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, 8 iulie a.c„ a avut 
președinția tovarășului 

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 

ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al

Politic 
unele rămî- 
indeplinirea 
în industria 
ministerelor

Vineri, 
loc, sub 
Nicolae 
general 
Român, 
Politic 
P.C.R.

La primul punct al ordinei 
de zi, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat Raportul Direc
ției Centrale de Statistică pri
vind îndeplinirea planului la 
producția industrială, investiții 
și export pe semestrul I 1977.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat faptul că în condițiile 
dezvoltării în ritm înalt a eco
nomiei noastre naționale, pla
nul producției globale indu
striale a fost realizat în pro
porție de 102,8 la sută, obținin- 
du-se rezultate însemnate în 
creșterea productivității mun
cii, ridicarea nivelului tehnic al 
producției, reducerea cheltuieli
lor materiale, sporirea eficien
ței economice. Acesta este ro
dul muncii pline de abnegație 
a clasei muncitoare, a oameni
lor muncii care, sub conducerea 
partidului, înfăptuiesc cu suc
ces obiectivele planului cinci
nal, asigură mersul ferm înain
te al țării pe calea dezvoltării 
economico-sociale, a edificării 
socialismului și comunismului.

Totodată, Comitetul 
Executiv a relevat 
neri in urmă in 
planului, in special 
chimică, cerînd 
respective, centralelor și condu
cerilor unităților economice să 
ia măsurile cele mai hotărite 
pentru recuperarea restanțelor 
în timpul cel mai scurt. De 
asemenea, Comitetul Politic 
Executiv a indicat tuturor mi
nisterelor și organismelor eco
nomice, precum și organelor și 
organizațiilor de partid să ac
ționeze mai ferm pentru ca, in 
toate ramurile și sectoarele, ca
pacitățile de producție să lu
creze integral, Ia parametrii 
proiectați, să se obțină o creș
tere a indicelui de folosire a 
mașinilor, o reducere mai sub
stanțială a consumurilor ma
teriale, îndeosebi de combusti
bili și energie, ridicarea in 
continuare a nivelului tehnic și 
calitativ al întregii producții, 
sporirea mai rapidă a produc
tivității muncii.

Analizind situația îndeplinirii 
marilor sarcini cuprinse in pla
nul de investiții 
Comitetul Politic 
criticat neajunsurile 
manifestă in acest 
răminerile in urmă 
pe unele șantiere, 
o mobilizare mai intensă a for
țelor pentru realizarea tuturor 
obiectivelor stabilite în planul 
de stat, luindu-se în acest scop 
măsuri mai energice de asigu
rare a forței de muncă nece
sară, prin deplasarea pe șan
tiere a muncitorilor necalificați 
și auxiliari, accelerarea lucră
rilor de construcții și montaj, 
realizarea și livrarea la timp 
a utilajelor tehnologice, întări
rea ordinei și disciplinei în 
toate organizațiile de construc
ții, la toate locurile de muncă, 
în ce privește obiectivele so- 
cial-culturale, accentul va tre
bui pus pe intensificarea con
strucției de locuințe in vede
rea satisfacerii necesităților oa
menilor muncii, urmînd ca, Ia

pe acest an. 
Executiv a 

care se 
domeniu, 
existente 

S-a indicat

Campionatul dc călărie „Regata Snagov“ la caiac-canoe

PRIMUL ÎNVINGĂTOR:
Al. IAVOROVSCHI

VICTORII ROMANEȘTI IN TOATE PROBELE
Pe 
lo- 

desfășoară întrecerile 
etapei a doua a cam- 
naționale de călărie 
pentru seniori.
zi de concurs a fost 
proba de categorie 
la startul căreia s-au

LUGOJ, 8 (prin telefon), 
baza hipică a hergheliei din 
calitate se 
din cadrul 
pionatelor 
(obstacole)

In prima 
programată 
semiușoară, 
prezentat 34 de călăreți. El au 
dovedit, în general că s-au an
trenat bine, dovadă fiind și fap
tul că s-au înregistrat destul de 
puține eliminări. De asemenea, 
trebuie arătat că șl caii au avut 
o evoluție bine cotată.

După terminarea parcursului le 
bază, 14 călăreți au susținut un 
baraj pentru desemnarea învin
gătorului, deoarece au încheiat 
prima parte fără penalizare.

CLASAMENTUL PROBEI : 
Alexandru lavorovschi (Timiș 
Izvin) cu Felix ti p (33,2 s), 2. 
Ioana David (Olimpia București) 
cu Lupin ------ 
Boiangiu 
Mangal 0 
Linteariu 
0 p (37.2 
(C.s.M. Sibiu) 

6.

1.

' s) 3 Enache 
București) cu 
s), 4. Răzvan 

i cu Medalion 
Peter Fleischer

0 p (3J
(Olimpia 

P (35.7 
(Steaua) 
s). 5 I 

cu Ghlaur II 0 p 
(38.2 s). 6. Ion Ciobanu (Timiș 
Izvin) cu Dragon 0 p (41 s).

întrecerile continuă.

amplă acțiune, să se 
participarea, in timpul 
colectivelor din între-

Comitetul Politic

această 
asigure 
liber, a _
prinderi, a unui număr cit mai 
mare de cetățeni.

Ministerul construcțiilor in
dustriale, celelalte ministere Ș> 
organizații economice, comite
tele județene de partid trebuie 
să acționeze cu mai multa răs
pundere pentru recuperarea cil 
mai rapidă a rămîncrilor In 
urmă a planului de investiții, 
raporlînd decadal Comitetului 
Politic Executiv asupra modu
lui cum se îndeplinește aceas
tă sarcină.
Executiv a hotărit constituirea 
unui grup de partid care sa 
asigure impulsionarea activită
ții atit pe linie de partid cit 
și de stat, unirea și mobiliza
rea tuturor forțelor pentru ac
celerarea activității pe toate 
șantierele, îmbunătățirea rapi
dă a muncii în construcții, în
deplinirea integrală a planului 
de investiții.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, modul 
de îndeplinire a planului de 
export și a stabilit o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea a- 
cestei activități. In acest scop, 
s-a indicat ca in cel mai scurt 
timp să se analizeze și sa se 
definitiveze situația fondului 
de marfă pentru export pe fi 
ecare minister, județ și între
prindere, acordîndu-se o a- 
tenție deosebită produselor in
dustriei construcției de mașini 
și industriei ușoare. Stabilin- 
du-se, totodată, sarcinile prio
ritare la realizarea importului, 
Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se facă totul P8n 
tru asigurarea și în acest an 
a unei balanțe active a comer
țului nostru exterior.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut 
programul . .
imobilelor avariate în munici
piul București ca urmare a cu
tremurului din 4 martie 19 • 
S-a constatat că, deși au fost 
obținute rezultate în refacerea 
clădirilor lovite de seism, in 
desfășurarea lucrărilor au apa- 
rut o serie de deficiențe. Intr 
serie de cazuri activitatea nu 
a fost concentrată asupra con
solidării clementelor de rczis- 
tență, ci s-a trecut la demo
lări nejustificate, la executare 
unor lucrări de ansamblu, fo- 
losindu-se 
inutile din 
funcțional, 
muncii în ... . .
impietat asupra vieții civice 
comerciale, ducînd totodată 
demobilizarea unor cetățeni 
dornici să treacă la repararea 
propriilor locuințe. Comitetul 
Politic Executiv a adus critici 
Comitetului municipal de partid 
București pentru lipsurile ma
nifestate în conducerea acestei 
activități. A fost examinat, de 
asemenea, un raport privitor la 
modul in care se des-fașoara 
această acțiune m județe. . 
preciindu-se realizările obținu
te. au fost aduse și aici critici 
pentru faptul că în une e loca- 
lilăți a scăzut ritmul activității,

un raport privind 
de consolidare a

soluții 
punct 

Proasta 
această

exagerate, 
de vedere 

a 
a 
Și 
la

dirijare 
direcție

(Continuare în pag. a S-a)

Astăzi, de
continu- 
din ca-

Pe lacul Snagov au 
at vineri întrecerile 
drul Regatei internaționale 
Snagov la caiac-canoe. La star
tul finalelor probelor de 500 m, 
urmărite cu interes de un nu
meros public, s-au aliniat spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. 
Germană, Ungaria, U.R.S.S., 
România. Evoluînd bine și în 
aceste curse de viteză, repre
zentanții țării noastre au reu
șit. din nou, să cucerească vic
toria în toate probele disputate.

în prima finală, medaliatul 
cu aur de la Montreal, Vasile 
Dîba, 
500 m 
vărat 
emoții 
piu.
(România) 1:53,9, 2. B. Borban
di (România) 1:54,5. 3. S. Do
le js (Cehoslovacia) 1:54,8, 4. F. 
Masar (Cehoslovacia) 1:55,2, 5. 
E. Schnick (R.D. Germană) 
1:56,3, 6. P. Bischoff (R.D. Ger
mană) 1:56,5.

O cursă de mare spectacol au

a parcurs distanta 
într-o manieră de 

campion, învingînd 
in proba de caiac 
Rezultate : 1. V.

de 
ade- 
fâră 

sim- 
Diba

îortul
k
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ATLETISMUL NOSTRU TREBUIE
SĂ VIZEZE LOCURILE FRUNTAȘE!M

toamna,
în a doua jumătate a 
august. Anul acesta, în 

perioadă se vor desfășura 
dintre cele mai importan-

Zicala potrivit căreia „toamna 
se numără bobocii 1“ are, desi
gur, o largă aplicabilitate și în 
sport. Numai în atletism nu 1 
Și aceasta pentru bunul motiv 
că, în general, în atletism so
rocul numărării „bobocilor" nu 
are loc toamna, ci în plină 
vară, 
lunii 
acea 
două 
te competiții internaționale ale 
anului. Universiada de la Sofia 
(19—23 august) și, cu cîteva zile 
mai înainte, la 13—14, finala 
„Cupei Europei", la Helsinki.

