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IERI, FOTBAL LA TIMIȘOARA CU 15000 DE SPECTATORI

1 (ITIII REPREZENTATIV A SUSȚINUT PRIMUL JOC 
DE VERIFICARE DIN ACEST SEZON

Selecționabilii au întrecut echipa locală C. F. R. cu 3-1 (0-1)

COMPLEXUL „SPORT Șl SANATATE"
FORMĂ ACCESIBILĂ A EDUCAȚIEI FIZICE.

w__________________________________ ___________________________________________DAR CUM ESTE FOLOSITA? RAID-ANCHETĂ ÎN MUNICIPIUL CRAÎOVA

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon). 
Prezența fotbaliștilor „tricolori" 
în orașul de pe Bega, de un pi
toresc aparte sub mantia albă a 
zăpezii, a retrezit, în plină iarnă, 
apetitul localnicilor pentru spor
tul cu balonul rotund. La ora 
meciului, aproximativ 15 000 de 
spectatori umpleau tribunele ne
încăpătoare ale stadionului 
C.F.R., dar antrenorul echipei 
naționale, Ștefan Covaci, avea 
să le rezerve acestora o surpri
ză, trimițînd în teren — pentru 
jocul de verificare cu feroviarii 
timișoreni — un „immnww»» 
mult diferit față de 
cu o zi înainte.

,unsprezece' 
cel anunțat

Raidul nostru prin cîteva asociații spor
tive sindicale, din întreprinderi și insti
tuții ale municipiului Craiova, pe tema 

complexului „Sport și sănătate", a început, de 
fapt, la CJ.E.F.S. Dolj, unde am soli
citat tovarășului președinte, profesor Ion
Rinderiu, cîteva opinii și informații în
acest sens. „Mișcarea este necesară orga
nismului, ca aerul și ca apa — ne spune — 
iar complexul polisportiv „Sport și sănătate" este 
nu numai o pledoarie pentru mișcare, ci se 
constituie ca cea mai largă și mai accesibilă 
formă a educației fizice, un bun prilej de angre
nare a maselor largi la practicarea sportului in 
mod organizat. Importanța acestei acțiuni cu 
caracter republican este subliniată cu claritate 
în PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI

• într-un singur an — circa 40 000 dc deținători ai diplomei • Gimnastica !a
locul de muncâ, pe primul loc printre probele ia alegere • Dezinformări și-

continuitatea înțeleasă in mod „original"

Initiative și
în Asociația sportivă „Confec

ția", din prestigioasa întreprindere 
craioveană de confecții, numai în 
anul care a trecut, peste 1200 de 
tinere și tineri au devenit posesori 
ai diplomei care atestă trecerea 
integrală a normelor complexului 
„Sport și sănătate”. Printre pro
bele la alegere primul loc îl ocupă 
gimnastica la locul de muncă, ur
mată de handbal, volei și drume
ție. „Gimnastica la locul de muncă, 
practicată la noi de cîțiva ani — 
ne spune tovarășa Dina Tudor, 
președinta comitetului sindicatului 
— a dezvoltat la tinerele munci
toare dragostea pentru mișcare ; 
de aceea, trecerea celorlalte norme 
ale complexului n-a constituit o 
problemă prea dificilă”.

Ne interesăm de felul cum s-a 
procedat cu probele de alergări și 
aflăm că fetele de la „Confecția" 
participă la numeroase crosuri, or
ganizate de consiliul asociației, sau 
în municipiu. Alergările în crosu
rile „de casă” se efectuează, de 
obicei, în jurul întreprinderii. Cu 
aceste prilejuri au fost trecute și 
normele de bază la „Sport și să-

roadele

cauza terenului înghețat și pe 
unele porțiuni alunecos —•, cu o 
stare de timiditate care s-a ac
centuat în momentul primirii 
golului, în min. 16, cînd, la o 
centrare de pe aripa stingă, Sa
meș l-a lăsat complet liber în 
careu pe adversarul său direct, 
STOIȘIN, și acesta a reluat nes
tingherit în plasă. Abia în par
tea a doua a primei reprize se
lecționabilii au amenințat întru- 
cîtva poarta 
ciu.

La reluare, 
lui a ieșit 6 
blicul a salutat apariția în teren 
a ’ următorului „unsprezece" : 
Cristian — Cheran, Grigore, Săt- 
măreanu II, Vigu — Dumitru, 
Mulțescu, Bdldni, — Troi, Radu 
II, Zamfir. (Radu II a fost men
ținut în formație întrucît Dudu 
Georgescu se află în continuare 
în tratament medical,'iar Iordă- 
nescu acuză dureri de sciatică). 
A fost o altă echipă și la pro
priu și la figurat, care a refăcut 
repede „diferența de categorie", 
prestînd un joc în permanentă 
mișcare și de o bună tehnicitate, 
în pofida terenului dificil. Din
tre numeroasele faze de poartă 
create de selecționabili am reți
nut „barele" lui Mulțescu (min. 
46 și 63) și cele trei goluri : în 
min. 59, la o centrare a lui Troi, 
RADU II a înscris cu capul; în 
min. 69, tot din centrarea lui 
Troi, MULȚESCU a reluat balo
nul în plasă de la aproximativ 
14 m ; în min. 86, Ia o pasă a lui 
Mulțescu, ZAMFIR a pecetluit 
scorul la 3—1, înscriind pe sub 
portar.

în repriza secundă am urmă
rit un joc în sens unic (portarul 
Windt, introdus în min. 70, n-a

fost solicitat, ca dealtfel și Cris
tian pînă atunci), ceea ce l-a sa
tisfăcut în bună măsură pe an
trenorul echipei naționale.

După meci, Ștefan Covaci ne-a 
spus ’ ~ 'următoarele: „Pentru în<

timișoreanului Su- -

din vestiarul lotu- 
altă echipă și pu-

CHERAN
Desene de AL. CLENCIU

HAJNAL

mult. Dar, nu înseamnă că am făcut totul pen
tru a ne achita de această sarcină la nivelul 
cerințelor".

Investigațiile noastre au scos la iveală faptul 
că, pe lingă o seamă de realizări există, intr- 
adevăr, numeroase minusuri 
acestei acțiuni, în atragerea 
oamenilor muncii la trecerea 
xului „Sport și sănătate", la 
cițiului fizic în .nod organizat și permanent.

ceasta constă în folosirea pentru 
trecerea normelor complexului, 
atît a prilejului oferit de centrul 
special organizat de către C.J.E.F.S., 
la Stadionul tineretului, cit și a 
altor ocazii. „Angajații participă la 
diverse forme de pregătire, cum 
ar fi concursul aplicativ „Pentru 
apărarea patriei” ș.a. Sînt ocazii 
cum nu se poate mai bune pen
tru organizarea unor activități 
sportive, plăcute și folositoare". 
Nu putem să nu subscriem la opi
nia interlocutorului. Datorită aces
tei inițiative, peste 600 de tineri 
de la C.F.R. sînt deținători ai di
plomei „Sport și sănătate”.

Exemplele bune ar putea fi con
tinuate. Am întîlnit, însă și multe... 
justificări și scuze în locul fap
telor.

o

FIZICE Șl SPORTULUI aprobat de partid, 
document care trebuie să se afle permanent pe 
masa noastră de lucru.

Complexul „Sport și sănătate" ți-a 
largă adeziune și în municipiul Craiova,
care a trecut, de pildă, ne-am propus să an
grenăm in trecerea integrală a normelor peste 
30 000 de tineri din școli, 7 500 de membri ai 
asociațiilor sportive sindicale ți peste 1 600 de 

" i fost, însă, depășite custudenți. Aceste cifre au

în popularizarea 
tineretului și a 
normelor comple- 
practicarea exer-

lor
nătate”. Procedeul este simplu și 
eficient.

Bune rezultate în acest sens au 
fost obținute și la T.C.I.F. „Jiul", 
unde printre cei mai entuziaști 
iubitori ai sportului se numără 
chiar directorul trustului,/ing. Emil 
Marghitu. „Cred că rezultatele bune 
înregistrate la noi — își exprimă 
opinia E. Marghitu — se dato
rează in primul rind propagandei 
pe care o facem sportului, pre
cum și condițiilor pe care ne stră
duim să le creăm pentru ca acesta 
să poată fi Ia indemina oricui”.

Prețioasă ni se pare inițiativa 
consiliului asociației sportive C.F.R., 
mai precis, a vicepreședintelui a- 
cesteia. ing. Aurel Troncotă. A-

Una in statistici,
Asociația sportivă „Chimia”, din 

cadrul Combinatului chimic, nu
mără cîteva mii de membri, ma
rea majoritate constituind-o tine
retul. Sportul se bucură aici de 
multă popularitate și nu se poate 
spune că nu au fost obținute u- 
nele succese. „Tinînd seama de

alta in realitate
în care se lucrează la 

vorbește Constantin 
pescu, președintele comitetului 
dicatului — exercițiul fizic, spor
tul în aer liber, constituie un bun 
de mare preț, un adevărat me
dicament". Este, fără îndoială, mult 
adevăr în aceste cuvinte. Com-

plexul „Sport și sănătate” oferă un 
program atractiv și accesibil, pen
tru ca numeroși angajați să poată 
beneficia, în mod organizat de a- 
cest... medicament. Dar cum este

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

pentru pri-Au intrat, așadar, 
ma repriză : Iordache — Anghe- 
lini, G. Sandu, Sameș, Hajnal — 
Stoica, Dănilă, Bălăci — Zamfir, 
Radu II, Marcu. în această for
mulă, lotul a abordat jocul cu 
oarecare reținere — poate și din

ceput, mă declar mulțumit. E- 
chipa pe care o preconizez pen
tru a o roda în apropiatul tur
neu din Franța a aplicat, în linii 
mari, elementele însușite în scurta 
perioadă petrecută la Poiana 
Brașov. Mă refer, desigur, la 
„ll“-le folosit în repriza a doua, 
din rîndul căruia subliniez in 
mod deosebit comportarea celor 
trei mijlocași. Sper în recupera
rea totală a lui Dudu Georgescu, 
pentru a-I introduce în echipă 
săptămîna viitoare, in meciul pe 
care îl vom susține la Reșița".

Gheorghe NICOLAESCU

DINAMO Șl ȘANSELE SALE
ÎN TURNEUL FINAL AL C.C.E. LA VOLEI

mediul
— ne

UN ATRACTIV TURNEU mas-

AL DIVIZIEI A
DE HANDBAL FEMININ

stabili 
de a 

aspiră 
Bucu- 
ce va

pare a fi de 
voleiul nostru

este dovedit de per-

De azi, în Sala sporturilor din Brașov

Astăzi și mîine, Sala spor
turilor din Brașov este gazda 
ultimelor etape — a XXI-a și a 
XXII-a — ale turului II al 
campionatului feminin de hand
bal — Divizia A.

Cum este și firesc, finalul se
zonului în sală oferă meciuri de 
atracție, veritabile derbyuri ca
pabile să lămurească sau să- 
complice disputa pentru prime

le și ultimele locuri 
ale ierarhiei. Un 
puternic stimulent 
pentru handbaliste
le din cele 12 
formații îl reprezin
tă și faptul că tur
neul brașovean are 
și menirea de a con
tura definitiv lotul 
național (echipa Ro
mâniei participă în
tre 31 ianuarie și 5 
februarie la competi
ția internațională de 
la Cheb, Cehoslova
cia, la care au fost 
invitate primele 7 
clasate la ultima e- 
diție a C.M.). Cele 
mai în formă jucă
toare — remarcate 
de tehnicienii fede
rației — VQr fi selecționate în 
lotul ce va fi pregătit de antre
norul Valeriu Gogâltan.

Programul etapei de astăzi 
este următorul:

De la ora 14 : Confecția — Mu
reșul Tg. Mureș; Universitatea

în turneul de la Ploiești, Simona Arghir (in 
această fază inălțindu-se pentru a șuta la poarta 
I.E.F.S.) a marcat 37 de goluri în trei partide, 

dovedind o remarcabilă eficacitate.
Foto : Dragoș NEAGU

ÎNCEPE SERIA
CAMPIONATELOR

București — Constructorul Timi
șoara ; I.E.F.S. — Universitatea 
Cluj-Napoca; Rapid București 
— Universitatea Timișoara; U- 
niversitatea Iași — Progresul 
București și Textila Buhuși 
Voința Odorhei.

NAȚIONALE DE TIR
Seria campionatelor naționale de 

tir ale anului 1977 începe astăzi, în 
sala de la poligonul Dinamo din 
București, cu întrecerile la arme cu 
aer comprimat. Primele diabolouri 
vor zbura spre ținte la ora 9 și 
vor constitui semnalul de începere 
a unor interesante dispute la puș
că și la pistol, 10 metri. Corneliu 
Ion, Dan Iuga, Dan Pantazi, Silvia 
Kaposztai, Anișoara Matei, Melania 
Petrescu, Mircea Ilea, Eva Olah 
sînt doar cîțiva dintre cei care vor 
încerca, de astăzi și pînă duminică, 
să intre în posesia titlurilor 
campioni.

ROMANIA
R. D. GERMANĂ,
LA HOCHEI

de

alDupă încheierea turului V 
campionatului republican, în acti
vitatea hocheistică din țara noas- . 
tră, la nivelul primului eșalon, in
tervine o pauză de mai multe săp- 
tămîni. Selecționabilii în lotul re
publican de seniori și în cel de 
juniori vor desfășura acum o pe
rioadă de intense pregătiri în ve
derea participării lor la C.M., res
pectiv, la C.E. La jumătatea lunii 
februarie, reprezentativa României 
va întîlni, la București, în două 
meciuri, puternica echipă a R.D. 
Germane.

O SĂPTĂMÎNĂ A SCHIULUI
COMPETIȚIONAL DE FOND

LA FUNDATA
FUNDATA, 20 (prin telefon). 

Curiozitatea meteorologică face ca, 
în continuare, Poiana Brașov, Pre
dealul și alte stațiuni de schi cu
noscute să fie ocolite de sportivi, 
în aceste condiții, comisia județea
nă de schi Brașov a reprogramat 
întregul calendar 
probelor nordice, 
trul” întrecerilor 
cumpăna de ape 
Brașov. Aici, la peste 1400 m alti
tudine, am descoperit zăpadă din 
abundență, un plai alpin feeric, cu 
infinite soluții pentru trasarea și 
alegerea pîrtiilor, ca și ospitalita
tea necesară la localnici sau la 
hanul de la „Dealul Sasului", aflat 
la numai cîțiva kilometri. A fost 
prevăzută o săptămînă de con
cursuri, la cel mai ridicat nivel (cu 
participarea lotului olimpic de 
biatlon), cuprinzînd întreceri pen
tru toate categoriile de virstă, la 
fond și biatlon, dotate cu trofeele 
„Cupa Fundata”, „Cupa F.R.S.B.” 
și „Cupa Unirii" .

Miercuri s-au desfășurat probe
le individuale de fond 15 km și 
respectiv 10 km, pentru seniori și 
senioare, iar joi, la aceeași cate

competițional al 
deplasind „tea- 

la Fundata, pe 
dintre Argeș și

Petre Ciobanu, 
ciștigătorul pro
bei de 15 km., a 
rămas printre 
puținii fideli ai 
alergării pe schi
uri.

cu GEORGE EREMIA 
antrenorul echipei Dinamo 

și al reprezentativei 
masculine

Anul 1977 
augur pentru 
culin. Faptul 
formanțele realizate duminica tre
cută de primele noastre echipe de 
club — Dinamo și Steaua — cali
ficate în turneele finale ale cupe
lor europene. Campionii țării, vo
leibaliștii dinamoviști, au impre
sionat prin potențialul de joc ridi
cat dovedit în dublele confruntări 
cu campioanele Cehoslovaciei și 
R.D. Germane, pe care le-au eli
minat din cursa spre mult rivnitul 
trofeu. Peste o lună, în orașul fin
landez Pieksamaen se va 
cîștigătoarea trofeului celei 
18-a ediții a C.C.E., la care 
cu șanse reale și Dinamo 
rești. Despre ce a fost și 
urma, antrenorul campionilor (și 
al echipei noastre reprezentative) 
GEORGE EREMIA a făcut unele 
precizări...

