
Iubitori ai schiului se pre
gătesc pentru o nouă cobo- 
rire pe pîrtia de la Cota 

1400
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MAI MULTE ACȚIUNI TURISTICE DE MASA PENTRU
RAID ÎN STAȚIUNILE DE IARNA 

DE PE VALEA PRAHOVEI - VIZITATORII ZONELOR MONTANE
I ndiferent de sezon, muntele are mii și 

mii de prieteni statornici pe care-i 
răsplătește cu dărnicie, oferindu-le ae

rul curat, tonic al pădurilor sale, încintă- 
toare priveliști, liniște odihnitoare, clipe de 
neuitat în tovărășia diverselor sporturi ce 
se pot practica în aceste zone, nenumărate 
prilejuri de recreare și refacere a forțelor. 
Stațiunile montane sint permanent popu
late de cei veniți să-și petreacă timpul li
ber, la sfîrșit de săptămînă, sau 
de odihnă. Cei mai mulți dintre

concediul 
vizitatori

sînt atrași aici de pîrtiilc de schi, care cons
tituie fascinația numărul unu a sezonului hi- 
vernal, de posibilitatea efectuării unor 
excursii și drumeții în împrejurimi, la fel 
de utile trupului și spiritului, de multe alte 
activități deconectante pe care le oferă în
deobște stațiunile.

Importanța activității turistice, ca formă 
eficientă de întărire a sănătății, de recreare 
și de educare a unor categorii largi de oa
meni ai muncii, a fost subliniată in docu
mentele de partid, referitoare la mișcarea

noastră sportivă, în recentul Program apro
bat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Măsura in care cei in seama cărora 
cade, intr-un fel sau altul, organizarea tim
pului liber al turiștilor, condițiile asigurate 
acestor activități — îndeosebi cele cu carac
ter sportiv — au constituit obiectivele unui 
raid pe binecunoscuta și frecventata zonă a 
Văii Prahovei, efectuat îndată după începe
rea cursurilor și, deci, după întoarcerea din 
munți a miilor de școlari trimiși pe timpul 
vacanței în obișnuitele tabere de iarnă.

PE ZĂPADĂ Șl GHEAȚA

Azi, in Cupa cupelor la baschet

STEAUA - JUVENTUD BADALONA, 
UN MECI DE MARE ATRACȚIE

• Steliștii doresc să realizeze ceea ce au ratat in 1973
• Opiniile antrenorului Mihai Nedef și
Gheorghe Oczelak • Șase baschetbaliști

formația spaniolă • Arbitrii

ale jucătorului
de peste 2 m in
intilnirii

...Am poposit mai întîi Ia Pre
deal. Ziua abia a început și pîr- 
tiile de pe Clăbucet sînt luate cu 
asalt de amatorii de schi și să
niuțe, turiști români și străini, 
începătorii sau mai versații în 
tehnica alunecării pe zăpadă 
schiază aglomerat, cu înfrigurare, 
temători că vremea nu le va mai 
rezerva mult timp asemenea sa
tisfacții. Dar nu toți oaspeții sta
țiunii se încumetă să abordeze 
pîrtia de schi. Aceia dintre ei 
care au venit împreună cu copiii, 
fie că se duc pe panta din spa
tele cabanei Clăbucet-sosire pen
tru a face coborîri pe săniuțe, 
fie că așteaptă ca gheața pati
noarului natural amenajat pe te
renul de tenis din părculețul o- 
rașului să se întărească pentru 
a patina, spre seară, alături de 
odraslele lor. Toți cei pentru care 
sporturile pe zăpadă au consti
tuit rațiunea principală a venirii 
în Predeal sînt mulțumiți de 
condițiile oferite de stațiune. 
Ne-au mărturisit-o, în cursul rai
dului, cîțiva dintre turiștii ro
mâni și străini pe care i-am a- 
bordat în diverse puncte de re
creare în aer liber.

Ing. Dragoș Gabor, din județul 
Olt, care venise împreună cu fiul

său Radu, in vîrstă de numai trei 
ani, ne spunea : „stăm numai cî- 
teva zile și vreau ca în acest 
răstimp să-l învăț pe puști să 
schieze". Asemenea preocupări 
pentru formarea unor deprinderi 
și pentru asigurarea unei activi
tăți recreative pentru copiii lor, 
prin mișcare în aer liber, 
le-au mărturisit și Ana Galia. 
recepționară la
tal", Constanța Ionescu, de la 
„Proiect" București ș.a.

Klaus Zuman ne declară că 
grupul sosit din R.D. Germană a 
găsit în Predeal toate condițiile 
petrecerii unei vacanțe de neui
tat, datorită bogatului program 
de activități ce li se oferă.

Celor ce doresc să practice și 
alte sporturi, clubul Casei de 
cultură din Predeal le oferă, 
după-amiază, posibilitatea de a 
juca tenis de masă, șah etc. De 
asemenea, întreprinderea de a- 
grement și producție industrială 
pentru turism (I.A.P.I.T.) pune 
la dispoziția vizitatorilor stațiunii 
materialele și echipamentul ne
cesar, dar Unele 
sebi cele pentru 
corespunzătoare 
nici calitativ.

ni

„Intercontinen-

articole (îndeo- 
patinaj) nu sînt 
nici cantitativ,

EXCURSIILE Șl DRUMEȚIILE ÎN DECLIN
Firește, majoritatea turiștilor 

care sosesc iarna în stațiunile 
montane sînt interesați în mod 
special de practicarea sporturi
lor pe zăpadă. Dar tot atît de 
adevărat este faptul, subliniat de 
mulți interlocutori, că în cadrul 
preferințelor lor figurează multe 
alte activități culturale și spor
tive. Pe de altă parte, sînt des
tui turiști care nu practică sau

nu pot practica sporturile de iar
nă. în prima zi a vizitei noastre, 
către seară, în afara clubului Ca
sei de cultură și a sălii de jocuri 
mecanice (care nu avea solicita
tori decît în camera rezervată 
biliardului) nu mai existau alte 
posibilități de destindere. în za
dar le-am căutat și noi, șî ing. 
Octavian Crăciun din București. 
Nici urmă de activitate. La

DRUMUL SPRE STADION
TRECE ȘI PRIN TRIBUNE!

Spectacolul sportiv are un rol social bine determinat. Atunci cînd 
sportivi de performanța se întrec, cînd își desfâșoarâ întreaga lor 
capacitate fizică, tehnică șl morală pentru obținerea unor succese 

sportive, in jurul lor se adună nu numai colegii de specialitate sau de 
echipă, nu numai antrenorii și tehnicienii interesați, ci și o masă oare
care de curioși (la început) care se transformă (cu timpul) într-o bine 
delimitată categorie de iubitori și suporteri ai sportului respectiv. Venirea 
spectatorilor la stadion, in jurul terenurilor, sub cupolele sălilor de sport, 
a devenit o obișnuință care face să nici nu mai putem concepe mani
festație sportivă fără acest element component.

Destule exemple ne stau la îndemînă pentru a demonstra capacitatea 
întrecerii sportive de a stirni interesul maselor de iubitori de sport. 
Simpla prezență la un aparat de gimnastică a Nadiei Comăneci ar 
putea asigura umplerea celei mai mari săli din lume. Meciurile handba- 
liștilor noștri fruntași fac adesea ca la Palatul sporturilor și culturii să se 
joace, cum se spune, „cu casa închisă". Cuplajele fotbalistice bucu- 
reștene (atunci cînd se organizează !) impun folosirea stadionului cu cea 
mai mare capacitate din țară. Eternul derby hocheistic Steaua — Dinamo 
(dar de ce numai el ?) face neîncăpător patinoarul artificial „23 Au
gust". Și lista poate fi amplu continuată.

Cu toate acestea, devine aproape ciudată constatarea că în nume
roase cazuri — și pe toate meridianele ! — unele tribune rămin golașe, 
ocupate doar in parte sau deloc în raport cu valoarea întrecerilor care 
se oferă. Ne amintim de tînguirile cotidianului parizian „l’Equipe", care 
deplîngea absența spectatorilor la marile concursuri atletice de pe pis
tele Franței. Recent, confratele „Deutsches Sportecho" din Berlin nu se 
sfia — comentînd un concurs de înot în capitala R. D. Germane - să 
titreze : „Mai mulți campioni olimpici decît spectatori I". Fenomenul 
pare deci universal. Zilele trecute, cînd echipa Steaua întîlnea - în 
cadrul unei faze înaintate a Cupei cupelor europene - o celebră echipă 
de baschet italiană, ne-am mirat că sala Floreasca (și așa destul de 
puțin încăpătoare) nu era plină ; și ne-am pus concomitent întrebarea : 
unde vor fi fiind cei aproximativ 4500 de baschetbaliști legitimați din 
București ? Tot așa cum altă dată, cînd joacă echipe universitare (de 
pildă I.E.F.S. sau Politehnica), ne întrebăm : unde sînt colegii acestor 
sportivi, unde e studențimea care în mod firesc ar trebui să fie alături 
(cu sufletul, dar și cu apluzele și încurajările) de reprezentanții săi ?

Pentru a nu face retorice aceste întrebări, să acceptăm existența cîtorva 
impedimente pe drumul spectatorului spre stadion (pentru a vorbi sim
bolic). Transmiterea prin televiziune in direct a unor manifestații sportive 
țintuiește pe mulți în casă. Absența unei propagande eficace și a unui 
program întocmit cu simțul spectacolului (griji care revin gospodarilor 
de cluburi !) provoacă implicit absența publicului. Pe de altă parte unele 
programări la ore nepotrivite sau la concurență, fie chiar prețul (nedife
rențiat) al unor bilete de intrare - ar putea fi alte motive. Dar oricîte am 
invoca, șîntem siguri că pentru fiecare s-ar găsi o soluție de îndreptare.

Efortul acesta trebuie făcut de două ori. întîi, pentru că locul iubito
rului de sport este acolo, la marginea terenului, lingă ring, lingă pistă, 
acolo unde bate inima favoriților săi (și a sal). în al doilea rînd, pentru 
că manifestația sportivă - prin cadrul ei, prin prezența sportivilor de 
faimă, prin ambianța ei mai sănătoasă decît a oricărui bar, prin atitu
dinile exemplare ale eroilor - devine o adevărată lecție de educație, o 
invitație vie la sport (și dincolo de tribune). Preferăm desigur să numă
răm pe cei care fac sport pe teren, decît pe cei din tribune. Dar nu 
uităm că drumul spre stadion, spre practicarea sporturilor, trece și prin 
tribune I

Este de dorit ca federațiile noastre, cluburile, organizațiile de tineret 
să facă mai mult pentru popularizarea spectacolului sportiv.

club, instructorul sportiv al Ca
sei de cultură, Dieter Neckel, ne 
declara că activitatea clubului se 
desfășoară numai după-amiază, 
deoarece dimineața oaspeții sta
țiunii merg în excursii și dru
meții. Văzusem însă la Biroul 
de repartizare a turiștilor un a- 
fiș cu excursiile programate prin 
G.J.T., excursii care, în cea mai 
mare parte, erau... anulate. „Nu 
prea se găsesc solicitanți“, ne 
spunea Adrian Pavel, de Ia a- 
mintitul birou. Aceeași explica-

ție ne-a dat-o tov. loan Goga, 
șeful Oficiului județean de tu
rism Brașov. în ceea ce privește 
drumețiile, instructorul sportiv 
de pe lingă Casa de cultură ne 
spunea că ultima a fost organi
zată în 26 decembrie și că, apoi, 
condițiile fiind mai grele pentru 
aceste acțiuni, iar numărul do
ritorilor redus, nu s-au mai fă-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

„Vom face tot posibilul pentru 
a repara acum ceea ce am ratat 
cu patru ani în urmă, în fața 
aceleiași echipe, deși o învinse
sem la Badalona !“, ne-a declarat 
recent maestrul sportului Gheorghe 
Oczelak, referitor la meciul de 
baschet Steaua — Juventud Bada
lona. de azi (sala Floreasca. ora 
17,45), prima manșă a dublei in- 
tilniri

î finală ale Cupei cupelor (returui 
va avea loc la 16 februarie). An
trenorul Mihai Nedef ne-a mărtu
risit că elevii lui și ai secundului 
său Alexandru Fodor sint stimu
lați de victoria obținută săptămina 
trecută asupra formației italiene 
Forst Birra Cantu, dar nici nu 
uită de căderea avută în repriza 
secundă a meciului respectiv. „Re
zultatul depinde in mare măsură, 
a afirmat Mihai Nedef, de men
ținerea unui tempo de joc ridicat 
in atac și de rezistenta nervoasă 
în apărarea agresivă pe care do
rim să o aplicăm permanent. Mo
mentele de cedare, ca 
tarea Ia jocul colectiv, 
greu, chiar decisiv, de 
de dorit ca ele să nu

Juventud Badalpna

din cadrul sferturilor de

si rcnun - 
vor cintări 
aceea este 
apară“.

vine la

IN DIVIZIA A LA HOCHEI

S. C. MIERCUREA CIUC ÎNVINGE PE DINAMO, 
LA CAPĂTUL UNUI MECI FOARTE DÎRZ

Turul V al Diviziei naționale de 
hochei, care încheie această rundă 
bucureșteană a campionatului, a 
început marți pe patinoarul „23 
August"!

Dacă cîștigătoarea titlului — 
Steaua — este practic cunoscută, 
lidera avînd un avantaj de punc
te care o pune la adăpost de orice 
emoții, in schimb lupta pentru 
treapta secundă a podiumului, în
tre Sport Club Miercurea Ciuc și 
Dinamo, s-a menținut încordată, 
făcînd foarte interesant finișul 
competiției. Ieri seară, mii de 
bucureșteni și un masiv grup de 
turiști din M. Ciuc au fost mar
torii unui meci foarte aprig, la ca
pătul căruia S.C. M. Ciuc, termi- 
nind învingătoare s-a instalat co
mod pe locul doi.
STEAUA - DUNAREA GALAȚI 12-1 

(2-0, 5-0, 5-1)
Joc lipsit de miză. în prima re

priză, Steaua a încercat diverse

scheme, dind posibilitate gălățeni- 
lor să aibă momente de inițiativă. 
Aceștia, însă, au acționat stereo
tip, fără perspectivă, nereușind să 
fructifice nici o acțiune. Intr-o 
perioadă de dominare gălățeană, 
bucureștenii realizează două con
traatacuri rapide, la capătul cărora 
Olenici și Gheorghiu reușesc să 
marcheze.

în repriza secundă, fruntașii cla
samentului joacă mult mai ener
gic, mai activ și în numai 4 mi
nute (7—10) înscriu de patru ori 
prin V. Huțanu, Cazacu, Olenici și 
Nistor. în min. 33, Sarosi stabi
lește scorul reprizei.

Ultima treime are aproximativ 
aceeași fizionomie : dominare ca
tegorică a steîiștilor care efectu
ează schimburi rapide de pase, 
desenează pe gheață combinații 
colective frumoase, încheiate cu 
goluri spectaculoase. Gheorghiu, 
V. Huțanu, Fopa, Olenici și Sa- 
roși au fost autorii golurilor.
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Portarul gălățean Morar, blochează o pătrundere a lui Popa
Foto ; I. MIHAICA

Deși a înregistrat unele succe
se in anul care a trecut 
(medalie de bronz la J.O. 

de vară — lupte, 2 titluri euro
pene la tir. un loc II și un loc 
III la europenele de box-tineret 
și, respectiv, la cele de lupte libe
re, 2 titluri și 3 locuri II la Jocu
rile balcanice), sportul de perfor
manță brașovean este intr-un evi
dent regres, dacă ținem seama de 
tradițiile și posibilitățile sale, de 
ceea ce se cere de la acest județ.