Ambele sînt competiții de 
mare prestigiu, dar pentru atle
tismul nostru considerăm că 
Universiada este mai impor
tantă, deoarece angrenează un 
mare număr de atleți din 
întreaga lume, între care nume
roși campioni olimpici, record
mani mondiali și continentali 
etc.

O DATORIE DE ONOARE : 
REVANȘA MONTREĂLULU1 !

La un an după evoluția sub 
posibilități de la Montreal, frun
tașii atletismului nostru au da
toria unei revanșe de onoare, 
într-o confruntare puternică ca 
aceasta de la Sofia. Sarcina lor, 
să recunoaștem, nu este deloc 
ușoară (dar ce mai este oare, 
astăzi, ușor în atletism ?), dar 
nici imposibilă de realizat. Cu 
condiția expresă a îmbunătățirii 
nivelului general al pregătirii, 
cu condiția ameliorării sau, în 
unele cazuri, măcar a repetării 
celor mai bune rezultate la a- 
ecastă oră, atleții dar mai cu 
seamă atletele noastre pot nă- 
zui să înregistreze pe stadio
nul ,-Vasil Levski", din Sofia, 
rezultatele care să le dea drep
tul la locuri fruntașe și me
dalii.

La această 
ghiu, cu 6,72 
ține locul al 
mondială, ca 
dealtfel, la 1500 m (4:05,1), pro
bă la care este urmată de o 
altă reprezentantă a noastră, 
Natalia Mărășescu (4:06,0). Vom 
mai nota că primul loc în 
bilanțul mondial al sezonului 
este deținut de Ileana Silai 
(4:04,7), dar aceasta, potrivit 
gulamentului Universiadei, 
are drept să participe la în
treceri. între primele 10 din

oră, Alina Gheor- 
m la lungime, de- 
doilea în ierarhia 
și Maricica Puică,

re
nii

la ora 9, finalele probelor de 10000 m

(România) 2:10,4, 5. H. 
(R.D. Germană) 2:11,3, 
Blazik (Cehoslovacia)

realizat finaliștii probei de ca
noe simplu. Cu un plus de e- 
nergie și combativitate, talen
tatul canoist Lipat Varabiev 
și-a întrecut adversarii, obți- 
nînd victoria pe ultimii metri. 
Rezultate: 1. L. Varabiev
(România) 2:07,0, 2. S. Petre- 
chin (U.R.S.S.) 2:08,8. 3. Gh. Ti- 
tu (România) 2:09,6, 4. S. Cor- 
neenco ‘ 
Schtick 
6. B. 
2:12,2.

Pe ultimii metri s-a decis și 
victoria în finala de K 4-fete. 
Ea a fost realizată de către 
echipajul condus de Adriana 
Mihala, care s-a orientat bine 
tactic, învingînd intr-un final 
aplaudat. Rezultate: 1. România 
(Mihala — Nichitov — Orlov
— Ivanov) 1:46,2, 2. România 
(Cozma — Buri — Moldoveanu
— Vanghele) 1:47,3, 3. U.R.S.S. 
(Nestorova — Motova — Kroh- 
malnaia — Mariuța) 1:51,7. 4. 
Cehoslovacia (Hodicova — Sto- 
cesova — Smutna — Susova) 
1:57,2.
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Și 
ni se 
iar la 
puțin 

nici 
candi-

lume se mai află 
săritoarea în înăl
țime Cornelia Po
pa (1,87 m).
atît ! Lista 
pare săracă, 
băieți, cel 
pînă acum, 
unul dintre 
dații noștri nu fi
gurează printre 
fruntași. Este ade
vărat că aceste bi
lanțuri nu cuprind 
doar pe cei care 
au dreptul să par
ticipe la Universi
adă, astfel ca să 
putem aprecia, cît 
de cît, care sînt 
potențcle reale ale 
atleților români în 
perspectiva Uni
versiadei dar, ori
cum, se știe că 
foarte mulți dintre 
marii performeri ai 
lumii sînt studen- 
ți și, ca atare, se 
vor număra prin
tre concurenți la 
Sofia.

RITMUL RIDICAT 
AL PREGĂTIRILOR 
TREBUIE PĂSTRAT

noștri 
condidați

Atleții 
fruntași, 
pentru Universia
dă, cunosc foarte 
bine toate aceste 
probleme și desfă
șoară o activitate 
în consecință. Mai 
cu seamă în ul
tima vreme, ritmul pregătiri
lor a fost accelerat, astfel ca 
să se țină pasul cu prestațiile 
internaționale. Rămîne de vă
zut însă în ce măsură și re
zultatele vor fi competitive și 
vor conduce la succesul dorit. 
Obligația reprezentării demne a 
atletismului nostru revine șl 
altor tinere atlete și atleți care 
au mari posibilități de progres : 
Niculina Vasile, Veronica Buia, 
Elena Tărîță, Eva Zorgo (de la 
care se mai așteaptă încă re
zultatele mai de mult promi
se !), Adrian Ghioroaie, Paul 
Copu, Ion Zamfirachc, Carol 
Raduly etc. Acestora, dar și în
că altora le trebuie și mai

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 8-a)

Vasile 
de Ni- 

proba 
învins,

a
Campionul olimpic 

Dîba a evoluat alături 
colae Simiocenco și în 
de caiac dublu. Ei au 

' la mare luptă, echipajul for
mat din Dragulschi — F. Si
miocenco. Rezultate: 1. Româ
nia (Dîba — N. Simiocenco) 
1:42,3, 2. România (Dragulschi 
— V. Simiocenco) 1:42,9, 3. R.D. 
Germană (Tanger — Kuhnt) 
1:44,1.

Un frumos succes au obținut
I. Patzaichin și C. Gheba, care 
după o frumoasă cursă și-au 
depășit adversarii în proba de 
canoe dublu. Rezultate: 1. 
România (Patzaichin — Ghe
ba) 1:53,8, 2. România (Muntea- 
nu — Marcov) 1:54,0, 3. Româ
nia (Gh. Simionov — T. Simio- 
nov) 1:54,6. în ultima probă — 
K 4 — 500 m — au ciștigat :
1. România (Dragulschi — Ser- 
ghei — Borbandi — Simiocen
co) 1:29.7, 2. România (cu Dî
ba) 1:30.2, 3. România (cu 
Susoi) 1:30,5.

Vasile TOFAN

Simbătă 9 iulie 1977

Alina Gheorghiu a doua performeră a 
lumii — vrea să ocupe un loc fruntaș la Sofia

v
>:

ATLETII JUNIORI
SI-AU DESEMNAT»

CAMPIONII
POIANA BRAȘOV, 8 (prin 

telefon). Cu întrecerile de vi
neri au luat sfîrșit campiona
tele republicane ale juniorilor 
I la atletism.

Rezultate înregistrate în 
ziua a II-a : BĂIEȚI : 200 m : 
Nicolae Ioniță (LCEA C-lung) 
21,67 — record juniori I, C. 
Ivan (Șc. sp. Mediaș) 21,95, St. 
Floroiu (LCEA) 22,03 ; 800 m : 
Emil Grecescu (Dinamo) 1:51,4, 
Ad. Miklos (Lie. 1 B. Mare) 
1:51,8, I. Sandei (C. S. Brăila) 
1:51,9; 5 000 m: Viorel Cojan 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 15:01,0, D. 
Avrămuț (CASU Timiș.) 15:10,2, 

S. Tîrgoviște) 
C-tin Irimes- 
Neamț) 53,88, 

N. Bălcescu

Buc.)
Grasu 

Bulai 
m, M.

7,07 m ; 
(LCEA) 

(Șc. sp. 
Biră (Șc. 
45,86 m ;

Al. Tiran (C. 
15:11,6 ; 400 mg : 
cu (Ceahlăul P. 
M. Dragu (Lie.
Craiova) 54,21, N. Oltcanu (Șc. 
sp. C-ța) 54,74 ; 10 km marș : 
Teodor Grigore (Metalul Plo- 
peni) 48:03,6, Al. Hirschpeck 
(CSM Reșița) 48:20,0, D. Firicâ 
(Lie. 2 Deva) 49:07,0 ; lungime : 
Sorin Rizca (Unirea Alba Iulia) 
7,29 m, Al. Rus (Lie. N. Băl
cescu Cluj-Napoca) 7,17 m, S. 
Simon (SSA _ 
disc : Daniel 
50,80 m, St. 
Steaua) 47,64 
sp. Olimpia Craiova) 
ciocan : Gh. Covaliuc (Lie. X 
Iași) 54,18 m, M Apro (Șc. sp. 
Brașovia) 53,72 m, ‘ 
(CA Roman) 53,68 ;
Șc. sp. atletism 
3:22,3 ; FETE : 209 
Șomănescu (Șc.
24,57 — record junioare I, Eug. 
Baciu (C. S. Brăila) 24.64, Mi- 
nodora Pluteanu (Șc. sp. Me
diaș) 24,91 ; 800 m : Cristina
Cojocaru (Șc. sp. Olimpia Cra
iova) 2:08,7 — record iun'^re 
II, Corina Cătălinoiu (Met. 
Buc.) 2:09,4, Laura Florea (Mc.

Fl. Păun
4 x 100 m : 

București 
m : Ofili» 

sp. Steaua)

(Continuare în pag. a 8-a)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE

adăuga toată priceperea 
în a le îndruma pașii 

sport pe cît de grei» pe 
frumos. NI se vor cere : 
multă dăruire șl perseve-

cu aparatele de zburat.

