confirmat ascen
siunea valorică a tinerilor săi com- 
ponenți, care au jucat cu multă 
ambiție și dăruire în fața unui 
sextet în care evoluau voleibaliști 
reputați ca Bosek, Gawlowski și 
Sadalski. De loc impresionați, ste- 
liștii au găsit cu precizie breșele 
din apărarea adversă, reușind nu
meroase puncte direct din serviciu 
sau din atacuri fulgerătoaie reali-

VALOAREA HANDBALEȘTILOR ROMANI
(Urma, e d..i 1)

cesc și mai mult pentru a pro
gresa”.

Ziarul „TRYBUNA LUDU" : „E- 
chipa României a depășit într-o 
manieră clară toate celelalte for
mații prezente la acest turneu. Va
loarea sa a constat în primul rind 
în spiritul de echipă și in vigoarea 
celor 
niuc 
lanța 
Radu 
derat 
jucători. El a dovedit 
deosebită și un spirit 
exemplar. Deși ar fi 
cu șanse mari, in

doi interi stîngaci — Miro
și Grabovschi. Apoi. în ba- 
victoriei a contat foarte mult 
Voina, care poate fi consi- 
unul dintre cei

altfel cu toate marile finale, nici 
aceasta nu ne-a oferit un specta
col in adevăratul sens al cuvintu- 
lui. S-a jucat crispat, „tare", pen
tru rezultat. Românii nu au evo
luat la fel de bine ca in meciul cu 
Polonia, de la Tarnow, dar s-au 
dovedit net superiori adversarilor 
lor, atit prin valoarea și omogeni
tatea echipei, cit și prin unele in
dividualități remarcabile”.

Echipa de sabie a României, deținătoarea locului 2 in clasamentul mondial și a me
daliilor de bronz la J.O. de la Montreal. De la stingă spre dreapta : antrenorul 

D. Mustață, D. Irimiciuc, C. Marin, M. Mustață, I, Pop și Al. Nilca.

Campionate în pauza de iarnă

R.D. GERMANA: CINE VA FI CAMPIOANA?

CAMPIONATE

IN CURS

DE DESFĂȘURARE

mai compleți 
o inteligență 
de sacrificiu 
putut conta, 
lupta pentru 

titlul de golgeter, Voina a preferat 
să înscrie mai puține goluri, dar 
să muncească enorm pentru echi
pă”.

Ziarul „PRZEGLAD SPOR- 
TOWY” : „Așa cum se întimplă de

Ziarul „ZYCIF. WARSZAWY” : 
„Finala dintre echipele 
și Iugoslaviei a fost 
doar în primele 20 de 
dică pînă cind românii 
șat iureșul. Din acel 
au mers spre victorie 
ranță rar întîlnită. Excelentă evo
luția centrului Radu Voina 
extremului Cezar Drăgăniță, 
forța incredibilă a interului 
Mironiuc, un nume nou pe 
handbalului internațional".

României 
echilibrată 
minute, a- 
au declan- 
moment ei 
cu o sigu-

și a 
ca și 
Mihai 
scena

zate de Nicolae Pop, Cornel Chifu 
sau loan Țerbea, dar nu trebuie 
uitată nici contribuția celorlalți 
jucători. De asemenea, trebuie să 
menționăm și evoluția remarcabi
lă in apărare a bucureștenilor, care 
nu au fost decît rareori puși în 
dificultate, la preluare sau la blo
caj. Munca antrenorului Aurel 
Drăgan a început să dea roadele 
așteptate, sextetul stelist acționînd 
din ce în ce mai omogen, cu mai 
multă concentrare în fazele cheie, 
avind o bună pregătire psihică. 
Dar misiunea formației Steaua ră- 
mîne dificilă în continuare, deoa
rece în turneul final programat la 
Maseik (Belgia), între 23 și 25 fe
bruarie, va avea de întîlnit, în 
drumul spre cîștigarea trofeului, 
adversare puternice : Aero Odole- 
na Vodă, Radiotehnik Riga și Hon- 
ved Budapesta.

Din păcate, nu aceeași compor
tare au avut-o și formațiile femi
nine Dinamo și Rapid, care au 
dezamăgit prin jocul prestat în 
ambele partide susținute cu Traktor 
Schwerin, respectiv, cu Ț.S.K.A. 
Sofia. Ele au fost depășite de fie
care dată de valoroasele lor ad
versare, la capătul unor partide în 
care doar rareori s-au ridicat la 
nivelul partenerelor de întrecere. 
Pentru turneele finale feminine 
s-au calificat Levski Spartak Sofia, 
Traktor Schwerin, Dinamo Mosco
va, NIM Budapesta (C.C.E.), Dyna
mo Berlin, Ț.S.K.A. Sofia, Iskra 
Voroșilovgrad, Ujpest Dozsa Buda
pesta (Cupa cupelor).

Poate nicicînd, campionatul 
R.D. Germane nu a fost atit de 
echilibrat ca în actuala ediție, 
1976—77. în fruntea clasamentu
lui se află trei echipe cu un nu
măr egal de puncte (17), fiind 
urmate de alte trei formații de 
partajate doar prin două puncte! 
Diferența dintre prima clasată și 
ultima este numai de nouă 
puncte. Iată de ce se pune în 
mod firesc întrebarea : care din
tre pretendente va cuceri cam
pionatul ? Principalele candidate 
sînt Dynamo Dresda, F.C. Cari 
Zeiss Jena, Dynamo Berlin și 
F.C. Magdeburg. Dacă aceasta 
din urmă are cei mai valoroși 
jucători (Zapf, Seguin, Tyll, 
Pommerenke, Sparwasser și 
Hoffmann), ca și Dynamo Dres
da (Dorner — cel mai bun fot
balist în 1976, Kreische, Schade 
și Sachse), celelalte și-au întine
rit mult loturile, îndeosebi F. C. 
Carl Zeiss Jena (care-1 are în 
echipă pe Topfer — un tînăr de 
18 ani, cu perspectiva de a de
veni un mare jucător) și Dyna
mo Berlin. Așadar : campionatul 
va fi cîștigat de o echipă 
nume consacrate, sau de o 
mație alcătuită din jucători 
neri, a căror combativitate 
putere de luptă pot fi 
toare ?