— Se pare că Dinamo tra
versează o epocă înfloritoare. 
Să fie doar o iluzie ?

— Nu. Este un adevăr ce poate 
fi dovedit cu argumente convingă
toare. în ultima vreme am supus 
echipa unei pregătiri în volum 
sporit, cu accent pe realizarea au- 
tomatismelor în execuția unor pro
cedee tehnice de bază (serviciu- 
preluare) la care era deficitară. 
Rezultatul a fost creșterea calita
tivă a conținutului tactic, mai cu 
seamă în organizarea acțiunilor de 
atac — sub aspectul varietății, con
stanței și randamentului acestuia. 
Dealtfel, -în jocurile susținute în 
competițiile actualului sezon, atacul 
a constituit arma noastră de bază. 
Pentru faza finală a C.C.E. ne 
străduim ca, păstrînd ceea ce, am 
cîștigat în privința . atacului, să 
îmbunătățim și sistemul defensiv 

special apărarea în linia a

■ doua), la care, deși 
am realizat pro
grese, față de anul 
trecut, se constată 
încă destule defi
ciențe.

— Ce v-a mul
țumit cel mai 
mult în evolu
ția jucătorilor 
dv. în cele pa
tru partide gre
le susținute pînă 
acum in C.C.E.?

— Omogenitatea 
echipei, în care 

maturitatea unui Schreiber sau 
Udișteanu se împletește armonios 
cu elanul mai tinerilor Oros, Du- 
mănoiu, Tutovan, Păușescu, Enescu 
și ceilalți, omogenitate care per
mite adaptarea cu ușurință la ce
rințele jocului, alternarea tempo- 
urilor în anumite momente. Mai 
precis, sextetul poate juca la ne
voie într-un ritm susținut și-1 
poate slăbi, fără prejudicii, cînd 
se impune un joc economicos. Mă 
satisfac, totodată, atmosfera bună, 
seriozitatea, unitatea sufletească în 
cadrul echipei, relațiile principiale 
între jucători, între aceștia și mine.

— Ce v-a nemulțumit în 
pregătirea pentru Cupa cam
pionilor ?

— Lipsa unor întîlnirj cu par
teneri străini, puternici — mijloc 
important de pregătire și, mai a- 
les, de verificare. De asemenea, nu 
stăm prea bine la capitolul obser
vării și cunoașterii din vreme a 
viitorilor adversari.

— Apropo, ce știți despre 
echipele pe care Dinamo le 
va întîlni în turneul final ?

— Nu prea multe. Pe campioa
na Bulgariei, Ț.S.K.A. Sofia, am 
văzut-o anul trecut la un meci 
amical susținut în București ; pe 
Vardar Skoplje nu am avut prile
jul s-o cunoaștem, iar pe Ț.S.K.A. 
Moscova o știm numai din întîlni- 
rile anilor trecuți. Din cîte am . 
aflat, acum are insă cîteva nume 
noi și, probabil, o concepție de joc 
modificată. întrucît, se pare, vom 
disputa primul Ioc al actualei edi
ții a C.C.E. în compania campioa
nei sovietice, sperăm ca la Piek
samaen meciul Dinamo — Ț.S.K.A. 

nu fie programat... în prima zi.
— Prin urmare, lăsați să se 

înțeleagă că Dinamo ar avea 
șanse să ciștige pentru a treia

oară — și definitiv — acest 
prețios trofeu, performanță 
realizată cu 12 ani în urmă și 
de echipa de aur a Rapidului ?

— Așa sperăm. Totul va depinde 
— cred — de meciul cu Ț.S.K.A, 
Moscova... Acum trei ani, la Paris, 
aceste echipe și-au disputat, de 
asemenea, primul loc. Atunci noi 
am condus cu 2—0 (15—10, 15—6), 
dar am ratat succesul în fiecare 
din următoarele trei seturi, pier
dute la limită ! Poate că de data 
aceasta... Ar fi nu numai o fru
moasă victorie a clubului nostru, 
ci și un prilej de relansare a voleiu
lui masculin românesc, pe care o 
dorim cu toții. Și ar fi un trofeu 
binemeritat, în special pentru vete
ranii Udișteanu și Schreiber, spor
tivi aflați la sfîrșitul unei cariere 
exemplare, dar și pentru toți cei
lalți componenți ai echipei noas
tre...

Aurelian BREBEANU

FLORETIȘTII ROMANI 
LA „TROFEUL MARTiNi"

Primul mare concurs internațio
nal de scrimă al anului (contînd 
și în clasamentul „Cupei Mon
diale") se va desfășura la 29—30 
ianuarie, la Paris. Este vorba de 
tradiționala competiție individuală 
dedicată floretiștilor și dotată cu 
„Trofeul Martini". Floretiștii ro
mâni urmează să fie prezenți, 
după toate probabilitățile, cu cvar
tetul reprezentativ, alcătuit din 
Petru Kuki, Mihai Țiu, Petre Bu- 
ricea și Tudor Petruș.

■ , . i ii , ■ ■ ■

M1HAI ȘUBĂ A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE LA BANKI(Bulgaria)

SOFIA, 20 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah desfă
șurat în localitatea Banki (în a- 
propiere de Sofia) a fost cîștigat 
de jucătorul român Mihai Șubă, 
care a totalizat 9 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Ermen- 
kov (Bulgaria) și Mihai Ghindă 
(România) cu cite 8,5 puncte.

51 PENTRU ACTIVUL OBȘTESC!
Angajat cu însuflețire și responsabilitate în înfăptuirea inte

grală a Programului privind dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport pînă în 1980 și pregătirea sportivilor români 

vederea participării la viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice,

gorie, întrecerea ștafetelor. După 
cum era de prevăzut, a cîștigat 
Petre Ciobanu (Dinamo), aflat în 
acest moment într-o formă apre
ciabilă față de adversarii săi de 
la alergarea clasică. Trebuie men
ționat, totuși, că mulți dintre re
putații alergători pe schiuri au 
optat pentru proba de biatlon, 
luind startul numai la această dis
ciplină, ceea ce face ca alergările 
clasice, indiferent de distanță (15 
sau 30 km), să fie considerate un 
fel de rude sărace ale biatlonului. 
Sînt, totuși, schiori, în special cei 
tineri, care trebuie orientați și

pregătiți pentru
in care avem rezultate bune, tra
diționale. La senioare a cîștigat 
Elena Tișcă (Tractorul), care le-a 
depășit cu foarte puțin pe coechi
pierele sale Lucia Barabaș și Lucia 
Benga. Remarcăm, din nou, aler
garea foarte bună a Adrianei Boyte 
(C.S.U. Oradea). De data aceasta, 
participantă în afară de concurs, 
ea a stabilit recordul zilei.

în ziua a doua de întreceri, con- 
firmînd pronosticurile, Dinamo I, 
la băieți, și Tractorul I, la fete, 
au cîștigat ștafetele. Rezultate teh
nice ; 15 km, seniorij 1, PETRE

aceste întreceri CIOBANU (Dinamo) 52:47, 2. Eleo- 
nor Cercel (A.S.A.) 53:09, 3. Teodor 
Pelin (A.S.A.) 53:45 : 10 km, se
nioare ; 1. ELENA TIȘCA (Trac
torul) 43:17, 2. Lucia Barabaș
(Tractorul) 43,27, 3. Lucia Benga
(Tractorul) 44,17 ; ștafetă 4x10 km, 
băieți: 1. DINAMO I 2 h 22:11, 2. 
A.S.A. 2 h 26:43, 3. Steagul roșu
2 h 28:10 ; 3x5 km, fete : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV I lh 03:55, 2.
Tractorul II lh 07:15. în afară de 
concurs au participat I.E.F.S. și 
C.S.U. Oradea.

Mihai BARĂ

în . .
întregul activ al mișcării noastre sportive a trecut la numeroase ac
țiuni practice pentru îmbunătățirea muncii și a rezultatelor în toate 
domeniile vieții sportive.

Am consemnat în mai multe rînduri preocupările, măsurile și 
inițiativele organelor și organizațiilor sportive, ale celorlalți factori 
cu atribuții pentru aplicarea importantelor prevederi stabilite prin 
vastul și complexul Program de dezvoltare aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Fără îndoială că aceste eforturi 
- care se cer continuate, chiar într-un ritm mai intens — deter
mină, pretutindeni, impulsionarea întregii activități desfășurate în 
fiecare județ, în cluburi și asociații, în federații, la loturile repre
zentative etc.

Sarcinile crescute, obiectivele de răspundere, cuprinse în Pro
gram, presupun, însă, O MAI LARGĂ Șl JUDICIOASĂ FOLOSIRE 
A ACTIVULUI OBȘTESC, a miilor de prieteni ai sportului, oameni 
de diferite vîrste și profesii, care, prin pasiunea și priceperea lor, 
pot și trebuie să aducă, mai mult decît pină acum, o contribuție 
esențială la dezvoltarea educației fizice, a sportului de masă și 
de performanță.

Ne sînt cunoscute rezultatele bune obținute în această direcție 
în multe din județele țării. Să reamintim doar că în județul Hune
doara se manifestă o atpntă preocupare și grijă pentru pregătirea 
și folosirea celor peste 2500 de activiști obștești, de numele cărora 
sînt legate principalele realizări ale clubului Metalul, ale asociați
ilor sportive „Explorări-Deva", Cerna-Toplița, A. S. Brad, C.F.R.- 
Simeria, Victoria-Călan, ale comisiilor locale de fotbal, handbal, 
atletism, tenis de masă etc. Aceeași entuziastă și eficientă activi
tate o desfășoară activul obștesc din județele Argeș (îndeosebi în 
organizarea competițiilor sportive de masă la sate), Bihor, Galați, 
Dolj (pentru atragerea tineretului din școli, întreprinderi si 
tuții), Constanța, Mureș, municipiul București (dezvoltarea 
materiale) etc.

Cum spuneam, această contribuție trebuie să crească în 
județele pentru ca, înainte de toate, așa cum se subliniază 
dezbaterile care au loc în prezent, cu prilejul Plenarelor C.J.E.F.S., 
să se asigure îmbunătățirea substanțială a muncii din unitățile 
de bază ale mișcării noastre sportive.

Sîntem convinși că activiștii obștești vor răspunde cu toată pa
siunea și competența noilor cerințe desprinse din importantul do
cument de partid privind dezvoltarea de ansamblu a mișcării 
sportive, in același timp, considerăm, însă, că organele sportive 
au datoria să valorifice mai bine atît dragostea pentru sport cit 
și capacitatea - organizatorică, tehnică, științifică - a acestor mii 
și mii de cadre obștești. Trebuie, de aceea, intensificată activitatea 
de instruire și îndrumare permanentă, de folosire și stimulare a aces
tora, de atragerea lor mai largă și mai eficientă în dezbaterea 
și soluționarea principalelor probleme ale activității sportive. Cu 
atît mai mult cu cît, în pofida exemplelor amintite, și, desigur, a 
multor altora pe care nu le putem cuprinde, există încă destule 
situații în care s-a constatat că aceste cadre valoroase nu sînt 
întotdeauna prețuite așa cum se cuvine și că, din diferite motive, 
o serie de activiști obștești nu contribuie - în asociații, comisii lo
cale pe ramură de sport ș.a. - pe măsura posibilităților lor și a 
sarcinilor actuale.

lată, așadar, și cîteva direcții de acțiune prin care urmează să

insti- 
bazei

toate
și în

g: se asigure creșterea continuă a contribuției activului obștesc la 
transpunerea în viață a Programului de dezvoltare a mișcării spor- 
tive din țara noastră.
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ÎNTINERIREA LOTURILOR, 
0 PROBLEMĂ VITALĂ, MEREU ACTUALĂ

La C. M. universitar de handbal masculin

APĂRAREA AVANSATĂ - PUNCTUL FORTE
Continuăm să publicăm opinii ți comentarii pe
abordăm un aspect pe care il socotim deosebit ....._____  T. _____ _____ _____ t___ ___  f___ _ ___
ce ale procesului firesc de întinerire ritmică a loturilor sportive, convinși că venim astfel mai ales în sprijinul 
antrenorilor tineri.

tema întineririi loturilor sportive. în numărul nostru de azi 
de . important și anume acela al implicațiilor psiho-pedagogi-

O LEGE OBIECTIVA A SPORTULUI DE PERFORMANTA
de vorbă

psihologia
cu prof. dr. Mihai EPURAN, șeful catedrei „Teoria, metodica, 
și pedagogia educației fizice și sportului" — de la I.E.F.S

— Cind discutăm problema 
întineririi loturilor sportive se 
cuvine să facem cîteva preci
zări fără de care o abordare 
psiho-pedagogică 
greu de realizat, 
tovarășe profesor, 
riți ia acestea.
- In primul rînd,

ar fi mai 
V-am ruga, 
să vă refe-

. consider că 
trebuie lămurită noțiunea de tine
rețe în sport, care capătă altă 
accepțiune decît în vorbirea cu
rentă. Un sportiv de, să zicem, 
22 de ani, este deja „bătrîn" în na- 
tație, gimnastică, patinaj, pentru 
ca în alte discipline, la 26, 28 sau 
30 de ani să fie în deplină matu
ritate sub aspectul realizării per
formanței maxime.

— Care credeți că sînt prin
cipalele argumente în sprijinul 
pledoariei pentru întinerirea lo
turilor sportive ?

— Practicarea sportului începe, 
de regulă, foarte timpuriu, ceea ce 
conduce, în mod firesc, la o ma
turizare în performanta sportivă 
la vîrste nu prea înaintate. Apoi, 
specificul tinereții este sintetizat 
în elan sporit, entuziasm, noncon
formism, căutarea noului, deci 
caracteristicile vîrstei adolescenței 
și tinereții. în acest context, pen
tru realizarea performanței pre
zența tinerilor în grupul sportiv 
este firească, necesară ; este, aș 
putea spune, obligatorie. Tinerii 
vor mai mult, au aspirații situate 
Ia cote mai ridicate. De aici de
curg condițiile pedagogice favo- 
rizante : dragoste de muncă, dă
ruire în antrenamente, acceptarea 
eforturilor mari Tși maximale, ten
dința de a rupe barierele obișnu
ințelor.

— Deci, sub raportul motiva
ției ?...

— Foarte afectivă. Sportivul tî- 
năr nu are alte motivații, de nici 
un fel, ceea ce constituie ele
mentul dinamic. Tinărul face sport 
pentru că-1 pasionează pur și 
simplu.

— Deci, considerați procesul 
de întinerire foarte necesar...

— Nu încape îndoială. Necesita
tea acestui proces este reclamată 
și de faptul că o parte din „bă- 
trini" sînt rutinieri, au atins li
mita de competență ; pentru ei nu 
mai există nou, cel mult păstra
rea condiției prezente ; deci, sub 
raport obiectiv se remarcă o ac
ceptare mai greoaie a noului ; ei 
au uri' gră’d1 sporit de- comoditate, r 
obișnuințe și tabieturi greu de
schimbat. Sub raport subiectiv,
despărțirea de activitatea depusă 
este gneu.,„ suportată, îi afeclea-- 
ză, li se pare că nu mai primesc 
aceeași considerație. Și toate aces
tea îi determină pe „bătrîni" să 
reziste înnoirii și, din păcate,

sînt și dintre aceia care se opun 
infuziei de tineret. La polul opus, 
cel mai frecvent, sportivii 
în deplină maturitate 
culmea performanței, 
de creșterea tinerilor 
înlocuiască nu peste 
me,

— Ce rol are antrenorul în 
acest proces ?

— Rolul hotărîtor 1 De atitudi
nea lui depinde organizarea și 
conducerea activității sportive. El

aflați 
sportivă. în 
se Îngrijesc 

chemați să-i 
multă vre-

echipă bună se formează în citiva 
ani ; un stil, o anumită mentalita
te pozitivă, concepția despre ac
tivitatea echipei are nevoie si de 
tradiție, de valorificarea deplină 
a experienței bune a trecutului. 
Tinerii au nevoie de exemple con
crete, nu abstracte ; deci, sportivii 
valoroși trebuie să-i ajute pe ti
neri, în special în sporturile pe 
echipă. Din acest punct de vedere 
trebuie să recunoaștem că, nu de 
puține ori, antrenorului îi este

dagogică, bine intenționată, poate 
fi, uneori, nu cel mai bine apre
ciată în obținerea performanței.