J»AR0“

în aeroclubul „Aurel Vlaicu* București, aspiranții la brevetul de 
pilot fac prima cunoștință

sapiamîna viitoare Ișl deschid porțile taberele de aviație

LA „ȘCOALA CURAJULUI"
TINERI ÎN UNIFORME DE CULOAREA CERULUI

Evenimentul este așteptat cu e- 
moție. De săptămina care vine șl 
In perioada următoare peste 2 000 
de tineri băieți șl fete, elevi din 
licee și școli similare, vor îmbră
ca uniformele de culoarea cerului, 
avînd prins pe piept, tn dreptul 
inimii, ecusonul cu aripi ținuta 
iormațiunllor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, 
ținuta taberelor de instruire avia
tică, organizate de C.C. al U.T.C. 
șl federația de specialitate, In 
13 județe ale țării. Peste 2 000 de 
tineri își vor Începe ucenicia in
tr-unui din cele mal frumoase 
sporturi, o „școală a curajului”, 
a educației patriotice, in spiritul 
muncii și al disciplinei. Cum ați 
pregătit această acțiune înscrisă 
șl ea sub mobilizatorul generic al 
Dacladei ? Ne răspund :
• Ing. Nicolae Conțu. maestru 

al sportului, comandantul aero
clubului „Mircea Zorileanu” din 
Brașov: „Ne mal despart puține 
iile de clipa cînd pe catargurile 
aeroclubului de la Ghlmbav vor 
fi înălțate drapelul tricolor șl cel 
aviatic, semnul deschiderii tabe
relor cu specific aeronautic, de 
parașutism și zbor cu motor. Toa
te preparativele au fost încheiate: 
avem condiții confortabile de ca
lare, asigurate tn colaborare cu 
Comitetul județean U.T.C., sălile 
de studii Ișl așteaptă elevii și — 
nu este o figură de stil — haina 
©orală a aeroclubului este, parcă, 
mal frumoasă ca altădată, firește, 
tot prin grija iubitorilor zborului. 
Materialul volant este șl el pre
gătit. Ceea ce aș vrea să subli
niez dincolo de aceste amănunte 
este faptul că ne așteaptă — pe 
noi șl pe elevi — o muncă in
tensă, grea, plină de răspundere, 
dar minunat de frumoasă. După 
o perioadă de instruire la sol. 
sportivă șl de specialitate și, nu 
in ultimul plan, de educație avia
tică. vom începe zborurile. Avem 
de executat sute de lansări cu 
parașuta, mii de decolări și ate
rizări cu avionul. Dar ne vom 
Strădui să ne achităm exemplar 
de aceste sarcini".
• irlnel Leonte, secretar al Co

mitetului județean U.T.C. Iași: „Ae
roclubul Moldova din Iași va găz
dui In această vară nu mal puțin de 
patru serii de tineri In tabăra de 
parașutism de turn din grădina 
Copoulul, parașutismul de aero
navă pe aerodromul sportiv șl 
două serii de aspiranți la breve
tul planorlst. îndeplinirea

în bune condiții a acestor sarcini 
constituie o preocupare deosebită 
a Comitetului județean U.T.C. S-a 
desfășurat, în acest sens, o am
plă muncă de pregătire prelimi
nară a viitorilor aviatori sportivi, 
în cadrul aerocercurilor care fi
ințează în licee și școli, s-a făcut 
selecția celor cu aptitudini deose
bite pentru aceste sporturi, astfel 
că este așteptată cu emoție ziua 
deschiderii oficiale. De altfel, nu
meroși dintre viitorii elevi al 
„școlii curajului* 4 au și făcut cu
noștință cu turnul de parașutism 
— de la deschiderea sezonului au 
fost executate aici peste 800 de

salturi — au luat contact cu 
aerodromul. Există o bună cola
borare între noi și personalul ae
roclubului, un colectiv inimos, cu 
o înaltă pregătire de specialitate 
— comandant Valentin Aftanasiu. 
Gazda taberelor de aviație va fi 
Liceul de construcții nr. 1, o 
gazdă primitoare și gata să ne 
dea tot concursul pentru succesul 
deplin al acțiunii* 4.
• Gheorghe Pîrvan, șeful deta

șamentului de parașutism din ae
roclubul „Aurel Vlaicu4*, Bucu
rești.: „Taberele de aviație, or
ganizate de către C.C. al U.T.C. 
și federația noastră de specialita
te, aduc în fiecare an un plus 
de tinerețe și entuziasm în viața 
de aerodrom. De aceea, pentru 
noi, cadrele chemate să asigurăm 
pregătirea și educarea acestor ti
neri, startul acțiunii constituie un

BĂIEȚII DE

eveniment deosebit. Anul acesta, 
ei înscriindu-se sub genericul 
competiției naționale Daciada. ca
pătă o importanță aparte. Aștep
tăm pe viitorii noștri elevi cu o 
excelentă dotare tehnică, la care 
vom 
noastră 
într-un 
atît de 
muncă. . .
rență, o disciplină ireproșabilă44.

• ion Dragon, comandantul ae
roclubului „Someșul**  din Cluj- 
Napoca : „Aeroclubul nostru tră
iește zilele unei activități intense 
beneficiind de condiții atmosferice

DANTELE. STELE. ȘI CASTELE
gescu cred că avea dreptate 
angrenat in acest schimb de 
lovituri, Connors probabil, 
n-a ales cea mai bună linie 
de joc. Dar care alta ?). For
ța lui Borg tine de mașinile 
infernale. E valabil — dar 
lipsește sublimul. Un puști 
mi-a răspuns dur : nici nu 
mai e nevoie de el... Am în
casat-o demn și i-am citit 
ce scrie dl. O Merlin, in 
„Le Monde“. imediat după 
Borg 
scorul 
de la 
place 
se dă 
singurul 
tenisului.

Poate că. intr-adevăr. cu 
sută de Wimb!edon-uri în 

40 de „cupe", 
imbătrînim... 

cel mai trist 
chiar simpatic 
s-o facem pu-

SI ASPIRAȚIILE » »
Atrași prin natura meseriei lor 

de evoluția procesului tehnologic 
al motoarelor, numeroși tineri de 
la Întreprinderea mecanică „Mus
celul" Cîmpulung Ișl petrec 
timpul liber practicînd discipli
nele sportive legate nemijlocit 
de tehnica aplicativă. Astfel, aici 
au luat ființă — de mai mult 
sau mai puțin timp — secții de 
radio-amatori, motoclclism, au
tomobilism și carting. Antrenorii, 
instructorii și sportivii, sprijiniți 
șl de conducerea întreprinderii 
(director — Victor Naghl), au 
găsit soluții economicoase pentru 
autodotarea secțiilor respective 
cu materialele șl echipamentul 
strict necesar.

Beneficiind de condiții cores
punzătoare de pregătire, o serie 
de sportivi s-au afirmat In a- 
rena competiționalâ. Anul tre
cut, ing. Teodor Dan-Enescu, lnl-

LOR SPORTIVE

prielnice zborului și de o aflu
ență mare de tineri la turnul de 
parașutism. Un singur exemplu 
este edificator: de la Începutul 
sezonului au fost efectuate peste 
3 600 de lansări din turnul de 
parașutism. Cit despre taberele 
eu profil aviatic, care urmează 
să fie organizate de către C.C. 
al U.T..C și In aeroclubul nostru, 
știm că startul se apropie dar, 
din păcate. Comitetul județean 
U.T.C., care se ocupă cu pregăti
rea prealabilă și selecționarea ti
nerilor pentru aceste discipline, 
nu a luat încă legătura cu noi. 
tn acest sens...".

★
Așadar, multe pregătiri menite 

să asigure deschiderii și desfășu
rării acestei acțiuni condiții cît 
mal bune, dar șl rămîneri in 
urmă. Sperăm, însă, că timpul 
care a mai rămas va fi folosit 
din plin pentru ultimele retușuri, 
in așa fel Incit la termenele sta
bilite, să se poată spune răspicat: 
„Liber la decolare I"

Viorel TONCEANU

o
spate, și alte 
noi, oamenii. 
Firește, nu e 
sentiment. E 
— dacă vrem 
țin pe nebunii și de ce n-am 
face-o ? Timpul, in trecerea 
lui. îmbătrînind și el. vi se 
pare mai rezonabil ? Aș ! 
are și el aiurelile lui cu 
care nu se face deloc de rîs. 
E foarte simpatic să fii șui 
și să nu

Sîmbătă 
englezesc ne propunea 
nostim și 
gine de certă filozofie .: cum 
trece timpul la Wimbledon. 
Doamne și domni
șoare jucau cîndva 
în rochii lungi și 
dantelate. Bărbații 
„țăcăneau" in pan
taloni albi, impe
cabili. Mătușicile 
noastre lăcrămau 
văzînd-o pe Suzan
ne Lenglen. Era 
visul lor de tine
rețe. Cine și-ar fi 
închipuit atunci 
cum va arăta chipul unei 
Virginia Wade? Bolboro
seala aceea de vorbe în
toarse spre ea însăși o des
figura. Betty Stove nu avea 
nici o grație, dar servea cu 
o mină de fier. Vi le imagi
nați cumva în rochii cu vo- 
lănașe ? Puși pe melancolie, 
cîntînd și noi ca negrul 
Sam din „Casablanca" me
lodia aceea „în trecerea tim
pului". revedeam și noi ti
nerețea noastră la Wimble
don și povesteam puștilor de 
12 ani, fascinați de Borg, 
finala Smith — Năstase. din 
urmă cu o sută de ani : aia 
finală, copii !... Cine și-ar fi 
închipuit atunci că. doar pes
te jumătate deceniu, vom ve
dea o finală cu un singur stop 
în trei ore? A numărat cine
va două „stopuri" între Con
nors și Borg ? Eu am văzut 
unul singur. în setul 4, pus 
de Connoțs. Borg rămînînd 
uimit. Ce căuta „stopul" în
tre ei ? între ei nu exista 
decît „tunul", 
nala a 
schimbau 
fund, ca 
directele 
s-a căutat — și nu s-a_ gă
sit I — knock-outuL 
pe fund, nu se mai 
El a transformat linia 
a bătrînilor țăcăniști 
linie ofensivă. (Ștefan
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te faci de rîs... 
seară, un film

cu tact o ima-
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secției de radio-amatori,țiatorul ___ _ . _ .
a cucerit titlul de campion re
publican la U.K.W., iar electri
cienii Ion Pristaru, Ion Dumi
trescu, precum și elevii Florin 
Chelu și Gabriel Neguș si-au ob
ținut autorizația de radio-ama- 
tori, emisie-recepție, făcîndu-se 
remarcați în mai multe con
cursuri. De asemenea, deprinși 
de mici cu -dificultățile traseelor 
de motocros, irimîa Tase (13 ani) 
și Cristinel Toma (16 ani) s-au 
numărat In actualul sezon prin
tre principalii animatori ai 
curselor 
,,Mobra".