„In general — remarcă revista 
de specialitate „Die Neue Fuss- 
ballwoche" din Berlin 
te spune că nivelul multor 
tide s-a ridicat la o cotă 
perioară față de meciurile 
campionatele anterioare: 
renunțat la stilul defensiv și se 
tinde spre un joc complet, în 
care apărarea să nu fie neglija
tă, dar accentul să iie pus pe un 
stil ofensiv. Nu are nici o im
portanță ce așezare au jucătorii 
pe teren, esențialul și scopul 
urmărit 
jocului, in ritmul in care 
fășoară partida".

Este demn de relevat 
mărul golurilor marcate 
cut considerabil. Media de 
puncte înscrise într-un joc, 
înscrierea a mai mult de 3 
ri în 52 de partide (numai 
ori s-a înregistrat scorul 
0—0), ilustrează creșterea efica
cității echipelor. Cu toate că 
nivelul partidelor a crescut (cel 
mai bun meci al turului fiind 
considerat cel dintre Jena și 
Magdeburg, 5—3), este curios 
faptul că numărul spectatorilor 
se află în scădere față de ace
eași perioadă a campionatului din 
1975 : în medie au asistat 13 901 
spectatori, față de 14 200. Moti-

se poa- 
par- 
su- 
din 
s-a

esențialul și 
constă în eficacitatea 

se des-

ca nt- 
a cre-

3,4 
ca 4 
goit- 
de 4 

(e

vul ? Se pare că televizarea par
tidelor, iar uneori timpul ne
prielnic au fost cauzele princi
pale ale acestui mic regres.

în sfîrșit, după ce echipa 
R.D. Germane a cîștigat titlul 
olimpic într-o manieră catego
rică, ea a obținut în prelimina
riile C.M. un surprinzător meci 
egal (1—1) cu Turcia, pe teren 
propriu! „Dar acest semi-eșec — 
declară antrenorul federal Georg 
Buschner — nu ne scoate din 
cursa pentru ocuparea primului 
Ioc în grupă (n.n. din care mai 
face parte și Austria). Intr-ade
văr, dacă meciurile de campionat 
au o valoare ridicată, nici jocul 
echipei naționale nu poate fi 
mai prejos. Rezultatul cu Turcia 
a fost un accident, care sper să 
nu se mai repete".

Iată clasamentul turului cam
pionatului din R.D.

FRANȚA (etapa 21)
Nantes 
victoria liderei (3—1), ” 
detașat de următoarele __
St. Etienne, in revenire, a dispus 
cu 4—0 de Marsilia. Alte rezul
tate :_ Reims — Angers 2—1 ; Nisț* 
— Lille 2—0 ; Bordeaux — So- 
chaux 2—1 £ Nîmes — Lyon 1—1 ;

Germain

Derbyul
Bastia s-a încheiat cu 

care s-a 
clasate.

1—2. Pri-Nancy — St. 
mele clasate :

Nantes
Lyon 
Bastia
PORTUGALIA (etapa 14). Ben

fica Lisabona a obținut la Porto 
o prețioasă victorie : 1—0. în 
schimb, liderul — cu un meci mai 
puțin jucat 
cu toate că 
scor alb pe 
cu Boavista.

Sporting
Benfica
OLANDA
fost invinsă de Telstar cu 1—0,

1.
2.
3.

1.
2.

21 12 5
21 10 8
21 12 3

— conduce detașat, 
nu a reușit decît un 
teren propriu (0—0) 
Primele clasate :

13 11 2 0 29— 7 24
14 9 2 2 23—14 21

(etapa 19). Feyenoord

Germană :
1. Dynamo Dresda 13 7 3 3 33-16 17
2. F.C. Zeiss Jena 13 7 3 3 28-16 17
3. Dynamo Berlin 13 8 1 4 23-16 17
4. F.C. Magdeburg 13 7 1 5 26-21 15
5. Karl MLarx-Stadt 13 7 1 5 22-17 15
6. Rot-Weiss Erfurt 13 5 5 3 15-14 15
7. Lok Leipzig 13 4 6 3 20-15 14
8. Vorwărts Fr./Oder 13 6 1 6 15-19 13
9. Stahl Riesa 13 5 1 7 19-29 11

10. Wismut Aue 13 3 5 5 13-24 11
11. Sachsen. Zwickau 13 3 4 6 17-17 10
12. Chemie Halle 13 3 4 6 12-21 16
13. Hansa Rostock 13 4 1 8 18-27 9
14. Union Berlin 13 3 2 8 14-24 8

hotărî-

cu 
for- 

ti- 
Și

O fază din cel mai apreciat meci al campionatului : F. C. Carl Zeiss Jena — F. C. Magdeburg 5—3. Șutul 
lui Streich — in tricou alb (golgeterul campionatului, cu 10 goluri marcate pentru Magdeburg) va nimeri 

de astă dată bara.

a fost invinsă de Telstar cu 1—0, 
în timp ce Ajax și-a păstrat po
ziție de lider, grație victoriei cu
1— 0 în partida cu Az ’67 Alkmaar. 
Alte rezultate : F.C. Utrecht — 
F.C. Amsterdam 2—2 : Den Haag 
— P.S.V. Eindhoven 0—0. Primele 
clasate :

Ajax 19 14 3 2 37—14 31
Feyenoord 19 13 4 2 47—18 30
F.C. Utrecht 19 10 4 5 37—31 24 
SPANIA (etapa 18). Prima eta

pă din retur a consemnat cîteva 
surprize : liderul C.F. Barcelona 
a fost învins la La- Palmas cu
2— 1, Real Madrid a pierdut acasă
(0—1) cu Salamanca. Alte rezul
tate : 
0—0 ; Real Sociedad -
2—0 ; Celta Vigo — Valencia 1—0; 
Santander — Atletico Bilbao 1—1. 
Primele clasate :
1. C.F. Barcelona
2. Atl. Madrid
3. Real Sociedad