La prima vedere, sportul de 
performanță din municipiul Brașov 
arată deosebit de bogat, cu pre
zențe în activitatea competițională 
a 29 de ramuri, adică aproape 
toate cîte se practică în țara noas
tră. în județ activează 56 de echipe 
divizionare, dintre care 18 în ca
tegoria A, 14 în B, 9 în C și 15 
in diviziile școlare. Există în ju
deț 102 profesori antrenori retri- 
buiți în școlile de profil (24 cu 
normă întreagă), 63 de antrenori 
angajați în cluburile sportive (31 
cu normă întreagă). Iată, într-ade- 
văr, un veritabil angrenaj organi
zatoric, un corp de cadre care, 
alături de cei 350 de profesori de 
educație fizică încadrați în siste
mul de învățămînt al județului, 
ar putea... muta Postăvarul din 
Ioc ! Dar lucrurile nu stau așa. De 
cîțiva ani. performanța brașoveană 
bate pasul pe loc in unele disci
pline, în altele regresează îngri
jorător. Care sint cauzele ? Ce tre
buie făcut pentru a urni lucrurile 
din acest punct critic ? Iată unele 
din principalele obiective pe care

și le-a propus un colectiv de în
drumare și control alcătuit din re
prezentanți ai C.N.E.F.S., U.G.S.R., 
C.C. al U.T.C., M.E.I. și UCECOM, 
care a analizat recent activitatea 
de educație fizică și sport din ju
dețul Brașov.

S-a apreciat că la baza acestei

Astăzi sînt programate me
ciurile, ORA 16 : Dinamo - 
Dunărea (A. Biro și G. Tas- 
nadi) ; ORA 18,30 : Steaua- 
S. C. Miercurea Ciuc (O. 
Barbu și FI. Gubernu). Mîine 
este zi de odihnă, turul V 
urmînd să se încheie vineri 
cînd vor avea loc partidele, 
ORA 16 : S. C. Miercurea 
Ciuc - Dunărea; ORA 18,30: 
Dinamo - Steaua.

In clasament conduce 
Steaua cu 24 p, urmată de 
S.C. M. Ciuc — 15 p, Dinamo 
— 11 p, Dunărea 2 p.

Punctul de onoare al oaspeților 
l-a înscris Mareu în ultimul minut 
de joc.

Arbitrii Gh. Mureșeanu și A. 
Dibernardo au condus un joc ușor.

S.C. MIERCUREA CIUC - DINAMO
7-6 (1-4, 4-2, 2-0)

Impresionantă prestația hoche- 
iștilor din Miercurea Ciuc care, 
după ce au fost conduși cu 4—1 
(min. 20) și 6—2 (min. 26) au reu
șit o spectaculoasă egalare la în
ceputul reprizei a IlI-a, obținînd 
apoi victoria. Dinamoviștii, foarte 
buni în prima repriză, s-au com
portat nervos în cea de a doua, 
cind timp de 10 minute au evo
luat in inferioritate numerică din 
cauza unor repetate eliminări. în 
ultima parte a intilnirii superio
ritatea fizică a echipei din 
Miercurea Ciuc și-a spus cuvîntul 
în obținerea acestei prețioase vic
torii în lupta pentru locul secund.

Au marcat : Peter 3, Gabrielli, 
Bașa, Antal, Gali pentru S. C. 
Miercurea Ciuc și Axinte 2, Tu- 
reanu 2, Nuțescu și Bartalis pen
tru Dinamo. Au condus : O. Barbu 
și FI. Gubernu. (C. A.).

bază materială etc. Nu s-a acor
dat atenția cuvenită sporturilor 
calificate ca prioritare, cu pon
dere mare in programul olimpic, 
între care sporturile de iarnă. Ia 
care evoluția din ultima ediție a 
J.O. a fost slabă. Atletismul, lup
tele (olimpicul Stelian Morcov a

București după 
o victorie netă 
realizată săptămî- 
na trecută, în sala 
proprie, în fața 
echipei franceze 
A.S. Villeurbanne: 
100—83. Fernandez 
(19 p înscrise), Fil- 
ba (18), Santillana 
(16), Buescher (15) 
au fost cei mai 
eficienți jucători 
spanioli într-o în
trecere dominată 
de la cap la cap de 
ei. Oaspeții au un • 
lot predominat de 
jucători inalți: Fil- 
ba 2,08 m, Bues
cher (pînă de cu- 
rind a evoluat în 
S.U.A.) 2,05 m, San
tillana 2,05 m, Cos
tello 2,01 m, Ferrer 
2 m. Margal 2 m. 
Ceilalți 
nenți ai 
standard 
nandez
Bosch (1,83 m), Ri
bas (1,95 m) ~ 
re (1,96 m). 
nor : Jose 
Melendez.

Steaua va prezen
ta echipa 

adică :
• m).
I m),

m), 
i m), 
> m),

compo- 
formației 
sint Fer- 
(1,95 m),

și Fe-
Antre-
Maria

obișnui-
Savu

Cernat 
Oczelak 

Tarău 
Dumitru 

Zdren-

tă, : 
(1,90 
(1,93 
(2,01 
(1.98 
(1,86 
ghea (1,91 m), Cîm- 
peanu (2,01 m),
Pîrșu (1.85 m), Mol
nar (1.83 m), Nea- 
gu (2,04 m).

Arbitrii intilnirii: 
S. Radovici (Iugo
slavia) și B. Schu- 
miner (Israel). Co
misar F.I.B.A. : A. 
Katerinski (Bul
garia).

D, STANCULESCU

GRUPA

BfcS
In Acțiune Gh. Oczelak, unul din principalii ar
tizani ai victoriei asupra 'formației Forst Birra 
Cantu, atu important al echipei Steaua în parti
da cu Juventud Badalona. Foto ; N. DRAGOȘ

CLASAMENTELE CUPEI CUPELOR
A GRUPA B

1. Spartak Leningrad
2. Slavia Praga
3. Cinzano Milano
4. Radnicki Belgrad

1
1
1
1

1
1 
o 
o

o 
o
1
1

99-84
97-83
83- 97
84- 99

2
2
1
1

1.
2.
3.
4.

Juv. Badalona 
Steaua București 
Forst Birra Cantu 
A.S. Villeurbanne

110
1 1 0
1 0 1
10 1

100- 83
88- 85
85- 88
83-100

2
2
1
1

NELA SIMION SI GHEORGHE V’JLPE
A V

SINAIA, 18 (prin telefon). Noua 
asociație sportivă „Telefericul”, 
din Brașov, și-a inaugurat activi
tatea competițională prin con
cursul de schi disputat marți în 
Bucegi și dotat cu „Cupa Teleferi
cul". Cursa de slalom special a 
fost extrem de interesantă. Cele 
două manșe montate de maeștrii 
sportului Cornel Tăbăraș și 
Gheorghe Bălan au avut cite 52 și 
respectiv 48 de porți, plasate din' 
fața cabanei de la cota 1500 pină 
la sosirea sub hotelul „Alpin cota 
1400”. Cei 49 de băieți și 17 fete 
s-au avîntat în întrecere cu toate 
forțele. Zăpada excelentă și vizi
bilitatea foarte bună (vîntul pu
ternic nu a influențat decît în 
mică măsură coborîrile) au permis 
sportivilor să-și etaleze calitățile. 
La băieți cîștigător a terminat 
Gheorghe Vulpe (Telefericul), 
care a reușit două coborîri în for
ță, fără greșeli, astfel că el a reu
șit să-i depășească pe Virgil

Brencî, 
' Cristea. 
i. evident

mul loc. înaintea Georgetei Băn- 
c’lâ. nevoită să se mulțumească cu 
locul secund la o diferență mini
mă de timp. REZULTATE TEH
NICE : fete : 1. Nela Simion (C.S.U. 
Oradea) 97,724, 2. Georgeta Bănci- 
lă (Dinamo) 98.175, 3. Nu(i Dege
rata (Voința Sinaia) 98,871, 4. Ane 
Mary Werhazy (Steagul roșu) 
101,930. 5. Nelita Velciov (L.E.S. 
Predeal) 106,360, 6. Cecilia Frățilă 
(L.E.S. Predeal) 107,347. Băieți : 
Gheorghe ” ’ 
82,585, ’
83,768, 
84,125 
84,437, 
84,611, 
86.995.

Miercuri va avea Ioc cursa de 
slalom uriaș.

Alexandru Manta și Dan 
La fete, Nela Simion, în 
progres s-a clasat pe pri-

2.
3.
4.
5.
6.

.. . 1.
Vulpe (Telefericul) 

Virgil Brenci (ASA) 
Alexandru Manta (ASA) 
Dan Cristea (Dinamo) 
Gheorghe Bucur (ASA) 
Cornel Neguțescu (ASA)

Gh. iriminoiu, coresp.

cientă a fondurilor, ceea că a 
contribuit la continuarea existen
ței unor unități neconsolidate, a 
unor secții slabe și paralele (atle
tism, box, ciclism, volei, schi) ;

— aportul sportului școlar și u- 
niversitar este încă modest, selec
ția, calitatea procesului de pregă-

Performanța brașoveană să urce

DE PE FIRUL VĂII, PE CULMILE POSÎAVARULUi
• 56 de echipe divizionare, 29 de ramuri, dar de valoare slabă • Lipsă 
de atenție pentru sporturile prioritare • Nici o competiție de schi in calen

darul județului 9 Patinoar există, hocheiul s-a desființat
situații necorespunzătoare și inad
misibile pentru un asemenea ju
deț stau, intre altele, următoarele 
cauze :

— sportul de performanță bra
șovean s-a întins pe un front prea 
iarg, cantitatea nefiind dublată și 
de calitate. Consiliul județean, 
factorii cu atribuții, consiliile clu
burilor și asociațiilor sportive n-au 
asigurat toate măsurile, în spiritul 
indicațiilor, pentru a crea secții 
de performanță acolo unde există 
condițiile optime cerute de o ase
menea activitate : sportivi, cadre,

crescut Ia Nicolina Iași...), handba
lul, scrima, tirul, ca și schiul, ho
cheiul, bobul, patinajul ș.a. sint 
fie slabe, fie ca și inexistente. 
Biroul executiv al C.J.E.F.S. Bra
șov a stabilit comasarea unor spor
tivi in secții mai răsărite, dar a 
persistat — ca și departamentele 
respective — în menținerea unor 
secții slabe, cu sportivi și antre
nori plafonați, lipsite de cele ne
cesare.

Este limpede că o asemenea în
tindere a adus după sine și fărî- 
mi tarea forțelor, consumarea neefi-

tire, calificarea unor cadre, asigu
rarea materială și chiar structura 
organizatorică a unităților de pro
fil nefiind la un nivel corespunză
tor ;

— pregătirea unor tehnicieni este 
încă departe de nivelul cerințelor 
actuale ale marii performanțe, mai 
ales in sporturile de iarnă, în 
care rutina continuă să frîneze 
apariția rezultatelor de valoare 
mondială. în plus, s-a constatat că 
nu puțini sint antrenorii care nu 
se ocupă de educația sportivilor, 
tolerează o atmosferă „călduță” în

secții, treaba de mîntuială, în loc 
să introducă cu fermitate munca 
temeinică, îndeplinirea fără mur
mur și fără șovăire â sarcinilor de 
pregătire la cotele exigențelor ac
tuale ;

— de necrezut, dar în calen
darul județului nu figura nici o 
competiție de masă la schi-fond, 
biatlon sau alpine, care să folo
sească condițiile naturale, să an
greneze copiii, elevii, studenții, cit 
mai mult tineret și să promoveze 
viitorii performeri ;

— Consiliul județean și ceilalți 
factori cu atribuții în sport din 
județ nu au dovedit, la rîndu-le, 
exigență în urmărirea aplicării sar
cinilor primite, ca și a propriilor 
hotăriri, nu au tras la răspundere 
pe cei vinovați, nu au luat mă
suri operative de îmbunătățire a 
muncii in cluburi și secții.

Firește, cauzele au fost mai 
multe (între ele și unele greutăți), 
generînd măsurile corespunzătoare 
stabilite de colectivul de control.

Ceea ce se așteaptă de la spor
tivii, profesorii de educație fizică, 
antrenorii și ceilalți tehnicieni și 
specialiști, de la întregul activ al 
sportului brașovean este să treacă 
deîndată la acțiune. Județul Bra
șov are datoria să-și mărească 
substanțial — pe măsura posibili
tăților — contribuția Ia succesele 
performanței românești, Ia para
metrii stabiliți prin Programul dez
voltării activității sportive in pe
rioada 1976—80, aprobat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.
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„CUPA DINAMO" LA SCHI ALPIN

PROGRESE CARE SE CER CONFIRMATE ÎNTINERIREA LOTURILOR,
Prima confruntare internațio

nală din actualul sezon a schio
rilor noștri alpini a avut loc cu 
prilejui „Cupei Dinamo". Des
fășurată în Bucegi, pe cunoscuta 
vale a lui Carp, competiția a în
semnat pentru toți participanții 
un test important în actualul 
stadiu de pregătire. Prezența la 
start a unor sportivi din Aus
tria și Polonia a însemnat pen
tru schiorii noștri fruntași un 
stimulent evident, care i-a făcut 
să arunce în confruntarea pen
tru întîietate toate cunoștințe
le și puterea lor de luptă. Pri
vite din acest punct de vedere, 
evoluțiile celor mai buni schiori 
români pot fi apreciate ca sa
tisfăcătoare, mai ales că ei au 
terminat învingători în ambele 
probe de concurs. Oaspeții, re- 
cunoscuți pentru renumele de 
care se bucură acest sport în ță
rile respective (Austria șî Polo
nia), au încercat să facă dovada 
frumoaselor lor tradiții, dar 
concurînd riscant, la cîștig, nu 
au reușit aproape nimic și s-au 
văzut ieșiți din cursă sau des
calificați pentru erori în traseu, 
în această situație, schiorii ro
mâni, după un stadiu destul de 
îndelungat de antrenamente, au 
confirmat speranțele puse în ei. 
La „Cupa Dinamo" s-a remar-

cat un grup de alpini, pe care 
îl putem numi de elită. Pregă
tiți cu atenție și în continuare, ei 
pot aspira și la alte succese decît 
cele realizate în competiția in
ternațională de săptămîna tre
cută. Aici îi avem în vedere pe 
Dan Cristea, care rămîne același 
schior dîrz, sigur pe el, comba
tiv și tehnic, ce poate aspira și 
în continuare la evoluții bune. 
Din vechea gardă de schiori se

Iexandru Manta a arătat în a- 
cest sezon un progres evident. El 
și-a îmbunătățit mult tehnica 
(apropiindu-se de execuțiile cele 
mai rafinate ale marilor schi
ori), a căpătat mai multă forță 
și încredere în propriile cali
tăți. Toate acestea, la care se 
adaugă o mare putere de con
centrare, precum și tinerețea sa, 
ne fac să apreciem că Manta 
la această oră — este cel mai

0 PROBLEMĂ VITALĂ, MEREU ACTUALĂ
I

AMPLE ACȚIUNI
DE SELECȚIE 

ÎN JUDEȚUL BIHOR
.„..oul executiv

Biiior, in colaborare 
râtul școlar județean, a întreprins 
în cursul anului trecut o serie 
de acțiuni care să asigure con
tinuitatea activității sportive șco
lare. In acest scop a fost orga
nizat un campionat, sistem divi
zionar, la atletism, baschet, hand
bal, fotbal și volei, pentru elevii 
claselor V—VIII și — separat — 
pentru elevii din clasele IX—XII. 
Campionatul a reunit numeroase 
echipe reprezentative. angrenînd 
în jur de 2 900 de elevi din șco
lile municipiului Oradea. Rula
rea acestui număr însemnat de 
competitori tineri a dat antrenori
lor din secțiile de performantă po
sibilitatea să depisteze elemente 
ta’entate, cu perspectivă.