LA SINAIA,
Întreceri

SPORTUL PĂDURILOR*
Cărările de munte din împreju

rimile Sinaiei, de la motelul Ha
nul Cerbului, găzduiesc — înce- 
pînd de Ieri pînă mîine ta amia
ză — întrecerile unor competiții 
care și-au cîștigat tradiția șl 
popularitatea Este vorba de ac
țiunea organizată de A.S. 
reunind concursurile de orientare 
sportivă _ ___     „„
U.G.S.R., Cupa C.S.M.B. șl sem
nificativa „Cupă a Munților”. De 
dțlva ani acest eveniment gru
pează tot mal mulți iubitori ai 
..sportului pădurilor", cum este 
denumită orientarea sportivă. În
trecerile prilejuind, pe lîngă o 
confruntare de ridicat nivel teh
nic, cunoașterea unor locuri pi
torești, organizarea unor acțiuni 
turistice și distractive. La actua
la ediție participă reprezentanți 
din 25 de județe si municipiul 
București, printre care centre de 
prestigiu ea cele de la Ploiești. 
Cluj-Napoca, Tg. Mureș. Acțiunea 
este înscrisă In amplul program 
al competiției naționale 
ciada".

dotate___eu Cupa

animatori 
rezervate motoretelor 

„_____  , iar mecanicul de în
treținere Cornel Băjan, aflat în 
primul an de senlorat, a fost 
selecționat de cîteva ori în e- 
chipa reprezentativă de moto- 
cros. Inginerul Teodor 
președintele secției moto, ne spu
nea cum a reușit antrenorul Va- 
leriu Milea, în urma unor 
intense căutări, să mărească... 
caii putere la motoretele „Mo- 
tora“. pe care le va pune la dis
poziția celor mai talentați bă
ieți de la Casa pionierilor șl 
grupul școlar I.M.M. în sfîrșit, 
să menționăm că automobiliștii 
Sebastian Miloiu, Ion Voican, 
Ștefan Pescaru și Constantin 
Ghinescu au dominat proba în
cepătorilor din cadrul „Raliului 
zăpezilor", pilotînd mașini cu 
marca întreprinderii „ARO", pre
gătite temeinic de ei «ș>>de in- 
tructorii lor. Nu sînt neglijați 
nici cei mai mici sportivi ai sec
ției auto-carting (președinte — 
ing. Aurel Nicolescu), pentru ei 
realizîndu-se. cu posibilități pro
prii, 10 carturi după un proiect 
ingenios pus la punct de tehni
cienii întreprinderii.

Faptele sportivilor asociației 
„Muscelul" (președinte — Vasile 
Mihu) ne-au convins că disc pli
nele tehnlco-aplicative sînt aici 
la ele acasă.

Troian IOANIȚESCU

Bîrzu,

■ ■Biaaassb.

ANUNT ■
în perioada 17—25 iu- ® 

lie 1977 va avea loc e- ■ 
xamenul de admitere în 
treapta a 2-a (cl. XI) la “ 
Liceul de istorie-filologie a 
din Predeal, la o clasă 
cu specializare instalații ■ 
și construcții cu program _ 
de schi (16 locuri).

Informații la tel. 922/ ■ 
56198 — Predeal. —

— Năstase (fie și la 
de 3—0) : - - - -
Wimbledon.

totuși să se 
vînt după 
veritabil 
ultimul 

ment latin capabil 
să nu-i pese de pre
mii pentru a face 
un gest teatral 
care-1 amuză pe el 
Înaintea tuturor"... 
Iar Ashe tot 
cum. în plin tur
neu chiar după 
furtunosul meci cu 
Pattison 
Năstase 
niu. ba

Michelangelo al 
Oricît nu-mi place să 
mestec borcanele, și nici li
nele „bancuri" ale lui Ilie. 
spuneți-mi ce artist vă vine 
în minte văzîndu-1 pe Borg 
în joc ?

Incit, așa bâtrîn și conser
vator m-am așezat dumini
că să văd o finală de Cupă 
cum scrie Ia carte. Așa a 
și fost : o finală de Cupă 
îneîntătoare. plină de peri
peții. transmisă admirabil de 
Sebastian Borode, Cristian 
Topescu și operatorii lor, cu 
ochii peste tot, de la Bol- 
dici la Igna. Maturizat și 
hîrșîit în multe imagini, am 
deosebita plăcere să constat 
că de mult n-am avut „o 
linie" ca Donose — Bălăci 
— Beldeanu. Drumul la Ni
cosia nu cade deloc rău. Cu 
o stăruință diabolică, desti
nul ne desemnează Spania 
ca sursă a insomniilor noas
tre în acest an fotbalistic. O 
vorbă de duh atrage atenția 
de multă vreme : „să nu-ți 
faci castele în Spania" — 
adică Iluzii. Precis — nu e 
cazul nostru, nu sîntem noi 
oamenii iluziilor. Dau, deci. 
10 castele in Spania pentru 
trei calificări sănătoase. Sau 
două Sau una — mai cu 
scamă una. suprema.

in

..Publicul 
căruia îi 
distreze. 
Năstase. 

artist al 
tempera-

Am văzut fi- 
„grei“ caredoi

smashuri de pc 
Foreman cu Clay 

Ia figură. Trei ore

Borg, 
apără, 
aceea 
într-o 
Geor-

a-

susține că 
e un ge- 
chiar „un 
tenisului'*.

a-

BELPHEGOR
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DAN ALEXANDRESCU Craiova. „Am ur- 
mărit eu emoție finala Connors — Borg de la 
Wimbledon. Spun emoție, pentru că m-am gin- 
dit tot timpul la Năstase. Am vrut să cîștipe 
Connors, pentru ca să se rupă seria Borg. Am 
vrut ca învinsul Iul Năstase (Connors) să ciș- 
tige, astfel Incit cursa să continue, tn fata 
televizorului am avut fi adversari, care mer
geau cu Borg. Spuneau că Borg e un jucător 
mai sigur și că merită victoria. Eu rămln la 
părerea că Connors joacă mat mult tenis decit 
Borg. Mai mult decit atit. eu cred 
Năstase — Smith juca mai mult 
ambii finaliști din acest an. Toți 
televizorului ne-am contrazis mai 
oră, după ultima minge.

Greu de răspuns, la 
o întrebare foarte In
teresantă, 
eliminăm 
mul dv. (și 
în favoarea 
se. Cred că 
Năstase și _____
fost mai frumos decît 
cel al Analiștilor 1977. 
Semnatarul acestui di
alog a avut prilejul de 
a urmări trei finale 
complete Smith — Năs
tase și, ca și dv., re
centa finală Borg — 
Connors. Fiind în po
sesia fișelor complete 
a două finale, cu no
tarea tuturor mingilor 
jucate, ne vom permi
te să revenim mal 
larg. Deocamdată, 
sprijinul 
nisul lui

chiar dacă 
subiect! vis
ai nostru) 
lui Năsta- 
tenisul lui 
Smith a

ideii că
Năstase

DOBRLAN

pe 
în 

te
și

că perechea 
tenis decit 
cei din fața 

bine de o 
Ce părere aveți dv. ?"

Smith era mai frumos să 
menționăm că în fina
la Borg — Connors su
edezul a executat 11 
voleuri cîștigătoare, iar 
Connors a reușit 25. 
La capitolul passing- 
shot-uri reușite, scorul 
e egal: 16—16. într-un 
meci Smith — Năstase 
1973, încheiat cu victo
ria la limită a celui 
dinții (3—2), Smith a 
cîștigat 55 de puncte 
din voleu, față de cele 
32 ale lui Năstase. în 
timp ce la capitolul 
passing-shot-urilor sco
rul a fost de 35—11 în 
favoarea campionului 
nostru. Plusul de dina
mism este evident. De
ocamdată atît. Vom re
veni...

— Satu Mare : „După cum 
sătmăreni sînt buni cunos- 

iubltori ai fotba- 
„Tro- 

ea. pe

GlIIȚA 
se știe, spectatorii 
cători și, In același timp, 
tutui frumos. Dovadă că au cîștigat și
teul Petschovschi". Vreau să propun 
lingă acest trofeu, publicul cîștlgător să devină, 
cu ajutorul F.R.F., gazdă a unor partide 
ternaționale care să recompenseze 
moașă atitudine față de fotbal, 
adopta această măsură, cred că 
toate 
plus, 
aduce 
acest 
zentatlvele An.

tării ar avea un

in- 
fru- 
s-ar 
din

orașele
știind că „Trofeul 
acasă

meci n-ar fi neapărat unul intre repre-

această 
Dacă 

publicul 
stimulent In

Petschovschi" l-ar 
un meci important, chiar dacă

O Idee frumoasă, pe 
care o supunem aten
ției F.R.F. Este mo
mentul ca tribuna 
sportivă să fi£ cinsti
tă ca atare, cu atît

mai mult cu cît, 
foarte multe ori, caii-, 
tatea 
și de respirația caldă 
a publicului.

jocului depinde

Comuna Lueta, județul 
diverse 

___ ___________ _ _ ___ incorect 
duce la gesturi nesportive, care creează și o 
atmosferă nesănătoasă in tribună. Mă refer tn 
primul rînd la Divizia C și la campionatul 
județean, unde arbitrii delegați nu cunosc re
gulamentul. Mai mult decît atit. ei permit orice 
echipelor care joacă acasă... într-un meci din 
campionatul județean între formațiile Minerul 
din Lueta și Mureșul Suseni (la Suseni), arbi
trul Lukacs din Odorhelul Secuiesc a dictat o 
lovitură liberă directă de la... 5—6 m de 
Cum se poate admite așa