Malaga — Atletico Madrid
Zaragoza

18
18
18

11 3 4 39-14 25
9 6 3 28-17 24
9 5 4 36-18 23

BELGIA (etapa 18). F.C. Bruges 
(3—1 cu Ostende) s-a distanțat, de
oarece R.W.D. Molembeek a pier
dut cu 2—0 meciul cu Lokeren. 
Anderlecht a cîștigat (2—0) 
tida cu Beveren.
1. F.C. Bruges
2. Molembeek
3. Beerschot

GRECIA (etapa 15). 
zultate : Panathinaikos 
0—0 ; Olympiakos Pireu 
mitos 5—1 ; Kavala • 
0—1. Primele clasate :

15 11
15 12
15 9

par-
Primele clasate : 
18 12
18 10
17 9

4 2 39-16 28
5 3 27-15 25
5 3 38-21 23
Cjteva re- 

PAOK
Atro-

A.E K.
1. P.A.O.K.
2. Olympiakos
3. Panathinaikos

4
2
5

0 33-8 26
1 33-9 26
1 28-8 23

• IN PRELIMINARIILE C.M. (zona 
Africii) : La Lome. Guineea — Gha
na 2—0 (2—0). Guineea va juca în 
turul următor cu selecționata Togo.
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Sondaj despre reprezentativa noastră, pregătirea fizică la cluburi și talentele noii generații

ANTRENORII DE DIVIZIA A RĂSPUND ANCHETEI ZIARULUI
Continuăm să publicăm astăzi 

Divizia A la sondajul efectuat 
lejul consfătuirii de la Snagov.

Cele patru intrebări sint următoarele

1. CUM APRECIAȚI EVOLUȚIA IN ANSAMBLU A ECHI
PEI REPREZENTATIVE IN ANUL 1976 ?

2. CE SUGESTII AVEȚI DE FÂCUT CONDUCERII TEH
NICE A REPREZENTATIVEI PENTRU NOUL SEZON ?

3. CUM AȚI APLICAT, Șl CU CE REZULTATE, INDI
CAȚIILE DATE DE F.R.F. IN PRIVINJA PREGĂTIRII 
FIZICE ?

4. PUTEȚI NUMI CINCI TINERE TALENTE ALE FOT
BALULUI NOSTRU ?

răspunsurile antrenorilor de 
de redactorii noștri cu pri-

ILIE OANA (Politehnica lași)
■

ACTUALITĂȚI
• RAPID — PROIECT DE TURNEU 

In GRECIA. Formația feroviară, an
trenată de Ion Motroc și Vasiie Co
pil. a plecat ieri dimineață ia Predi’Hl 
pentru un stagiu de pregătire oină 
la sfirșitul irestii luni. Tu prezent, 
se duc tratative ot-.vu un turneu, 
cu începere de la 1 februarie. >n 
Grecia, la invitația formației de pri
mă ligă Panahaikj din localitatea Pa
tras. situată în apropierea Salonicu
lui.

ION NUNWEILLER (Dinamo București)

1. Evoluție modestă. Explicațiile trebuie căutate și „ 
în necesitatea de a fi verificați mai mulți jucători 
susceptibili de a intra în lotul reprezentativ. Este de 
subliniat însă că, exceptînd meciul de la Praga, inter
naționalii noștri nu s-au angajat cu toată ambiția, 
cu toate forțele, în partidele disputate.

2. Cred că perioada căutărilor trebuie să se încheie. 
De asemenea, e necesar ca atmosfera din lot să fie 
cit mai bună, ca într-o adevărată familie.

3. Am aplicat indicațiile forului de specialitate fără 
a admițe nici un rabat. M-am ghidat și după expe
riența mea ca jucător. Am observat că — la unii ju

de mușchi mai puțin vizate în exercițiile de pînă acum, 
prezent, le-au produs acestora febră. Dar aceasta este

catari — grupele
dar solicitate în .
tocmai dovada că exercițiile prevăzute au un mai ridicat grad de com
plexitate.

4. T. Stoica, Vrinceanu, Iorgulescu, Windt, Tilihoi.

ION REINHARDT (F.C.M. Reșița)
1. Așa cum echipa reprezentativă a jucat la Praga, 

aș dori să joace și în fiecare meci din sezonul 1977.: 
combativ, dîrz, rapid. Nu ca in prima repriză a parti- ț 
dei cu selecționata Bulgariei, cind a evoluat lipsită 
de spirit de luptă, lent, confuz.

2. Noul sezon trebuie angajat cu mult curaj, cu 
perfecționări nete în joc — mai cu seamă în privința 
acționării fără minge, a desfășurării atacurilor pe 
fronturi cit mai largi — și cu o formulă de echipă 
cit mai constantă.

3. Prin aplicarea indicațiilor F.R.F. s-a obținut o 
Îmbunătățire evidentă a jocului : totul este ca aceste
indicații să fie aplicate și prin contribuția creatoare a antrenorilor, ținind 
cont de particularitățile loturilor pe care le conduc.

4. Windt, Lupău, T. Stoica, Cămătaru, Leac.

pentru echipa națională, 
căutări. Rezultatele au 

jocul ei, însă, a nemul-

EMERIC JENEI (Steaua)

1. Anul 1976 a însemnat, 
o perioadă îndelungată de 
fost, parțial, satisfăcătoare ; 
(urnit.

2. Apare ca absolut necesară stabilirea unui lot omo
gen, ceea ce nu ar fi chiar atît de greu, cunoscut 
fiind faptul că în fotbalul nostru nu sînt prea mulți 
jucători valoroși. O dată fixată formația de bază, va 
trebui să se pună accentul pe unitatea psihică, atu-ul 
naționalei din 1970.

3. Ne-am străduit să aplicăm întocmai indicațiile 
Colegiului central al antrenorilor. Rezultatele vor veni

măsuri, mer-cu timpul. Va trebui, insă, să interpretăm creator aceste 
gind și pe individualizare.

4. Lupău, Zahiu, I. Marin, Roșea, Adrian I one seu.

1. M-a surprins comportarea inegală a echipei re
prezentative și ca rezultate și ca joc. Cu o compor
tare constantă, în final, „Cupa balcanică"" putea 
cîștigată. Cred că au existat prea multe variații 
formulă de echipă, justificate însă și de perioada 
tatonare.