O altă acțiune reușită a fost 
organizarea competiției de fotbal 
dotată cu „Cupa Bihorul", rezerva
tă elevilor claselor V—IX (peste 
1 900 de participanți). Din rindul 
acestei mase însemnate de elevi, 
circa 200 au fost îndrumați la 
centrul de copii al F.C. Bihor.

C.J.E.F.S. Bihor, cu sprijinul 
cadrelor de specialitate, a reușit 
■— de asemenea — să testeze un 
număr. însemnat de elevi, pe baza 
normativelor elaborate de M.E.l. 
Cei corespunzători au fost îndru
mați către școala sportivă din 
Oradea, o adevărată pepinieră a 
sportului de performanță biho
rean. în unitățile cu profil de 
performantă au mai fost testați 
peste 6 000 de tineri, sportivi care 
alcătuiesc grupele de copii și de 
juniori, specialiștii edlficîndu-se 
astfel asuora gradului lor de 
pregătire fizmă.

Ilie GHIȘA, coresp.

al C.J.E.F.S. 
cu Inspecto-

DE LA F. R. HANDBAL
. R. Handbal anunță că cel de 

a! 4-lea turneu a! campionatului 
feminin de handbal, Divizia A, 
programat în zilele de 21 și 22 ia
nuarie Ia Brașov a fost reprngra- 
mat in aceeași localitate în zilele 
de 22 si 23 ianuarie.

OLIMPIC, SPORTIVI
Convorbire cu președintele

Dan Cristea, mereu printre fruntașii schiului nostru alpin

Ca urmare a prețioaselor indicații date de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele 
Republicii — cu prilejul festivității dedicate succeselor dele

gației sportive române la Montreal - de a se lua măsuri de 
intinerire a unor loturi, pentru ca acestea să facă față cu succes 
marilor competiții viitoare, a crescut simțitor preocuparea federa
țiilor, a cluburilor și asociațiilor cu secții de performanță pentru 
asigurarea „schimbului de mîine".

Noua anchetă intreprinsă de ziarul nostru își propune să oglin
dească opiniile unor factori de răspundere din conducerile fede
rațiilor și unităților sportive de performanță, experiența bună, ca 
și lipsurile care mai există in unele secții, precum și măsurile 
care se întreprind pentru a se asigura, la toate nivelele, cadre 
tinere valoroase, necesare reprezentării cu cinste a culorilor patriei 
in marile competiții internaționale.

Astăzi răspund la acheta noastră Vasile Ionescu, președintele 
F. R. Scrimă și Lucian Grigorescu, secretar al F. R. Handbal.

IN FRUNTEA IERARHIEI

MAJORITATEA SCRIMERILOR

SUB 23
F.R. Scrima,
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Opinia

POATE RÂMÎNE AS1GURÎND
O REZERVĂ VALOROASĂ
secretarului f. R. Handbal, LUCIAN GRI60RESCU

— Tovarășe Grigorescu, hand
balul — ne-a dovedit-o recent 
— luptă cu succes în fruntea 
ierarhiei mondiale de mulți 
ani, semn că asigură și un 
flux continuu de elemente va
loroase Care este concepția fe
derației dv., în problema înti
neririi echipelor ?

de pildă, pe care-i pregătim pen.ru 
mondialele din aprilie, din Suedia, 
nu prea sint folosiți la cluburi, in 
timp ce la lot joacă in partide in
ternaționale 1 Cu excepția a trei 
jucători din Divizia B, ceilalți nu 

niște re
de club, 

au curaj,

joacă în campionat, sint 
zerve prin echipele lor 
Pentru că antrenorii nu 
nu știu să riște...

mențin, încă, la un bun nivel 
competitiv și Gheorghe Vulpe, 
Virgil Brenci, Constantin Văi- 
deanu.

Alături de acești „veterani" ai 
schiului nostru alpin și-au făcut 
ucenicia și o serie de tineri, 
ajunși la această oră la valoa
rea foștilor lor „profesori" și, nu 
de puține ori, superiori în con
fruntările directe. Această afir
mație este confirmată și de re
zultatele înregistrate în „Cupa 
Dinamo", ambele probe reve
nind uno- 
„noului val". Dintre 
desprins Alexandru 
tigător al slalomului 
Cavași (învingător

reprezentanți 
aeștia 

Manta 
uriaș), 
la special), 

Gheorghe Bucur (aflat la am
bele curse printre fruntași). A-

ai 
s-au 
(cîș- 
Ioan

formă schior alpin al țării, 
imediata apropiere se află 
loan Cavași. Temperamentul său 
vulcanic, forța fizică și tehnica 
îl fac un adversar redutabil. O 
mai mare stăpînire de sine în 
momentele dificile ale curselor 
îl va ajuta să înregistreze și 
alte succese. Alături de aceștia 
doi trebuie să 
Gheorghe Bucur 
mai bun, Csaba 
care se așteaptă 
plozia spre rezultate remarca
bile, Cornel Neguțescu care, 
dacă vrea să-și aproprie perfor
manța, trebuie să privească pre
gătirea cu mult mai mare aten
ție și seriozitate.

Convorbirea noastră cu președin
tele Federației române de scrimă, 
tovarășul Vasile Ionescu, pe tema 
actuală a întineririi loturilor repre
zentative, a promovării în echipele 
naționale a tinerelor talente, sar
cină de prim ordin în mișcarea 
noastră sportivă, a pornit de la o 
precizare a interlocutorului nostru :

sint criteriile acestei— Care 
acțiuni de promovare ?

amintim de 
— din ce ki ce 
Portik — de la 
de 2—3 ani ex

Paul IOVAN

—- Acțiunea de întinerire a lotu
rilor reprezentative de scrimă nu 
este datată 1977, ea avînd ca mo
ment de referință chiar campiona
tele mondiale din 1975, unde am 
obținut cel mai bun bilanț la o a- 
semenea competiție. Biroul federal 
n-a mers însă pină la capăt cu 
măsurile ce se impuneau — poate 
și pentru că succesele de moment 
au trecut pe un plan secund per
spectiva mai îndepărtată — așa 
incit Jocurile Olimpice de la Mont
real, cînd scrima românească nu 
s-a situat la nivelul așteptat, 
acutizat problema.

— întinerirea loturilor reprezen
tative nu este un scop in sine. Ne
cesitățile actuale ale scrimei mon
diale au pus la ordinea zilei, in 
mod obiectiv, exigențe sporite de 
pregătire, cu un mare accent pe 
latura fizică. Iată de ce nu putem 
aduce aceste exigențe la nivelul 
subiectiv al dorinței fiecărui scri- 
mer, chiar dacă pune in față bo
gata și vechea sa carte de vizită. 
Acum avem un lot olimpic in care 
două treimi le constituie tinerii 
trăgători sub 23 de ani. Scrimerii 
cu experiență, mai vîrstnici, păs
trați in lotul lărgit, republican, de

— Eu cred că întinerirea nu ai 
constitui o problemă, dacă lucru
rile ar merge cum trebuie, dacă 
fiecare unitate, fiecare tehnician și 
fiecare activist i-ar da atenția cu
venită și ar rezolva-o in consecin
ță. Federația noastră are un sistem 
competițional pe categorii de virstă, 
incepind de la 13 ani, prin care 
urmărește să asigure unităților 
specializate la nivelul juniorilor 
(îndeosebi școlilor sportive) o acti
vitate organizată pe trepte de 
virstă, corespunzătoare necesități
lor metodice ale instruirii la aceste 
virste. Dacă jucătorii ar fi selec
ționați cum trebuie, pregătiți cum 
trebuie și rulați in aceste compe
tiții, la sfîrșitul junioratului majo
ritatea ar trebui să promoveze ime
diat in echipele de seniori. Iată de 
ce afirm că întinerirea nu ar tre
bui să fie o „problemă specială".

— Ați spus „nu ar trebui", 
înseamnă că.u ?

— Din păcate, problema întine
ririi există. De ce ? Fiindcă selec
ția și pregătirea copiilor nu se face 
corect. Dacă in pregătirea pentru

mai 
pe ?

Deci federația îi . .
mult decît propriile echi-

prețuiește

echipă sînt defecțiuni

DIN ACT.VITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ
PESTE 30 000 DE PARTICIPANȚI
Zăpada căzută in noaptea de 

sîmbătă spre duminică a creat 
condiții optime practicării sportu
rilor de iarnă și în județul Dolj, 
încă din primele ore ale dimine
ții de duminică, mii și mii de co
pii și tineri au asaltat derdelușu- 
rile din cartierele Valea Roșie, 
Craiovița Nouă. Calea București 
și Calea Severinului, din alte zone 
ale Cratovei, dealurile Bucovățu- 
lui. Lunca Jiului și Parcul Po
porului, unde au participat la 
concursuri ad-hoc la săniuțe și pa
tinaj. Asemenea acțiuni, la care 
au participat mai mult de 30 000 
tineri, s-au desfășurat la Murgaș, 
Carpen, Băilești și Segarcea. la 
Filiași, Poiana Mare și Dăbuleni, 
în aproape toate așezările jude
țului.

CONCURS DE ȘAH LA SLĂNIC- 
PRAHOVA

La Slănic-Prahova s-a încheiat 
primul concurs de șah din acest 
an. care, timp de o săptămină a 
reunit la Casa de cultură din lo
calitate formații de elevi din Plo
iești, București, Iași, Brașov, Arad,

CALENDAR BOGAT 
PENTRU XV-le ROMÂNIEI 

DAR PENTRU EȘALONUL SECUND?
• VIITOARELE PARTIDE DIN T.E., Cil SPANIA ȘI ITALIA • VOR JUCA

RCOBYȘTII NEO ZEELANDEZI LA BUCUREȘTI ?

Incontestabil, odată cu lansarea 
campionatului european, calenda
rul echipei reprezentative de rugby 
s-a lărgit într-un mod îmbucură
tor. Dacă n-ar fi decît cele cinci 
partide oficiale din cadrul disputei 
anuale (printre ele și meciul cu 
una dintre cele mai puternice for
mații din lume, aceea a Franței) 
și tot ar fi un cîștig apreciabil. 
Ele sînt, în plus, întregite de o 
suită de meciuri amicale-pregăti- 
toare, ceea ce face ca XV-le „A“ 
al țării să joace destul de mult. 
(E drept, nu întotdeauna adversa
rii sînt. însă, pe măsură ...). Dacă 
asta este situația în privința echi
pei A, nu Ia fel de bine stau 
lucrurile dacă avem în vedere ce
lelalte eșaloane, ale rugbyului na
țional : formația B sau de tine
ret, cum i se mai spune, aceea de 
juniori sau școlari. Iată, de altfel, 
calendarul pe anul în curs, așa 
cum ne-a fost el înfățișat 
torii de răspundere din 
F.R.R.

Vom începe, firește, cu 
șe'ecționată, aceea de care 
gate, de obicei, cele mai

de fac- 
cadrul

prima 
sînt le- 
îndrăz

nețe năzuințe și care constituie cel 
mai concludent criteriu de compa
rație cu rugbyul de mare clasă. 
Vom aminti, mai intii, cele două 
partide oficiale din C.E., ediția 
1976/77, cu Spania, 24 aprilie, la 
Barcelona și cu Italia, 1 mai. la 
București. Spre a se verifica gra
dul de pregătire al „XV“-lui tri
color, se anunță și o partidă ami
cală, în aprilie, la București, cu o 
formație britanică, numită Bath, 
un puternic club dintr-o localitate 
de lingă Londra. Programul in 
continuare (sezonul competițional 
1977/78). va fi definitivat abia la 
Congresul F.I.R.A.. de la Casa
blanca, la finele lunii mai. Ii pu
tem. totuși, informa pe cititorii 
noștri că viitoarea întîlnire 
XV-le „Cocoșului galic” va 
probabil, loc la Biarritz, o 
bră stațiune balneară, din 
Franței, la 10 decembrie, 
zentativa țării mai urmează

cu
avea, 
cele- 

sudui 
Repre- 

să

joace (amical) și în U.R.S.S. cu 
diferite formații din țări socialiste, 
în cadrul unui turneu. Și, în final, 
o informație (încă neconfirmată 
la ora cînd scriem aceste rînduri), 
care, în caz afirmativ, sîntem si
guri, va produce o mare bucurie 
tuturor iubitorilor de sport din 
țară. Dar. despre ce este vorba ? 
în cadru] turneului lor european, 
din această toamnă, rughyștii neo
zeelandezi (..all blacks”) și-au ma
nifestat dorința de a susține două 
partide și in țara noastră. In ca
zul perfectării turneului, vom re
veni cu noi amănunte.

Formației „de perspectivă" nu-i 
este asigurat, în schimb, decît un 
singur turneu. în septembrie. în 
Bulgaria, la „Nisipurile de Aur”. 
Cu totul insuficient, dacă avem in 
vedere că tocmai in rindurile unei 
asemenea formații de tineret rug- 
byștii capătă experiența necesară 
pentru a face, cu succes, pasul 
spre echipa A.

Juniorii au citeva acțiuni mai 
Interesante, în primul rlnd cam
pionatul european '77 (in Olanda, 
la Hilversum, în aprilie), unde vor 
susține, în principiu, dacă ■ ■ • 
merge bine, trei partide : 
turi. semifinală și finală, 
au de apărat locul doi, 
anul trecut la Albi, după XV-le 
Franței. Aceste partide din „țara 
lalelelor" vor fi precedate de un 
..amical”, cu juniorii din Portuga
lia (București, martie) și urmate 
de meciurile din cadrul primei e- 
diții a „Cupei Prietenia" (proba
bil, la Constanța, în iulie), cu par
ticiparea echipelor de juniori ale 
U.R.S.S., Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Poloniei, R.D. Germane și, firește, 
României.

Prezentind acest interesant pro
gram, pledăm pentru întregirea lui 
(în viitor) la nivelul echipei de 
tineret (mai ales). Altfel nu vom 
putea progresa suficient și pre
tențiile noastre de a ne întrece cu 
cei mat buni nu vor avea cu ade
vărat acoperire.

totul va 
in sfer- 
Juniorii 
obținut

D. C.

— Totuși, sîntem
1977, la începutul unui nou ciclu 
olimpic...

— La 
organizarea pregătirii pe etape 
virstă, cum spuneam, in timp 
federația e obligată să-i includă 
lot și să-i pregătească pentru

in 
de 
ce 
în 

anumită competiție internaționali 
limita de 

face nimeni
care imnune riguros 
virstă. Federației nu-i 
rabat.

gospodăreș-— Deci federația
te cu grijă efectivele de tineri 
și, respectiv, calendarul, iar 
competițiile internaționale sint 
folosite in creșterea candidați- 
lor la titlurile supreme...

— Avem o evidență exactă, știm 
unde se află in orice moment cei 
născuți in 1956, de exemplu, dar 
ce nu scrie in listele noastre este 
nivelul de pregătire pe care l-a a- 
sigurat cutărui tinăr clubul lui in
tr-un anumit moment.

— Aveți antrenori profilați pe 
categorii de virstă ?