MIHALY LASZLO ____
Harghita : „Urmăresc zilnic fotbalul de 
categorii. Cred că arbitrajul deseori

Dacă a fost. intr-ade
văr. o lovitură liberă 
directă, această deci
zie depășește realmen
te orice imaginație. Nu

LAURENT IU NEAGU 
transmitefi felicitări j 
gescu pentru faptul că 
„Gheata de aurM,

ceva?”
poartd.

conso- 
a fost

ne rămîne decît 
larea că decizia 
efectiv izolată. Proble
ma rămîne. însă. în 
picioare.

r — Brașov. ,,Vă rog să 
fotbalistului Dudu Geor- 

a cucerit a doua oară

Dudu Georgescu vă 
mulțumește și ne scrie: 

transmi- 
meu

„Vă rog să-i 
teți suporterului 
din Brașov că îl pro
mit 25 de goluri 
campionatul următor, 
pentru a întrece recor-

în

170 de goluri
Oblemenco. (A 

______ pînă acum 136 
— n.r.) Ti rog să mai 
fie convins că 
meu cel mare pentru 
această toamnă
UN GOL LA MADRID".

dul de 
al lui 
marcat

visul
este

PETER FORIS — Miercurea Mirajului. „Vă rog 
ca în limitele posibilităților de spațiu de care 
dispuneți să introduceți o rubrică de statistică. 
Aș propune ca să începeți, de pildă, cu evoluția 
recordurilor mondiale de la primele date $1 pînă 
astăzi, la săritura tn înălțime. Deci, să începem 
cu 201 
cheiem

an Uorime 
cu 232 cm

încerca să 
acest mic

(S.U.A.), 1912.05.18. și să
- Stones (S.U.A.) 1976../

in- 
colț

Vom 
cludem ____ ___
statistic, la răstimpuri. 
Partea interesantă a 
scrisorii dv., expedia
tă ia 9 iunie, este ace
ea că recordul lui Sto
nes. unul dintre recor
durile greu de dobo- 
rît a și căzut intre

timp. In ceea ce 
privește. salutăm 
vanșa „ventralei" 
pra 
deauna 
atleții 
ștacheta

tn-

ne 
re- 

i „vexm cxxcx asu-
..flop"-ului. întot- 

ne-a» intrigat 
care privesc 
eu spatele.

l. CH.



M „MEDICAMENT" FĂRĂ REȚETA: GIMNASTICĂ IA LOCUI DE MUNCĂ
Anul 1977 a marcat un salt vizibil in introducerea gimnasticii 

la locul de muncă. S-a reușit ca de la sectorul industriei ușoare 
(care rămîne» totuși, preponderent ca număr de practicanți) această 
formă a exercițiului fizic să se extindă și in alte ramuri, cum ar fi 
construcțiile de mașini, ramura chimiei, cea alimentară ș.a., dema
rajul fiind promițător. Referitor la introducerea și generalizarea 
gimnasticii la locul de muncă am adresat două întrebări unor mem
bri ai birourilor executive ale consiliilor județene ale sindicatelor :

1. CARE ESTE STADIUL ACTUAL AL PRACTICĂRII GIM
NASTICII ÎN UNITĂȚILE DIN JUDEȚUL DV. ?

2. CE VA PROPUNEȚI PENTRU EXTINDEREA ACȚIUNII ?

STELIAN DUMITRESCU - 
Prahova :

1. „La începutul anului Bi
roul executiv al Consiliului ju
dețean al sindicatelor, analizând 
ritmul extinderii gimnasticii la 
locul de muncă, a întreprins 
măsuri menite să contribuie la 
accelerarea acestuia. Astfel, au 
fost organizate cîteva schimburi 
de experiență care au permis 
generalizarea realizărilor unită
ților fruntașe. Mai recent o a- 
semenea acțiune a avut loc la 
întreprinderea de mecanică fină 
din Sinaia. Au participat direc
tori de unități economice, pre
ședinți de comitete sindicale, 
secretari ai organizațiilor U.T.C., 
medici și profesori de educație 
fizică. Rezultatul a fost intro
ducerea gimnasticii in două 
secții de la întreprinderea gaz
dă, la O.J.T., la întreprinderea 
de cohscrvc și preparate din 
carne și la l.C.S. Mixt. De la 
un număr dc 25 de unități in 
care se practica gimnastica, s-a 
ajuns acum la 42, cu un număr 
de 7 600 de angajați, față de 
5 198 în 1976“.

2. ,»Fină la sfîrșilul acestui 
an vom organiza schimburi de 
experiență și consfătuiri în mu
nicipiul Ploiești, precum și la 
Mizil, Boldcști-Scăeni și Văleni. 
Propunem Consiliului Central 
al U.G.S.R. să organizeze, prin 
comitetele uniunilor de ramură, 
discuții la ministere, urmind ca 
centralele și întreprinderile în 
subordine să primească sarcini 
precise și obligatorii în proble
ma gimnasticii la locul de mun
că. Opinicz, de asemenea, să se 
tipărească mai mult material 
de popularizare privind utilita
tea acestei forme a exercițiu
lui fizic".

IOAN PETROVAN - Arad :
1. „Cu sprijinul conducerilor 

unităților și cu contribuția ac
tivă a medicilor de la întreprin
derile Victoria, Arădeanca, Li
bertatea, precum și cea de con
fecții din Arad, de la Inspec
toratul silvic și întreprinderea 
dc calapoade Lipova am reușit 
să extindem gimnastica la încă 

7 unități față de anul 1976. în 
același timp ne-a preocupat 
formarea cadrelor de instruc
tori, aceștia ajungind la 80“.

2. „Fină la sfirșitul anului se 
va ajunge ca' gimnastica să fie 
practicată și la următoarele uni
tăți : întreprinderea textilă A- 
rad. Combinatul de prelucrarea 
lemnului, întreprinderea de va
goane Arad, Centrul de calcul, 
precum și la Tricoul roșu din 
Ineu".

MIHAI RUSU - București :
1. „La sfirșitul primului tri

mestru al acestui an, in Capi
tală gimnastica la locul de mun
că se practica de către un nu
măr de peste 100 000 de anga
jați din 164 de unități".

2. „Pe baza unei atente docu
mentări efectuate la locurile de 
muncă unde nu se practică a- 
cum gimnastica am stabilit ca 
pină la sfirșitul anului să an
grenăm in activitate încă 25—30 
de secții. Am luat măsuri de 
formare a instructorilor, atit cu 
sprijinul consiliilor de educație 
fizică ale sectoarelor, care nc-au 
repartizat un număr de profe
sori de educație fizică, cit și 
cu acela al asociațiilor sportive 
care dețin o experiență înde
lungată in această privință".

VASILE HILOCHE - Neamț :
1. „Față dc 63 dc unități în 

care se practica gimnastica la 
sfirșitul anului trecut, numărul 
a crescut la 71 la începutul se
mestrului II. Bune rezultate 
s-au obținut, in special, in mu
nicipiul Roman. Aici acțiunea 
s-a extins la o serie de unități 
mari» cum sini întreprinderile 
de confecții, de zahăr, mecani
că și prefabricate".

2. „Au fost încheiate pregă
tirile, astfel că in următoarele 
luni se va practica gimnastica 
in alte cinci unități din județ : 
in uncie secții ale Combinatu
lui de fibre sintetice Săvinești, 
întreprinderea mecanică, între
prinderea forestieră de exploa
tare și transport, „Comuna din 
Paris" și Reconstrucția, toate 
din Piatra Neamț".

Raid onehetă la la,! TflHIFIAMTin. DE FIECARE a...
La Tehnoton: Ferestre

Ora 9,55. Imensa hală de bo
binai — asemenea unul labo
rator de farmacie — a între
prinderii ieșene TEHNOTON 
(unde se produc tipuri ultra
moderne de radio-receptoare) 
este inundată de un plăcut 
semnal muzical. Ferestrele sint 
deschise și un miros îmbătă
tor de floare de tei pătrunde 
odată cu aerul curat al dimi
neții. Acesta este, așadar, ca
drul în care peste 300 de mun
citoare ale secției amintite își 
încep repriza de gimnastică la 

•locul de muncă. Glasul Veroni- 
căi Racoviță, șefă de echipă 
și în același timp instructoare, 
se aude în difuzor, dirijînd miș
cările pe care, timp de șapte 
minute, le fac colegele ei.

Este o muncă foarte migăloa
să în secția bobinaj. Simplul 
fapt al prinderii între degete â 
minusculelor piese cerc atita 
delicatețe îneît numai o mină 
gingașă de femeie poate face 
cu succes o asemenea operație. 
„Toate aceste muncitoare, pe 
care hărnicia le caracterizează, 
în primul rină, ne spune secre
tarul organizației de partid 
de la Tehnoton, ing. Dinu Chir- 
culescu, au nevoie, după pri
mele patru ore de la începerea 
lucrului, de o repriză de rela
xare, datorită poziției statice 
în care lucrează. Psihosociolo- 
gul întreprinderii, medicul, 
conducerea unității au ajuns la 
concluzia că introducerea . gim
nasticii la locul de muncă este 
una din căile combaterii stării 
de oboseală". Consiliul județean 
al sindicatelor, C.J.E.F.S. Iași 
(prin repartizarea unor profe
soare cu multă experiență) au 
sprijinit acțiunea, iar acum 
practicarea gimnasticii a deve
nit un FAPT. Mai mult, chiar, 
o OBIȘNUINȚĂ. Ceea cÂ ne-au 
confirmat și cîteva muncitoare.