2. Stabilirea unui lot mai restrîns. în acest fel 
ajunge mai ușor la formula cea mai valoroasă. Re
prezentativa are posibilități de calificare în turneul 
final al Campionatului mondial. Adversarii — deși 
sint printre cei mai valoroși de pe continent — au 
stiluri care ne convin.

3. Deși echipa mea a ratat un loc mai bun, poate, 
toamnă, m-am convins că indicațiile au fost de efect, 
calitatea jocului. După deplasări dificile și jocuri pe terenuri grele, jucă
torii mei au suportat mult mai bine toate aceste solicitări.

4. Lupău, Radu II, Nicșa, Windt, Grosu.

in clasamentul de 
mi-a demonstrat-o

SĂRAT,

ROBERT COSMOC (F. C. Bihor)

OLIMPIA RÎMNICU
LA SĂRATA MONTEORU. For
mația antrenată de Marin Mus
tață și-a reluat pregătirile de la 
10 ianuarie. începînd de mîine, 
fotbaliștii de la Olimpia se vor 
deplasa în stațiunea Sărata 
Monteoru în vederea unui stagiu 
de pregătire centralizată pentru 
aproximativ 14 zile. începînd de 
la 5 februarie, echipa are în 
program o suită de jocuri de 
verificare cu formațiile Ș. N. Ol
tenița, F.C.M. Galați, Unirea 
Focșani, Gloria Buzău și altele. 
(C. TEODORESCU — coresp.).

mul jocurilor de verificare, pe 
prim plan se situează prezența 
la competiția dotată cu 
Silviu Ploeșteanu"", care 
desfășura la Brașov. Din 
primei echipe fac parte 
niorii Vatani, Neagu și 
men. (T. LANCEA — coresp.).

„Cupa 
se va 

lotul 
Și ju- 
Chele-

1. Ca aspecte pozitive : abordarea jocurilor eu mai
mult curaj, cu un mai pronunțat spirit ofensiv ; men
ținerea unei serii de tineri internaționali care, în 
parte, au confirmat (Bălăci, Bdl&ni, Mulțescu). Prin
cipale carențe : decalajul față de modelul fizic al 
marii performanțe ; neputința de a relua al doilea 
mare efort ; insuficiențe in direcția rezolvării ambe
lor sarcini și a efectuării 2
provin dintr-o insuficientă instruire la factorul fizic, 
specifică echipelor noastre fruntașe și care nu putea 
dispare la echipa națională.

2. Mai multă consecvență în urmărirea antrena
mentelor echipelor de club, mai cu seamă ale celor care dau jucători 
lotului. Jucătorii de la lot să fie convocați săptămînal, de luni pînă 
miercuri, în perioada determinantă a calificărilor.

3. ’ Ciolul săptămînal dat de federație s-a arătat foarte necesar. Condiția 
este ca el să fie aplicat în mod competitiv. In echipa noastră folosirea 
ciclului s-a dovedit binefăcătoare — o dovadă constituind-o creșterea 
eficacității : am marcat 12 goluri în deplasare, 
propriu.

4. Lupău, T. Stoica, Windt, Bărbulescu, Radu

marcajului agresiv. Toate

METALUL BUCUREȘTI SE 
GRĂBEȘTE... Echipa bucureștea- 
nă a luat startul pregătirilor 
încă de la începutul acestui an 
și a încheiat prima etapă a a- 
cestora în cursul zilei de ieri, 
cînd lotul metalurgist a plecat 
pe Valea Prahovei, la Predeal. 
Timp de două săptămîni bucu- 
reștenii vor efectua, aici, antre
namente cu accent pe factorul 
fizic. (N. TOKACEK — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA, LA 
BUȘTENI. După ce a efectuat, 
timp de o săptămînă, pregătiri 
în localitate, formația antrenată 
de Vasiie Luban și-a mutat se
diul antrenamentelor la Bușteni. 
Echipa Portul se va pregăti aici 
aproximativ 12 zile, conform in
dicațiilor reieșite din lucrările 
recentei consfătuiri a antrenori
lor divizionari A și B. Pbntru 
luna februarie, în scopul omo
genizării echipei, au fost con
tractate jocuri amicale cu for
mațiile divizionare C din Con
stanța, și bineînțeles cu divizio
nara A F.C. Constanța. Noutăți 
în lot: Bărbulescu și Ionescu, 
reveniți, după satisfacerea sta
giului militar, de la Marina Man
galia. (P. ENACHE, coresp.).

• „CUPA SILVIU PLOEȘTEANU» 
LA A VII-A EDIȚIE. Asociația spor
tivă Țractorul Brașov organizează, 
în prima decadă a lunii fcoruane, 
tradiționala competiție „Cuna Silviu 
PIoeșteanu", aflată la a vil-a ediție. 
Participă divizionare C și B (din 
județul Brașov) și formații din cam
pionatul județean. Cele 12 partici
pante au fost repartizate în două se
rii. după cum urmează : seria i : 
— F.c.M steagul roșu. Nltramonia 
Făgăraș, C.S.U., Precizia Săcele, Car- 
pați și întreprinderea de transport 
Brașov ; SERIA A n-a — Tractorul, 
i.C.i.M., Torpedo Zărnești. Chimia 
Or. Victoria, Metrom și Utilajul Fă
găraș. Prima etapă a acestei compe
tiții a fost programată pent.-u data 
de 2 februarie iar finala dintre ciș- 
tigătoareie de serii se va disputa la 
6 martie. (Carol GRUIA — coreșp.).

• ARBITRII BUZOIENI ȘI-AU ÎN
CEPUT ANTRENAMENTELE. In 
primele zile ale lunii ianuarie, și-au 
început antrenamentele arbitrii M- 
zoieni care fac parte din loturile di
vizionare Pregătirile se desfășoară 
de două ori pe săptămînă și au un 
caracter fizic. în plus, are loc si 
cite o ședință teoretică, în cadrul 
căreia se dezbat principalele pro
bleme din regulamentul de joc La 
antrenamente participă. printre 
alții, arbitrii C. Teodorescu V. Pir- 
vescu. I. Braun, c. Urs'ache. G. 
Ene, Gh. Duca și o serie de tineri 
„cavaleri ai fluierului” cum sînt 
N. Georgescu, S. Bucătaru. N. Go
goașă șl M. Chlsllng. (D. SOARE — 
coresp.).