— Și atunci, ce are de făcut 
antrenorul ?

— întinerirea loturilor sportive 
este o muncă grea, de răspunde
re, în activitatea pedagogică a an
trenorului. Tinărul sportiv trebuie 
cunoscut, ajutat să se dezvolte. 
Dacă este un super-talent, se re
marcă singur, iar dacă nu, atunci 
antrenorul trebuie să-i favorizeze 
ajungerea la culmi, să-1 forme
ze ca om pentru a avea și sa
tisfacții familiale, școlare și în 
producție, nu numai sportive. De
sigur, munca antrenorului cu spor
tivul nou este mai dificilă și, im
plicit, răspunderea mai mare. Ele
mentul de risc de care vorbeam 
nu apare decît .cînd nu sînt cu- 
noscuți suficient oamenii. De a- 
ceea, este recomandabil ca antre
norii primelor echipe (de seniori) 
să petreacă mai mult timp în ca
drul echipelor de copii, pitici și 
juniori pentru a realiza o cunoaș
tere mai bună, sub toate aspectele, 
a celor cu care vor lucra în vi
itor.

AL LAUREATELOR

Și 
de

u- 
în 
în

loturi

după 
mon-

creează climatul de muncă, spri
jină sau împiedică promovarea ti
nerilor. De el depinde atitudinea 
„titularilor" față de „viitori", da- 
că-i dă pe tineri în grija celor 
mai experimentați sau dacă asistă 
pasiv la ceea ce se întâmplă în 
cadrul acestui furtunos proces. 
Pasivitatea antrenorului este sino
nimă cu condamnarea actului în 
sine. Să fim însă bine înțeleși : 
întinerirea 
înseamnă 
o înlocuire

loturilOr sportive nu 
restructurare, nu este 
totală a „bătrînilor" ; o

greu să accelereze procesul de în
tinerire. Subiectiv, și el este obiș
nuit cu sportivii vechi, îi cunoaște 
mai bine. De aici decurge o rela
tivă siguranță în comportarea și 
performanta „bătrînilor". Prezența 
tinerilor implică un anume risc. 
Dacă însă n-am educat la timp 
la antrenori asumarea riscului, 
trebuie, de urgență, să-i înnoim 
în concepție. Este adevărat, riscul 
și consecințele lui nu depind nu
mai de tine și trebuie ținut seamă 
și de faptul că orice măsură pe-

— Vom avea, deci, 
sportive tot mai tinere ?

— Statisticile efectuate 
marile competiții sportive
diale și în special după Jocurile 
Olimpice scot în evidentă, între 
altele. scăderea vertiginoasă a 
vîrstei performerilor. De aici, sin
gura concluzie : întinerirea loturi
lor sportive este o lege obiectivă 
a sportului. Atenție, însă ! Trebuie 
păstrat nucleul de bază al echi
pei, pe care, cu grijă, trebuie al
toit tineretul. Sportivul tinăr tre
buie să „intre" în spiritul echipei, 
în tradițiile acesteia, să folosească 
la maximum experiența ei pozi
tivă.

Mihail VESA

U.R.S.S. a plătit tribut tacticii de 
apărare, faptul că atacul său a 
fost foarte productiv, extremul 
Valeri Bogdan ocupînd locul II 
în clasamentul golgeterilor, iar 
Nikolai Cigariev, Valentin Dov- 
nia și Oleg Gaghin numărîndu-se 
și ei printre cei mai eficienți ju
cători.

Să ne oprim acum la repre
zentativa României și la jocul 
practicat de ea în apărare. încă 
din prima partidă, susținută în 
grupa de la Tamow cu echipa

MOMENTUL PROMOVĂRII

pe 
de șut 

știut să 
depă- 

să soli-

Promovarea tineretului 
este o problemă com
plexă, continuă, a spor
tului de performanță. De 
modul în care este reali
zată depinde progresul 
echipei și, nu în ultimă 
instanță, chiar al ramu
rii sportive respective. Să 
trecem în revistă cîteva 
din condițiile care pot a- 
sigura succesul acestei 
atît de importante ac
țiuni.

întinerirea unei forma
ții asigură acesteia vigoa
re, ambiția de a urca pe 
treptele ierarhiei, un po
tențial de luptă crescut. 
Tinărul aspirant la pro
movare trebuie să fie bine 
pregătit, talentat, sîrgu- 
incios, să dovedească an
trenorului că nutreșieMt-ih* 
ceastă ambiție, că și-a 
format un țel din promo
varea în prima formație. 
Tehnicianul are datoria 
să aleagă momentul cel 
mai potrivit al promovă
rii, adică să creeze pre
misele reușitei. Astfel,

tinărul nu va fi introdus 
în echipă în situațiile li
mită (disperate), cînd 
totul este pierdut și în
frângerea iminentă poate 
impieta asupra viitorului 
lui, așa cum s-a făcut, 
de pildă, la C.M. de 
handbal feminin din 1975 
cu Georgeta Lăcustă. O 
mare atenție trebuie a- 
cordată — tot în ceea ce 
privește momentul pro
movării— formei sporti
ve in care se află tinărul. 
Trebuie așteptat momen
tul de vîrf, care să-1 dea 
încredere Iui și coechi
pierilor asupra viitorului. 
Desigur, o condiție sine 
qua non este și aceea a 
pregătirii intrării în e- 
chipă prin acomodarea • 

ce„yrw,eâ^.a ți Jan 
trodus cu coechipierii, 
prin pregătirea titularilor 
asupra necesității adoptă- 

j;rii_ noului venit. •
Promovarea — este știut 

— se face ritmic. Nu tre
buie așteptat pînă cînd 
o întreagă garnitură se

dovedește uzată psihic și 
fizic, incapabilă să mai 
facă față cerințelor. 
Schimbarea totală duce 
la scăderea randamentu
lui, a performanței, or 
promovarea urmărește a- 
sigurarea progresului. Ti
nărul promovat trebuie 
să se dovedească aproape 
(foarte aproape !) de ni
velul celui pe care-1 în
locuiește, vigoarea și am
biția sa urmînd să supli
nească — pentru moment 
— experiența celui care 
părăsește arena. întineri
rea nu poate și nu tre
buie să fie făcută numai 
de dragul scăderii medi
ei de vîrstă a echipei. Un 
astfel de mod de a privi 
lucrurile este formal și 
jjăpnjyor, „nu servești; 
nici celui introdus forțat 
în echipă, nici dințatului 
general.

. Fără.' îndoială, chiar un 
început fericit poate fi 
urmat de momente difi
cile pentru cel promovat 
și — implicit — pentru

echipă. De măiestria an
trenorului, de modul cum 
știe el să-1 ferească pe 
tinăr de inhibare, iar pe 
coechipieri de pericolul 
de a arunca asupra lui 
toată vina depinde reuși
ta „grefei”. Momentul 
trebuie folosit pentru a 
învăța și el și ceilalți, 
greșeala trebuie disecată 
pentru a i se cunoaște 
cauzele și pentru a se 
stabili căile de îndrep
tare.

Evident, operațiunea de 
promovare a noilor talen
te, de întinerire a echi
pelor este dificilă, de mare 
responsabilitate. Clubul, 
secția și — în primul 
rînd — antrenorul 
obligația să contribuie 
fectjv și permanent 
pregătirea, creșterea 
promovarea tinerelor ta
lente, la crearea pepinie
relor proprii .care să dea 
garanția succesiunii rit
mice. armonioase, a ge
nerațiilor.

Hristache NAUM

au 
e- 
la
Și

Cea de a Vil-a ediție a Cam
pionatului mondial universitar 
de handbal masculin, încheiată 
duminică la Varșovia cu a treia 
victorie consecutivă a reprezen
tativei studențești a României, a 
oferit atît tehnicienilor, cît 
ziariștilor nufneroase teme 
dezbatere.

După opinia noastră, C.M. 
niversitar a făcut să se simtă, 
primul rînd, o nouă orientare 
privința jocului în apărare.

Concret, majoritatea formați
ilor au practicat 
o apărare foarte 
avansată, deose
bit de mobilă și 
de agresivă, o a- 
părare care se a- 
propie mult de 
„pressingul" din 
baschet și în care 
fiecare apărător 
în parte nu lasă 
atacantului din 
fața sa decît 
foarte puține po
sibilități de a a- 
runca la poartă 
de la distanță. A- 
cest lucru a de
terminat o evi
dentă scădere a 
numărului de go
luri înscrise de 
interi, mai ales 
cînd aceștia s-au 
bazat numai 
forța lor 
și nu au 
folosească 
șirile sau
cite ajutorul co
echipierilor de pe 
semicerc. Apără
rile au fost atît 
de avansate, îneît 
deseofi 
echipă 
dincolo 
Deci și 
marginali, < 
au renunțat, 
rîndul lor, la 
a sta „lipiți" 
ieșit mult în 
versarului cu

Adepte ale acestei concepții au 
fost, în special, echipele Româ
niei, Iugoslaviei și Poloniei, cla
sarea pe primele 
că noua tactică 
rodnică.

La polul opus 
pa U.R.S.S., care, bazîndu-se pe 
talia foarte ridicată a apărători
lor săi centrali, și-a menținut 
ideea apărării în zonăfi în linie, 
întocmai ca la Montreal. Cu do
uă înfrângeri (în fața Iugoslaviei 
și Poloniei), handbaliștii sovie
tici' s-au ' clasat în' final pe un 
surprinzător loc IV în ierarhia 
mondială universitară. Ne întă
rește convingerea că echipa

ȘCOALA SPORTIVĂ DIN BUZĂU
LA 20 DE ANI DE EXISTENTA

AZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST**

întreaga 
se găsea 
de 9 m. 
apărătorii 

care 
la 

vechea tactică de 
1 de semicerc, au 

întîmpinarea ad- 
mingea.

O mostră a apărării avansate practicată și de e- 
chipa României : Drăgăniță a ajuns din extremă 
pină in fața interului Koziel, in vreme ce Miro- 
niuc va bloca

locuri dovedind 
defensivă este

s-a situat echi-

cu precizie șutul expediat de jucă
torul polonez. .
Foto : Mieczyslaw SWIDERSKI 

„Przeglad Sportowy"
Japoniei, s-a apelat la „pres
sing", mai ales că handbaliștii 
niponi își reconsideraseră mult 
concepția de joc, dînd prioritate 
aruncărilor de la distanță, vite
za lor de execuție nepermițînd 
apărătorilor timpul efectiv de 
blocare a mingii dacă aceștia 
din urmă ar fi stat pe semicerc. 
Echipa României s-a descurcat 
bine în fata echipei Japoniei, 
deși diferența mică de scor rea
lizată în final (24—19) ne-ar pu
tea contrazice. Să.nu uităm, în
să, că în această partidă Miro
niuc a evoluat foarte puțin, ne1**

înscriind nici un gol, el li.nd 
păstrat pentru jocurile decisive.

Partidele susținute cu Tunisia, 
Belgia, Polonia și Iugoslavia au 
conferit apărătorilor noștri o si
guranță din ce în ce mai mare, 
dovadă fiind că în ambele întîl- 
niri decisive — cu Polonia și 
Iugoslavia — scorul ajunsese' să 
ia proporții, fiind favorabil echi
pei noastre cu cîte 6—7 goluri.

Meritele antrenorilor emeriți 
Eugen Trofin și Nicolae Nedef 
sînt deosebite, mai ales că echi
pa universitară a dispus de un 
timp relativ scurt de pregătire, 
în care noua concepție defensivă 
a fost, însă, temeinic însușită de 
jucători. Spre exemplu, cea mai 
mare problemă care se ridica 
înaintea jocului din grupă, cu 
echipa Poloniei, era anihilarea 
extremului dreapta Brzozowski, 
un jucător de mare viteză și 
mare forță, care stăpînea exce
lent atît depășirea, cît și arun
carea din săritură. Alți tehnici
eni s-ar fi gîndit să așeze în fața 
lui Brzozowski un jucător la fel 
de rapid și de puternic, dar an
trenorii noștri au apelat la Mir
cea Ștef, un apărător care gîn- 
dește mult, care are o mare ex
periență și care dispune de un 
bogat bagaj tehnico-tactic de
fensiv. Rezultatul ? Brzozowski, 
care marcase pînă atunci cîte 
7—8 goluri în fiecare meci, nu 
a reușit să puncteze decît de 
două ori în partida cu echipa 
României, un gol fiind realizat 
pe contraatac !

Travaliul depus de Radu Voi- 
na în centrul apărării, atenția și 
mobilitatea dovedite de Werner 
Stockl, Cezar Drăgăniță, Mihai 
Mironiuc și Mircea Grabovschi 
au cîntărit foarte mult în balan
ța acestui nou succes al handba
lului românesc. Apărarea avan
sată a facilitat și sarcinile por
tarilor, iar marcajul la intercep
ție a fost mai rodnic ca nicio
dată.

în fine, vom sublinia două lu
cruri privind activitatea viitoa
re : cel dintîi se referă la nece
sitatea permanentei îmbunătățiri 
a pregătirii fizice generale și 
specifice a jucătorilor, care, în 
condițiile apărării avansate, sînt 
obligați să-și dubleze eforturile ; 
în al doilea rînd, se impune e 
cit mai multilaterală pregătire a 
atacanților și în special a interi 
lor care, în fața unei apărări 

„pressing" trebuie să dispună de 
o excelentă tehnică individuală, 
să cunoască la perfecție mijloa
cele de depășire și depășirea 
propriu-zisă, precum și „bloca- 
jul-plecare“, armă tehnico-tacti- 
că din ce în ce mai folosită.

Horia ALEXANDRESCU
r*Tfrî> '•

VICTORIILE FUL GERA TO ARE

MECIUL STEAUA - DINAMO ÎNCHEIE
In acest an, Școala sportivă din ■ 

Buzău împlinește 20 de ani de 
existență. Un scurt bilanț; de la 
o secție cu două grupe și un sin
gur profesor, în 1957 (anul în
ființării), s-a ajuns în prezent la 
8 secții (tenis de masă, gim
nastică, atletism, handbal, volei, 
rugby, fotbal, lupte) 
didactice care conduc 
pe de elevi sportivi.

Trecînd în revistă 
succesele și satisfacțiile 
depuse de profesorii și de elevii 
lor, evidențiem primul succes în
registrat în 1963, cînd echipa de 
volei băieți, antrenată de prof. A- 
drian Ionescu, a cucerit titlul de 
campioană națională de juniori. 
Au urmat titlurile de campioni la 
handbal fete (prof. Ion Balea) — 
1964 și handbal băieți (prof. Con
stantin Căpățînă) — 1965 și 1966. 
In această perioadă, echipele bu- 
zoiene au obținut și alte succese, 
crescînd totodată și un mare nu
măr de jucători și jucătoare, 
portarul Cornel Penu fiind exem
plul cel mai elocvent.

O disciplină care s-a afirmat 
pe parcursul acestor ani a fost 
tenisul de masă (antrenor Emi- 
lian Băcioiu). In 1971, Școala 
sportivă Buzău a obținut - mai 
multe titluri de campioni națio
nali la juniori și la copii. Spor
tivii crescuți aici alcătuiesc, în 
momentul de față, divizionarele 
A ale clubului Gloria, mulți din
tre ei fiind componenți ai lotu
rilor de juniori, tineret și seniori 
(Cristinel Romanescu, Dănuț Ba
dea, Tamara Savu, Simona Pe
trescu, Lorena Mihai, Beatrice 
Popa și alții).

Ultimii doi ani au adus mari 
satisfacții și. secției de atletism. 
Antrenorii Gică Tudorie, Augus
tin Hîrjoi și Al. Medvediuc au 
reușit să aducă și primele titluri

și 15 cadre 
cele 42 gru-

cîteva din 
muncii

de campioni republicani de ju
niori prin Cornelia Radu (200 
m), Carmen Ușatenco (600 m), 
Toma Bănișor (5 000 m), Manole 
Alexandru (5 km marș), aceștia 
fiind selecționați și in loturile 
naționale de juniori. Lucruri fru
moase se pot spune și despre sec
ția de rugby care, in cei doi ani 
de la înființare, a dat mai mulți 
titulari divizionarei A, Gloria.