DORINA NICA : „Resimt în 
bine efectele gimnasticii. De un 
an de cînd fac exerciții îmi 
mențin greutatea normală, iar 
cînd reiau lucrul sini, nu înca
pe nici o îndoială, mai odih
nită".

VIOLETA HERA : „Singura 
sugestie pe care am făcut-o, și 
mă bucur că a fost bine pri
mită, a fost aceea de a schim
ba periodic programul pentru 
ca mereu alte grupe musculare 
să fie activizate".

deschise spre sănătate
MARIANA CHIOSA : „M-am 

obișnuit cu minutele zilnice de 
gimnastică și n-aș mai putea 
renunța".

Chiar în aceste zile se defi
nitivează programul pentru in
troducerea gimnasticii Ia secția 
de montaj radio-receptoare. 
Adam Beșliu, responsabil cu 
gimnastica la locul de muncă 
în comitetul sindicatului, ne 
spunea : „După observații mi
nuțioase, au fost stabilite exer
cițiile in funcție de specificul 
muncii. Cele opt instructoare 
sint pregătite". La rîndul ei, 
conducerea întreprinderii, do
rind să vină în întîmpinarea 
propunerilor comitetului sindi
catului, a adoptat unele mă
suri gospodărești-administrative.

Gimnastică în secția bobinaj a

La „Moldova":
Despre eficacitatea gimnasticii 

la locul de muncă ne vorbește 
G. Craus, șeful comisiei sport- 
turism la Consiliul județean 
Iași al sindicatelor : „Am urmă
rit timp de un an evoluția unor 
indici, studiați in strinsă legă
tură cu practicarea cu regulari
tate a gimnasticii la întreprin
derea Moldova — tricotaje. Du
rata concediilor medicale a scă
zut, în 1976, cu 20 la sulă, față 
de 1975 — la secția de croit, in-

• In județul lași gimnas
tica la locul de muncă se 
practică în 7 unități din 
ramura industriei ușoare, 
2 din cea a chimiei, 1 
din industria construcțiilor 
de mașini, 1 din ramura 
industriei alimentare. • Cu 
sprijinul studioului de ra
dio Iași au fost înregistra
te pe bandă magnetică 
complexele de exerciții 
pentru fiecare întreprinde
re în parte. • Pentru ge
neralizarea gimnasticii Con
siliul județean al sindicate
lor. în colaborare cu 
C.J.E.F.S. a organizat 
schimburi de experiență la 
întreprinderile ,, Moldova" 
și „Tehnoton". • La sfîrșl- 
tul lunii iunie, în jtzlețul 
Iași erau angrenați în
practicarea gimnasticii la 
locul de muncă 11 500 de 
angajați.

întreprinderii Tehnoton din Iași.

indici de eficiență
dicele de morbiditate scade cu 
12 la sută — secția de sortat; 
0,90 la sută — secția de rema
iat ; ÎS la sută — secția de con
fecții. In aceeași perioadă pro
ductivitatea muncii a înregistrat 
o creștere de aproape două pro
cente, în secțiile amintite, nu
mai pe seama introducerii gim
nasticii la locul de muncă".

Grupaj realizat de 
Ion GAVRiLESCU

Sub însemnul „DACIADEI“
•••

începutul acestei vacanțe de 
vară a coincis pe meleagurile 
doljene cu o acțiune de mare 
cutezanță, desfășurată sub în
semnul ‘„Daciadei", dar vizind 
obiective mult mai îndepărtate 
decit cele de mîine sau poimîi- 
ne și declarindu-se aptă să sus
țină examenul sever al timpu
lui. Este vorba despre o testare 
a potențialului bio-fizic de care 
dispune la această oră populația 
școlară a Olteniei.

Ideea a încolțit cu mai puțin 
de un an în urmă cînd, la Cra
iova, s-a desfășurat o sesiune 
de comunicări pe tema : „Tes
tarea și selecția copiilor pen
tru activitatea sportivă de per
formanță". Condus de trei spe
cialiști în acest domeniu, Ion 
Șiclovan, Elena Firea și Virgil 
Mazilii, „seminarul" a reunit pe 

.toți profesorii de educație fizi
că din județ și întregul activ al 
cadrelor tehnice, care au ascul
tat și au prezentat» la rîndul 
lor, referate legate de acest su
biect atit de dezbătut, atit de 
spinos și — am adăuga noi — 
atit de gingaș.

Este, fără îndoială, meritul 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport Dolj 
(președinte, prof. Ion Rinderu) 
de a se fi arătat foarte recep
tiv și de a fi încercat să facă 
de îndată pasul de la discuția 
teoretică la experimentul prac
tic.

într-o perioadă relativ scurtă, 
care se întinde din toamna lui 
1976 pină la începutul verii lui 
1977, pe teritoriul municipiului 
Craiova și al județului Dolj au 
fost testați aproape 20 000 de 
copii intre 10 și 14 ani,. practic 
toți școlarii din ciclul de invă- 
țămint gimnazial.

A fost, de bună seamă, o 
muncă uriașă, făcută cu res
ponsabilitate, la care au parti
cipat peste 200 de profesori de 
educație fizică de la orașe, de 
la sate.

raport cu 
probe ca-

Copiii au trecut, în 
vîrsta, un complex de . 
pabil să dea o imagine cit mai 
reală a potențialului lor bio
fizic și motric. S-au măsurat 
viteza (alergarea pe 50 m), re
zistența (600, 800 și 1000 m), 
detenta (săritură în lungime de 
pe loc), forța (aruncarea mingii 
de oină, tracțiuni sau menține
re în poziția atîrnat), îndemîna- 
rea (o ștafetă, supranumită „na
vetă"). Rezultatele au fost tran
spuse, printr-un calcul riguros, 
în puncte, suma de 480 repre- 
zentînd un standard de la care 

• IN CĂUTAREA VIITORILOR CAMPIONI, APROAPE 20 000 DE COPII DIN ȘCO
LILE JUDEȚULUI DOLJ AU FOST TESTAȚI BIO FIZIC Șl ANTROPOMETRIC O PRI
MUL MARE BENEFICIAR - ATLETISMUL • „ÎN ACȚIUNEA DE SELECȚIE NU POȚI 

SPUNE NICIODATĂ CĂ ȚI-AI ÎNCHEIAT MISIUNEA I"

copilul ar putea fi socotit ca
pabil să abordeze activitatea de 
performanță. Simultan s-a e- 
iectuat un complex examen an- 

Tropometric, parametrii investi- 
gați fiind : greutatea, înălțimea, 
bustul, lungimea membrelor in
ferioare, anvergura brațelor, pe
rimetrul toracic, diametrul bia- 
cromial și bitrochanterian (u- 
meri și șolduri). Corelarea 
punctelor și datelor antropo- 
metrice este în măsură să ofere 
„modelul" sportiv al copilului 
și să hotărască startul în ma
rea cursă a performanței.

Interesează, desigur, rezulta
tele acțiunii. în toamna anului 
trecut, din 8 500 de copii testați 
la Craiova au fost selecționați 
518. Supuși unei noi verificări 
la unitățile formative (școli 
sportive, secții de copii și ju
niori ale cluburilor și marilor 
asociații), au fost reținuți 115 
care au realizat în jur de 500 
de puncte. Ei au fost reparti
zați grupelor de copii și ju-

PUII DE OLTENI ÎSI MĂSOARĂ FORȚELE 
■>

nut. Marea majoritate a băieți
lor și fetelor nu numai că și-au 
egalat, dar au și întrecut „per
formanțele" realizate la școală. 
Ceea ce este și normal. La Cra
iova se aleargă și se sare pe 
tartan...

Un mare aport la reușita 
• acțiunii l-a avut comisia jude

țeană de selecție (profesorii 
Dumitru Oprică, Constantin 
Chimoiu» Nicolae Buliga, Ma
ria Duinea, Constantin Bobei), 
policlinica pentru sportivi din 
Craiova (înființată în decem
brie 1976), ale cărei cadre au

niori ale școlilor sportive și 
clubului Universitatea.

Miercuri și joi, pe Stadionul 
Central din Craiova au fost ve
rificați copiii cu cele mai bune 
norme obținute in testările fă
cute la școlile județului. Acțiu
nea a fost organizată sub pa
tronajul Federației române de 
atletism, elementele cele mai 
dotate urmind să fie repartizate 
Clubului atletic de performanță 
care va funcționa pe lingă un 
liceu din Craiova.

Profesorul Constantin Bogdan, 
secretar al C.J.E.F.S., și profe

sorul Aurel Daneș, coordonato
rul întregii acțiuni, s-au decla
rat satisfăcuți de exigența cu 
care s-a făcut testarea. Ei au 
evidențiat activitatea plină de 
responsabilitate a profesorilor 
Dumitru Ncagoe (comuna Sea
ca de Cîmp), Gheorghe Vasile 
(Robănești), Marian Dinu (Da- 
neți), Octavian Bulumaci (Că
lărași), precum și bunele rezul
tate obținute în comunele Amă- 
răștii de Jos, Predești, Tălpași, 
Dioști, Cintura, Padea, Celaru, 
Boureni, Vîrvov, Breasta, Ver- 
bita, Comoșteni.

Pe stadionul din Craiova am 
văzut copii vînjoși, bine făcuți, 
ambițioși, care s-au avîntat cu 
dîrzenie în 
impresia că 
mare concurs 
test, în care 
avea — practic — importanță. 
Cu atit mai fermecătoare au 
fost gravitatea plină de matu
ritate cu care abordau fiecare 
probă, dorința lor de victorie, 
interesul pentru rezultatul obți- 

întrecere, lăsînd 
participă la un 

și nu doar la un 
locul ocupat nu

efectuat toate măsurătorile an- 
tropometrice, și — desigur — 
Inspectoratul școlar județean 
(inspector general prof. Tache 
Turneanu, inspector prof. Vasi- 
le Tilca), care a acordat în mod 
nemijlocit sprijin și îndrumare.