Constanța șl Timișoara. Pe pri
mul loc s-a .situat echipa Școlii 
sportive din Ploiești, formată din 
surorile Mariana și Cristina Pogo- 
revici, Mariana fiind și componen
tă a lotului național pentru „Cu
pa europeană" la junioare, ce va 
avea 10c în Iugoslavia între 22—31 
ianuarie.

FINAL INTR-UN CONCURS DE
. MASA ORGANIZAȚ IA .., j 

TRACTORUL PRAȘOV
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-a încheiat, la clubul Tractorul 
Brașov, o competiție de masă — 
dotată cu „Cupa Unirii" — începu
tă încă din luna decembrie. La 
întrecerile de șah, tenis de masă, 
volei și popice au participat circa 
4500 de tineri. Beneficiind de con
diții excelente de întrecere — au 
fost folosite toate bazele clubului 
— competiția s-a bucurat de un 
frumos succes.. Iată și cîștigătorii: 
tenis de masă — secția de montaj 
general; șah — secția sculărie: 
popice — secția aprovizionare: vo
lei — secția sculărie. (Carol GRU
IA, coresp.)

— Calendarul nu-mi permite să 
vă contrazic, să nu uităm insă că 
n-am așteptat inceputul noului an 
și al noului ciclu olimpic pentru a 
lansa măsurile preconizate de bi
roul federal in vederea lansării 
„noului val" : la Balcaniada de 
scrimă de la Atena, din noiembrie 
1976, lotul național al României a 
fost cel mai tinăr dintre competi
toare, fără ca reprezentarea noas
tră să se situeze la o cotă scăzută. 
Ba, mai mult, văzîrtd cum tineri 
scrimeri, de 15—16 
exemplu 
floretista Adriana Băcioi, floretlstul 
FI. Nicolae) luptă pe planșe cu 
dirzenie, dăruire și acuratețe teh- 
nico-tactică, fără a se intimida de 
adversari, aș spune că am atins o 
cotă încurajatoare. Iată de ce bi
roul federal a tras concluzia că 
trebuie să persevereze cu hotărîre 
pe acest drum, pentru a roda ti
nerele talente in confruntări inter
naționale, chiar dacă uneori succe
sul nu va fi de partea noastră. 
Perspectiva — care înseamnă, in 
primul rind, J. O. ’80, dar și cele
lalte mari competiții internaționale 
ale anilor ce vin — ne obligă.

pildă, Ecaterina Stahl, Suzana Ar- 
deleanu, Mihai Țiu și Nicolae 
Iorgu, ne vor ajuta — sperăm — 
să-i creștem pe performerii de mîi- 
ne, cu dragoste pentru disciplina 
noastră, cu altruism și răspundere 
pentru reprezentarea sportului ro
mânesc.

ani (ca de 
sabrerul FI. Păunescu,

18 (prin
naționale

— Acest proces complex 
presupune, desigur, și depășirea 
din mers a unor greutăți...

— In afara subiectivismului uno
ra dintre sportivi a inerției unor 
antrenori, mai avem și unele difi
cultăți obiective. De pildă, majori
tatea noilor chemați la loturile re
prezentative sint elevi și studenți, 
multi din provincie, așa incit, pe 
de o parte, pregătirea centralizată 
e dificil de organizat, iar pe de 
alta, la cluburi exigența e departe 
de necesități. Am reușit, totuși, ca 
in recent încheiata vacanță de iar
nă să avem la București in pregă
tire peste 80 de tineri și foarte 
tineri scrimeri, speranțele noastre 
în această disciplină olimpică. Iar 
pentru impulsionarea pregătirii la 
cluburi, membrii biroului federal 
vor controla mai des și cu mat 
multă severitate acest proces, știut 
fiind faptul că sportivii nominali
zați în loturile reprezentative tre
buie să se afle în prim-planul pre
gătirii, ca volum, intensitate și dis
ciplină a programului de viață. 
Iată de ce sperăm ca acumulările 
cantitative să se materializeze în 
saltul calitativ tocmai la momentul 
oportun. Care înseamnă Jocuri 
Olimpice și campionate mondiale I

viață copilul urmează școala gene
rală, apoi liceul, apoi — eventual 
— intră la facultate, în sport nu e 
totdeauna așa. Pregătirea nu de
curge astfel incit, la 18 ani, termi- 
ntnd junioratul, sportivul să fie 
apt pentru performanța reclamată 
de campionatul național. Din di
verse motive, mulți „absolvenți" ai 
junioratului nu sint buni pentru 
echipele de seniori, care au nevoie 
de ei. Și astfel întinerirea echipe
lor mari se blochează, din lipsa 
elementelor corespunzătoare.

— Ar trebui. Dar goana după 
rezultate a secțiilor face ca și la 
juniori să se lucreze cu mijloace 
și metode specifice seniorilor, ceea 
ce strică cel mai adesea De aceea 
am și renunțat la divizia de ju
niori, in care rezultatul de dumi
nică anula procesul firesc de creș
tere a acestora, in condițiile în 
care unitatea este aceeași, dar 
grupa de sportivi se schimbă a- 
nual...

— Ce întreprindeți in această 
etapă în privința întineririi 7

— Și atunci ?

— Echipa de seniori acceptă pe 
tinier fiindcă n-are încotro, dar il 
ține pe banca rezervelor. Ea are 
sarcini de performanță și nu-l fo
losește, fiindcă respectivul tinăr nu 
are valoare. Antrenorul se chinule 
cu „echipa de bază" etapă de eta
pă, să scoată un rezultat cit de cit 
și nu se ocupă de tinerii insufi
cient formați. De aceea tinărul 
crește in continuare greu, cu unele 
șanse să fie folosit tirziu, cam după 
2—3 ani de așteptare Ceea ce...

— Deci două lucruri rele : 
jucătorii foști excepționali dar 
care nu mai fac față pregătirii 
și competiției 
peste puterile 
fiindcă nu au 
măsură și tineri care intră tîrziu 
în prima garnitură, dacă intră... 
Acest fenomen se transmite de 
la secții la loturi ?

sînt menținuți 
lor în echipă, 

înlocuitori pe

MIERCUREA CIUC, 
telefon). Campionatele 
de patinaj viteză pentru juniorii 
de toate categoriile au conti
nuat, pe pista din localitate, cu 
probele din ziua a doua a po- 
liatlonului. Beneficiind de o 
gheață de o calitate mai bună 
decît în prima reuniune, vite- 
ziștii au obținut rezultate mai 
mult decît mulțumitoare. Fiind 
de forțe sensibil egale partici
panții la probele juniorilor I au 
oferit întreceri viu disputate. 
Iată rezultatele înregistrate, la 
ora cînd efectuăm convorbirea 
telefonică.

JUNIORI I, fete: 1 000 m — 
1. Agnes Rusz (S.C. M. Ciuc) 
1:50,8, 2, Eva Szigeti (S.C.M. 
Ciuc) 1:54,7, 3. Magda Szollossi 
(Tractorul Brașov) 2:01,6 ;
m — 
Magda 
Szigeti 6:43,0 ;
— 1. Laszlo Lazăr (Tractorul

3 000
1. Agnes Rusz 6:02,8 2. 
Szollossi 6:41,5, 3. Eva 

băieți: 1 500 m

Brașov) 2:37,3, 2. N. Jenei (A- 
gronomia Cluj-Napoca) 2:39,0, 3. 
Marius Dobrescu (I.E.F.S.) 2:39,5 ; 
JUNIORI II, fete: 1 000 m — 1. 
Emeșe Rusz (Șc. sportivă 
M. Ciuc) 1:54,7, 2 Ildiko Hege- 
duș (C.S.M. Cluj-Napoca) 1:54,8, 
3. Iudith Balint (Mureșul Tg. 
Mureș) 1:58,0; 3 000 m — 1.
Emeșe Rusz 6:19,3, 2. Ileana
Tompoș (Șoimii Tușnad) 6:25,6, 
3. Ildiko Hegeduș 6:30,6 ; băieți: 
1500 m — 1. D. Jenei (Agrono
mia Cluj-Napoca) 2:33,2, 2. Atila 
Varga (Tractorul Brașov) 2:34,0, 
3. Atila Bakoș (Mureșul Tg. Mu
reș) 2:38,4.

După terminarea întrecerilor 
rezervate juniorilor, intră în 
concurs participanții la compe
tiția dotată cu trofeul „Cupa 
F.R.P.", deschisă copiilor de 
toate categoriile

Valeriu PAȘCANU, coresp.

Paul SLAVESCU
— Exact. Dar mai există și pa

radoxuri. Cei din lotul de tineret

— Hotărirea conducerii CNEFS 
de a organiza pregătirea pe cicluri 
olimpice, de patru ani, dă antreno
rilor o perspectivă clară și impune 
ca atare o planificare riguroasă a 
selecției și pregătirii in perspecti
vă. In ce ne privește,'cerem antre
norilor să facă ce trebuie, nu ce 
cred ! Iată, am introdus și norme 
de control obligatorii la selecție șl 
pregătire, deși ele trebuiau să fie 
impuse de antrenorii înșiși. Dar ei 
nu o fac nici la echipele mari 
(Steaua, Dinamo), al căror nivel a 
scăzut mult, tocmai pentru că pot 
bate celelalte echipe din campio
nat... cu o singură mină. Să se 
știe : cine face o echipă — să zi
cem — la el in cartier, o face cum 
vrea el. Cine o face pe hanii sta
tului, trebuie să respecte interese
le generale, fiindcă in competițiile 
mondiale și olimpice handbalul 
românesc trebuie să se bată în 
prima linie, cu echipe mari, care 
au progresat enorm. Și în fruntea 
ierarhiei te poți menține numai 
dacă manifești, între altele, o pre
ocupare continuă pentru rezervele 
de tineri valoroși. Altfel...

Mircea COSTEA

CAMPIONATUL DE PATINAJ ARTISTIC [COPII]

ACCESUL 
LA PATINOARUL 
„23 AUGUST"

VITEZIȘTI ROMÂNI 
LA BUDAPESTA

In această săptămînă, 
patinoarul „23 August" va 
fi pus la dispoziția publi
cului astfel : joi și simbătă 
între orele 17 și 19, dumi
nică între orele 10 și 12, 
17 și 19.

Un grup de patinatori seniori 
compus din Liana Cardaș, Mag- 
dolna Buzaș, Andrei Erdely și 
Victor Sotirescu, a părăsit Ca
pitala cu destinația Budapesta. 
Cei patru viteziști vor lua parte 
la un concurs internațional pro
gramat în zilele de 19 și 20 
ianuarie. Sportivii noștri sînt 
conduși de antrenorul Mihai 
Timiș.

Campionatul republican de pa
tinaj artistic și concursul republi
can rezervat copiilor, disputate 
timp de trei zile la Miercurea Ciuc, 
au relevat că viitorul acestei dis
cipline poate fi privit cu mai mult 
optimism. Afirmația ne-o bazăm 
pe numărul de concurenți relativ 
mare și pe talentul micuților com
petitori, care și-au disputat cu 
multă grație, dar și cu dirzenie, 
meritul de a urca treptele podiu
mului de premiere.

La libere, ca și la 
scurt, copiii și juniorii 
note superioare celor de 
de școală. Cu toții și-au desfășu
rat programele cu mai puțin trac, 
cucerind aplauze din partea publi
cului pentru frumoasa lor compor
tare. O mențiune specială merită 
sportivii din Cluj-Napoca. Galați 
și Miercurea Ciuc. Așa. de pildă, 
la copii II băieți, Viorel, Chirilă. 
de la Șc. sp. Galați, a ocupat pri
mul loc la sărituri și la piruete, 
întrecîndu-1, fără drept de apel, 
pe colegul său din București. Cris
tian Doru. O foarte frumoasă im
presie au lăsat Karin Schmidt de 
la C.S.M. Cluj-Napoca (locul II 
în toate probele, ca si în clasa
mentul final la categoria copii TI 
fete — din 18 concurente). Maria 
Grusz și Csilla Sandor de la Șc. 
sp. M. Ciuc.

O frumoasă carieră sportivă în
trezărim tînărului Marius Negrea 
(Tractorul Bv.), primul clasat la 
categoria copii I. Marius, are 12 
ani, este bine proporționat și dis
pune de un repertoriu tehnic bo
gat, bine pus la punct. El patinea
ză în viteză, are sărituri înalte, 
majoritatea cu cîte două rotații, 
posedă un bun simț muzical, iar 
pașii de legătură sint o copie fi
delă a celor cu care profesorul său. 
R. Turusanco a încîntat spectatorii.

JOCURI INTERESANTE IN SERIA SECUNDA
A DIVIZIEI DE HOCHEI

programul 
au primit 
la figurile

I

tul de față o perioadă ceva mai 
dificilă. în ultimul an el a crescut 
10 cm in înălțime (1,64—1,74 m), 
Această transformare reclamă, de
sigur, o restructurare a proce
sului de pregătire și, deci, a 
întregii sale evoluții. Tiberiu Su- 
ciu a mers in nota-i caracteristică, 
adică bine, dar fără să prezinte 
nimic nou. Patru ore de antrena
ment săptămînal, atîtea cîte face 
in prezent, sint însă total insufi

ciente pentru un sportiv 
de performantă. Numai 
din talent nu se poate 

2sa. O bună evo- 
au mai avut Flo- 
Gafencu (I.E.F.S. 

și Dan Tăutu

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). — 
Pe patinoarul artificial din locali
tate au continuat jocurile etapei 
a Il-a din cadrul turului IV al 
grupei secunde a Diviziei naționale 
de hochei. Runda a fost marcată 
de partide foarte animate. Derbyul 
primelor două clasate s-a terminat 
nedecis.

Tirnava Otlorhci — Agronomia 
Cluj-Napoca 7—4 (4—0, 1—2, -2—2). 
Hocheiștii din Odorhei au reușit 
să se impună în prima Repriză.

Revenirea studenților a fost tardi
vă. Cel mai eficace jucător al în
vingătorilor a fost Peter (trei go
luri).

Avîntul Gheorghieni — Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc 10—1 (3—0, 
4—1, 3—0). Meci la discreția for
mației Avîntul, care a dominat în 
permanență. Suket (3 goluri), Ba- 
rabas și Laszlo (cu cîte 2) au fost 
cei mai buni de la Gheorghieni.

Sportul studențesc A.S.E. — U- 
nirea Sf. Gheorghe 4—1 (0—2, 2—0,

2—2). Derbyul a prilejuit o întîl
nire aprigă, interesantă, cu o e- 
voluție pasionantă a scorului, dar 
— din păcate — presărată cu foar
te multe durități. Unirea a egalat 
in extremis. Au marcat : Bîșu (2), 
M. Vlad și FI. Sgîncă pentru stu
denți. respectiv Tudor, Kemenessi, 
Tanko și Csedo.

In clasament : Unirea 24 p, 
A.S.E. 21 p, Tirnava 18 p, Avîntul 
14 p, Agronomia 13 p, Liceul nr. 1 
10 p. (Ion CORNEA — coresp.)

Marius Negrea (Tractorul Brașov), auten
tică speranță a patinajului românesc

cu decenii în urmă. Iată un talent, 
căruia va trebui 
tă atenția.