Gimnastica a devenit din ce in 
ce mai îndrăgită în cadrul Șco
lii sportive, datorită inimoșilor 
animatori prof. Camelia Ionescu 
— directoarea școlii, Lucian Ma- 
zilu și Corneliu Goreac — care 
au făcut ca acest sport să-și in
tre în drepturi. Edificator este 
succesul elevei Carmen Păcuraru 
la finalele „Cupei României" de 
la Cluj-Napoca. Nu putem vor
bi despre performanțe fără a 
arăta că și din cadrul secției de 
fotbal s-au desprins cîțiva jucă
tori care au ajuns în primul eșa
lon. Este vorba de Gabriel Zahiu 
(Steaua), Leonida Nedelcu 
(U.T.A.) și alții.

In acești 20 de ani, Școala 
sportivă a fost înzestrată și cu o 
bogată bază materială. Cu spriji
nul organelor locale, școala a 
fost dotată cu o frumoasă sală 
polivalentă, care oferă elevilor 
condiții optime pentru pregătire, 
cu 4 terenuri în aer liber pen
tru handbal, volei, baschet, rug
by etc, cu echipament suficient, 
cu aparate și materiale sportive.

In vederea acestui jubileu, con
ducerea școlii și-a prevăzut in 
program cîteva întreceri omagia
le la gimnastică, atletism, hand
bal, volei, la care — așa cum ne 
spunea directoarea Camelia Io
nescu — vor fi invitați și elevi 
din alte școli sportive din țară.

D. SOARE, coresp.

RUNDA BUCUREȘTEANĂ A DIVIZIEI A LA HOCHEI
Jocurile de hochei din cadrul 

primei și celei de a doua serii 
a Diviziei A au fost în acest 
început de an mai echilibrate și 
mai animate ca oricînd, surpri
zele ținîndu-se lanț și făcînd să 
crească 
sportului 
ceri. La 
Ciuc sau 
zile de ianuarie, 
hochei au fost în mijlocul aten
ției opiniei publice sportive. Dîr- 
zenia disputei a depășit însă 
uneori limitele admise de regu-

interesul iubitorilor 
față de aceste între- 
București, Miercurea 

la Ploiești, în aceste 
meciurile de

REZULTATE 
ÎN SERIA

SCONTATE
A ll a

DIVIZIEI A
PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). Tri

bunele patinoarului artificial din lo
calitate au fost joi după-amiază ceva 
mal pline, mulți amatori de sport 
ploleșteni dorind să asiste la dispu
tele din cadrul seriei secunde a Di
viziei A la hochei pe gheață. In 
această etapă, rezultatele Înregistrate 
au fost cele scontate :

Sportul studențesc A.S.E. — Tir- 
nava Odorhei 13—0 (4—0, 4—0, 5—0).

Meci la discreția bucureștenilor, 
care au cîștlgat prin golurile în
scrise de Ciobanu 3, FI. Sgincă 2, 
Constantinescu 2, Paraschiv, Mantea, 
Steinberg, Boldescu, Bișu și Moiș.

Agronomia Cluj-Napoca — Avintul 
Gheorghieni 11—2 (2—0, 6—1, 3—1).

La capătul unei partide mal ani
mate doar în prima și în ultima re
priză clujenii, în evidentă revenire, 
au ciștigat ‘ '
Gyorgypall 3. Baka 3, Albert 2, Mag
yar!, Solomon, Gall — Agronomia, 
Gyorgy 2 — ’ ’ ’

Unirea Sf. Gheorghe
1 Miercurea 
7—0).

Superiori fizic, hocheiștii din Sf. 
Gheorghe s-au impus net’ în ultima 
repriză. Au marcat : Kedves 3. Lu- 
kacs 2, Todor 2, Csedo 2. Kemenessy 
— Unirea, Todor II — Liceul nr. 1.

Ion CORNEA-coresp.

A LA nOLHEI

pe merit. Au înscris :

_, Gali
Avîntul.

Liceul nr.
Ciuc 10—1 (3—0, 0—1,

ACTUALITĂȚI PUGILISTICE
u

PREGĂTIRILE BOXERILOR 
DE LA VOINȚA

în stațiunea Tușnad Băi, s-au 
aflat cîteva zile și boxerii clubu
lui bucureștean Voința. Sub con
ducerea antrenorului Mihai Ni- 
colau ei au făcut zilnic intense 
antrenamente specifice și și-au 
asigurat o bună pregătire fizică 
generală. După cum ne declara 
antrenorul Nicolau în noul an 
competițional, primele obiective 
ale elevilor săi sînt campionatul 
republican de juniori și turneele 
ne categorii de greutate la se

niori. La această din urmă com
petiție, fostul campion republi
can Ștefan Băiatu ne asigura că 
va face. tot posibilul să ocupe 
primul loc și să intre iar în ve
derile selecționerilor lotului na
țional.

„CUPA 16 FEBRUARIE"

Prima reuniune pugilistică a 
anului, în Capitală, contînd pen
tru „Cupa 16 Februarie", a avut 
loc duminică dimineața, în sala 
clubului „Grivița roșie". Nume
roșii spectatori prezenți în jurul

ringului .au asistat la 
tide bune din punct 
tehnic. In cele mai 
întîlniri s-au înregistrat următoa
rele rezultate : V. Duchin (Spar- 
tac) b. p. D. Birou (Gr. roșie), 
S. Licurici (URBIS) b. p. I. Be- 
rindei (Olimpia), I. Gruescu 
(Olimpia) b. p. S. Coman (Dina
mo), Șt. Ștefan (Energia) b. p. 
FI. Stan (Dinamo) și A. Lăcătuș 
(Gr. roșie) b. p. I. Enache (Spar- 
tac).

cîteva par- 
de vedere 

interesante

D. DIACONESCU, coresp.

lament, motiv pentru care pe 
foile de arbitraj s-au înregistrat 
numeroase eliminări, dintre care 
unele pe 10 minute și altele de
finitive.

Hotărîtă să curme din rădăci
nă aceste 
disciplină 
prompt și 
efectuată 
novați a dictat primele pedepse: 
Andrei Tarcsi (Tîrnava Odor- 
hei) suspendat 10 etape ! Ladis- 
lau Dezsi (Tîrnava Odorhei) — 
7 etape, Gh. Justinian (Steaua) 
— 2 etape, antrenorul Zoltan 
Czaka (Steaua) — avertisment.

O parte din vină pentru fap
tul că s-a ajuns la această si
tuație o au și unii arbitri, care 
ar fi trebuit să intervină mai 
prompt și mai decis în sancțio
narea abaterilor. Să sperăm însă

abateri, Comisia de 
a F.R.H. a intervenit 
în urma unei analize, 

în prezența celor vi-

că azi, cînd au loc partidele ul
timei etape a turului V și cînd 
este programat un meci de tra- 

nostru : 
cei pre
să asiste 
va bucu- 
hocheiu- 

forță, 
pal-

diție în hocheiul 
STEAUA — DINAMO, 
zenți vor avea prilejul 
la o confruntare ce se 
ra de toate atributele 
Iui modern : rapiditate, 
joc combinativ, multe 
pitante.

faze

CLASAMENT
1. Steaua 14 13 0 1 139— 36 26
2. S.C. M. C. 14 7 1 6 69— 79 15
3. Din. Buc. 14 6 1 7 79— 66 13
4. Dun. Gal. 14 1 0 13 28—134 2

Ciuc

PROGRAMUL DE AZI
(ultima etapă)

ORA 16 : S.C. Miercurea
— Dunărea Galați (arbitri FI. Gu
bernii și Anton Biro)

ORA 18,30 : Steaua — Dinamo 
(arbitri O. Barbu și G. Tașnadi)

La ora pregătirilor pentru noul sezon rugiijstic

„POLI“ IAȘI VREA SĂ CONFIRMEim

Politehnica Iași a fost, indubi
tabil, revelația toamnei rugbys- 
tice. Mai întîi, ea a obținut — 
pentru multă lume, surprinzător 
— dreptul de a juca în turneul 
„de elită", într-o grupă prelimi
nară în care evolua și întîia 
campioană a provinciei, Univer
sitatea Timișoara. După primele 
patru partide ale turului, în 
faza finală, echipa la cîrma că
reia se află antrenorul emerit 
Titi Ionescu a întrecut toate aș
teptările, terminînd pe locul al 
doilea în clasament ! Performan
ța este cu atît mai relevantă cu 
cît Politehnica a susținut toate 
aceste patru jocuri în condiții de 
deplasare : unul la București 
Steaua), celelalte trei la... 
cuci și Bîriad. Faptul a fost 
terminat de unele incidente 
meciul (din serie) cu Universita
tea, care au dus la suspendarea 
propriului teren (atenție deci la 
disciplină și organizare !). Să 
mai'amintim că unii jucători au 
fost chemați la loturi reprezen
tative — e cazul lui Bucan (un 
pilier în care se pun mari spe
ranțe), Ciobanu, Pătrăhău, Pa- 
raschivescu, Benedek —, că nu 
au lipsit indisponibilitățile și vom 
avea o imagine aproape comple
tă a unei frumoase comportări. 
Remarcăm, totodată, buna cola
borare cu Sc. sp. Unirea, ade
vărat furnizor de talente pentru 
Politehnica. •

(cu 
Te- 
de- 

la

Antrenorul și studenții rug
byști ai Moldovei vor ca în 
primăvară să arate că rezulta
tele nu au fost întîmplătoare. Ei 
prepară noul sezon începînd din 
5 ianuarie. După cîteva antrena
mente „introductive" s-a trecut 
la ședințe zilnice de pregătire, 
cu accent pe acumulările fizice 
generale. Printre altele, jucătorii 
ieșeni au de ridicat, fiecare, cîte 
40.000 kilograme haltere în a- 
ceastă perioadă. La începutul lui 
februarie Politehnica va pleca la 
Lublin, în Polonia, la invitația 
echipei locale, cu care va susți
ne cîteva partide.

„Poli" și-a propus clasarea în
tre primele șase divizionare 
„După 
la ora 
nescu, 
dă de 
românesc, actualul antrenor al 
ieșenilor — obiectivul a fost... 
depășit. Numai de ar sta ierar
hia aceasta în loc ! Oricum, îmi 
place echilibrul valoric care e- 
xistă acum între compartimente. 
Nu sînt chiar atît de entuziast 
însă incit să nu văd că în lupta 
pentru titlu marile candidate 
sint... alte echipe. Dar ele vor 
„trece" și pe la Iași ! Dacă mi-e 
îngăduit un pronostic, voi afirma 
că Steaua are cele mai mari 
șanse de a ieși campioană".

A. 
cum arată clasamentul 
actuală — glumea Titi Io- 
fostul mijlocaș la grăma- 
excepție al rugbyului

Bune și sănătoase sînt și 
victoriile astea fulgerătoare. 
Te fac bine la inimă și nu 
o dată mai puțin schematic. 
Oricum, nu ne prind rău și 
a clipi în fața lor, repede și 
copilărește, 
frumoase, 
moși. In 
populară, 
fac bine 
disciplină 
bărbătească unde ideea se a- 
plică nu o dată ! Mai ales în 
retururi, se plinge sănătos, de 
parcă toți acei bărbați ar vrea 
să aibă măcar obrajii catife- 
lați. Obsedat tocmai de a- 
ceastă disciplină, 
citind în urmă 
o săptămînă 
s-a întimplat 
volei în tur, 
lacrimile acelea 
sînt epidemice. In 
bună logică fot
balistică, de unde 
să refaci un 0—3 
la volei ? Dar 
cîte ori — ca 
romanțe — 
ne-am jurat 
nu ne mai lăsăm 
copleșiți de logica 
și să n-o mai considerăm su
verană în sport ? Totuși, du
minică, am deschis 
vizorul cu spaima în 
Schemele fotbalului 

.afurisite. Era vorba de re
făcut un 1—3. De cînd n-am 
mai auzit, la noi, de un 3—0 
în replică la un 1—3 ? în 65 
de minute l-am văzut cu o- 
chii mei, de-a trebuit să se 
umple un „gol" în program 
pină la 17,40... Am văzut 
„Fantezie în iarnă", comple
tare la volei! Steaua a învins 
prea repede, mult mai repede 
decît era planificat în progra
mul de televiziune ! Nu vezi 
în fiecare zi minuni de astea, 
s-o recunoaștem... Steaua a 
învins ca-n poveștile alea din 
pagina externă, cînd pui semn 
de exclamație după o ispravă 
a lui Derby County, Juve sau 
Bayern, diavolul îndemnîn- 
du-mă să nu ies din compa
rațiile astea cu fotbalul bles
temat. Poate că polonezii au 
„prins" intr-adevăr o zi proas
tă, dar aici sînt de spus două 
idei : „ziua proastă" era a u- 
nei echipe evident bune, căci 
nu toate „zilele proaste" se 
aseamănă și au aceeași valoa
re ; în al doilea rînd, e foarte 
bine că la ziua proastă a u- 
nor polonezi de soi (atenție, 
campioni mondiali și olim
pici, polonezii n-au nici o e- 
chipă calificată în turneele fi
nale europene !) — Steaua a 
răspuns cu o zi excepțională. 
Să mai fie și 
multă ori am 
de-ale noastre 
politicoase, zile 
te decît ale adversarelor...

ca la poveștile 
ne face ochii fru- 
cosmetica feminină 
se zice că lacrimile 
tenului. Cunosc o 
sportivă mai ales

mi-am zis,

Geo RAEJCHI

cu 
ce 
la 
că

de 
in 
nu 
să

Acum, firește, toată lumea 
are grijă să nu amețească de 
atitea fulgere și tunete de a- 
plauze. Fiecare stuchește în 
sin a deochi și-și mușcă lim
ba să nu spună vorbă mare 
și prea optimistă. Mai ales 
noi, sufletiștii voleiului româ
nesc, cei care am căzut la 
multe dureri venind de de
parte, de 
măsurăm 
răm 
cum 
două
umeri
Marcel Rusescu, Ponova, Plo
con... Să fie băieții aceștia din 

lui Oros, 
și U-

pe mari inălțimi, ne 
cuvintele și prefe- 

ne aducem aminte 
răgușit, in urmă cu 

purtindu-i pe
Aurică Drăgan,

să 
am 

decenii, 
pe

fotbalistică

tele- 
sîn. 
sînt

așa ! De prea 
văzut echipe 

primind, prea 
și mai proas-

jurul
Schreiber 
dișteanu ca „ta
ții" lor ? Să fie 
Manole, Macavei, 
Chifu noii „ma
eștri cîntăreți" ? 
Inima ne îndeam
nă să..., mintea 
ne șoptește că... 
Oricum, în mate
rie de victorii 
fulgerătoare, cred 
că se poate trage 

puțin cu coada ochiului și la 
galezii rugbyști. Pînă la de
clanșarea fulgerului lor a du
rat aproape o oră — cant 
cit i-a trebuit lui Dinamo s-o 
elimine pe S. C. Leipzig. E- 
chipa n-a „murit" din aceas
tă cauză; nu scrie nicăieri 
că marile echipe trebuie să 
învingă ușor, de la bun în
ceput, în meciurile unde-s 
mari favorite. Nu scrie ni
căieri, dar iar cunosc cazuri 
cînd „meciul s-a pierdut fi
indcă în prima repriză nu 
ne-a mers jocul..." S-a plîns 
mult pe schema asta. Galezii 
n-au plîns, n-au spus nici 
„pîs“, i-au suportat pe irlan
dezi — în „zi bună" timp de 
o oră — s-au suportat pe ei 
' .i și s-au corectat dinînșiși
mers. Marile echipe sînt cele 
care-și revin din mers, nu din 
plîns. N-am văzut nici un ga- 
lez in panică, speriat de 0—6, 
lu'.ndu-se de păr pentru o pa
să strimbă. Din minutul 60, 
pasele au început să meargă 
fără greș, Bennet a „lucrat" 
pe lingă grămezi ca un ge
niu, eseul lui Davies din pasa 
lui a fost exact fulgerul care 
trebuia pentru ca Gibbson*să 
se predea și meciul, de la 
0—6, să se încheie la 25—9... 
Dar nu voi pune punct fără 
a-l cînta pe acest Gibbson 
care la 38 de ani a „indispus" 
o oră. o echipă de superclasă 
„Și la ce a ajutat ?“ pot în
treba tinerii cinici. în 5 mi
nute s-a dus naibii toată 
munca lui de o oră... O, co
pii ai soarelui cu dinți, copii 
prostuți, nu înțelegeți că su 
perioritatea lui constă tocmai 
în absența acestei întrebări și 
a acestor socoteli ?