/

tot atitea cite și pe teren

ii.

PETROLUL PLOIEȘTI ȘI-A 
ÎNCHEIAT VACANȚA. începînd 
de ieri, lidera seriei I, formația 
Petrolul Ploiești, a încheiat va
canța 
Italia 
După 
astăzi 
trenament de acomodare a or
ganismului la efort. Fotbaliștii 
antrenați de Valentin Stănescu 
și Alexandru Fronea vor rămîne 
în localitate pînă la 23 ianuarie, 
după care se vor deplasa la 
Snagov. în continuare, Petrolul 

vedere organizarea unui 
la Ploiești în prima de- 
lunii februarie. Și-au a- 
deocamdată, participarea 

C. S. Tirgoviște și 
Mai sînt în 
întîlniri cu

PE TEME ACTUALEdupă turneul întreprins în 
la sfîrșitul anului trecut, 
obișnuita vizită medicală, 
este programat primul an- DEPRINDEREA DE A LUCRAION MOTROC (Rapid)

1. Față de nivelul profesional al conducerii 
a echipei reprezentative, rezultatele sînt necorespun
zătoare. Nici nu știu ce s-a urmărit ? Rezultate ime
diate sau o pregătire de perspectivă ? Se observă, to
tuși, o ușoară îmbunătățire a creșterii ritmului în fa
zele de finalizare.

2. încă de pe acum ar trebui atent analizați, adver
sarii din preliminariile C.M. Cred că se impune : 
perfecționarea jocului în apărare, îndeosebi la momen
tele fixe, pentru a nu mai primi goluri cu ușurință ; 
adoptarea unor manevre tactice cu participarea unor 
jucători, cu o tehnică și o gindire tactică deosebită.

3. Jucătorului nostru — obișnuit, în mod greșit, cu efort redus in peri
oada de învățare — îi vine foarte greu să se adapteze la cerințele fotba
lului de performanță. în această situație, antrenorul trebuie^ să treacă 
cu curaj peste 
treptat, teama 
acest ciclu, cu

4. Vrinceanu,

tehnice

SE FORMEAZĂ DE TIMPURIU

aceste „stări subiective'1 ale fotbalistului, infrîngindu-i, 
de efort. în ceea ce mă privește, am căutat să aplic 
conținut fizic, pe întreg parcursul anului competițional. 
Pirvu, Lupău, T. Stoica, Roșea.

DUMITRU BABOE (Progresul)

1. S-a jucat static, jucătorii nu au venit de la clu
buri cu o pregătire fizică mulțumitoare. Nici din 
punct de vedere tactic echipa națională n-a arătat 
lucruri deosebite. Nu au fost evidente manevrele 
tactice menite să scoată adversarul din dispozitiv.

2. Se impune, pentru 1977, o orientare tactică aleasă 
în funcție de specificul partenerului de întrecere. în 
linii mari, „U“-le reprezentativ va trebui să demon
streze că și-a însușit cele cinci trăsături, expuse de 
antrenorul naționalei, Ștefan Covaci. Dar, pentru a- 
ceasta, desigur, componenții reprezentativei vor tre
bui să posede o excelentă pregătire fizică, realizabilă

acum în perioada de pregătire centralizată.
3. Venind din Divizia B. startul formației noastre era firesc, să fie mai 

slab la toate capitolele. Adoptind noul ciclu, echipa, a putut demonstra 
unele acumulări progresive.

4. Windt, Iorgulescu, Tilihoi, Lupău, Roșea.

★★★

b) include- 
într-un lot

Opinia celui de-al 18-lea antrenor de Divizia A, C. Teașcă, nu o pu
tem publica, deoarece acesta s-a eschivat de la răspunsul care i-a 
fost solicitat.

CONSTANTIN TILVESCU (F. C. Constanța)

PERMANENTAPREOCUPARE
(Urmare din pag. 1)

11 BP1ȘOV, PLANURILE DE PREGĂTIRE
Cu toată vremea nefavorabilă, componenta lotului național continuă 
pregătirile in aer liber, așa cum se vede și din instantaneul surprins ieri.

Foto : V. BAGEAC

r.ie de sportivi de la Steaua ne 
îndreptățesc să așteptăm perfor
manțe valoroase in apropiatul 
sezon „indoor”.

1. Nesatisfăcătoare.
2. a) îmbunătățirea muncii de selecție ; 

rea unor jucători tineri, de perspectivă, 
lărgit ; c) intensificarea contactelor internaționale pen
tru toate formațiile reprezentative ; d) ridicarea nive
lului de instruire la cluburi.

3. Trăsăturile esențiale ale concepției moderne pre
tind jucători multilateral pregătiți, cu pondere pe 
factorul fizic și tactic, fără a minimaliza importanța 
tehnicii. Apreciez, deci, ca binevenite indicațiile F.R.F.

4. T. Stoica. Toporan (Petrolul Ploiești), Lupău, 
Dragnea, Crăciun (Steagul roșu Brașov),

In sfîrșit, ca o caracteristică 
specifică clubului nostru, aș nota 
că la unele ramuri lucrul speci
fic continuă și în perioada pre
gătitoare. Boxerii sau luptătorii, 
de pildă, lucrează în prezent 
pentru corectarea unor acțiuni, 
elemente, procedee. l

/ 1 w
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Al' FOSE RICONSlDIItATE
Și la Brașov este cunoscută și 

apreciată la valoarea reală im
portanța pregătirii fizice în di
namica procesului de antrena
ment. Dovadă sînt măsurătorile 
întreprinse la cluburi și asocia
ții, pe discipline sportive și pe 
calități fizice, pentru determi
narea nivelului de pregătire fi
zică prin mijloace obiective. Ca 
urmare, la multe din aceste sec
ții, planurile de pregătire ale an
trenorilor au fost reconsiderate 
în scopul creșterii nivelului ca
lităților motrice.