Unii dintre 
fete, au fost și 
drian Vasile (I.E.F.S. Buc.) a avut 
un program de libere bine pus la 
punct. Tot ce a încercat i-a mers. 
Bogdan Krutj (Tractorul Bv.), des
pre care avem, de asemenea, cu
vinte bune, traversează în momen-

să i se acorde toa-

juniori, băieți și 
ei la înălțime. A-

Buc.) . ____
(C.S.Ș. Buc.), ca și Vio
rica Nicu (C.S.Ș. Buc.), 
Mariana Chițu, Elena 
Ghiban și Manuela Bă- 
dițoiu (Tractorul Bv.). 
Cu toții însă continuă 
să prezinte deficiente la 
programul de școală, la 
care vor trebui să mun
cească mai mult. Spor
tivii din Galati, ce] pu
țin, la programul de 
școală, s-au prezentat ne- 
permis de slab, iar faptul 
a determinat ca in clasa
mentele generale acești 
patinatori să ocupe locuri 
modeste, in ciuda faptu
lui că la libere s-au 
clasat satisfăcător.

Arbitrajul a funcționat 
în general bine și men
ționăm faptul.
de data aceasta ca ar
bitri principali au fost 
numiți doi tineri : Liliana 
Georgescu (pentru ju
niori) și Dan Săveanu (la 

concursul copiilor), ambii secon
dați de arbitrii internaționali Irina 
Minculescu și Vera Kurceag. La 
încheierea competiției. Irina Min
culescu s-a arătat foarte mulțumi
tă de modul în care au reușit să 
arbitreze cei doi colegi mai ti
neri.

intruc t

Gheorghe ȘTEFANESCU

pen.ru
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DIVIZIONARELE A PREGĂTESC NOUL SEZON

POLITEHNICA IAȘI CU GÎNDUL
LA 0... REVANȘĂ IN PRIMĂVARĂ

Tn holul hotelului Central 
Piatra Neamț, poți întîlni 
treninguri" 
Politehnicii Iași, 
peste cinci

A

din 
„18 
ale 
da 

patru 
mingi medicinale, ascunse sub 
o scară. Și-ți dai seama lesne 
că a 15-a echipă din clasamen
tul Diviziei noastre A, pregătind 
returul, s-a stabilit aici, unde 
pantele munților Pietricica și 
Cozla, dîndu-și întîlnire, alcătu
iesc o vale călduță, protectoare, 
adăpost împotriva asprimilor 
iernii.

Față-n față, la un moment 
dat, cu antrenorul Ilie Oană. Din 
oarecarea experiență a reporte
rului și din marea experiență a 
reputatului antrenor, se naște 
un soi de jenă atunci cînd tre
buie să atacăm relatarea acti
vității de aici din Piatra Neamț. 
Ilie Oană caută făgașul propice: 
„Ar fi aproape inutil ca eu să 
spun și dumneata să scrii că se 
lucrează cu spor, mai bine și 
mai mult ca niciodată. Placa a- 
ceasta s-a pus adesea, dar cîș- 
tigurile teoretice nu s-au con
vertit niciodată, și fotbalul nos
tru a rămas mediocru. Ceea ce 
trebuie semnalat acum este mo
dificarea profilului pregătirilor 
in raport cu indicațiile federa
ției. Facem un lucru nou, cău- 
tînd mijloacele adecvate pentru 
dezvoltarea forței. Aici e- 
xistă intr-adevăr un avans de 
30—40 la sută față de solicită
rile cu care eram obișnuiți. Eu 
cred că această modernizare a 
capitolului pregătire fizică de
clanșată de F.R.F. va avea efec
te încurajatoare, pe plan națio
nal. Am un argument: și Poli
tehnica Iași, și Steaua, două e- 
chipe cu stiluri și posibilități di
ferite, cu individualități nease- 
mănătoare, au înregistrat deopo
trivă progrese calitative și sal
turi în clasament in partea a 
doua a turului, după ce federa
ția a pus piciorul în prag, im- 
punînd o intensificare a antre
namentelor. în rest, trăim și 
paradoxul respectării recoman- 
dației, aplaudate, de a introduce 
lucrul cu mingea. repede, după 
trei-patru ședințe, eveniment 
care altădată ar fi declanșat „la 
centru", dezaprobări și chiar 
sancțiuni".

Stăruie o nedumerire pe care 
am vrea să o risipească înșiși 
componenții echipei. Cum a fost 
posibilă o clasare atît de modes
tă din partea unei formații cu 
pretenții, nu o dată remarcată 
și care după 17 etape a primit 
tot atîtea goluri cît prima cla
sată, mareînd în același timp 
mai multe decît țojuțde 
pilda ț înmînarh, > pentruaceasta, 
fiecărui^ jucă.tor^cîte p» M^Sk^feî^Hăl^hinibă

Fiecare va executa zece cicluri, 
adică 40 de asemenea ateliere. 
Dr. Ion Apostol face sondaje de 
puls care, cu o medie de 160 
bătăi, trădează intensitatea ma
ximă a antrenamentului. Dealt
fel, între medicul Apostol și e- 
chipă s-a stabilit un „război" 
pașnic, declanșat de cîntarul pe 
care băieții au aterizat în prima 
zi de după vacanță și rezultatul 
a fost... înfricoșător pentru me
dic. Un singur jucător (Mure
șan) avea greutatea ideală ! 
Sfîrșitul „războiului" preconizat

bleumarin-alb 
Mai poți 

haltere și

Iar la întrebarea a doua, pro
nosticuri pe o gamă largă, nu 
mai sus de 
mai jos de 
deconspirat 
tat viitorul, 
la un antrenament de după-a- 
miază (dimineață se alergaseră 
6 000 m, după care se disputase 
o „miuță" cu temă).

Sala de sport a Școlii genera
le nr. 3. Sală îngrijită, spațioa
să, bine luminată. Comandă an
trenamentul „secundul" Leonid

locul șase, dar nici 
locul 13. Și, o dată 
trecutul și prospec- 
să însoțim echipa

aii-de medicul Apostol: regim 
mentar adecvat...

După o oră și un sfert, antre
namentul se încheie, cu răsufla
rea gîtuită de efort și tricourile 
leoarcă.

în drum spre hotel, L. Antohi, 
căruia îi citisem răspunsurile la 
ancheta noastră ad-hoc, spune : 
„Facem totul împovărați de tre
cut și în numele viitorului pre
conizat de băieți, acel loc 6—13 
la care visează ei conștient".

Ion CUPEN

Antrenamentele lotului reprezentativ

START ÎN ETAPA A DOUA

PE TEME ACTUALE

SELECȚIE TEMEINICA, 
ÎN ȘCOLI!

cu două întrebări : cauzele cla
sării slabe și locul preconizat în 
final ? îl vrem înapoi anonim și 
cît mai concis. Iată, global, re
zultatele ’acestui sondaj. La în
trebarea întîi : de 11 ori — pre
gătire precompetițională necores
punzătoare ; de patru ori — ar
bitraje defavorizante; tot de 
patrii ori — atmosferă nepriel
nică în sînul echipei ; cîte o 
dată slăbiciuni în linia de atac, 
insuficientă pregătire fizică, su
perficialitate în pregătire a ju
cătorilor, nerespectarea sarcini
lor de joc, greșeli individuale.

Iată, aȘadar, unde s-a ajUns 
după mai bine de 10 ani de exis
tentă a centrelor de juniori și copii 

scare ființează pe lingă un însem
nat număr de cluburi specializate 
sau din cele cu secții de fotbal..

Ș-a ajuns- la această neplăcută 
situație nu pentru că nivelul pro
fesional al tehnicienilor ar lăsa de 
dorit, ci din cauza greșitelor căi de 
selecție.

în timpul consfătuirii de la Sna
gov, antrenori cu experiență aur' 
sugerat ce anume trebuie între
prins pentru remedierea situației. 
A intrunit unanimitate părerea că 
ȘCOALA ESTE PRINCIPALUL 
FURNIZOR DE FOARTE TINERE 
CADRE PENTRU CENTRELE DE 
JUNIORI ȘI COPII, PENTRU 
CLUBURILE ȘI ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE CU SECȚII DE FOT
BAL. Stă în posibilitatea unităților 
respective de a organiza, periodic 
— firește, în colaborare cu cate
drele de educație fizică de pe în
treg teritoriul — campionate șco
lare la toate etapele, de la meciuri 
inter-clase și pînă la finala pe 
țară. într-un cadru organizatoric 
plăcut, stimulați de prezența pe 
margine a profesorilor și antreno
rilor, fotbaliștii școlari ar da friu 
liber entuziasmului și talentului 
lor. Acțiunea, de masă, și-ar atin
ge scopul propus : din zecile de 
mii de elevi, angrenați în între
ceri de la fragedă virstă, numeroa
se reale talente ar lua drumul cen
trelor de juniori și copii, reprezen
tate, la ora adevăratei selecții, de 
antrenorii interesați. (Asemenea 
meciuri inter-școlare au mai fost, 
este drept, inițiate în trecut, însă, 
Organizate ad-hoc și lipsite de asis
tenta tehnică necesară, 
soldat cu efectul dorit).

înviorarea 
cu balonul rotund din 
rețea școlară a învățămîntului ele
mentar și mediu ar avea influențe 
pozitive asupra mișcării fotbalisti
ce în general. Ce n-ar cuprinde, 
cu prilejul selecțiilor, centrele ma
rilor cluburi, cele ale divizionare
lor A și B, ar rămîne pentru cele
lalte unități din eșaloanele inferi
oare, care astfel, la rîndul lor, ar 
putea crește și ele jucători trecuți 
deja prlntr-un prim și serios fil
tru. Desigur, la aceste nivele, la 
echipele județene și de Divizia C, 
în primul rînd la formațiile lor de 
juniori și copii, se pune acut pro
blema conducerii tehnice, a tehni
cianului care să se îngrijească atit 
de selecție, cit și de pregătirea co
respunzătoare a celor aleși. Cum 
a reieșit dintr-un articol anterior, 
publicat la rubrica noastră, în mo
mentul de față fotbalul nostru duce 
lipsa unor asemenea cadre. F.R.F. 
va trebui să urgenteze rezolvarea 
spinoasei probleme (ca 
a miniterenurilor, în 
cimpurilor de joc, prin 
cale, cum s-a spus și 
tuirea de la Snagov), 
viitorii tehnicieni printre jucătorii 
retrași de curînd din activitatea de 
performantă.

Gheorghe NICOLAESCU

O Consfătuire a tyaor tehnicieni 
ai fotbalului nostru, cum a fost 
cea desfășurată recent la Snagov, 
rămîne instructivă din toate. punc
tele de vedere. Afli multe lucruri 
interesante de la catedră, unde 
predau tehnicieni de frunte ai 
fotbalului românesc, dar și din 
sală, din mijlocul antrenorilor cu 
ani de practică îndelungată și re- 
prezentînd aproape toate zonele 
fotbalistice ale țării. Cînd a venit, 
de pildă, vorba de numărul jucă
torilor (circa 100 000) legitimați la 
F.R. Fotbal, foarte mulți dintre ei, 
cunoscind bine realitatea de pe te
ren, comentau în felul acesta : 
„Situația nu este alarmantă atît 
sub raport de cantitate, cit prin 
acela al calității, prin sărăcia ele
mentelor talentate, de perspectivă, 
la nivelul juniorilor și copiilor”... 
„Fenomenul, apreciau alții, se în
registrează de o bună bucată de 
vreme, lipsind selecționatele de ju
niori — U.E.F.A. și de perspectivă 
— de elemente dotate, necesare 
obținerii performanței la respecti
vul nivel, punind, de asemenea, 
reale probleme divizionarelor B, 
obligate, prin regulament, să inclu
dă în „ll”-le lor fie și numai un 
singur jucător junior”.

TIMIȘOARA
în cursul zilei de astăzi, lotul 

A de fotbal începe a doua etapă 
a pregătirilor, deplasîndu-se la 
Timișoara.

Mîîne, la orele 15,30, „tricolo
rii" vor întîlni echipa diviziona
ră B C.F.R. din localitate, pe 
terenul acesteia. După acest joc, 
fotbaliștii selecționabili vor 
rămîne la Timișoara, continuîn- 
dy-și pregătirile cu intensitate.

Duminică, Ia orele 11, ei vor 
susține un al doilea joc de pre
gătire la Oradea, în compania 
divizionarei A F.C. Bihor. Apoi, 
antrenamentele vor continua la 
Timișoara, în sală și în aer liber.

La 26 ianuarie, lotul național 
A va susține un al treilea joc. 
Ia Reșița, avînd ca partener di-

vizionara A F.C.M. Reșița. Re
venirea în Capitală este prevă
zută pentru 27 ianuarie.

în cursul zilei de 29 ianuarie, 
selecționabilii vor susține, la 
București, un al patrulea joc, în 
compania unei divizionare B ne
fixată încă.

Antrenamentele din „etapa ti
mișoreană" vor fi conduse de 
Ștefan Covaci și Constantin Cer- 
năianu. Așa cum fusese prevă
zut, Octavian Popescu a activat 
în cadrul lotului la Poiana Bra
șov, pentru a pune de acord mij
loacele de lucru din cadrul e- 
chipei de tineret, al cărei antre
nor permanent este, cu cele ale 
lotului A, în vederea unei ne
cesare armonizări.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI• ••
pre, dar absolut necesare : 
cluderea din viața sportivă

și cartea 
în prima 
Lotul fe- 
pregătiri-

1#
■ r-V";X î IMM

Jucătorii Politehnicii Iași la unul din antrenamentele de pregătire 
fizică generală.

Antohi. Răspund la apel: Naște, 
Costaș, Bucu, Sofian, Mureșan, 
Ciocirlan, Micloș, Anton, Cioba- 
banu, Toacă, Ursu, Romilă, Si- 
mionaș, D. Ionescu, Costea și 
juniorul Florean, promovat în 
lot. Absenți : Banu și Simionov, 
plecați să-și satisfacă stagiul 
militar, Trandafilon și Șerbăni- 
că, învoiți o zi pentru a-și sus
ține examenul la facultate. Dă- 
nilă este la lotul național, iar 
Cernescu la cel de juniori. Pen
tru început, încălzirea firească, 
cu zvîcnirl în alergare și gim
nastică alertă. Apoi cei 16 se 
grupează pe patru ateliere. Pri
mul grup execută alergări pe 
lățimea sălii, al doilea — rosto
goliri cu mingea medicinală, al 
treilea — sărituri peste două 
bănci paralele, al patrulea — 
„echerul" la spaliere. Repetări 
îrL.rito rapid, timp de 20 de 
secunde, întrerupte de reveniri 
de cîte 40 de secunde. Apoi a-

C.F.R. CLUJ-NAPOCA SPE- 
. Firește nu de a mai can

dida la revenirea pe prima sce
nă a fotbalului, ci de a rămîne 
în divizia secundă, de a-șî refa
ce moralul zdruncinat 
de vizită, neonorată 
parte a campionatului, 
roviar a luat drumul 
lor după o ședință de analiză, 
soldată cu o serie de măsuri as-

DIALOG CU COTEC (,,POLI“ TIMIȘOARA)

„VREAU SA DEVIN GOLGETERUL

ex- 
a 

celor doi portari, Moldovan și 
Budușan — pentru grave aba
teri de la viața sportivă și con
duita cetățenească ; scoaterea din 
lot, pe termen nelimitat a jucă
torilor Gostilean și Coca ; sanc
țiuni administrative împotriva 
altor fotbaliști; aducerea la 
„cîrma echipei" a altui antrenor 
— Laurențiu Munteanu ; împros
pătarea lotului cu juniori 
propria pepinieră etc.