Am adresat inițiatorilor ac
țiunii o întrebare firească :

— Cum va continua selecția 
în viitor ; care sint perspecti
vele, finalitatea ei ?

— Pornim de la ideea — ne-a 
răspuns profesorul Ion Rinderu 
— că SELECȚIA reprezintă 
unul din elementele esențiale 
ale muncii noastre. Selecția nu 
trebuie să fie insă un scop in 
sine, ea nu poate fi ruptă de 
altă componentă, de asemenea 
hotărîtoare : CONTINUITATEA. 
Tocmai de aceea ne-am propus 
s-o transformăm intr-un proces 
neîntrerupt. In septembrie, de 
pildă, toți copiii selecționați 
vor fi supuși unor probe spe
cifice — de viteză, sărituri, fond 
și aruncări. Intenționăm, pe de 
o parte, să urmărim foarte a- 

tent in timp evoluția copiilor 
testați in această etapă, să le 
înregistrăm progresele, compa- 
rindu-le cu indicii consacrați pe 
plan mondial, iar pc de altă 
parte, să împrospătăm mereu 
eșaloanele „speranțelor" perfor
manței doljcne.

Iar inimosul antrenor Petre 
Grecu, decanul de vîrstă al 
tehnicienilor craioveni (lucrea
ză de 35 de ani cu atleții), a- 
daugă :

— In acțiunea de selecție nu 
poți spune niciodată că ți-ai 
Încheiat misiunea. Selecția în
cepe, dar nu se termină nicioda
tă...

în realizarea planurilor în
drăznețe ce și le-au propus 
(plasarea constantă între pri
mele trei locuri a unor disci
pline ca atletismul, fotbalul, 
boxul, luptele, tenisul de masă, 
scrima), craiovenii încep să re
simtă, însă, lipsa bazei materia
le. Este evident că, la această 
oră, sportul oltean depășește 
prin performanță — în unele 
ramuri — condiția de care dis
pune. Ar fi necesară arondarea 
pe zone a unor discipline de 
tradiție, validate în timp prin 
rezultatele constant înalte, pen
tru care să se asigure o bază 
materială corespunzătoare. Cra
iovenii privesc și autocritic ac
tivitatea lor, neocolind faptul 
că pe harta sportivă a orașului 
și județului există încă multe 
„zone albe". Ei se referă în 
principal la înot, sporturi de 
iarnă, șah. Dar mai sint și al
tele...

Testarea celor aproape 20 000 
de copii a demonstrat elocvent 
că învățămîntul reprezintă un 
foarte bogat rezervor al sportu
lui românesc. Iată de ce ge
neralizarea experimentului dol- 
jean ni se pare o măsură inspi
rată, foarte utilă și altor ju
dețe.

Valeriu CHIOSE
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Programului 

aprobat de partid 
privind 

dezvoltarea continuă 
a mișcării sportive

1 CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU ÎN1

I SUPERIOARA A SPORTULUI ROM
L. J

NU POT EXISTA „MOMENTE DE RESPIRO 
ÎN LUPTA PENTRU PRIMUL LOC ÎN LUME!
Handbal

atenția federației trebuie să 
cătorilor și antrenorilor —

• Handicapul creat din comoditate se recuperează 
numai prin măsuri energice și muncă fără preget • 
De la juniori și pînă la titularii echipei naționale — 
fie aceeași, majoră, permanentă © Indisciplina — ju- 
grevează asupra îndeplinirii obiectivelor de pregătire
obțină — da- 

accesibilitățiiHandbalul în 7 a ajuns să 
torită frumuseții jocului, 
sale — o cotă înaltă în preferințele tine

retului nostru. Fără îndoială, la aceasta a con
tribuit și suita de performanțe excelente (re
prezentativele României au cucerit de 4 ori 
titlu] mondial la băieți, campioanele țării noas
tre au cîștigat Cupa campionilor europeni etc.) 
realizate de tricolori în marile confruntări in
ternaționale.

Și totuși handbalul este astăzi o problemă. 
O problemă asupra căreia se apleacă cu grijă 
forurile de resort, o problemă pe care o discută 
cu aprindere suporterii tot mai numeroși. Și 
aceasta pentru că — dorință unanimă — handba
lul nostru trebuie să-și mențină supremația în 
lume, să-și aducă in permanență contribuția Ia 
progresul general, la mărirea spectaculozității jo
cului, Ia o cit mai eficientă propagandă in rân
durile generației tinere.

Semnalul de alarmă a fost tras cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de la Montreal. Atunci, după ■ potențialul

cum se știe, ambele noastre reprezentative nu 
și-au îndeplinit obiectivele : băieții au ocupat 
locul II (angajament : locul I), iar fetele locul 
IV (angajament : locul III). După cum se vede, 
nu este vorba de o cădere, ci de o ratare de 
puțin a obiectivelor, dar la acest nivel de per
formanță „puțin" înseamnă, de fapt, foarte 
mult. O confirmare (nedorită) a faptului că 
poziția handbalului nostru nu mai este atît de 
trainică o constituie și rezultatele sinuoase din 
primul an al noului ciclu olimpic : studenții au 
cucerit, la Varșovia, locul I la C.M. universi
tar, în timp ce „cadeții" au ocupat, la Gote- 
borg, locul XI (! ?) la C.M. de tineret, Steaua 
a cîștigat locul I în C.C.E. (m), dar formația
feminină Universitatea Timișoara a fost elimi
nată încă din »,sferturile" C.C.E., fiind învinsă 
atit în deplasare cît și pe teren propriu...

Este clar că nu toate lucrurile merg pc 
făgașul cel bun, că în diferitele sectoare ale 
handbalului există carențe 

a scăzut. Care
care se adincesc, eă 
sint cauzele ?

TOTUL PORNEȘTE DE LA JUNIORI ! performanțele de mo- 
asigura

Specialiștii susțin că la baza difi
cultăților tot mai evidente de recon
firmare a succeselor anterioare se află 
o seamă de realități ale handbalului 
de astăzi : universalizarea, mărirea 
„plutonului" valorilor autentice în 
arena mondială, preocuparea tot mai 
accentuată a tehnicienilor din diferi
te țări pentru a aduce în jocul echi
pelor lor noutăți care să surprindă, 
care să dea un plus de eficiență și 
șanse sporite la primele locuri. Argu
mente realmente valabile. Dar ce 
i-a oprit pe antrenorii noștri să țină 
pasul cu progresul general ? De ce 
nu au mai adus ei noutăți în tehnica 
și tactica jocului, așa cum o făceau 
cu 10—15 ani înainte ? Răspunsul ar 
fi : pentru că, după opinia noastră 
și nu numai a noastră, la nivelul cel 
rrcî înalt cl handbalului nostru s_a 
instalat o păgubitoare stare de auto- 
mulțumire, antrenorii și ceilalți spe
cialiști crezînd că avansul creat 
între ei și tehnicienii altor țări în 
perioada 1955—1965 nu va putea fi 
remontat niciodată. Nu mai există 
entuziasmul de atunci, nu se mai 
muncește cu aceeași tragere de ini-

in-mâ, nu se mat caută cu acea 
frig ura re de altădată soluții novatoa
re.

Ziarul nostru a întreprins, chiar în 
acest an, o anchetă in rîndurile an
trenorilor formațiilor Diviziei A. Dis
cuția și concluziile ce s-au desprins 
indicau ca sursă principală a nea
junsurilor lipsurile evidente din acti
vitatea cu juniorii. Pornind de la 
selecție (care nu respecta necesități, 
le de gabarit), continuînd cu pregă
tirea (antrenorii, din comoditate și din 
dorința de a obține mai repede re
zultate, au sacrificat cu bună știință 
munca pentru pregătirea tehnică, 
pentru învățarea corectă a diferitelor 
procedee tehnice, acordînd prioritate 
pregătirii tactice, mai facilă și cu 
rezultate Imediate, dar — evident — 
cu grave repercusiuni în timp) și în
cheind cu modul de promovare (to
tal în neconcordanță cu necesitățile) 
în fiecare dintre aceste sectoare s-au 
săvîrșit și — de ce să n_o spunem ? 
— se mai fac încă greșeli care im
pietează direct asupra dezvoltării 
handbalului nostru, asupra forței sale 
de a se menține în fruntea ierarhiei 
mondiale.

prejudicia _ 
ment, dar Ic-ar putea ______
în viitor o formație puternică, 
capabilă să facă față exigențe
lor. Sint numeroase cazurile în 
care antrenorii acceptă — tot din 
comoditate sau sub presiunea 
,,rezultatului de duminică" — 
compromisuri între ei șl jucă
tori. S-a instaurat la nivelul unora 
dintre sportivii de frunte o men
talitate conform căreia „poți ob
ține avantaje mari cu eforturi 
puține" și, credincioși ei, nu a- 
deră la eforturi intensive, se 
mulțumesc fie numai cu talen
tul, fie cu o pregătire sumară, 
cu „viclenii tactice" care — o 
dată, de două ori — pot da re
zultate. De vină, în egală mă
sură, sînt și CLUBURILE, SEC
ȚIILE DE HANDBAL, care se 
oferă să facă diferite facilități

sportivilor pentru a-i aduce în 
echipele lor șl care, apoi, sint 
obligate să rămînă pe linia mini
mei rezistențe, a concesiilor fără 
sflrșit.

Toate acestea favorizează șl 
proliferarea indisciplinei. Numă
rul abaterilor șl, firește, al sanc
țiunilor dictate (de la cîteva 
etape pînă la scoaterea definiti
vă din activitatea de performan
ță) au crescut îngrijorător, ca 
și aria lor de extindere : de la 
brutalități excesive pînă la în
cercarea de „aranjare" a me
ciului. Aproape de necrezut, an
trenorii se află adesea și ei prin
tre împricinați. Este lesne de 
Înțeles, în asemenea condiții, 
cam care este eficiența muncii 
educative a antrenorilor...