„La clubul Steagul roșu, ne 
spunea prof. Niculac Lebu, pre
ședintele clubului, a fost apre
ciată ca deficitară pregătirea fi
zică (in special la forță și rezis
tență) pe baza înregistrărilor e- 
fectuate la competiții de antre
norii secțiilor, supravegheați de 
metodistul prof. Paul Catincescu. 
Ca urmare, au fost revizuite toa
te planurile de pregătire, mărin- 
du-se volumul și intensitatea an
trenamentelor ; întocmirea și a- 
naliza ciclurilor săptămînale se 
face împreună cu metodistul clu
bului ; pentru selecție și stabili
rea pragului de pregătire se fo
losesc „baterii"1 de teste fi
zice și tehnice stabilite — 
pe secții — de antrenori, acestea 
completîndu-le pe cele 
introduse de federații, 
rezolvarea acestei stări 
se folosește alergarea 
timpul anului, cu mărirea 
pulul afectat pe unele perioade 
de pregătire, se utilizează inten
siv cele două săli de forță ale 
clubului (una pentru secțiile de 
lupte, haltere, atletism, a doua 
pentru cea de box), a fost îm
bunătățit poligonul de aparate 
ajutătoare (din care amintim 
șase iielcometre. trei cadre fixe, 
numeroase bănci înclinate, 
curbate și drepte, fixe și mobi
le), a fost mărit, numărul de a-

generale, 
Pentru 

de fapt 
în tot 

tim-

parate ajutătoare (mingi medici
nale, măciuci și corzi elastice), 
s-a mărit cantitatea lucrului cu 
partener (în special boxerii și 
luptătorii) pentru sporirea er.lită- 
ților de forță și rezistență. A- 
ceste măsuri au fost dublate prin 
asigurarea unor condiții de pre
gătire corespunzătoare, înțele- 
gînd prin aceasta supravegherea 
regimului alimentar și folosirea 
mijloacelor de refacere, din care 
amintim cele două saune puse 
în funcțiune"".

Preocupări de acest fel nu sînt 
proprii numai clubului Steagul 
roșu. O activitatea asemănătoa
re am consemnat și la clubul 
Tractorul, pe care l-am vizitat 
conduși de prof. Cicerone Dumi
trescu, vicepreședintele clubului. 
Am constatat astfel că membrii 
secției de volei condusă de an
trenorul Arpad Ferencz fac de 
două ori pe zi alergări în parcul 
clubului sau la Poiana Brașov. 
S-a lucrat intens și se mai 
crează încă la sala de forță, 
tată cu aparatură modernă.

Secția de scrimă condusă 
antrenorul Mihai Tecușan 
care figurează și doi se'^c'.'o- 
nați în lotul speranțelor olimpi
ce pentru 1980 — Coloman Mer- 
za și Dacian Tunaru) a lucrat 
intens pentru îmbunătățirea pre
gătirii fizice, iar cu cîteva zile 
înaintea primei etape a cam
pionatului de sabie, au intensi
ficat pregătirile folosind mane
chine multifuncționale cu braț 
mobil.

Sportivii secției de bob-sanie, 
după ce s-au pregătit în timpul 
toamnei pe pista bituminizată, 
folosind boburi și sănii pe rotile, 
în aceste zile se pregătesc pe o 
pistă înghețată, încercînd 
melioreze viteza de start, 
îndrumarea competentă a 
norului Florentin Beldiga.

Mihai BARA

lu- 
do-

de 
(în

să a- 
sub 

an tre

IN AVANCRONICA SEZONULUI COMPETITION AL
v

are în 
turneu 
cadă a 
nunțat, 
formațiile
F. C. Baia Mare, 
stadiu de proiect 
Gornik Zabrze (Polonia) și Poli
tehnica Timișoara, precum și un 
turneu (15 februarie — 15 mar
tie) în Tanzania, acțiune în curs 
de perfectare.

CHIMIA RM. VÎLCEA PRO
MOVEAZĂ CINCI JUNIORI. De 
luni, fotbaliștii vîlceni se află în 
stațiunea Olănești, unde își vor 
continua pregătirile pînă la sfîr
șitul acestei luni. Antrenorul 
Marcel Pigulea a promovat în 
lot cinci juniori talentați, cu in
tenția de a-i titulariza în viito
rul sezon. Aceștia sînt: Ioana, 
Drăghici, Trușcă, Răducanu și 
Negrea. De la 1 februarie, Chi
mia va începe seria partidelor 
de verificare în compania unor 
divizionare B cum sînt: C. S. 
Tirgoviște, Dinamo Slatina, E- 
lectroputere Craiova, Chimica 
Tirnăveni și Unirea Alexandria. 
(P. GIORNOIU — coresp).

C.I.L. SIGHET LA OCNA ȘU- 
GATAG. Lotul fotbaliștilor din 
Sighet (sub conducerea antreno
rului E. Avasilichioaie) se află 
de o săptămînă în stațiunea ma
ramureșeană Ocna Șugatag, 
unde se va pregăti pînă la 5 fe
bruarie. Toți jucătorii răspund 
cu promptitudine, la efort cu 
dorința ca, în viitorul sezon, să 
reediteze frumoasele evoluții din 
sezonul de toamnă. O singură 
noutate în lot, promovarea ju
niorului Alex. Jăger (portar), 
din pepinieră proprie. Pentru 
perioada jocurilor de verificare, 
au fost perfectate întîlniri cu 
F. C. Baia Mare, F. C. Olimpia 
Satu Mare, Gloria Bistrița, Vic
toria Cărei, Bradul 
nerul Cavnic. (S. 
coresp.).