în prezent, C.F.R. CIuj-Napo- 
ca se antrenează în localitate cu 
asiduitate, într-un cu totul alt 
climat de muncă, urmînd ca, în
tre 1—14 februarie, lotul fero-

din

„CAVALERII FLUIERULUI" 
ARGEȘENI AU ÎNCEPUT... COM
PETIȚIA. Desigur este vorba de 
declanșarea pregătirilor pentru 
ca, în sezonul care vine cei 147 
de arbitri argeșeni să fie în mă
sură de a conduce competent 
jocurile la care vor fi delegați, 
în lumina noilor orientări și in
dicații emise de Colegiul central, 
începutul a fost făcut cu analiza 
muncii desfășurată de colegiul 
județean (președinte Florian A- 
nuțescu). Pregătirile se desfă
șoară de trei ori pe săptămînă 
— în săli și aer liber (Ilie FE- 
ȚEANU — coiresp.).

MĂSURI DISCIPLINARE LA 
C.F.R. PAȘCANI. în urma anali-

nu s-au
activității sportului 

întreaga

RETURULUI...”
Cu vreo doi ani în urmă, un 

jucător făcea senzație, înscriind 
6 goluri într-o singură partidă din 
divizia secundă. Cotec, mijloca
șul ofensiv al formației C.F.R. 
Timișoara, urca apoi rapid la 
„Poli" și cei mai mulți și-au zis, 
atunci, că această echipă și-a gă
sit „omul de gol". Cu 13 goluri 
în primul sezon la''„Poli“, Cotec 
anunța o carieră frumoasă. în 
ultima stagiune însă, blonciul 3e 
24 de ani a ajuns rezervă spre 
final, născînd 
întrebare.

— Care e 
că ai ieșit 
bază ?

— Cauza sînt eu! Sau, mai 
bine zis, ratările mele, care i-au 
exasperat pe antrenorii mei. In 
turul campionatului acesta n-am 
marcat decît patru goluri, ceea 
ce-i foarte puțin. Am fost și ac
cidentat, am avut și neșansă, da
că amintesc numai cele patru 
bare din deplasare, am fost, cred 
eu, jucat și greșit...

— E vorba de postura de 
vîrf avansat care, spun cei 
mai mulți, nu te prea prin
de ? !

— Exact! Eu sînt un mijlocaș 
ofensiv, care șutez bine cînd vin 
lansat. Or, pe postul acesta am 
fost folosit prea puțin, dîndu- 
mi-se sarcina de vîrf avansat, în 
care eu nu prea sînt în 
mele.

— Ai și 
acomodării

— Nu mă 
mici. E vorba 
N-am zis că 
am încercat, dar randamentul e 
cu mult sub ceea ce reușesc ca 
mijlocaș ofensiv. Pentru că, a- 
colo, în față, nu am detența și

firești semne de

cauza principală 
din formația de

lovitura de cap ale lui Dudu 
Georgescu.

— „Poli" nu prea are un vîrf...
— Așa este, nu are! Nu-i, în

să, singura echipă. Cred că este 
o criză generală în privința „vîr- 
f urilor".

— Și, atunci, cum crezi că 
poate rezolva „Poli" proble
ma golului ?

— Pînă găsim un Vîrf adevă
rat, echipa noastră trebuie să 
rezolve problema golului prin... 
mijlocași și prin dăruirea supe
rioară a tuturor celor 11. „Ca
ruselul" mijlocașilor poate des
face apărările adverse și crea 
culoare de șut pentru cei din li
nia a doua și pentru pătrun
derea tehnicienilor.

— Cum îl vezi pe... Cotec 
în primăvara aceasta ?...

— Am plecat la Păltiniș, cu 
lotul lui „Poli", hotărît să-mi 
„încarc bateriile" pentru ambele 
sezoane ale lui ’77. Vreau, în 
sfirșît, să zic și eu, și alții, că 
nu mai ratez atîta. Și, dacă voi 
înscrie cel puțin atîtea goluri ca 
în Divizia B, poate își vor în
drepta ochii și spre mine antre
norii 
N-am 
nata 
cînd... 
de meci.
terul returului campionatului I

îl întrebasem pe antrenorul C. 
Rădulescu ce crede despre viito
rul lui Cotec. „Cred că l-am fo
losit greșit ca vîrf, a răspuns C. 
Rădulescu. Șutează foarte bine 
din linia a doua. Vă dați seama 
ce concurență va fi pentru pos
turile de mijlocași ? !... Dembrov- 
schi, Lața, Cotec, Roșea, fiecare 
cu argumentele lui... Vor juca 
cei mai buni 1

Mirceo M. IONESCU

Iată-î pe jucătorii divizionarei B F.C. Șoimii Sibiu în timpul unui 
antrenament efectuat în aceste zile. Ei au pornit într-o alergare sus

ținută pe aleile parcului „Sub arini" din Sibiu.

viar să parcurgă o altă etapă de 
pregătire, în stațiunea Geoagiu- 
Băi. Pentru perioada de omoge
nizare și verificare a echipei au 
fost perfectate zece partide cu 
divizionare B și C.

ȘI LA CHIMICA TÎRNĂVENI, 
PROMOVĂRI DE JUNIORI. De 
mai bine de o săptămînă, divi
zionara B Chimica, sub conduce
rea antrenorului Ștefan Roman, 
efectuează zilnic cîte două șe
dințe de antrenament. La ora 
actuală, fotbaliștii din Tîrnăveni 
parcurg perioada acumulărilor 
fizice în stațiunea Sovata. în lot 
au fost promovați următorii ju
niori : Vitan, Artimic și Stoica, 
din propriul centru. Paralel cu 
seniorii, și-a reluat pregătirile și 
formația de juniori, care țintește 
cîștigarea seriei a VIII-a a cam
pionatului republican. (I. DU- 
CAN — coresp.).

Foto: V. CÎRDEI — Sibiu

zei evoluției echipei ceferiste 
din Pașcani, în prima parte a 
campionatului, conducerea aso
ciației spoi-tive a decis : numirea 
ca președinte al secției de fotbal 
a Iui Emil Stumbea (fostul fun
daș al echipei) și scoaterea; din 
lot a portarului Ciorcilă (pentru 
repetate abateri de la etica spor
tivă). Formația feroviară își des
fășoară pregătirile în localitate, 
urmînd ca de mîîne să se depla
seze la Vatra Dornei pentru un 
stagiu pregătitor de două săptă
mîni. Pentru luna februarie sînt 
prevăzute mai multe jocuri ami
cale cu echipe moldovene din 
toate cele trei eșaloane. Noutăți 
în lot: Angheluș (reîntors la e- 
chipă după satisfacerea stagiului 
militar), Ciorcilă II (promovat 
din campionatul județean), Iri- 
mia, Apopei și Vicol — juniori. 
(C. ENEA — coresp.).

și pe aceea 
general a 

resurse lo- 
la Consfă- 
căutînd pe
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loturilor reprezentative, 
jucat decît în selecțio- 

Diviziei B, asta atunci 
marcam aproape meci 

Vreau să fiu golge-

Nu este necesar să așteptați vara pentru petrecerea concediului 
dv. ! OFICIILE DE TURISM și ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă pun la dispoziție 
și in această perioadă un nou program de acțiuni turistice in cele 
mai pitorești zone din țară.

EXCURSII. Valea Prahovei, Valea Oltului, Maramureș, Seme- 
nic, Nordul Moldovei sint numai cîteva din locurile de atracție 
turistică unde se organizează excursii cu autocarul sau trenul, pe

EXCURSII, ODIHNĂ,
CURĂ BALNEARĂ

turistică unde se organizează excursii cu autocarul sau 
durate diferite.

ODIHNA. O.J.T.-urile și I.T.H.R. București dispun 
pentru odihnă în stațiunile montane și de sporturi 
Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Bușteni, cu cazare în 
vile.

CURĂ BALNEARĂ cu cazarea în hotelurile cu bază de trata
ment „Sovata" și „Aluniș" din Sovata, „Roman", „Hercules" și 
„Cerna“ din Herculane, „Tușnad" și „Ciucaș" din Tușnad și 
„Parc" din Buziaș, la tarife reduse cu 40—50%.
. Pentru această perioadă unitățile amintite dispun de locuri 
pentru cură balneară la tarife reduse și în stațiunile Felix, Her- 
culane, Căciulata, Covasna, Vatra Dornei, Slănic Moldova și 
Singeorz.

Posesorii biletelor beneficiază de o reducere de 50% la tariful 
de transport pe C.F.R.

apele

(Urmare din pag. 1)

de

discuțiile cu instructorul

pe Valea Prahovei, în sta-întreprins

și credem că va stimula ,și 
mult activitatea turistică".

a>te 
de 

ins-

re
cii

în- 
din

ce
pe

Becca, Doru 
Frîncu, Mihai Tă- 
Stan, Dan Mitoș), 
(monitor prof. Eu- 
precum și calitatea

Bușteni, încheierea vacan- 
redus simțitor numărul 

totuși.

ACȚIUNI TURISTICE IN ZONELE MONTANE

Categoria
Tiante 10% « ,

Categoria 2 (11 rezultate) : 110 
variante 10% a 1.253 lei ;

Categoria 3 (10 rezultate) : 190,85 
variante a 1.086 lei.

LA ACELEAȘI COTE...

cut... Mulți dintre interlocutorii 
noștri din zilele următoare a- 
veau să ne mărturisească însă 
că le-ar fi plăcut să viziteze îm
prejurimile, dar nimeni nu a or
ganizat excursii sau drumeții. De 
pildă, doi tineri bucureștem, 
muncitori la I.O.R., Marian Moi
se și Marin Cîrjan, pe care i-am 
întîlnit lîngă mesele de ping- 
pong de la club, a doua zi după- 
amiază, cînd atît pîrtia de schi 
și săniuțe cît și patinoarul na
tural se înmuiaseră din cauza 
ploii, ne spuneau : „am mers îm
preună, după informațiile primi
te de la diverse persoane, pină 
la cabana Susai și de acolo la 
Clăbucet-plecare, dar am fi vrui 
să mergem și pe alte trasee, dacă 
s-ar fi organizat astfel de acțiuni 
sau dacă am fi găsit hărți cu 
toate traseele" (am căutat și noi 
aceste prețioase îndrumare pen
tru turiști, și am găsit la agenția 
din apropierea gării ; dar nu ar 
fi fost rău dacă la oficiul cen
tral din oraș s-ar da și astfel de 
indicații utile). „Singurele acți
uni de drumeție — ne preciza 
șeful cabanei Clăbucet-sosire, 
Mihai Oprea — sînt în această 
perioadă cele organizate din ini
țiativa turiștilor. Factorii răspun
zători ar trebui să acorde mai 
multă atenție acestor activități, 
să le popularizeze prin ghizii lor. 
Ia cantine, cabane, vile, la colțu
rile de afișaj. De asemenea, gă
sesc că este nevoie de mai multă 
propagandă în întreprinderi și 
instituții pentru ca grupurile 
care vin la odihnă să cunoască

rigorile muntelui în sezonul de 
iarnă. Am avut multe prilejuri 
să constat că vizitatorii nu știu 
cum să se imbrace pentru munte 
și mai ales cum să se comporte 
în drumeții. Toate aceste cunoș
tințe strict necesare, precum și 
asigurarea unei activități de a- 
grement cit mai variate (seri de 
cabană, concursuri sportive, dru
meții etc.) ar constitui un imbold 
pentru turiști, care ar poposi mai

sportiv D. Neckel a reieșit fao- 
tul că, mai înainte, pentru tie 
care serie de turiști veniți (timp 
de 12 zile) la odihnă se organi
zau — în afara unor seri și me
dalioane literare, a unor expu
neri, seri de poezie, vizionări de 
spectacole, seri de cabană etc — 
numeroase acțiuni cu caracter 
sportiv, între care concursuri de 
șah și tenis de masă cu partici
parea oaspeților stațiunii și a

amatorii de mișcare, în pensiuni 
sau la locurile de cazare. Aceș
tia desfășoară o amplă activitate 
propagandistică și în rîndul oa
menilor muncii din întreprinde
rile din Azuga pentru a parti
cipa și aceștia, îndeosebi ia ex
cursiile în afara județului. Iubi
torii sporturilor pe zăpadă au la 
dispoziție materiale și echipa
ment oferite prin Centrul de 
chiriat din Bușteni, clubul

7 _
des in stațiunile montane". Des
pre lipsa unei educații turistice 
și unele accidente ne-a vorbit șt 
asistenta medicală Andreea Ma
rinescu. Și șefa noului hotel tu
ristic de pe Cioplea, Carmen 
Smărăndoiu, aprecia că agre
mentul nu se află la înălțime, că 
drumețiile sînt lăsate pe seama 
turiștilor înșiși, argumenlînd că 
„plăcerea de a vizita, de a dru
meți este mai degrabă indivi
duală".

Din

localnicilor, prezentăiea unor fil
me turistice, ca mijloc propa
gandistic, drumeții pe șase tra
see (după ce mai întîi amatorii 
de mișcare în aer liber partici
pau la o expunere privind isto
ricul și monumentele Predealu
lui, traseele pe care urmează să 
se facă drumețiile, echipamentul 
adecvat acestor acțiuni...) etc. 
Ne-a asigurat că după 20 ianua
rie, cînd numărul turiștilor va 
fi mai mare, asemenea activități 
vor deveni frecvente.

Zamora (aparținînd Casei 
cultură) a fost dotat cu unele 
materiale pentru desfășurarea 
activității recreative, iar la com
plexul Caraiman (responsabil 
Elena Onciulescu) care oferă con
diții bune de cazare și masă, se 
vede și grija pentru asigurarea 
condițiilor de recreare...

...Sinaia a avut în această pe
rioadă oaspeți mai numeroși, în
tre care grupuri de turiști din 
Olanda, Belgia, R.F. Germania. 
Pîrtiile mai bune decît ia 
părți, existența unei școli 
schi (la care activează ca

tructori Liliana 
Pandrea, Dan 
năsescu, Radu 
școala de înot 
gen Hcmpel), 
superioară a materialelor și e- 
chipamentului oferit de Centrul 
de închiriat al I.A.P.I.T. deter
mină această afluență și apre
cierile vizitatorilor. Agentul de 
turism al firmei olandeze Inter
iand, Margaret Vervoort, din 
Schiedam, ne spunea că grupul 
pe care l-a însoțit s-a simțit 
foarte bine pe tot parcursul 
lor două săptămîni oetrccute 
Valea Prahovei.

„Diversificarea activităților 
creative, îndeosebi a celor 
caracter sportiv prin organiza
rea în curind a unei noi școli 
de.schi pentru turiștii români, la 
Poiana Stînii (unde va fi mon
tat un babyschilift), amenajarea 
unor patinoare, programarea în 
continuare a unor competiții re
publicane sau locale la care să 
poată asista oaspeții noștri — ne 
informa tov. Dragoș Ion Dogaru, 
director adjunct al O.J.T. Pra
hova — se află în atenția noas
tră 
mai

...La 
ței a 
oaspeților stațiunii. Și, 
preocuparea pentru organizarea 
unor vizite (la Grădina Zoologi
că, la Muzeul Cezar Petrescu sau 
la telecabina Bușteni-Babele, 
care urmează să fie dată în fun-’- 
țiune), excursii în afara locali
tății și chiar a județului (cu au

tocarul și, apoi, pe jos), drume
ții în împrejurimi (la Poiana Iz
voarelor, la Gura Diham, la Ur- 
lătoare, la Babele etc.) nu a scă
zut. Organizarea acestor acțiuni 
se face, după cum ne relata di
rectorul Agenției de turism, Ni- 
colae Spirescu, prin afișarea lor 
în cantine, prin discuțiile pe care 
agenții turistici, ghizii le au cu

Din raidul pe care l-am
țiunile de iarnă, rezultă că activitatea turistică, sportivă, recreativă 
se află în atenția factorilor cărora le revin atribuții în asigurarea 
condițiilor și a cadrului pentru petrecerea de către oaspeții stațiuni
lor a unor vacanțe cit mai frumoase și mai utile sănătății. Firește, 

după cum am putut constata, se manifestă și unele discontinuități, 
lesne de eliminat de către cei vizați, în crearea unei ambianțe cit 
mai atrăgătoare pentru toți cei ce îndrăgesc și caută muntele în sezo
nul rece. Iar activitățile sportive formează criteriul esențial al op
țiunii tor pentru petrecerea timpului liber in zonele montane...