BELPHEGOR
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DIVIZIONARELE A

PREGĂTESC NOUL SEZON

ARBITRUL NICOLAE RAINEA 
Șl DORINȚELE SALE

S.C. BACĂU ESCALADEAZĂ PANTELE MUNȚILOR
CU GlNDUL LA URCUȘUL DIN CLASAMENT

întîlnire cu arbitrul Nicolae 
Hainea, într-una din primele zile 
ale acestui an. Și cea dintîi în
trebare pe care i-am adresat-o 
s-a referit, firește, la realizările 
sale din anul precedent.

— Am arbitrat, în 1976, 45 de 
jocuri, dintre care 18 de prima 
categorie. Cu aceste 18 am a- 
juns Ia cifra de 200 partide con
duse în Divizia A în 11 ani. Tot 
în ’76 am arbitrat 5 meciuri 
internaționale, primind de fie
care 
bine.

dată calificativul foarte

După campionatele europene de bob (pentru tineret) găzduite 
de noua pîrtie din Sinaia in 1976 anul acesta frumoasa noastră 
stațiune va primi vizita celor mai reputați boberi de pe bă- 
trinul continent. In zilele de 19 și 20 februarie vor avea loc 
Campionatele europene de bob 2 persoane pentru seniori, iar 
o săptămină mai tirziu, se vor întrece echipajele de 4 (26—27 
februarie). In vederea acestui important eveniment sportiv la 
Sinaia se muncește de zor la înghețarea pistei, în așa fel ca 
în aceste zile să fie dată în folosință sportivilor pentru antre
namente. Imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru Dragoș 
Neagu este grăitoare în acest sens...
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La munte zăpada a atins stra
turi apreciabile. Spre bucuria 
organizatorilor și schiorilor, con
cursurile se pot desfășura, în 
sfîfșit, în cele mai bune con
diții. Fondiștii și-au stabilit 
„statul major" la Fundata, unde 
de miercuri și pînă duminică își 
vor disputa întîietatea în mai 
multe concursuri. Astfel, vineri 
și sîmbătă vor avea loc, în or
ganizarea CJEFS Brașov, cam
pionatele județene pentru ju
niori și seniori. Biatloniștii își 
vor disputa campionatul județu
lui Brașov, la Rîșnov.

Schiorii alpini se vor întrece 
în mai multe concursuri. Dintre 
acestea amintim „Cupă A.S.A. 
Brașov" care se va disputa în

pe valea lui Carp. Vi- 
avea loc un slalom uriaș,

Bucegi, 
neri va 
iar sîmbătă slalomul special. La 
competiție vor participa cei mai 
buni schiori alpini, în frunte cu 
membrii loturilor naționale de 
juniori și seniori. Dar și ceilalți 
schiori alpini din țară își au 
disputele lor. Astfel, sîmbătă și 
duminică, la Băișoara, juniorii 
și seniorii din județul Cluj se 
vor întrece pentru „Cupa Voin
ța Cluj-Napoca" la slalom spe
cial și uriaș. CJEFS Suceava 
organizează pe pîrtiile din fru
moasa Stațiune Vatra Dornei un 
concurs pentru copii și juniori, 
care va fi dotat cu „Cupa Dor- 
nelor". Vor avea loc cursș de 
slalom special și slalom uriaș.

ATLETISM lN SALA DIN HILClI^m PARCUL STU
DENȚILOR din Cluj-Napoca se 
desfășoară, de la începutul anului, 
o intensă activitate de pregătire 
și concursuri. Iată, de exem
plu, citeva dintre rezultatele în
registrate în primele întreceri : 
juniori III — 50 mg f A. Aștilea- 
nu 7,8 ; 50 m : Vali Țigănilă 7,0 ; 
50 mg : Monica Dorobantu 8,7 ; 
juniori II — 50 m : AI. Hirian 6,0, 
lungime : P. Ardelean 5,96 ; 50 m : 
Eva Palfi 7,0 ; juniori I — 50 m : 
P. Diculescu 6,0. 60 mg : E. Cipa- 
riu 8,9, lungime : Al. Rus 6,75, 
prăjină : L. Hodorog 3,30 ; 50 m 
și lungime : Rodica Lupou 6,8,
respectiv, 5,65 m ; seniori — 50 m: 
P. Szekernyes 5,8, 60 mg : P. Palfi 
8,3, prăjină : D. Goia 3,90, greuta
te : C. Csakany 15,49 : 50 m : Ma
ria Kovacinski și Adriana Moldo
van 6,9. înălțime : Draga Crișan

Agepsina Rusu 
— coresp.).,
CADRUL AE

ROCLUBULUI
„AUREL VLA1CU"

DIN BUCUREȘTI a avut loc des
chiderea cursurilor teoretice din 
noul an de activitate. La ședința 
inaugurală au luat parte peste 300 
de iubitori ai parașutismului, pla
norismului și zborului cu motor. 
Despre importantele obiective ca
re stau în fața sporturilor aviatice, 
ca și despre contribuția lor la edu
carea tehnică și patriotică a tine
retului, a vorbit col. Aurel Calo- 
ianu, comandantul Aeroclubului 
Central Român.

Cu acest prilej, tinerii din anul 
I de pregătire au făcut cunoștință 
cu piloți și parașutiști cunoscuți, 
maeștri emeriti și maeștri ai spor
tului.

1.65 m, greutate : 
12,83 m. (P.

AVIAȚIE 
SPORTIVĂ

NAGY

IN

gistrate : Șc. sp. 1 Sibiu — Tex
tila Cisnădie 24—16. A.S.A. Sibiu I 
— Șc. sp. Sibiu II 24—27, 
Sibiu — Independența Sibiu 16—18, 
Nitramonia Făgăraș — Automeca- 
nica Mediaș 22—13 și A.S.A. Si
biu II — Metalul Copșa Mică 
18—30 la masculin, C.S.M. Sibiu — 
Știința Mediaș 20—12 la feminin. 
(I. IONESCU — coresp. județean).
• IN CADRUL pregătirilor efec
tuate în vederea reluării campio
natului masculin, divizionarele A 
Minaur Baia Mare și Gloria Arad 
s-au întilnit în două partide ami
cale. Băimărenii au cîștigat am
bele partide, cu 29—27 (16—14) și, 
respectiv, 33—24 (17—14). După a- 
ceste meciuri, echipa H. C. Min
aur va evolua în Bulgaria. (V. 
SASARANU — coresp. județean).
• ECHIPA C.S.U. Galați se pre
gătește și ea în aceste zile pen
tru reluarea întrecerilor Diviziei 
A. Handbaliștii gălățeni își desfă
șoară antrenamentele sub condu
cerea conf. univ. D. Sîrbu, care a 
promovat in lot trei juniori : 
Oprea. Mărcuță și Popae. (T. SI
RIOPOL — coresp. județean)

c.s.u.

S. C. Bacău se trezește în fie
care zi la șapte și jumătate. 
Cum ies de sub plapumă, Con- 
stantinescu, Ursache, Pruteanu, 
Lunca, Catargiu, Volmer, Sină
uceanu, Margasoiu, Duțan, Soșu, 
Cărpuci, Panaite, Pană, Zamfir, 
Botez, Munteanu, Timofi, Florea, 
Băluță, Solomon (mijlocașul îm
prumutat cîndva la C.S.M. Bor- 
zești), juniorii Antohi și Agachi 
se opresc pe cîntarul instalat pe 
culoarul etajului II al vilei 
„Balada" din Slănicul Moldovei. 
Prezentîndu-se cu un balast to
tal de 22 de kilograme, lotul bă
căuan suportă rigorile unui con
trol minuțios al dr. C. Sorocea- 
nu, corelat cu forțarea ritmului 
la antrenamente și absențe vo
luntare de la cină (Constanti- 
nescu, Zamfir, Pană). înarmat 
cu ultimul „Rombol" al federa
ției, cu „Practica medico-sportivă 
în fotbal", un tom semnat de 
dr. D. Tomescu, medicul echi
pei naționale, dr. Soroceanu 
pune accent, mai mult ca ori- 
cînd, pe valoarea testărilor pe
riodice (pentru inițiați, denumi
rea lor este Ruffier, Astrand și 
Martinet-Letunov), pentru măsu
rarea capacității funcționale a 
unei echipe codașă în clasament, 
așteptată de solicitări grele.

Rezultatele care plătesc, se 
pare, un oarecare tribut excese
lor din vacanță, stratifică, deo
camdată, lotul în mai multe ca
tegorii. La extremități, grupul 
Pruteanu, Băluță și Sinăuceanu 
cu calificativul „excelent" și Ti
mofi plus Ursachi cu un „satis
făcător cu indulgență". Mai este 
și problema vitaminelor (C, B,, 
B2, E), a calciului, care se ad
ministrează în timpul mesei, la 
vedere, pentru ca nici o doză 
să nu rămînă uitată pe fundul 
buzunarului.

Acest preambul medical al 
reportajului nostru 
întrucît colaborarea
D. Nicolae-Nicușor
Vătafu cu medicina sportivă, 
mai complexă ca oricînd, repre
zintă o latură importantă din 
viata precompetițională a echi 
pei S. C. Bacău. Scopul urmă
rit : capacitatea maximă a for
mației, depistarea din timp a 
posibilităților individuale ale ju
cătorilor și creditarea lor în con
secință.

Așadar, după cîntarul cotidian, 
urmează înviorarea. Alergări 
ușoare și exerciții de gimnas
tică în jurul vilei, un fel de „al 
treilea antrenament" cum îi spu
ne antrenorul Nicușor, care a 
încercat în toată activitatea sa 
să-1 impună „Nu prea am re
ușit la alte echipe, mărturisește 
el, o rezistență surdă a jucă
torilor m-a făcut să renunț.

Aici, constatînd că se poate, 
mergem înainte. Receptivitatea 
maximă a băieților vine, desigur, 
din îngrijorarea lor reală, față 
de poziția din clasament".

După micul dejun, un antre
nament pentru rezistență, cu a- 
lergare prin cotloanele acestor 
munți ai Oituzului..

Cer senin, fără nici o scamă 
de nor, păduri de un verde greu, 
bătînd spre negru, pătate de 
zăpadă, vile cochete, între cer

Sinăuceanu este unul din cei 22 
fotbaliști de la S.C. Bacău care in 
aceste zile, la Slănicul Moldovei, 
pregătesc cu sîrg returul campio

natului

și pămînt stilpii de fum care 
cresc în coșurile caselor. Pano
ramă de carte poștală ilustrată, 
dar fotbaliștii băcăuani nu au 
timp pentru reverie. Struniți 
de fostul lor coechipier Vătafu, 
ei aleargă acum ușor încruntați, 
nemulțumiți că zăpada subțire

..CUPA DE IAR
NĂ", organizată de 

_ ' Sibiu, a
HANDBAL
către C.J.E.F.S. și A.S.A. 
programat acum citeva zile par
tidele primei etape, la care s-au 
aliniat 16 echipe (10 masculine și 
6 feminine). Iată rezultatele înre-

II1PTF CAMPIONATUL
Lur,u REPUBLICAN PE
ECHIPE al juniorilor și școlarilor 
la greco-rpmane programează sîm- 
bătă și duminică o nouă confrun
tare. etapa a Il-a, care va avea 
loc în 10 orașe • NOUL CAMPIO
NAT al Diviziei A va începe la 
sfîrșitul lunii, cu disputarea eta
pei I la greco-romane. In zilele de 
29—30 ianuarie vor avea loc reu
niunile echipelor din cele patru 
serii în orașele Arad (seria I). Pi
tești (seria a II-a). Constanta (se
ria a IlI-a) și Iași (seria a IV-a) 
• PRIMUL TURNEU INTERNA
ȚIONAL AL ANULUI, la care 
participă luptătorii români va fi 
cel de la Tbilisi (U.R.S.S.), la 
29—30 ianuarie. Vor fi prezenți 
cei mai buni luptători ai noștri 
la libere, printre care și medaliații 
olimpici Ladislau Simon și Stelică 
Morcov.

era necesar, 
antrenorilor 
și Nicolae

41 IlMCtPllT
CONSFĂTUIRILE
(1 ARBITRII

con-La 15 ianuarie au început 
sfătuirile arbitrilor din loturile B 
și C, precum și examenele de pro
movare in categoria I. Primul cen
tru unde s-au desfășurat aceste 
acțiuni, inițiate de F.R.F. prin co
legiul central al arbitrilor, a fost 
Sibiul. Prezența arbitrilor din lotu
rile B și C a fost foarte bună, ca 
și participarea la discuțiile prevă
zute după fiecare referat prezen
tat de membri ai colegiului central. 
Sîmbătă va începe, la Craiova, a 
doua consfătuire cu arbitrii din lo
turile B și C și o nouă sesiune 
pentru obținerea categoriei I. Ul
timele consfătuiri vor avea loc la 
29 ianuarie la Bacău și la 5 fe
bruarie la București.

COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE"
//

(Urmare din pag. 1)

privită această acțiune la „Chi
mia” ?

Secretarul asociației. Olimpian 
Popescu, angajat special pentru a 
organiza activitatea sportivă, a no
tat in informarea statistică înain
tată Comisiei Sport-turism din ca
drul Consiliului municipal al sin
dicatelor, că la „Chimia", în anul 
care a trecut, un număr de 777 (!) 
angajați au trecut TOATE normele 
complexului. Cifra care ne-o furni
zează nouă, insă, pentru aceeași 
perioadă de timp, este de 360. Fi
rește, am dorit să vedem tabelul 
acestor sportivi. Spre surprinderea 
noastră, în caietul „Sport și sănă
tate” erau
„Să vedeți, încearcă să ne explice 
O. Popescu, tocmai completam ca
ietul din tabelele pe care le mai 
am”. Cercetăm aceste 
constatăm că 
1974.

O situație 
toare întîlnim 
„Electroputere”, care a raportat că 
in anul 1976 au fost trecute toate 
probele complexului, distribuin- 
du-se diplome la 1861 angajați. 
După multe investigații, reușim să 
stăm de vorbă cu tovarășul Ion 
Amărășteanu, vicepreședinte al 
clubului, vechi activist în mișcarea 
sportivă. „Eu știu că au participat 
la această acțiune in jur de 600

de tineri. Trebuie să recunoaștem, 
a fost o insuficientă preocupare în 
acest sens. Am făcut prea puțin 
pentru angrenarea a cit mai multor 
tineri 
masă. Pe viitor.

Ne interesăm de activitățile în 
curs de desfășurare la „Electro
putere”, unde aflăm că : „Deocam
dată, se desfășoară concursuri de 
șah și tenis de masă — ne spune

în activitatea sportivă de 
însă...".

Cum este înțeleasă,

trecute 52 de nume.

„tabele" și
sînt întocmite în...
oarecum asemănă- 
la Clubul sportiv

Președintele Asociației sportive 
„Rovine”, profesor Victor Chetraru, 
ține să vizităm și citeva din cele 
20 de unități, întreprinderi și in
stituții, in care activitatea sportivă 
este controlată și îndrumată de 
dinsul. Și astfel, stăm de vorbă, 
la I.C.R.M., cu tovarășa Ioana 
Troacă, președinta comitetului sin
dicatului. care își aduce aminte cu 
plăcere de ziua cînd, împreuna cu 
alți angajați din întreprindere, a 
participat la trecerea normelor 
complexului „Sport și sănătate”, la 
Stadionul tineretului. „Păcat că a 
fost doar o singură zi, și asta des
tul de demult, mai precis, in vara 
anului 1975”.