La una din ședințele de lucru 
ale Colegiului central al antreno
rilor, desfășurată la sfîrșitul anu
lui trecut, discuția a gravitat, o 
bună parte din timp, in jurul 
insuficientelor cu caracter cronic 
care se manifestă în pregătirea 
jucătorilor noștri de performantă. 
S-a spus, de pildă, atunci, că mulți 
dintre fotbaliștii divizionari — unii 
chiar component ai loturilor repu
blicane — nu și-au însușit in mod 
corespunzător lovirea mingii cu 
capul, motiv pentru care pe par
cursul unei întreceri ei evită, în 
mod deliberat, folosirea diferitelor 
procedee ale acestui element de 
bază al tehnicii, chiar si atunci 
eirid jocul impune acest lucru. în 
alte cazuri, nu mai puțin frecven
te, este ignorat, parțial sau total, 
marcajul, în ciuda unor obligații 
care rezultă din însăși concepția 
tactică a fiecărei echipe. Același 
lucru se poate spune și despre 
mișcarea jucătorilor fără minge, 
despre presing, lupta pentru re
cuperarea balonului de la adversar 
sau schimbarea ritmului de joc, 
elemente de conținut ale fotbalu
lui modern insuficient însușite și, 
din această cauză, neglijate sau 
aplicate cu totul întîmplător.

Desigur că nimeni riu a contes
tat faptul că toate aceste carențe 
— în ansamblul lor un veritabil 
balast pentru fotbalul de perfor
mantă — sînt și o consecință di
rectă a cantității și mai ales a ca
lității muncii depuse in procesul 
de antrenament la nivelul senio
rilor. Dar. s-a ajuns la concluzia 
că a accepta mereu o asemenea 
explicație, care se referă, de fapt, 
la jucători cu deprinderi formate 
și cu o anumită mentalitate, față 
de care instruirea curentă nu are, 
de regulă, efecte spectaculoase, 
înseamnă a ne învîrti continuu în 
jurul adevărului, 
punînd, 
mai 
unor
Pe

Poate și de aceea, 
acum, accentul 

recondiționarea 
tehnico-tactice și 

jucătorilor 
deprinderi 

de
a

Vișeu și Mi-
PRALEA —

FĂGĂRAȘ,NITRAMONIA
LA PREDEAL. Pînă la 22 ia
nuarie, fotbaliștii din Făgăraș 
parcurg prima etapă a pregăti
rilor, după care lotul de 21 de 
jucători se va deplasa la Pre
deal, unde își va continua an
trenamentele cu caracter fizic 
pînă la 3 februarie. în progra-

pînă 
mult pe 
execuții 

reeducarea 
spiritul unor 
prii jocului 
balul nostru . __ ....
sau a bătut pasul pe loc. Cînd mai 
important era ca atenția specialiș
tilor) să fie îndreptată cu priori
tate asupra schimbului de miine, 
asupra fotbaliștilor in formare, pe 
care să-i fi obișnuit a lucra, de 
foarte timpuriu — și mult și bi
ne — în ideea participării active

în 
pro- 

oalitate, fot- 
progresat lent

DE LA

TELUL CĂLĂREȚILOR: PREGĂTIRE Șl REZULTATE SUPERIOARE
Răspunde DUMITRU NEDELEA, secretarul federației de călărie și pentatlon modern

Călăria noastră își caută dru
mul pentru a ieși din starea la
tentă in care se află, pentru a se 
înscrie cu mai multă vigoare în 
circuitul internațional. Succesele 
repurtate la Campionatele balcani
ce și unele competiții internaționa
le nu mai constituie pentru călă
reții noștri un motiv de satisfacție 
deplină, ei vizind acum și reînno- 
darea tradiției olimpice, prin par
ticiparea la viitoarea ediție a J.O. 
In acest scop pregătirile au dema
rat intens, luîndu-se — pentru pe
rioada actuală — toate măsurile ca 
obiectivele propuse să fie îndepli
nite. Amănuntele ne-au fost furni
zate de secretarul federației de 
specialitate, prof. Dumitru Nedelea.

— Care sînt direcțiile prio
ritare in pregătirea călăreți
lor ?

— Analizindu-se posibilitățile că
lăreților noștri de a face față unor 
întreceri de mare amploare inter
națională și, mai ales, dificultăți
lor unei Olimpiade, s-a ajuns la 
concluzia că cele mai mari dispo
nibilități există Ia concursul com
plet și la obstacole. în acest scop, 
pregătirea a fost eșalonată pe par
cursul întregului ciclu olimpic, ast
fel ca la Moscova, în cadrul dele
gației noastre, să se afle și călă
reții. Iată de ce în această perioa
dă nu căutăm obținerea unor re
zultate facile, de moment, obiecti
vele anuale constituind doar etape 
de control in cadrul pregătirii ge
nerale. De asemenea, e bine să 
știți că au fost reținuți doar acei 
sportivi care dovedesc reale posi
bilități, că a fost întinerit lotul ca
balin, cuprinzînd acum 26 de cal

tineri capabili 
întreceri cu un 
ficultate.

— Ce
— deocamdată 
naționale ?

— Aș preciza mai întîi că, deși 
fost stabilită componența acestor 

loturi, oricînd pot interveni modi
ficări, în funcție de modul în care 
se pregătesc călăreții, de modul 
cum răspund solicitărilor. Din lotul 
de concurs complet fac parte Eu
gen Ionescu, Mihai Aluneanu, Ma
rian Simion, Gheorghe Nicolae, 
Mihai Silvestru, Adrian Pîrlea, 
Aurel Lăpăduș, Gheorghe Rusu, în 
timp ce în cel de obstacole au fost 
selecționați Alexandru Bozan, Oscar 
Recer, Constantin Vlad, Dumitru 
Velea. Sorin Ionescu, Ion Popa, 
Cornel Ilin și Radu Mihalcea.

— Evident, călăreții noștri 
vor continua să fie prezenti 
Ia startul unor concursuri 
internaționale. Ce ne puteți 
spune in această direcție ?

— Pentru rodarea călăreților,

să facă față unor 
grad sporit de di-

sportivi figurează 
în loturile

a

pentru o pregătire superioară, se va 
participa la o serie de concursuri 
internaționale, maț multe decît în 
anii precedenți. Le-aș menționa pe 
cele din Ungaria, Austria, R. F. 
Germania și Iugoslavia, precum și 
Campionatele balcanice. în anii ur
mători dorim să participăm și la 
campionatele europene și mondiale.

— Anul acesta Campiona
tele balcanice vor fi orga
nizate de țara noastră...