PESTE 5000 DE SPORTIVI DIN TO DE ȚĂRI 
»**»_» AȘTEPTAT! LA „UNIVERSIADA'!!'' 
IUI Corespondentă din Sofia

TURNEE DE ȘAH

Nu încape îndoială că una 
dintre cele mai mari competiții 
sportive ale anului 1977 va fi 
„Universiada", întrecere rezerva
tă performerilor sportivi din 
rîndurile tineretului studios din 
lumea întreagă. Ediția din acest 
an a „Universiadei" va avea loc 
intre 17 și 28 august la So
fia unde se fac, după cum este 
lesne de înțeles, încă de pe a- 
cum, intense pregătiri în vede
rea asigurării celor mai bune 
condiții de întrecere reprezen
tanților sportivi ai studențimii.

In acest sens, recent, un re
prezentant al Comitetului de or
ganizare a declarat că este aș
teptată participarea a peste 5000 
de sportivi, oficiali și antrenori 
din 70 de țări ale lumii. Gaz
dele au luat din timp măsuri 
pentru ca aceștia să fie bine 
primiți în capitala Bulgariei. De 
pTdă, sportivii vor fi găzduiți 
în cetatea universitară „Hristo 
Botev" din vecinătatea Sofiei, 
în timp ce oficialii și ziariștii 
vor locui la hotelul „Seredika", 
aflat în imediata apropiere a 
Universității și în plin centrul 
orașului. Tot aici, la hotelul 
„Seredika" va funcționa și cen
trul de presă.

Acestor amănunte de ordin 
organizatoric li s-au adăugat u- 
nele cu caracter strict sportiv, 
așteptate, firește, cu mult inte
res. Astfel, s-a anunțat că pro
bele de atletism se vor desfă
șura pe stadionul „Vasil Levski" 
perfect amenajat, dotat cu in
stalații ultramoderne și cu piste 
de tartan. Stadionul va putea 
primi în tribunele sale 75 000 de 
spectatori și organizatorii se 
așteaptă ca toate locurile să fie 
ocupate în timpul întrecerilor 
de atletism ale „Universiadei". 
Meciurile de baschet ca și în

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ PRELIMINARIILE C.M. 1978
• Situația calificărilor în aiara continentului european

Celebrul slalomist suedez Ingemar 
actualmente locul 2 in clasamentul 

diale"

DFRNADETTE ZURBRIGGEN 
A CISTIGAT COBORÎREA 

DE LA SCHRUNS
Proba de coborîre din cadrul 

concursului internațional de la 
Schruns (Austria), disputată pe 
o pîrtie în lungime de 2 215 m 
a revenit sportivei elvețiene 
Bernadette Zurbriggen, crono
metrată cu timpul de 1:23,49. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Evi Mittermaier (R.F.G.) — 
1:23,85, Marie Therese Nadig 
(Elveția) — 1:23,95, Brigitte
Habersatter (Austria) — 1:24,24.

Favorita principală, austriaca 
Annemarie Proell-Moser, actuala 
lideră a Cupei mondiale^ a fost 
nevoită să abondoneze în urma 
unei căzături în momentul cind, 
potrivit 
printre 
triacă a 
copterul 
fractură.

cronometrelor, se afla 
fruntașe. Schioara aus- 
fost transportată cu eli- 
la spital, bănuindu-se o

ÎN „CUPA EUROPEI"

Proba masculină de coborîre, 
disputată în stațiunea elvețiană

MOSCOVA (Agerpres). — In 
cursul acestui an, sportivii sovie
tici vor participa la 18 campio
nate mondiale și la 14 campionate 
.europene cuprinzînd toate disci
plinele olimpice de vară și de 
iarnă, cu excepția bobului. După 
Olimpiada de la Innsbruck a fost 
procurat material și pentru aceas
tă disciplină sportivă dar deocam
dată boberii sovietici fac primele 
lor coborîri, și, probabil, vor de
buta mai tîrziu în arena interna
țională.

trecerile în celelalte jocuri spor
tive vor avea Ioc în sala „Uni
versiada", ale cărei tribune au .o 
capacitate de 3 500 de locuri, și 
în sala „Festival", unde la în
treceri vor putea asista 2 500 de 
spectatori. Cîteva amănunte des
pre celelalte discipline sportive. 
Turneul de tenis va avea loc 
pe "terenurile clubului „Akade- 
mik“, în timp ce sala de sport 
a acestui club va adăposti tur
neul de scrimă. Concursul de 
înot este programat în bazi
nele clubului „Levski", iar pro
bele de gimnastică în sala 
„Sofia".

Interesant ni se pare faptul 
că doar cu puțin timp înainte 
de începerea „Universiadei", de
legați ai țărilor participante vor 
fi invitați în capitala Bulgariei, 
,1a o reuniune în cadrul căreia 
se vor pune la punct ultimele 
detalii tehnice și se vor găsi — 
dacă va fi nevoie — cele mai 
adecvate soluții în vederea asi
gurării unei perfecte desfășu
rări a acestei mari și tinerești 
competiții.

O vie activitate desfășoară 
Comitetul de organizare și în 
ceea ce privește definitivarea 
listelor de participanți, deoarece 
la Sofia au început să sosească 
cererile de înscriere trimise de 
organizațiile studențești din di
ferite țări ale lumii. Vom sem
nala astfel faptul că printre 
primele înscrieri s-au numărat 
foarte multe organizații studen
țești din statele africane (Sene
gal, Ghana, Tunis), precum și o 
numeroasă delegație a studenți
lor sportivi din Japonia. Dintre 
țările europene, o reprezentativă 
numeroasă va avea Cehoslova
cia — 140 de sportivi, care însă 
nu au fost încă nominalizați. In

Villars, a fost 
dominată de schi
orii elvețieni, cla
sați pe primele 
trei locuri. A pîș- 
tigat Werner 
Ambuhl — 1:46,33, 
urmat de Roland 
Lutz — 1:46,35 și 
Urs Raeber — 
1:46,53. în clasa
mentul general 
individual al 
„Cupei Europei", 
continuă să con
ducă Peter Miil- 
ler (Elveția)," cu 
50 de puncte, ur
mat de Bartl 
Gensbichler (A- 
ustria) — 45
puncte.

1NTRECERILE 
FONDIȘTILOR

Stenmark — 
„Clipei mon-

Proba de com
binată nordică 
din cadrul con
cursului interna
țional de schi de 
la Reit im Winkl 
(R. F. Germania) 

a fost cîștigată de sportivul norve
gian Tom Sandberg, cu un total de 
425,70 puncte. L-au urmat elve
țianul Karl Lustenberger — 
420,16 puncte, vest-germanul

ATLETISMUL MONDIAL
LA PRIMUL „INDOOR"

POST-OLIMPIC

specta-
încă în 
cind la

După multe luni de absență de 
pe afișul internațional, atletismul 
reintră in actualitate, o dată cu de
butul sezonului indoor post-olim- 
pic. Liniștea de după Montreal, 
tulburată doar de declarațiile din 
octombrie ale lui Guy Drut, care 
i-au adus descalificarea (dar nu și 
retragerea titlului olimpic) și de 
dispariția tragică, la sfirșitul anu
lui, a marelui atlet care a fost 
Ivo van Damme, va lăsa loc unor 
performante, fără îndoială 
culoase.

Debutul a și fost făcut, 
prima săptămînă a anului.
Minsk sovieticul Aleksandr Grigo
riev a sărit 2,26 m Ia înălțime, dobo- 
rind unul din cele mai vechi re
corduri ale continentului, care a- 
parținea din 1963 lui Valeri Bru
mei (2,25 m). O nouă stea pe fir
mamentul acestei probe despre ca
re s-a scris atît de mult în vara 
trecută, un arbitru al duelului Sto
nes — Wszola. ca nul de afiș al se
zonului trecut ? Vom vedea...

Indiscutabil, sezonul de sală 1977 
prezintă a priori numeroase punc
te de atracție. Primul, în ordine 
cronologică. îl reprezintă circuitul 
american, la care iau .parte, ca de 
obicei, o serie de atleți de marcă 
de pe toate continentele. Sovieticii 
au și trimis in turneul de peste 
Ocean o garnitură de prima mină 
în frunte cu mereu tinerii Viktor 
Saneev (accidentat, însă, la concursul 
de debut de la College ParkJ'și Valeri 

schimb, reprezentativa studen
țească a Poloniei este cunoscută 
în linii mari, printre reprezen
tanții acestei țări numărîndu-se 
sportivi celebri, campioni mon
diali și olimpici cum ar fi Jacek 
Wszola (săritură în înălțime), 
Malinowski (3000 m obst.), Biel- 
czyk (suliță), Dabrowski, Kozi- 
jowski și Godel (scrimă). De a- 
semenea, în echipa poloneză de 
volei vor evolua majoritatea 
componenților selecționatei țării, 
campioană olimpică.

TOMA HRISTOV

în indoor-ul de la Los Angeles

DWIGHT STONES DIN NOU ÎNVINS!
In ziua a doua a concursului 

internațional „Indoor" de la 
Los Angeles, atletul finlandez 
Antti Kalliomaki a cîștigat pro
ba de săritură cu prăjina, cu 
performanța de 5,33 m, fiind 
urmat cu același rezultat de a- 
mericanul Mike Tully. în proba 
de săritură în înălțime, ameri
canul Rory Kotinek a reușit să-1 
întreacă pe recordmanul mon
dial Dwight Stones (S.U.A.), 
ambii atleți realizînd 2,18 m. 
Cu rezultate bune s-a încheiat 
proba de o milă, în care victoria 
a revenit lui Paul Cummings 
(S.U.A.) — 3:59,2, urmat de 
Wilson Waigwa (Kenya) — 
3:59,7.

Alte rezultate : 50 yarzi plat 
— Steve Riddick (S.U.A.) —
5,3 ; 60 yarzi garduri — Dedy 
Cooper — 7,2 ; 500 yarzi —
Edwin Moses — 56,2 ; 1000 m

Urban Hettich — 414,50 puncte 
și americanul Jim Galanes — 
408,86 puncte. în proba de sări
turi de la trambulină, pe pri
mul loc s-a situat Karl Lusten
berger, cu 223,5 puncte (sărituri 
de 83 m și 80,5 m). în cursa 
feminină de 5 km, prima a tre
cut linia de sosire schioara sue
deză Gudrun Froejdh —• 18:09,39; 
secundată de vest-germana Ca- 
rola Goeritz — 18:14,27.

MARILE COMPETIJII DE 
BOB 'ALE ANULUI

După disputarea „Cupei Nați
unilor" la bob—4 și 2 persoane, 
programul marilor competiții 
mai cuprinde campionatele mon
diale și europene. Iată progra
mul acestor întreceri :

C. M. de 
ianuarie, la

bob—2: Ia 29—30 
St. Moritz (Elveția).
bob—4 : la 5—6

St. Moritz.
fe-C. M. de 

bruarie, la
C. E. de

bruarie, la
bob—2 :
Sinaia.

la 19—20 fe-

fe-la 26—27C. E. de

figurează și

bob—4 :
bruarie, la Sinaia.

în program mai 
cea de a 3-a ediție a „Săptămînii 
de bob—2“, care va avea loc la 
Oberhof (R. D. Germană), la 
12—13 martie.

Viktor Saneev, cel 
mai valoros săritor 
din istoria probei 
de triplusalt, s-a 
accidentat la pri
mul concurs al cir
cuitului american. 

. Sperăm, alături de 
toți iubitorii atle
tismului, in rapi- 

da-i reintrare...

așteptate sînt să- 
polonezi Slusar-

Borzov. Prezente 
ritorii cu prăjina 
ski și Kozakiewicz, ca să nu mai 
vorbim de Jacek Wszola... Nu vor 
lipsi probabil de la acest turneu 
neozeelandezii, în frunte cu John 
Walker și s-ar putea să asistăm 
la reînnodarea firului disputelor 
Walker-Bayi, rupt tocmai la J. O. 
Este de prevăzut reapariția în ma
rile competiții a atleților africani, 
în frunte cu Mike Boit, un alt 
mare absent la Montreal, singurul 
alergător de 800 m care a amenin
țat recordul lui Juantorena. Fără 
îndoială, continentul negru ne va 
uimi și acum cu performeri noi, 
necunoscut! în sezonul precedent, 
probînd încă o dată inepuizabile- 
le-i resurse de talente.

Vom nota cu siguranță nume de 
atleți noi și din alte părți, în pri
mul rind din S.U.A., unde tradi-

MIHAI ȘUBA Șl MIHAI GHINDA, 
LIDERI’ LA BANKI

SOFIA, 18 (Agerpres). — Cu o 
rundă înainte de terminarea tur
neului de la Banki (în apropiere 
de Sofia), liderii clasamentului 
sînt maeștrii români Mihai Șubă 
și Mihai Ghindă fiecare avind 
cite 8 puncte din 12 posibile. Pe 
locurile următoare : Kolarov
(Bulgaria) — 7,5 puncte, Geren- 
ski (Bulgaria) — 7 puncte, Er- 
menkov (Bulgaria) — 6,5 puncte 
(1), Szekely (Ungaria)—6,5 puncte. 
In penultima rundă Ghindă a 
ciștigat la Sjuer (Turcia), iar Er- 
menkov l-a învins pe Gerenski. 
S-au încheiat remiză partidele : 
Kolarov — Șubă, Szekely — Pip- 
kov si Babev — Radev.

FLORIN GHEORGHIU A DEBUTAT 
LA ORENSE...

MADRID, 18 (Agerpres). — A 
început cea de-a șasea ediție a 
turneului internațional masculin 
de șah de la Orense (Spania). 
In runda inaugurală, marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu l-a învins în 45 de mutări 
pe maestrul spaniol Joaquin 
Bello. O singură partidă a mai 
fost decisă, Tiscall (S.U.A.) cîști- 
gînd la Castro (Columbia).

...IAR MARGARETA MURESAN 
LA BELGRAD

BELGRAD, 18 (Agerpres). — 
în prima rundă a turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Belgrad, maestra româncă Mar
gareta Mureșan a remizat cu 
Petrovici (Iugoslavia).

femei — Francie Larrieu — 
2:42,0.

¥
In cadrul concursului interna

țional de atletism care se des
fășoară la Sydney (Australia), 
cunoscuta sprinteră poloneză 
Irena Szewinska a cîștigat pro
ba de 400 m cu timpul de 53,4. 
Pe locul secund s-a clasat aus
traliana Verna Burnard — 54,2. 
Proba masculină de 1000 m a 
revenit recordjnanului neozeelan
dez John Walker, cronometrat 
cu 2:21,7, iar Denise Robertson 
(Australia) a terminat învingă
toare în proba feminină de 
100 m plat, cu timpul de 11,5.

li'ATE

Iarna cu viscolele ei, cu ge
rul și zăpada, limitează activi
tatea fotbalului din Europa. Fi
rește, este vorba de fotbalul in
ternațional care trebuie să aș
tepte venirea primăverii pentru 
a ieși din nou în arenă. în ce- 
lalte continente, însă, cele cu 
climă caldă, jocurile au loc fără 
încetare, preliminariile viitorului 
campionat mondial fiind în pli
nă desfășurare. Profitînd de 
pauza de pe vechiul continent, 
să aruncăm o privire în celelal
te „lumi" ale fotbalului.