Asemănător ne-au vorbit despre 
trecerea normelor complexului 
„Sport șl sănătate” Ion Turcu, de 
la I.C.R.T.I. și Virgil Lepădatu, de 
la I.R.M.C. Față de această si-

presînd talpa, în, 
pasul. Prima oprire 
m pe teren variat, 
minute și jumătate, 

de refacere și 
in

a înghețat, 
curcîndu-le 
după 1 600 
Timpul : 7 
Cinci minute de refacere 
control al pulsului, vreme 
care la „comandamentul" supli
mentat temporar de D. Paloșanu 
și C. Arhip, din 
ției de fotbal, 
timpul realizat. 
„Am început cu 
ajuns la șapte minute și jumă
tate, sintem pe drumul cel bun. 
spre realizarea normei de șase 
minute". Traseul acesta se re
petă de patru ori... După-amiază, 
pe stadionul stațiunii, aplicarea 
practică a lecției teoretizate în 
prealabil pe tabla neagră. Te
ma : sarcinile fundașului de a-, 
coperire. Se simulează,, eu tot 
ansamblul, acțiuni diverse de 
atac și apărare, în rolurile prin
cipale fiind Catargiu și Agachi. 
Se exersează, apoi, cu mingea, 
individual, se întețește un val de 
bună dispoziție, ca la o revedere 
cu o cunoștință dragă.

„Dar la sală unde faceți ?“ 
l-am întrebat pe Pană, căpita
nul echipei. „Există aici o să- 
liță curată și bine încălzită, ne 
răspunde, mobilată cu aparatele 
aduse de noi de acasă. O dată 
la două zile intrăm în ea, în 
două serii, pentru a avea loc, 
executînd circuite dure de care 
ne legăm mari nădejdi. Se în
grămădesc atîtea speranțe in să- 
lița noastră, incit... mă mir că 
nu a pocnit pînă acum !“

S. C. Bacău a sosit la Slănicul 
Moldovei la 10 ianuarie. Va ple
ca în ultima zi a lunii. Se simte 
bine în această localitate, gazdă 
tradițională, unde organele lo
cale dovedesc toată solicitudinea.

Publicația berlineză „Die 
Fussbailwoche" apreciază

conducerea sec- 
se comentează 
Nicușor spune : 
zece minute, am

Ion CUPEN

interlocutorul. încă nu am întoc
mit calendarul competițiilor spor
tive de masă în cadrul clubului, 
dar ne-am propus ca pină la 5 
februarie să-I alcătuim”. Adăugăm 
la acestea că nu am văzut, la 
„Electroputere", nici măcar un sin
gur afiș cu caracter sportiv. Pri
mim. însă, asigurări că se află in 
lucru șase panouri pe această 
temă.

uneori, continuitatea
tuație, tovarășul Chetraru ne ex
plică. cum că în anul 1976 a avut 
in obiectiv organizarea trecerii nor
melor doar la o singură unitate, 
„dar toți angajații de acolo"... A- 
ceastă unitate este... serviciul de 
pază contractuală. Dacă se merge 
in acest ritm, cu o unitate pe an, 
mai trebuie să 
Jiu pînă cind, 
cuprinse toate 
acțiune.

curgă multă apă pe 
la „Rovine”, vor fi 
unitățile în această

★
în cazurile relatateCredem că 

mai sus, ca și în altele asemănă
toare, se vor lua măsurile cuve
nite pentru ca ampla acțiune de 
masă „Sport și sănătate” să fie 
folosită cu eficiență maximă pen
tru angrenarea unui cit mai mare 
număr de tineri, de oameni ai 
muncii la practicarea sportului.

Neue 
că N. Hainea se numără printre 
cei mai buni arbitri europeni. 
Cum se explică, totuși, faptul că 
in unele clasamente făcute la noi 
arbitrul Hainea nu figurează 
primele locuri ?

— Iată o întrebare la care 
se poate răspunde ușor. Știu 
orice clasament de acest fel ; 
o doză de subiectivism. Dar eu 
unul mai știu că, atunci cînd 
arbitrez, mă străduiesc să aplic 
întocmai regulamentul, indife
rent de... firma echipei, indi
ferent de 
să sau în 
faptul că 
ră atunci 
bitrate în 
nea. Aceasta este o 
facție pentru mine, 
la noi greșelile de 
păta proporții exagerate,

nouă o stare deîn

nu 
că 

are

faptul că joacă aca- 
deplasare. Se cunoaște 
multe echipe se bucu- 
cînd află .că vor fi ar- 
deplasare de... N. Rai- 

mare satis- 
Din 'păcate, 
arbitraj ca- 

pro-

ducîndu-ne și 
spirit defavorabilă. Uneori, chiar, 
aprecierile despre arbitraje sînt 
de-a dreptul răuvoitoare, pornind 
de la simpatia pentru o echipă 
sau alta.

— Ce vă doriți în 1977 ?
— Aș vrea, asemenea tuturor 

celor care iubesc fotbalul, ca ni
velul spectacular al meciurilor 
să crească substanțial. M-ar 
bucura mult o atitudine întot
deauna corectă față de arbitrii 
din orașele de provincie. Și sper 
ca arbitrajele prestate de noi 
toți să fie notate numai cu ca
lificative maxime

Teleniac SIRIOPOL

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ASTĂZI, TRAGEREA LA 

SORȚI A OPTIMILOR „CUPEI 
ROMÂNIEI". Astăzi la ora 13 
va avea loc la sediul F.R.F., 
tragerea la sorți a optimilor 
„Cupei României". Reamintim 
cele 16 formații calificate în a- 
ceastă fază : Steaua (deținătoa
rea trofeului), C.S.U. Galați (fi
nalista ultimei ediții), U.T.A., 
Jiul, S. C. Bacău, Rapid, F. C. 
Argeș, F.C.M. Reșița, F. C. Bi
hor. Universitatea Craiova, Me
talul București, Progresul Cora
bia, C. S. Botoșani, I.C.I.M. Bra
șov, Minerul Motru și Automeca- 
nica București. Optimile de fina
lă ale cupei vor avea loc Ia 27

DIN PROBLEMELE DIVIZIEI B

ABATERILE DISCIPLINARE. EFECTE
ALE INSUFICIENTEI MUNCI

Perioada aceasta de pregătire — 
mai ales fizică — pentru viitorul 
sezon trebuie să insemne și un 
moment de meditație pentru divi
zionarele B, de serioasă reflecție 
asupra a ceea ce s-a intimplat in 
sezonul de toamnă in acest eșa
lon. mai ales sub aspectul disci
plinei, capitol la care s-au ma
nifestat multe carențe cu un efect 
nedorit asupra nivelului multor 
jocuri, asupra evoluției 
pe și jucători.

Să nu uităm că. în 
cundă, cele mai miilte 
avut comportări total diferite cînd 
au jucat acasă sau în deplasare, 
că lupta oarbă pentru puncte și-a 
pus foarte mult amprenta pe ca
litatea fotbalului practicat. iro- 
sindu-se acumulările din perioada 
de pregătire, gesturile nesnortive 
și duritățile alterînd de atitea ori 
disputa din teren. în sezonul de 
toamnă, de pildă, chiar în etapa 
a 2-a s-au dat aproape 30 de car
tonașe galbene. Lista eliminaților 
a cuprins 28 de jucători. dintre 
care Lungu (S.N.O.), Ciohan II 
(C.I.L. Sighct) și Bărbuțiu (C.F.R. 
Timișoara) au fost eliminați — și 
sancționați — de cițe două ori. 
Numai în etapa a 7-a au .fost 
scoși de pe teren de către arbitri 
Sîrbu (Tehnomelal), Niță (Steagul 
roșu Brașov). Enache (Nitramonia 
Făgăraș), Oancea (Tractorul Bra
șov), Bădălută (Chimia Tr. Măgu
rele). Lepădatu (Chimia Rm. Vil- 
cea), Bărbuțiu (C.F.R. Timișoara). 
Vesa (Ind. sîrmei C. Turzii). De 
la C.I.L. Sighet, unde se vede că 
munca de educație a fost destul 
de deficitară, au fost eliminați 3 
jucători — Ciohan II (de două 
ori !), Stan și Iuga, de la Flacăra 
Moreni — Ilie și Baicu. de la 
Steagul roșu Brașov — Niță si 
Hirlab, de la C.F.R. Timișoara — 
Bărbuțiu și Munteanu, de la F.C. 
Baia Mare — Borz și Arici'i, de 
la Chimia Rm. Vîlcea — Lepădatu 
și Bartales. Să nu mai vorbim de 
cei care au primit cartonașe gal
bene. într-o singură etapă (a 14-a). 
pentru trei cartonașe galbene nu 
au avut drept de joc 12 fotbaliști

unor echi-

divizia se- 
echipe au

EDUCATIVE
F.C. Baia Marc, 

alt exemplu, n-a 
patru 

săi deoarece Borz 
patru etape, iar 
Condruc acumula- 
cartonașe galbene, 

disciplina a

din Divizia B. 
ca să dăm un 
putut folosi intr-un meci 
dintre titularii 
era suspendat 
Coler, Ariciu și 
seră cite trei __
In divizia secundă, .
suferit pentru că se cer rezul
tate cu orice preț, pentru că mulți 
jucători confundă încă jocul băr
bătesc cu jocul dur, pentru că 
unii antrenori nu se ocupă sufi
cient de toate laturile procesului 
instructiv-educativ, pentru eă des
tul de multi dintre ei au fost 
schimbați chiar in timpul campio
natului. Ce fel de muncă de 
educație s-a putut desfășura la 
Mureșul Deva, Șoimii Sibiu, Uni
rea Focșani, Dinamo Slatina. Uni
rea Alexandria. Chimia Tr. Măgu
rele. Olimpia Rm. Sărat, unde un 
antrenor a plecat iar altul a venit, 
recurgîndu-se. în cele din urmă, 
la vechiul compromis al desfacerii 
contractului cu... ACORDUL AM
BELOR PĂRȚI ? Ce fel de auto
ritate pot avea noii antrenori asu
pra... noilor 
recent caz 
zut“, este 
Ionescu. de
Gloria Buzău. în această perioa
dă dintre tur și retur. (Din păcate, 
nu este și singurul).

Mai severă, mai aspră în cazul 
Diviziei B, comisia de disciplină 
a dictat în toamnă suspendări pe 
4, 5, 6 sau 8 etape. Au fost și ca
zuri de suspendări de terenuri 
(Tr. Măgurele), în timp ce Victo
ria Tecuci și C.I.L. Sighct au ju
cat pe teren neutru 
nesportive comise 
trecut.

Cu siguranță, în 
forul de resort din 

de intransigent cu 
la Divizia B (intransigentă care 
trebui să se manifeste la, fel, 
toate cazurile, și ia Divizia A. 

indiferent de numele __ 1'
și al clubului din care face parte), 
considerînd că numai 
pune ordine la toate 
fotbalului nostru, că numai și nu-

mai așa fotbalul nostru poate pro
gresa. Este insă de datoria antre
norilor și conducerilor de cluburi, 
de asociații și secții de fotbal de 
a preintimpina manifestările de 
nesportivitate, predilecția unora 
spre jocul brutal, mai ales cind 
echipele joacă pe terenul lor. Iată 
de ce această perioadă trebuie fo
losită din plin si prin desfășura
rea unei temeinice munci de e- 
ducație cu sportivii, parte compo
nentă. indispensabilă unui proces 
de pregătire cit mai complet și 
eficace.

Constantin ALEXE

lor jucători ? Cel mai 
de ..transfer neprevă- 
cel al antrenorului I. 
la C.S.M. Suceava la

datorită actelor 
în campionatul

fel 
de 
ar 
în

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA PRIMA 

TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES A ANULUI

Se atribuie cîștiguri în autoturisme, excursii în țară și peste hotare, 
premii în bani.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 14 IANUARIE 1977

LA 23 IANUARIE 1977 
tragere excepțională

>• atribuit clțtiguriin-
AUTOTURISME»DACIA 1300SKODA S100 "

etNI.EXCURSII 1N U.R.S.S..RO.GERMANĂ,GRECI*. 
PARIS Valtt Lulrțl Jl TURUL ROMÂNIE)

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 2 va 
riante 10% I

cat. 2 :
6,85 a 8.357 lei ; cat.

25.10 a 2.281 lei ; cat 5 : 61,9u « 
924 lei ; cat. 6 : 151.60 a 378 lei.

Report la categoria 1 : 33.936 lei.
EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 

1,30 variante (autoturism Dacia 
1300) ; cat. B : 5,45 a 9.839 lei ; 
cat. C : 10.50 a 5.107 lei ; cat. D :
34.10 a 1.572 lei ; cat. E : 81.20 a 
660 lei ; cat. F : 156,90 a 342 lei.

Report la categoria A : 126.453 
lei.

AMBELE EXTRAGERI: Cat. X: 
1.739,15 a 100 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : SOCEANU 
AURELIA din Constanța și ACS 
ALEXANDRU din Satu Mare (la 
cat. 1) și BALASZ IMRE din Si- 
ghetul Marmației (la cat. A),

1300) ; 
cat. 3 :

(autoturisme Dacia 
: 3.60 a 15.901 lei ;

4 :
5 : 61,95 a

februarie, constituind deschiderea 
sezonului oficial. Incepînd din 
această fază, întîlnirile vor avea 
loc pe terenuri neutre, motiv 
pentru care e necesar ca dele
gații să fie prezenți la tragerea 
la sorți, urmînd ca ei să stabi
lească — de comun acord — 
terenurile unde vor evolua echi
pele pe care le reprezintă.

DIN GALAȚ’I NE PARVI- 
TRISTA VESTE a încetării 
viață a dr. Grigore Bîrsan, 
arbitru internațional, mem- 
al Colegiului central al ar-

NE 
din 
fost 
bru 
bitrilor.

• ARBITRII PRAHOVENI LA 
STARTUL PREGĂTIRILOR. în
că de la 12 ianuarie, arbitrii 
prahoveni se antrenează pentru 
apropiatul sezon fotbalistic. Ci
clul de pregătire se desfășoară 
de trei ori pe săptămînă : temele 
teoretice se dezbat sub conduce
rea dr. Emil Vlaiculescu, preșe
dintele colegiului județean al 
arbitrilor, iar pregătirea fizică 
se desfășoară pe terenul Praho
va sub îndrumarea arbitrilor di
vizionari Mihail Moraru și Ale
xandru Avramescu. (Ion TĂNA- 

„SESCU — coresp.).
• DIVIZIONARA C METALUL 

AIUD are de cîtva timp un nou 
antrenor : este vorba de fostul 
internațional al echipei Rapid, 
Constantin Năsturescu.

• TURNEU DE FOTBAL ÎN
SALĂ LA BAIA MARE. Recent 
a avut loc un turneu de fotbal 
îri sală, organizat de F. C. Ba
ia Mare. Turneul, care s-a bucu
rat de un frumos succes de pu
blic, a fost cîștigat de F. C. Baia 
Mare I (Feher, Condruc, Necu- 
la, Radu, Moldovan, Mânu) care 
a învins în finală pe F. C. Baia 
Mare III cu 4—2. (V. SASA
RANU — coresp.).

EXCURSII, ODIHNA,
CURĂ BALNEARĂ

is Nu este necesar să așteptați vara pentru petrecerea concediului 
dv. ! OFICIILE DE TURISM și ÎNTREPRINDEREA DE TURISM 

g HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă pun la dispoziție 
3 și în această perioadă un nou program de acțiuni turistice in cele 
§ mai pitorești zone din țară.
30 EXCURSII. Valea Prahovei, Valea Oltului, Maramureș, Seme- 
3 nic, Nordul Moldovei sînt numai citeva din locurile de atracție 
3 turistică unde se organizează excursii cu autocarul sau
3 durate diferite.