— Intr-adevăr, la Sibiu, între 29 
august și 4 septembrie, vom or
ganiza ediția 1977 a Balcaniadei. 
Și în această direcție facem pre
gătiri deosebite pentru a reedita 
succesele trecute, pentru a obține 
unele noi. Aici, un rol important 
va reveni și loturilor de dresaj și 
obstacole-juniori. Referitor la ca
lendarul competițional, aș mai a- 
dăuga că am reușit o mai bună ar
monizare a celui intern cu cel in
ternațional, ceea ce sperăm că va 
contribui la ridicarea calitativă a 
muncii noastre.

la conturarea propriei lor perso
nalități sportive.

In fond, acesta este și secretul 
realizării unor cadre fotbalistice 
apte a se integra, la un moment 
dat, în limitele performantei : de
prinderea de a munci — de mic, 
Ia copii și juniori — pentru însu
șirea unei cit mai variate game de 
procedee tehnice (lovirea mingii 
cu piciorul și capul, preluarea, 
driblingul)', de a efectua marcajul 
potrivit indicațiilor antrenorului, 
de a face presing, de a se angaja 
cu hotărire în disputa cu adver
sarul pentru a-1 deposeda de min
ge, de a suta cu curaj și precizie 
la poartă, de a nu. renunța la 
lupta pentru obținerea victoriei.

Susținînd o astfel de concluzie 
a corpului nostru de tehnicieni, 
vicepreședintele. F.R.F. și președin
tele Colegiului central al antreno
rilor. Ștefan Covaci, relata recent 
un fapt deosebit de semnificativ 
pe care a avut posibilitatea să-I 
înregistreze anul trecut, cu ocazia 
meciului Olanda — România de la 
Roosendaal. în deschiderea aces
tei partide internaționale oficiale 
se intîlneau două echipe locale de 
copii, în disputa cărora puteau fi 
evidențiate — păstrind. bineînțeles, 
proporțiile vîrstei — toate trăsătu
rile fotbalului modern : marcaj om 
la om pe tot terenul, mișcare per
manentă în teren, repetate schim
bări de ritm, combinații subtile de 
atac, goluri spectaculoase. în aces
te condiții s-au format, desigur, 
cu ani în urmă, un Cruyff, un 
Neeskens sau Rensenbrinck.

Un astfel de exemplu ne-a 
amintit. însă, că și fotbalul nostru 
a dat în ultimele trei decenii o se
rie de mari jucători printre care: 
Apolzan, Petschovschi. Ozon, Mer- 
cea. Bone, Dridea, Mateianu, Pir- 
călab, Nunweiller III. Constantin 
și mai recent : Lucescu, Dumitriu 
II, R. Nunweiller, Oblemenco, Du
mitru. D. Georgescu, Dobrin. Dinu, 
Dumitrache, Iordănescu, Mulțescu, 
BBloni. Toți aceștia, ca și alții a- 
semenea lor, au dezlegat secretele 
jocului si au cucerit, apoi, galoa
nele măiestriei sportive gratie 
obișnuinței de a munci cu pasiune 
și folos încă din anii uceniciei 
sportive. Atunci, cînd. de fapt, se 
învață fotbalul si se capătă de
prinderea practicării lui in spiri
tul performanței.

Mihai IONESCU

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT

perioadă de un 1 an sau

la asigurările încheiate pe o

de relații suplimentare și pentru contractarea

este de 125 lei I
și de 70 lei la asigurările încheiate pe o peri-

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștința condu
cătorilor auto angajați în a- 
ceastă calitate că pot contracta 
asigurarea facultativă de răs
pundere civilă auto pentru pa
gubele produse prin accidente 
cu autovehiculele aparținind or
ganizațiilor socialiste.

Asigurarea se poate încheia pe o 
6 luni, la alegere.

Costul asigurării 
perioadă de 1 an 
oadă de 6 luni.

Pentru obținerea . - , ,____
de asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenților ori inspectorilor de asigurare sau, 
direct, oricărei unități ADAS.g

PRONOSPORT INFORMEAZĂLOTO
LA 23 IANUARIE 1977, PRIMA 

TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES A ANULUI

Prima tragere excepțională Pro- 
noexpres din acest an oferă par- 
ticipanților o bogată listă de cîști- 
guri. Astfel, se acordă autoturisme 
Dacia 1300 și Skoda S 100, excursii 
în U.R.S.S., R.D. Germană, Grecia, 
la Paris și pe Valea Loirei precum 
și Turul României cu autocarul.

Pentru acordarea tuturor acestor 
cîștiguri se efectuează 8 extrageri 
în 2 faze, extrăgîndu-se 44 de nu
mere.F. EMANUEL

orele 8-20, slmbătă 9—13

.1

IN SEZONUL ALB,
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI VĂ PROPUNE :

• EXCURSII ÎN ZONE PITOREȘTI • ODIHNĂ ÎN STAȚIUNI RENUMITE • BAINEOTERAPIE

Ca un mare avantaj oferit par- 
ticipanților este și aceia că se ofe
ră cîștiguri și pentru 3 numere 
ciștigătoare.

Participants cîștigători au posi
bilitatea de a-și alege excursia 
preferată și diferența in numerar 
pînă la contravaloarea premiulu".

Participarea pe variarte combi
nate și combinații „cap de pod” 
vă oferă posibilitatea obținerii unor 
suite de cîștiguri.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 12 IANUARIE 
1977. EXTRAGEREA I : Categoria 
2 : 1 variantă 50% a 29.566 lei, 1 
variantă 25% a 14.783 lei și 3 va
riante 10% a 5.913 lei ; cat. 3 : 3 
variante 50% a 6.536 lei, 7 vari
ante 25% a 3.268 lei și 15 variante 
10% a 1.307 Iei ; cat. 4 : 30.40 a 
2.042 lei : cat. 5 : 97,45 a 637 lei ; 
cat. 6 : 3.532,25 a 40 lei ; REPORT 
CATEGORIA 1 : 213.744 lei. EX
TRAGEREA a ll-a : Categoria A : 
1 variantă 10% autoturism ..Dacia 
1300“ ; cat. B : 8 variante a 8.434 
lei ; cat. C : 50.50 a 1.336 lei ; cat. 
D : 2.093.45 a 60 lei ; eat. E : 99.90 
a 200 lei ; cat. F : 2.465 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA A : 162.445 
lei.