PRIMELE MECIURI, PESTE 
TREI SĂPTĂMÎNI

Desigur, cu foarte mult inte
res sînt așteptate jocurile ce 
se vor disputa în America de 
Sud. Echipele au fost împărțite 
în trei grupe a căror compo
nență este următoarea: Brazi
lia, Paraguay, Columbia (grupa 
I) ; Uruguay, Bolivia, Venezuela 
(grupa a Il-a) ; Chile, Peru, E- 
cuador (grupa a IlI-a). Primul 
meci va avea loc la 9 februarie 
la Caracas (Venezuela — Para
guay), dar cele mai așteptate 
sînt partidele în care vor evo
lua reprezentativele Braziliei și 
Uruguayului, foste campioane 
ale lumii. Cîștigătoarele celor 
trei grupe participă Ia un tur
neu final al zonei. Formațiile

ționalul și universalul „schimb de 
generații" de după Jocurile Olim
pice este mai evident, cariera unui 
atlet american întinzîndu-se rare
ori peste două Olimpiade. Vor fi 
și excepții, desigur, și între ele 
iubitorii atletismului vor remarca 
reintrarea lui Steve Williams, cel 
mai bun sprinter al ultimilor ani, 
eliminat la selecția pentru J. O. 
din cauza unui accident.

Și în Europa vor avea loc nu
meroase concursuri internaționale, 
întilniri bilaterale etc., dar vîrful 
va fi atins abia la jumătatea lui 
martie (12—13). cu campionatele 
continentului programate la San 
Sebastian. între avanpremierele 
..europenelor1* se numără și „Cupa 
de cristal" a noastră (26—27 febru
arie) de-acum o dată importantă 
in calendarul indoor-ului european. 
Tot în luna martie vom consemna

BILANȚUL POLO-ULUI MONDIAL
Locul IV la J.O. de la

Montreal — cea mai bună

performanță a reprezentativei 

române © Dintre echipele

de pe continent, formația ță 

rii noastre a susținut cele

mai multe partide

1976 — un sezon bogat, cu
prinzînd numeroase competiții 
și în final turneul olimpic de la 
Montreal ; 37 reprezentative
naționale susținînd, de-a lungul 
întregului an, 234 partide in- 
terțări în cadrul a 19 turnee de 
mai mică sau de mai mare am
ploare — iată numai cîteva ele
mente care vin să sprijine ideea 
că polo-ul cunoaște o largă dez

ln imagine, un moment al frumoasei partide dintre reprezentativele 
României și Ungariei desfășurată în 1976, la Cluj-Napoca.

voltare, el fiind practicat, Ia a- 
ceastă oră, pe cele, 5 continente.

Ca la fiecare început de an 
am alcătuit tradiționalul clasa
ment al celor mai bune echipe 
din lume, ierarhie stabilită prin 
procentajele realizate de fiecare 
din cele 37 de formații în me
ciurile interțări susținute în 
anul 1976. Ne face o deosebită 
plăcere să subliniem că, excep- 

clasate pe primele două locuri 
în acest turneu se califică pen
tru competiția din Argentina, 
iar cea de a “treia joacă tur-re- 
tur cu cîștigătoarea grupei a 
IX-a europene (alcătuită din 
U.R.S.S., Ungaria și Grecia), 
pentru un alt loc în turneul fi
nal din 1978,

OLIMPIADA ȘI-A ARĂTAT 
ROADELE

Turneul final olimpic, disputat 
în mijlocul unui interes general, 
a depășit cele mai optimiste aș
teptări ale organizatorilor. Dar, 
această întrecere a avut și o ur
mare fericită pentru reprezenta
tiva țării gazdă. Aceasta s-a ca
lificat, alături de echipa Mexi
cului, pentru faza finală a zonei 
America de Nord și Marea Ca
raibilor, alături de Guatemala și 
El Salvador (clasate în această 
ordine pe primele două locuri 
în grupa secundă), Surinam și 
Haiti, calificate și ele în urma 
jocurilor disputate în grupa a 
IlI-a.

DOAR. DOUĂ PARTIDE 
DISPUTATE IN ASIA

Cele 15 reprezentative înscrise 
au fost împărțite în patru grupe 
ținîndu-se seama, într-o măsură, 
de criteriul geografic. S-au jucat

o premieră în atletism, chiar dacă 
nu este vorba de întreceri în sală. 
La 19 martie, la Dusseldorf se va 
desfășura prima ediție a campio
natelor mondiale de cros (o a doua 
premieră atletică va avea Ioc la 
începutul lui septembrie, tot la 
Diisseldorf : Cupa Mondială ; iată 
că, încet, încet atletismul reintră 
in rîndul sporturilor... obișnuite. 
Vom avea în curînd campionate 
mondiale la atletism 2).

Nu putem încheia acest sumar 
tur de orizont fără a sublinia eșe
cul unei încercări — menținută 
2—3 ani, în ciuda deficitului —de 
implantare a profesionismului in 
atletism. Impresarul Tom O’Hara 
anunță falimentul, lumea s-a plic
tisit de curse regizate și măsură
tori îndoielnice.

Vladimir MORARU

ÎN ANUL 1976
1. UNGARIA (1) 29 26 2 1 180—103 54 93%
2. OLANDA (3) 24 15 5 4 119— 89 35 72%
3. ITALIA (2) 19 11 4 4 109— 66 26 68%
4. U.R.S.S. (8) 21 13 2 6 124— 85 28 66%
5. ROMÂNIA (4) 31 17 6 8 177—139 40 64%
6. IUGOSLAVIA (5) 24 12 6 6 154—112 30 62%
7. R. F. GERMANIA (6) 26 11 4 11 112— 93 26 50%
8. SPANIA (—) 15 7 1 7 64— 70 15 50%
9. CUBA (7) 34 12 5 17 201—204 29 42%

10. MEXIC (10) 18 4 5 9 70— 82 13 36%
în paranteză — locul ocupat la J.O. de la Montreal.

tind turneul olimpic de la Mont
real. „Cupa României" (aflată 
la prima ediție) s-a dovedit cel 
mai puternic turneu internațio
nal organizat în 1976, în bazi
nul din Cluj-Napoca fiind pre

zente 5 finaliste olimpice prin
tre care și noua campioană.

în linii mari, clasamentul nos
tru corespunde cu ierarhia sta
bilită la Montreal, singurele 
modificări vizînd schimbul de 
locuri între echipele Olandei și 
Italiei, poziția mai bună a selec
ționatei Uniunii Sovietice (doar 
locul VIII la J.O.) și prezența 
pe locul VIII a naționalei spani- 

Prezentă la Weltmeisterschaft (1974), reprezentativa Zairului se află și 
acum printre favoritele zonei Africii. Iată, în imagine, o secvență din 
meciul Brazilia — Zair (3—0). în dispută pentru balon, Kazadi (Zair) și 

Luis Pereira (Brazilia).
pînă acum doar două meciuri, 
în cadrul grupei a III-a: Ara
bia Saudită — Siria 2—0 și 1—2. 
Mai participă reprezentativa 
Iranului. Confruntările din pri
ma grupă (Singapore, Hong 
Kong, Indonezia, Malaezia, Tai- 
landa) vor avea loc în prima 
jumătate a lunii martie la Sin
gapore. Din grupa a II-a fac 
parte Israel, Japonia, R.P.D. Co- 
i'eeană și Coreea de sud, iar din 
a IV-a, Bahrein, Kuweit și U- 
niunea Emiratelor Arabe. Cîști
gătoarele celor patru grupe se 
califică pentru turneul final al 
zonei, iar cîștigătoarea acestuia 
va întîlni pe prima clasată dfn 
zona Oceania (alcătuită doar 
din Australia și Noua Zeelandă) 
pentru un loc la turneul final 
din Argentina.

26 DE ECHIPE DIN AFRICA 
LA START

După Europa, continentul a- 
frican a prezentat cel mai mare

TELEX • TELEX
BOX © Americanii de cu’oare Howa-'d 

Davis (cat. semiușoarâ) și Leonard 
Spinks (cat. semigrea), campioni olim
pici la Montreal, au debutat ca profe
sioniști în gala desfășurată la Las Ve- 
gaș. Davis l-a întrecut la puncte pe por- 
toricanul Jose Restor, iar Spinks a cîșt-i- 
gat prin k.o. tehnic în repriza a 5-a, în 
fața lui Bob Smith (ambele meciuri au 
fost programate pentru 6 reprize). • 
Portaricanu'l Samuel Serrano și-a păstrat 
titlul de campion mondial profesionist la 
categoria superpană, învinaînd . prin k.o. 
tehnic în rundul 11 pe Alberto Herrera 
(Ecuador), în meciul disputat la Guaya
quil. • Boxerul francez Gratien Tonna. 
fostul șalanger la titlul mondial! profe
sionist al categoriei mijlocii, și-a făcut 
reintrarea la Marsilia, întîlnindu-l pe 
americanul Bob Payton. Tonna a obținui 
victoria prin abandon, în repriza a 7-a.

CICLISM © Cursa cu antrenament me
canic pentru ,,Cupa mondială". d:sputată 
la Dortmund, a fost cîștigată de Wilfried 
Pefrgen (R.F.G.), care în cea de-a treia 
manșă a acoperit 20 km în 20,35. ® 
După 6 etape, în Turul Venezuelei con
tinuă să fie lider rutierul columbian Jose 
Jimenez, urmat la 50 sec de coechipierul 
său Plinio Casas. Primul clasat dintre 
cicliștii europeni este italianul Alfonso 
Dalpiano, care ocupă locul 6. Polonezul 
Zawada se află pe locul 10, iar sovieticul 
Sarafulin ocupă locul 12.

HANDBAL © Competiția feminină, des
fășurată la Oslo, s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei Iugoslaviei care a totali
zat 5 p (golaveraj : 55—46), urmată de 
selecționatele R.D. Germane 5 p (43—36), 
U.R.S.S. 2 p și’ Norvegiei 0 p. în ultima 
zi a turneului, selecționatele R.D. Ger
mane și Iugoslaviei au terminat la ega
litate ; 15—15 (7—10), iar echipa U.R.S.S. 

ole, care nu a obținut calificarea 
pentru Montreal.

în fruntea clasamentului — 
actuala campioană olimpică, e- 
chipa Ungariei, care în tot sezo
nul nu a pierdut decît jocul de 
debut al anului 1976 (6—7 cu 
U.R.S.S., la Minsk) și a realizat 
două rezultate egale (7—7 cu 
Cuba, la Havana și 5—5 cu Iu
goslavia, la Montreal). Pe locul 
secund se află formația Olandei, 
revelația acestui sezon, aflată 
în mare progres. Aceasta nu a 
pierdut decît 4 meciuri în tot 
anul: trei în fața Ungariei și 
unul — în mod surprinzător — 
în fața Spaniei, cu 0—3.

Reprezentativa României, du
pă un start mai greoi a revenit 
pe parcurs în plutonul fruntaș, 
obținînd la Montreal un valoros 
loc IV, cel mai bun din istoria 
participărilor sale la Olimpiadă. 
„7“-le țării noastre este prece
dat în clasament de selecționa
tele Italiei și U.R.S.S. (actuala 
campioană a lumii) și aceasta 
pentru că poloiștii români au 
susținut cu aproape 50 la sută 
mai multe meciuri decît sporti
vii italieni sau sovietici (și ca 
atare mai multe întîlniri cu for
mațiile de primă valoare), fapt 
care a influențat procentajul 
realizat. De altfel, cu excepția 
Cubei formația României a 
susținut cele mai multe partide 
în acest sezon (31) și dintre a- 
cestea, doar 9 pe teren propriu!

Mai slabe ca în anii prece
dent sînt pozițiile ocupate de 
selecționatele Iugoslaviei și Cu
bei,. formații care oricînd pot 
aspira la un loc pe podium.

Adrian VASILIU

număr de înscrieri. Cu toate că 
valoarea fotbalului din această 
parte a globului nu este echiva
lentă cu aceea din vechiul cor 
tinent sau din America de S\< 
partidele au stîrnit un interes 
deosebit, stadioanele au fost lua
te cu asalt și s-au dovedit ne
încăpătoare, cu toate că în A- 
frica există acum construcții 
care pot primi chiar și 80 000 
de spectatori. Pentru turneul fi
nal se califică o singură echipă 
și cele mai multe sufragii le în
trunesc reprezentativele Maro
cului și Zairului, prezente la 
ultimele două C.M. Cele mai pe
riculoase out-sidere par a fi re
prezentativele Zambiei și R. P. 
Congo.

★
• în meci de verificare se

lecționata Cehoslovaciei a întîl- 
nit la Papendrecht (Olanda) e- 
chipa locală pe care a învins-o 
cu 5—0 (1—0), prin golurile în
scrise de Masny (2), Vizec, Mo
der și Svehlik.

a învins cu V—9 (10—6) formația Nor- 
vegiei.

TENiS © Tînărul tenisman american 
Vic Amaya a ciștigat turneul de la Ade
laida, dispunind în finală de compatrio
tul său Brian Teacher cu 6—1, 6—4, 6—2. 
La dublu : Stockton, Letcher — Boll,
Warwick 6—3, 4—6, 6—4 • Turned de
la La Paz (Bolivia) a fost ciștigat de 
Guillermo Vilas învingător Cu 6—8. 6—4,
6— 1 asupra lui Adriano Panetta. • Re
zultate din campionatul european pe te
ren acoperit : R.F.G. — Iugoslavia 2—1 
(Pinner — Pilici 5—7, 7—6. 6—3 ; Mei- 
ler — Franulovici 6—7, 6—2: 1—5 ; Pin
ner, Pohmann — Pilici, Fraqulovici 3—6, 
4—6) ; Spania — Anglia 0—3 (Munta- 
nola — J. Lloyd 6—3, 5—7, 4—*6 ; More
no — Cox 2—ă, 2—6 ; Soler, Jimenez — 
J. și D. Lloyd 7—6, 6—7, 3—6) ; Mona
co — Italia 0—3 • în meci amical, 
după prima zi, la Ciudad de Mexico : 
Mexic — S U A. 1—1 (Ramirez — Dibbs
7— 5, 6—2 ; lara — Solomon 3—6. 2—6).

T|R CU ARCUL ® Peste 120 de spor
tivi reprezentînd 22 de țări și-au confir
mat participarea la campionatele mon
diale de tir cu arcul ce vor avea loc 
între 9 și 12 februarie în orașul austra
lian Canberra. Printre țările participante 
figurează Argentina U.R.S.S., S.U.A.,
Olanda Italia, R.F. Germania și Iugos
lavia.

VOLEI • La Skoplie s-a disputat ulti
mul meci (retur) dintre echipa locală 
Vardar și formația belgiană Rembert 
Turnhout, contind pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la mascu
lin. Formația iugoslavă a terminat în
vingătoare cu 3—1 (7, 11, —11, 10) șî
s-a calificat în turneul final al competi
ției, alături de echipele Dinamo Bucu- 
'cști, Ț.S.K.A. Moscova și. Ț.S.KA Sofia. *