ODIHNA. O.J.T.-urile și I.T.H.R. București dispun
3 pentru odihnă în stațiunile montane și de sporturi 
' Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Bușteni, cu cazare în 

vile.
CURA BALNEARA cu cazarea în hotelurile cu bază de trata

ți 
Si

trenul, pe

de locuri 
de iarnă 

hoteluri și

de 50% la tarifulașa se va 
eșaloanele

viitorul sezon.
F.R.F. va fi la 

jucătorii

jucătorului

PUBLITURISM

ment „Sovata" și „Aluniș* din Sovata, „Roman", „Hercules" 
„Cerna" din Herculane, „Tușnad" și „Ciucaș’ din Tușnad 
„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 
Sîngeorz.

Posesorii biletelor beneficiază de o reducere 
de transport pe C.F.R.



STEAUA ÎN „CUPA CUPELOR" LA BASCHET

MARIA ALEXANDRU - PRINTRE FAVORITE

INAUGURAREA C.E. DE BOX
VA AVEA LOC

LA „TEATRUL PACH“ DIN HALLE

• Ultimul meci acasă, săptămina viitoare cu A. S. Villeurbanne •
TENIS MASA

La o săptămînă după ce au re
purtat un frumos succes în primul 
meci din grupa B a sferturilor de 
finală a „Cupei cupelor", în fața 
puternicei echipe italiene Forst 
Birra Cantu, baschetbaliștii de la 
Steaua au repetat performanța, 
reușind, la capătul unei partide 
dramatice, să învingă o altă favo
rită a acestei grupe, formația spa
niolă Juventud Badalona. Echipa 
antrenată de Mibai Nedef și Ale
xandru Fodor a abordat întilnirea 
sigură pe ea, nelăsîndu-se impre-

diferența de 
recuperările 

al steliștilor, 
cu care ei 

atît în

Alin Savu înscrie încă pentru Steaua 
N. DRAGOȘ

două puncte
Foto :

ventud. Dată fiind 
talie, se anticipa că 
vor fi punctul slab 
dar datorită atenției 
s-au plasat sub panouri,
fazele de atac, cît și în cele de 
apărare, bucureștenii au reușit să 
cîștige nenumărate baloane. Acest 
fapt a contribuit, poate decisiv, la 
stabilirea rezultatului final.

Vorbind despre aportul jucători
lor noștri la victoria asupra spanio
lilor, amintim jocul excelent al lui 
Gheorghe Oczelak, care a fost 

eficace (30 puncte), 
a alergat mult și 
cu folos, a recu
perat totul din a- 
propierea sa șl — 
destul de rar pen
tru un pivot — a 
plecat chiar la 
contraatac... Pentru 
prestația din par
tida cu Juventud, 
Oczelak merită fe
licitări și-i dorim 
să realizeze aseme
nea evoluții și în 
viitoarele confrun
tări. Costel Cernat 
a fost, ca întotdea
una, omul spre 
care s-a îndreptat 
atenția 
lor. El 
din plin 
victoria 
sale, dar 
său putea 
mare, dacă nu ar 
fi comis — unele 
nejustificat — cinci 
greșeli personale, 
care i-au adus eli
minarea, la mijlo
cul reprizei secun
de. Cu el în teren, 
pină 
Steaua putea obți
ne o victorie și 
mai clară. Tit'us
Tarău și-a făcut

plin datoria, 
lucruri 

în atac
E-

la rind, trei partide in deplasare, 
în fața acestor puternice echipe — 
— după cum s-a putut vedea la 
București — și care au analizat cu 
atenție jocul reprezentanților noștri 
în „Cupa cupelor". Baschetbaliști- 
lor militari le-ar fi suficient un 
meci ciștigat „afară" pentru a ob
ține o performanță remarcabilă — 
calificarea în semifinale. Pentru 
ceasta este însă necesar ca, 
continuare, ei să se pregătească
toată atenția, să studieze punctele 
forte și cele slabe ale adversarilor 
și să privească meciurile cu opti
mism, fără a uita 
confruntări nu vor 
în sala... Floreasca !

a- 
in 
cu

că viitoarele 
mai avea loc

Paul IOVAN

Miercuri seara Forst Birra Cantu
— A. S. Villeurbanne 125—76 
(53—38).

în grupa A : Spartak Leningrad
— Slavia Praga 84—58 (47—31) și 
Radnikî Belgrad — Cinzano Milano 
87—73 (45—38).

Clasamentul grupei B

palmaresul 
talia lor

adversarilor 
superioară

în 
va 

cea

LONDRA, 20 (Agerpres). 
orașul englez Birmingham 
începe în ziua de 26 martie 
de-a 34-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă. Co
mitetul de organizare a acestei 
tradiționale competiții a anunțat 
că la întreceri și-au confirmat 
participarea peste 300 de spor
tivi și sportive din 70 de țări, 
printre care R. P. Chineză, Ce
hoslovacia, R. P. D. Coreeană, 
Franța, Iugoslavia, România,
Suedia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Anglia.

Comisia tehnică a campiona
telor a desemnat-o drept primă 
favorită a turneului feminin pe

Pak Iun Sun (R. P. D. Coreeană), 
urmată de Cian Li și Ke Sin-ai 
(ambele din R. P. Chineză). Pe 
tabloul celor 16 favorite figu
rează și campioana româncă 
Maria Alexandru.

Principalul favorit al probei 
masculine este jucătorul maghiar 
Istvăn Jonyer, deținătorul titlu
lui mondial, urmat de Kua 
Yao-hun (R. P. Chineză), Lian 
Ko-lian (R. P. Chineză), Jacques 
Secretin (Franța), Dragutin Sur- 
bek (Iugoslavia), Li Cen-și (R. P. 
Chineză), Tibor Klampar (Un
garia), Kjell Johansson (Suedia), 
Anton Stipancici (Iugoslavia) și 
Mitsuru Kono (Japonia).

BERLIN, 20 (Agerpres). în ca
drul unei conferințe de presă, care 
a avut loc la Berlin, 1 s-a anunțat 
că cea de-a 22-a ediție a campio
natelor europene de box se va 
desfășura, între 28 mai și 5 iunie, 
în orașul Halle din R.D. Germa
nă. Pentru dimineața zilei de 28 
mai organizatorii competiției au 
programat vizita medicală a par- 
ticipanților, tragerea la sorți și 
conferința arbitrilor-judecători. Sea
ra, cu începere de la ora 19, în 
sala „Teatrului Păcii”, va avea 
loc festivitatea oficială de deschi
dere a campionatelor, la care vor 
fi prezenți conducătorii delegații
lor participante. în primele două 
zile ale campionatelor (29 și 30 
mai) se vor desfășura 
gale, la orele 15 și, 
19,30. La 31 mal, 1 și

■ vor disputa cîte două 
sferturilor de finală (orele 15,30 și, 
respectiv 19,30). Reuniunile semifi
nale au fost programate pentru

cîte două 
respectiv, 

2 iunie se 
gale ale

vineri 3 iunie, de la orele 15 și 19,30. 
La 4 iunie este zi de odihnă, iar 
duminică 5 iunie, cu începere de la 
ora 15, se vor disputa finalele la 
cele 11 categorii. în seara aceleiași 
zile, la ora 21, seva desfășura fes
tivitatea de închidere a campio
natelor europene de box.

în vederea acestei mari com
petiții sportive, federația de spe
cialitate din R.D. Germană face 
intense pregătiri. Participanții, ofi
cialii și ziariștii acreditați vor fi 
cazați la hotelurile „Halle-Neu- 
stadt”, „Rotes Ross" și „Inter-Ho- 
tel", în apropierea cărora se află 
6 săli de box, trei săli de gim
nastică, o piscină, saune și un sta
dion.

In timpul campionatelor se vor 
desfășura ședințe ale EABA, ale 
Comisiei europene de arbitri-ju- 
decători, un simpozion medical și 
două conferințe de presă.

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA

adversari- 
s-a bătut 

pentru 
echipei 
aportul 

fi și mai

la sfîrșit,

1. Steaua București 
Forst Birra Cantu 
Juventud Badalona 
A.S. Villeurbanne

2.
3.
4.

2
2
2
2

2
1
1
0

0
1
1
2

170—159
210—164
174—165
159—225

LISE-MARIE MOREROD 
ÎNVINGĂTOARE 

Șl LA AROSA
Joi la Arosa în cadrul „Cupei 

Mondiale" la schi a avut loc o 
probă feminină de slalom uriaș 
care a fost cîștigată de Lise Marie 
Morerod (Elveția) cu timpul de 
1:19,66. Pe locurile următoare 
s-au clasat Kathy Kreiner

nadtfl — 1:20,15 și Monika
K-ascrcr (Austria) — 1:20,26.

★
în urma rezultatelor 

la Schruns (Austria), 
clasamentul feminin 
Mondiale" Ia schi se prezintă ast
fel : individual : 1. Annemarie
Proll-Moser (Austria) — 142 p ;

înregistrate 
situația in 

al „Cupei

T.S.K.A. Moscova, lidera clasa
mentului, a întrecut pe teren pro
priu cu 6—4 (2—0, 2—0, 2—4) for
mația Aripile Sovietelor. în alte 
partide : Traktor Celiabinsk — 
Torpedo Gorki 2—2 ; S.K.A. Le
ningrad — Dinamo Riga 3—4 ; 
Kristal Saratov — Himik Voskre- 
sensk 1—5.

DIN TARILE SOCIALISTE

KATI MAKRAY Șl MICUȚII

sionată de 
și nici de
(cinci jucători peste 2 m înălțime). 
Baschetbaliștii militari au impri
mat partidei un ritm ridicat încă 
de la început și, spre lauda lor, 
l-au menținut pe întreg parcursul 
meciului. Acest lucru i-a incomo
dat vizibil pe oaspeții din Badalo
na, Care s-au repliat destul de 
greu In apărare, folosind acțiuni 
de contraatac doar în două situa
ții, ceea ce, trebuie să recunoaș
tem, , este extrem de puțin pentru 
o echipă cu pretențiile lui Ju-

din 
realizînd 
deosebite 
și în apărare, 
voluții satisfăcătoa
re au avut și 
Gheorghe Cîmpea- 
nu, Alin Savu, 
Dorin Dumitru și 
Vasile Zdrenghea.

Sorții au făcut, însă, ca Steaua 
să susțină primele trei partide pe 
teren propriu. Următorul meci va 
avea loc săptămina viitoare. împo
triva echipei franceze A.S. Villeur
banne, în care joacă și doi bas- 
chetbaliști americani : George Car
ter (1,98) și Roger Moore (2,05) 
Deci, la fel ca și celelalte adver
sare, și Villeurbanne se anunță ex
trem de redutabilă. Sperăm, însă, 
că sportivii noștri vor obține din 
nou cîștig de cauză.

Dar, să nu uităm că după me
ciurile din sala Floreasca urmează,

EI GIMNAȘTI...

In C. C. E. la baschet feminin

I.E.F.S. BUCUREȘTI

Parcurile, locurile de agrement, 
terenurile de sport destinate co
piilor budapestani nu sînt mai pu
țin populate, în acest „anotimp 
alb", decit în plină vară. Sigur, 
explicația constă, în primul rind, 
în faptul că — aidoma tuturor co
piilor lumii — nevoia de alergare, 
de zbenguială, într-un cuvînt de 
cheltuire a energiei o resimt și 
cei mai tineri locuitori ai marelui 
oraș. Tocmai acest lucru l-au avut 
în vedere edilii, atunci cînd au 
amplasat, mai ales în imediata ve
cinătate a noilor cartiere de locu
ințe, adevărate instalații pentru 
practicarea sportului.

A. Csanădi, instructor sportiv al 
asociației locatarilor de blocuri 
din cartierul „Nepstadion", ne spu
nea : „încă din faza de proiectare, 
arhitccții ne-au consultat în 
derea găsirii soluțiilor optime, me
nite să ducă la utilizarea cît 
rațională a terenului dar, în 
lași timp, 
copii și tineri de locuri de agre
ment".

Rezultatele unei asemenea co
laborări le-am văzut : pentru gru-

ve-

mai 
ace- 

să nu-i lipsească pe

ce prichindeii aleargă și chiar joa
că fotbal !

La Budapesta — mai ales după 
transmisiile televizate, care au 
adus în casele oamenilor frumu
sețea și utilitatea practicării gim
nasticii — au luat ființă numeroa
se centre, ce funcționează pe lin
gă grădinițele de preșcolari. Tot 
mai mulți părinți își duc acum 
copiii în sălile de gimnastică. Un 
astfel de centru a înființat și aso
ciația sportivă „Postăs" (a lucră
torilor de poștă). Instructoarea 
Kati Makray se străduiește mul
te ore pe zi, mai ales sub formă 
de joacă, să-i atragă pe copii în 
deprinderea tainelor gimnasticii. 
Kati Makray are su,b directa ei 
îndrumare mai multe grupe, copiii 
fiind aduși la sală cu un autobuz 
al asociației sportive „Postăs". Fi
rește, părinții sînt extrem de plă
cut surprinși cînd odraslele lor 
'povestesc acasă cum a decurs 
lecția de gimnastică. Dar si satis
facția instructoarei este mare, a- 
tunci cînd la sfîrșitul orei glasu
rile copiilor scandează in cor :

(47-36)

gaz
de

fost

SOFIA, 20 (prin telefon). A 
doua întîlnire susținută de echi
pa feminină de baschet I.E.F.S. 
București, în cadrul sferturilor 
de finală ale C.C.E., s-a desfă
șurat joi seara în sala Festival- 
nia din capitala Bulgariei, în 
prezența unui public numeros. 
Victoria a revenit formației 
dă, Akademik, cu scorul 
95—73 (47—36).

începutul meciului a
foarte echilibrat, iar jucătoarele 
ambelor echipe au fost marcate 
de un trac evident. în această 
situație s-a ratat extrem de mult 
și s-au dat numeroase pase gre
șite.' Primele care au ieșit din 
impas au fost sportivele bulgare, 
ele devenind mai combative în 
apărare și mai precise în atac. 
Pivotul Spasova, deși inferioară 
ca talie pivotului nostru Ștefa- 
nia Giurea, a acționat nestin
gherită în apropierea coșului și a 
punctat precis de Ia semi-distan- 
ță, fiind autoarea a 31 de puncte. 
Formația studentelor românce a 
prestat un joc sub posibilități.,

în apărare, fie că a aplicat apă
rarea în „zonă", fie „om la om“, 
nu a putut împiedica acțiunile 
rapide, în permanentă mișcare, 
ale gazdelor. în atac s-a ratat 
exasperant de mult, iar Giurea, 
care s-a resimțit după o 
accidentare mai veche, nu 
a putut să-și fructifice plu
sul de înălțime și gabarit, 
în plus, multe mingi au fost 
pierdute eu ușurință, mat ales 
de către Balai. în această situa
ție, meciul retur de la București, 
se anunță foarte dificil pentru 
studentele noastre. Au marcat: 
Simionescu 18, Giurea 10, Miha- 
lik 8, Duțu 12, Basarabia 4, Por- 
tik 9, Balai 12 pentru I.E.F.S., 
respectiv Spasova 31, Eschimova 
20, Mihailova 14, Ghiorghieva 6, 
Ghimova 6, Makarieva 10, Ian- 
kova 8.

Au arbitrat corect: G. Horvath 
(Ungaria) și O. Kaialî (Turcia).

D. STĂNCULESCU

ALTE REZULTATE ALE ECHIPELOR FEMININE
Rezultatele înregistrate în ce

lelalte partide din sferturile de 
finală ale competiției feminine 
„Cupa Liliana Ronchetti", vin să 
confirme popularitatea și intere
sul pe care îl stîrnește jocul de 
baschet în rîndul spectatorilor. 
La Praga, o numeroasă asisten
ță a urmărit întîlnirea dintre 
formația locală Slavia și TUȘ 
Leverkusen (R. F. Germania). 
Gazdele au depus multe eforturi 
pentru a se vedea în postură de 
învingătoare, Slavia a ciștigat cu

. 63—53 (28—22). 
meros a urmărit 
tida dintre formația locală 
renumita echipă sovietică Spar
tak Moscova. Oaspetele, cu multe 
baschetbaliste de certă valoare 
internațională, au ciștigat clar 
cu 82—41 (42—ÎS/. Tot în Fran
ța, baschetbalistele de la A. S. 
Montferrand au primit replica 
sportivelor de la Lokomotiv So
fia. Formația bulgară a obținut 
victoria cu 73—55 (40—33).

Un public nu
la Toulon par-

Și

ATLETISM • La Cosford (An
glia), Geoff Capes a ciștigat arun
carea greutății cu 20,92 m, Verona 
Elder a realizat pe 400 m — 54,3, 
iar Jane Coelbrook a terminat în
vingătoare la 800 m cu 2:03,1 •
Crosul de la Elgoibar (Spania) a 
fost ciștigat de Mariano Haro care 
a parcurs 10,700 km în 32:02,6. 
Sportivul englez Bernie Ford, u- 
nul dintre favoriții cursei, s-a cla
sat pe locul patru, cu timpul de 
32:28.0.

CICLISM • Turul Venezuelei 
s-a încheiat la San Cristobal cu 
victoria rutierului columbian Jose 
Jimenez, urmat de Nicolas Reidtler 
(Venezuela) — la 1:01,0, Luis Mu
rillo (Columbia) — la 1:27,0, Ale
ssandro Possi (Italia) — la 2:27,0, 
Alfonso Dalpian (Italia) — la 
3:35,0 și Șarafulin (U.R.S.S.) — la 
7:50,0. Pe echipe, primul loc a 
fost ocupat de formația Columbiei, 
urmată de Venezuela și Italia. Ul
tima etapă, desfășurată pe traseul 
Rubio — San Cristobal, a revenit

polonezului Bronislaw Ebel, cro
nometrat pe distanta de 122 km cu 
timpul de 3 h 27:41.0.

ȘAH • După disputarea a cinci 
runde, în turneul de la Wijk aan 
Zee, continuă să conducă marele 
maestru olandez Sosonko cu 4 p, 
urmat de Kurajița (Iugoslavia) —

în runda a zecea a turneului 
masculin de șah de la Belgrad, 
Pîdevski l-a învins pe Jansa, 
iar partidele Mesici—Mariano- 
vici, Tringov — Simici și Rai- 
cevici — Janosevici s-au înche
iat remiză. Celelalte trei partide 
ale rundei : Victor Ciocâltea — 
Abramovici (Iugoslavia), Saho
vici — Vukici și Govedarița — 
Vadăsz s-au întrerupt. în cla
sament conduc Tringov (Bulga
ria), Simici și Marianovici (ambii 
Iugoslavia) cîte 6*/2 P, urmați de 
Pîdevski (Bulgaria) 
dăsz (Ungaria) 5 p 
Ciocâltea (România), 
Govedarița (ambii 
cite 41/2 p (2), Jansa 
cia) — 4V2 P (D-

★
în singura partidă decisă din 

runda a 3-a a turneului femi
nin de la Belgrad, maestra bul
gară Asenova a învins-o pe iu
goslava Marianovici. Toate ce
lelalte partide, printre care și 
Margareta Mureșan (România) 
— Grujici (Iugoslavia), s-au în
trerupt. în clasament conduce 
Maria Porubski (Ungaria), cu 2 p 
(I). Margareta Mureșan, care a 
remizat partida întreruptă în 
runda anterioară cu Karakas 
(Ungaria), are 1 punct.

5% P, Va-
(1), Victor 
Sahovici și 
Iugoslavia) 

(Cehoslova-

Instructoarea Kati Makray, în mijlocul micilor gimnaști... 
Foto : *

pe de cîte 5—7 blocuri 
baze sportive, pe cît 
pe atît de funcționale, 
porților terenului de 
blocurilor 67 A, 69, 70 și 77 din 
cartierul „Nepstadion" au fost am
plasate și panouri de baschet. La 
rîndul lor, porțile fiind mobile, 
pot fi date deoparte șl, în numai 
zece minute, în locul terenului de 
handbal a apărut unul de tenis.

Interesant ni s-a părut faptul 
că, separat de bazele destinate 
copiilor trecuți de 6 ani. au fost 
amenajate altele rezervate în ex
clusivitate preșcolarilor. Mici bare 
fixe, greutăți și gantere... lilipu
tane le oferă copiilor de la grădi
nițe posibilitatea să facă de tim
puriu cunoștință cu mini-aparatu- 
ra destinată fortificării' organismu
lui lor. Educatoarele care îi în
soțeau, echipate în. treninguri, îi 
inițiau jn exerciții specifice de 
gimnastică. Eva Molnâr ne spunea 
că programul zilnic al copiilor 
este astfel alcătuit incit cel pu
țin o oră se rezervă sportului, fă
ră a mai pune la socpteală mul
tele zeci de minute care, de fapt, 
tot sport înseamnă, din moment

există mici 
de simple, 

Deasupra 
handbal al

„KEPES SPORT" — Budapesta
„vă mulțumim Kati nâni... la re
vedere".

Sala în care copiii învață gim
nastica este foarte bine utilată : 
nu lipsesc covoare, spaliere, băn
cuțe, bîrne de mică înălțime., ves
tiare, dușuri, instalații cu aer cald 
ș.a. Vorbind despre munca ei, Kati 
Makray declară : „Pentru viitorul 
gimnasticii noastre, crearea unui 
număr cît mai mare de săli cu 
asemenea profil ar fi extrem de 
binevenită. Virsta ideală pentru 
învățarea gimnasticii este cea pină 
Ia intrarea in școala elementară. 
Dacă in această perioadă se pun 
bazele educației lor, copiii instru- 
indu-se acum asupra felului cum 
să salute, cum să mănînee, cum să 
se comporte în general, de ce din 
acest ciclu pedagogic ar lipsi toc
mai educația fizică ?“...

Neîndoielnic, entuziasta instruc
toare are multă dreptate și este 
tot atît de adevărat faptul că 
peste zece ani, sau poate mai cu- 
rind, despre unii dintre elevii cen
trului de gimnastică al asociației 
sportive „Poștaș" se va vorbi...

Ion GAVRILESCU

*
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Lise-Marie Morerod
Schruns (Austria)
Lise-Marie Morerod 
140 p ; 3. Brigitte'

(Elveția), ciștigătoarea slalomului special de la 
Telefoto : A. P. — AGERPRES

(Elveția) — 
Habersatter- 

Totsching (Austria) — 121 p ; 4.
Hanny Wenzel (Liechtenstein) — 
114' p-; “S. Marie-ThCrese Nadig 
(Elveția) — 85 p ; 6. Bernadette
Zurbriggen (Elveția) — 71 p ; pe 
națiuni (masculin plus feminin) : 
1. Austria — 889 p ; 2. Elveția — 
545 p ; 3. Italia — 321 p ; 4. Liech
tenstein — 201 p.
CAMPIONATUL DE HOCHEI

AL U.R.S.S.
în cadrul campionatului U.R.S.S. 

la hochei pe gheată, echipa

BIATLONUL DE LA 
WILDENMOOS

cadrul 
la Wil- 
a reve-

Proba individuală din 
concursului de biatlon de 
denmoos (R.F. Germania) 
nit norvegianului Sigleif Johan- 
ssen (10 km în 34:46,2), urinat de 
finlandezii Simo Halonen (35:13,8) 
și Raimo Seppaenen (35:35,4). Pro
ba de ștafetă 4x7,5 km a fost cîș- 
tigată de echipa Norvegiei (Krl- 
stad, Sirijoed, Engen, Johanssen) 
in 2 h 04:15,1, secundată de for
mația Finlandei — 2 h 05:11,4.

COLOCVIU INTERNAȚIONAL 
DE FIZIOLOGIE MEDICO-SPORTIVX

îa vara acestui an (15—16 iu
lie) se va desfășură la St. Etien
ne (Franța) un colocviu interna
țional de fiziologie mpdico-spor- . 
tivă. Organizat de Universitatea ’ 
din St. Etienne, colocviul își 
propune dquă teme principale 
„Factorii de limită a rezistenței 
umane" și „Metode de 
rare a performanței", 
specialiștii care și-au 
participarea se numără 
rul Astrand (Suedia), 
mansen (Norvegia), D. 
(S.U.A.).

amelio- 
Printre 
anunțat 
profeso- 
L. Her-
CostrilI

CAMPIONATE IN CURS DE DESFĂȘURARE

ANGLIA: RIGORILE IERNII ÎMPIEDICA
REGULARITATEA DISPUTĂRII MECIURILOR

„In campionatul Angliei situa
ția devine la fel de catastrofală 
ca în 1962—1963“ — scrie coti
dianul belgian „Leș Sports". De 
ce „catastrofală" ? Pentru că tim
pul nefavorabil, zăpada și fri
gul au făcut ca foarte multe me
ciuri să fie amînate, ceea ce 
încurcă evident clasamentul, 
niciodată arătînd situația reală a 
echipelor. Dacă timpul va con
tinua să fie la fel de potrivnic 
fotbalului,, este probabil ca re
cordul sezonului 1962—1963 să 
fie întrecut. Iarna de atunci a 
dus la amînarea a 355 de me
ciuri de campionat din cele pa
tru ligi. Situația riscă să devină 
foarte grea nu numai pentru ju
cători, care vor fi supuși la e- 
forturi considerabile în vederea 
recuperării restanțelor, dar și

turi", Sue Barker a învins-o cu 
6—7, 6—3, 6—4 pe Linda Mottram. 
In alte două partide contînd pen
tru optimile de finală s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Dianne Fromholtz — Mărise Kru
ger 6—2, 6—1 ; Carrie Meyer — 
Regina Mafsikova 6—4. ț>—3 • La

TELEX • TELEX
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

3‘/2 n, Gheller (U.R.S.S.). Miles 
(Anglia) și Olafsson (Islanda) — 
3 p.

TENIS • în turneul pentru 
juniori de Ia San Jose (Costa 
Rica), Florin Segărceanu l-a în
vins cu 2—6, 6—3, 6—4 pe suedezul 
Olav Abrahamsson. • Sue Barker 
s-a calificat în semifinalele tur
neului de la Houston. în „sfer

Baltimore, Guillermo Vilas l-a eli
minat cu 6—4, 6—3 pe Tom Gul- 
likson. Alte rezultate : Kodes — 
Pattison 6—2, 7—5 ; Brian Gott
fried — Alex Mayer 6—3. 6—1. 
• în meciul de la Auckland pen
tru „Cupa Davis" echipa Noii Zee- 
lande conduce cu 2—0 in fața e- 
chipei Indoneziei. Rezultate teh
nice : Fair lie — Tarik 3—6, 6—1,

6—4, 2—6, 9—7 ; Parun — Wyono 
6—4, 6—0, 6—4.

TENIS DE MASA • „Cupa li
gii europene" a programat la 
Pristina meciul derby dintre se
lecționatele Iugoslaviei și U.R.S.S. 
Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 5r-2. Din formația 
sovietică s-a evidențiat Stanislav 
Gomoșkov, care, l-a învins cu 2—1 
(21—17, 19—21, 21—18) pe Kara- 
kasevici și a ciștigat tot cu 2—1 
(21—17, 16—21. 23—21) partida sus
ținută cu Surbek • La Gyor (Un
garia), în cadrul aceleiași compe
tiții, s-au întîlnit echipele Unga
riei și R-F. Germania. Deși în 
formația maghiară nu a jucat 
campionul mondial Istvăn Jonyer, 
gazdele au obținut o victorie netă, 
cu scorul de 7—0 • Fost campion 
european, suedezul Hans Alser, în 
vîrstă de 36 de ani, a încetat din 
viață în urma unui accident de 
avion.

1. F.C. Liverpool 24 14 5 5 40—22 33
2. Ipswich 20 12 6 2 39—19 30
3. Manchester City 21 9 10 2 28—16 28
4. Arsenal 21 10 6 5 38—30 26
5. Middlesbrough 2? 10 6 6 19—20 26
6. Aston Villa 21 11 3 7 43—28 25
7. Newcastle , 19 9 6 4 32—22 24
8. Leicester 23 6 11 6 28—32 23
9. West Bromwich 21 7 8 6 29—25 22

10. Birmingham 21 8 5 8 32—28 21
11. Manchester U. 20 7 6 7 33—29 20
12. Coventry 20 7 6 7 25—25 20
13. Leeds 20 6 8 6 25—26 20
14. Norwich 21 7 5 9 22—28 19
15. Everton 20 6 6 8 31—38 18
16. Stoke City 19 6 5 8 12—22 17
17. Derby County 19 4 8 7 22—25 16
18. Tottenham 20 5 5 10 27—41 15
19. Q. P. Rangers 18 5 4 9 21—28 14
20. Bristol City 18 4 5 9 17—22 13
21. West Ham 21 4 5 12 20—34 13
22. Sunderland 23 2 5 16 13—36 9

pentru casieriile cluburilor. în
casările vor fi considerabil di
minuate pentru că, reprogramate 
în cursul săptămînii, meciurile 
atrag mai puțini spectatori ca 
sîmbăta, cînd suporterii echipe
lor vizitatoare pot să-și urmeze 
echipa favorită în deplasare.

O singură formație a jucat 
toate cele 24 de meciuri : lidera 
F. C. Liverpool. în rest, după 
cum se vede și din clasamentul 
de mai sus, cîte 23 (doar două 
echipe), 22, 21 și chiar 18 par
tide disputate. Din acest punct

de vedere Ipswich se prezintă 
mai bine : se află la trei puncte 
de Liverpool, dar are patru me
ciuri mai puțin disputate decît 
aceasta, ceea ce, însă, din alt 
punct de vedere, îi îngreunează 
situația de mai tîrziu : partidele 
vor fi disputate într-o perioadă 
de timp comprimată, iar lunga 
perioadă de pauză forțată la 
care a fost constrînsă riscă să 
o facă să-și piardă forma foarte 
bună în care se află.

Pentru a avea mai clară si
tuația în fruntea tabelei, iată 
cum se prezintă clasamentul pe 
puncte pierdute: 1. Ipswich 20 
de meciuri disputate, 10 puncte 
pierdute; 2. Manchester City
21—12 ; 3. Newcastle 19—14 ; 4. 
Aston Villa 21—15 ; 5. Arsenal 
21—16; 6. F. C. Liverpool 24—17; 
7. Middlesbrough 22—18. Deci, 
campioana și lidera — pe locul 
al 6-lea !

Privind clasamentul, cîteva e- 
lemente ies în evidență : în afa
ra echipei din Liverpool, aflată 
aproape în fiecare an în lupta 
pentru titlu sau unul din locu
rile fruntașe, se remarcă reușita 
unora dintre formațiile care în 
campionatul trecut se aflau pe 
locuri aproape codașe (Aston 
Villa, Newcastle, Arsenal, Mid
dlesbrough sau Birmingham) ; 
Ipswich și Manchester City de
monstrează, la rîndu-le, vigoare 
și o prospețime net peste ceea 
ce demonstraseră în ediția pre
cedentă. în schimb, multe frun
tașe nu-și găsesc linia de plutire 
nici acum cînd, teoretic, campio
natul a trecut de jumătate : for
mația londoneză Queen’s Park 
Rangers, pe locul secund la fi-

O acrobatică intervenție a lui Ray 
Clemence, portarul lui F.C. Liver
pool și unul dintre cei mai buni 

din campionatul Angliei.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

nele sezonului 1975—1976, e a- 
menințată cu retrogradarea, cu
noscuta Manchester United de 
pe locul 3 a ajuns pe 11, iar 
Leeds, formație de temut altă
dată, este a 13-a ! Cît despre 
formațiile promovate, doar West 
Bromwich s-a impus, celelalte, 
Bristol City și Sunderland, ocu- 
pînd două din locurile (20—22) 
ce aduc retrogradarea.

DE PRETUTINDENI
• La Udine, în meciul amical 

al echipelor de tineret : Italia — 
Irlanda 2—0 (0—0) ; au marcat 
Pruzzo (min. 63) și Zaccarelli 
(min. 89).

• Selecționata de fotbal a

U.R.S.S. a susținut joi la Genova 
un meci în compania echipei de 
tineret a Italiei (jucători sub 21 
de ani). Fotbaliștii sovietici au 
ciștigat cu 2—1 (0—0). Au marcat 
Blohin (49’), Konkov (54’). si res
pectiv, Di Bartolomei (83’).
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