TITULARI IN ECHIPA NAȚIONALA,

ln 
s-au

GOANA DUPĂ REZULTATE Șl
Oricum am privi lucrurile, din 

orice unghi le-am analiza, ajun
gem la același punct nevralgic : 
ACTIVITATEA ANTRENORI
LOR. (N-am vrea să se înțelea
gă că ocolim federația șl de a- 
ceea vom spune, din capul locu
lui, că pentru flecare din lipsu
rile amintite o mare parte din 
vină o poartă forul de resort). 
Referindu-ne la antrenori, la 
cei de la formațiile divizionare 
îndeosebi, vom constata că acti- ■

FACILITAȚI
vltatea lor poartă o accentuată 
amprentă de conservatorism, evi
dentă mai ales în opoziția tacită 
pe care o fac la mărirea volu
mului de antrenament, la spori
rea intensității. Mulți dintre an
trenori se lasă angrenați in goa
na după rezultate, fac tot felul 
de combinații care îndepărtează 
perspectiva, renunță la o muncă 
temeinică de pregătire a jucăto
rilor, îndeosebi â celor tineri, a 
căror folosire le-ar putea

REZERVE LA FORMAȚIILE DE CLUB...
rile și secțiile, cit și antrenorii nu cu 
curajul să promoveze în echipe ele
mentele tinere).

Antrenorul emerit Nicolae Nedef ne 
mărturisea că misiunea antrenorilor de 
iot este din ce în ce mai grea pen
tru că sportivii ..........................
pregătiți, cu un 
procedee tehnice 
dorința evidentă 
ceste condiții — ________ ,______
de plecare, ca Intr-un cerc vicios — 
se explică inconstanța rezultatelor, 
dificultatea tot mai mare de a face 
față — la nivel superior — în marile 
competiții internaționale. Și, tot de 
aici, necesitatea de a socoti fiecare 
competiție o campanie, de a-l acorda 
prioritate, sacrificînd 
monente.

mod firesc, toate aceste lipsuri 
repercutat asupra dezvoltării 

handbalului nostru, a nivelului său 
șl a valorii competitive a echipelor 
naționale. Lipsa de elemente valo
roase, bine pregătite tehnic și tac
tic, cu gabarit corespunzător a dus 
la restrîngerea ariei de selecție pen
tru echipele naționale. S-a ajuns ast
fel, pe de o parte, la rechemarea în 
lot a unor jucători cu foarte vechi- 
state de serv.ciu (Cornel Penu se 
pregătește, astfel, pentru a participa 
Ia cel de al 4-lea campionat mon
dial, primul fiind în 1967 !) sau, pe 
de alta parte, la handbaliști care în 
echipele lor de club sînt... rezerve. 
(Asta dovedește două lucruri : pri
mul că antrenorii nu aderă la noua 
concepție privind constituția fizică a 
jucătorilor, ia< al doilea că atît clubu-

selecționați vin ne- 
bagaj restrîns de 
și, mai ales, fârâ 

de a munci. în a- 
revenind la punctul

obiectiv«îe p«r.

V»

REÎMPROSPĂTAREA LOTURILOR

MASURI FERME CARE SA ASIGURE
DAR PREZENTUL CINE l ASI

• Peste 40 000 de copii testați într-o sii
O Un plan de pregătire dens, la paramtț
inalte exigențe Ș Reunirea tuturor forței.

ție a succesului
în lumina documentelor de 

partid, analizele efectuate de că
tre C.N.E.F.S., dezbaterile orga
nizate in presă au constituit un 
sprijin efectiv pentru handbal 
și federație de a depista cau
zele care grevează asupra pro
gresului și de a iniția măsuri 
care să asigure eliminarea ca
rențelor, crearea premiselor 
pentru obținerea în continuare 
a succeselor care au contribuit 
și ele în ultimii 20 de ani la 
sporirea prestigiului sportiv in- 

' ternațional ’ 
cialiste.

Secretarul 
Grigorescu, 
cu care s-a 
deplinirea prevederilor Progra
mului privind dezvoltarea acti
vității clc educație fizică și 
sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români 
în vederea participării la J.O. 
din 1980, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Astfel, a fost organizat 
cursul de perfecționare a an
trenorilor echipelor diviziona
re, iar în colaborare cu M.E.I. 
cursul pentru profesorii care 
activează în unitățile școlare 
cu profil sportiv ; s-a revizuit 
sistemul competițional al se
niorilor și al juniorilor, creîn- 
du-se posibilitatea ca în fa
zele ce se desfășoară pe plan 
local să fie angrenate un nu
măr mai mare de echipe ; au 
fost elaborate anul trecut și vor 
intra in vigoare in acest an nor
mele, cerințele și haremurile 
pentru eportul de performanță, 
obligatorii de la seniori pînă 
la juniori III; au fost testați 
peste 40 000 de copii pentru a 
fi selecționați în grupele de 
performanță ; s-a alcătuit pla
nul de pregătire și calendarul 
competițional al echipelor na
ționale, numindu-se antrenorii 
loturilor (seniori — N. Nedef, 
C. Oțele», senioare

al României so-

federației, Lucian 
ne arăta interesul 

acționat pentru în-

gâilan, Tr. Bu< 
m — E. Trofi 
tineret — f -J 
juniori — V. I 
junioare — Fr 
și responsabili 
acțiunea de d 
pelor reprezenl 
participa la I 
grupa B, în I 
grupa A, în 11

Avem toate I 
dem în serica

HOTARÎT
ȘTEFAN Bl 

emerit al xpd 
că la ultima | 
fost primulfii 
paterilor și cl 
scriu cile 6—1 
nu sint deloc] 
portarea meal 
vă ei'plic de I 
dia ae înălțil 
lor cchipelol 
acum, un ful 
la poartă înl 
obișnuita agil 
zid înalt, «p/l 
De aceea erei 
dern trebuie! 
boreze perfet 
extremele. 11 
i.rn'i n.fi rfrj 
sit soluții del 
lucrăm iiitcnH 
lor". I

CORNEL îl 
rit al sportH 
marile meleH 
pricinuit sujB 
cap, a fost H 
cazurilor, aifl 
lele conipeliH 
prospețime M 
iere marinB 
Aii-am prop® 
mai bine nfl

aveți și unele ceriiiu-

Acesta 
pentru 
în vi- 
princi- 
activi-

— Sperați doar, sau 
dini 7

va trebui să 
creșterea ritmului

?
președintele F. R. H

UN MOMENT DIFICIL. DE CE
Discuție cu I. Kunst-Ghermănescu,

— Care ar fi situația actuală, pe planul va
lorii și ai perspectivei, tovarășe profesor Kunst- 
Ghermănescu ?

— Valoarea hand
balului nostru mas
culin șl feminin o 
certifică rezultatele și 
munca ce se depune 
la loturile reprezen
tative. în ce privește 
perspectiva lucrurile 
se prezintă puțin di
ferit. împrospătarea e- 
chipelor reprezentative 
s-a făcut și cred că 
se va tace și în viito
rul apropiat cu o 
oarecare dificultate. 
Cauza o constituie 
productivitatea scă
zută, mult sub nive
lul cerințelor formați
ilor noastre fruntașe. 
Avem două divizii 
„imbătrinite" și, în 
consecință, nici lotu
rile de seniori și se
nioare nu pot fi prea

tinere. La fete, situa
ția este mai grea, 
deoarece după grupa 
B a C.M. de anul a- 
cesta în calendar a-

pare... grupa A ! în 
schimb, la băieți vom 
merge cu structura ac
tuală a lotului la 
C.M. din ianuarie 
1978, după care, pen
tru J.O. din 1980, a- 
vem timp să proce
dăm la o remaniere 
ceva mai serioasă.

— Cum a înțeles federația să corecteze lipsu
rile principalelor competiții Interne ?

— Am luat mal 
multe măsuri, printre 
care aș aminti intro
ducerea normelor de 
control la toate eșa
loanele competiționale 
mai importante și sta
bilirea unor cerințe 
de participare în care 
am inclus condiții le
gate de gabarit și de 
calitățile motrice ale 
sportivilor sau 
nele criterii de 
pentru Divizia 
plus, apare ca

de u- 
vîrstă 
B. In 
o ne-

cesitate obiectivă pre 
lungirea perioadelor 
de pregătire a loturi
lor, în care au fost 
de pe acum promo
vați unii tehnicieni ti
neri, dinamici, cu idei 
și metode noi de pre
gătire. Noi sperăm să 
obținem rezultate con
crete, chiar mai re
pede decît am pre
văzut In direcția de
pistării și pregătirii 
elementelor tinere.

— Avem și certitu
dini. Vă voi expli
ca și de ce sînt 
optimist. Am procedat 
la organizarea unor 
trialuri, prilej cu care 
au fost depistate 
cîteva elemente cu 
mari perspective. A- 
ceasta, în ciuda fap
tului că la echipele 
de juniori se mani
festa încă mari gre
șeli în ceea ce pri
vește instruirea. La 18 
ani un tînăr handba
list are la noi sc- 
rioaselacune de ordin 
tehnic și tactic, ceea 
ce, veți recunoaște, 
n-ar trebui să 6e ln- 
tîmple în țara cam
pionilor lumii, 
este motivul 
care cred că 
itorul apropiat 
pala cerință în 
tatea federației noas-

tre 
fie 
muncii, organizarea u- 
nui riguros control al 
activității de Instruire 
la formațiile fruntașe 
șl urmărirea felului 
in care sînt ajutați 
să crească tinerii ta- 
lentați de care hand
balul nostru nu duce, 
totuși, lipsă. în în
cheiere, aș vrea să fac 
o singură precizare: 
noi privim situația 
generală a handbalu
lui românesc în mod 
foarte critic pentru că 
acest sport are sar
cini deosebite, legate 
aproape în perma
nență de cucerirea 
primelor locuri. Avem 
datoria, in consecință, 
să fim foarte exigenți, 
să gîndim, deci, me
reu critic.

— V. Go-

faptul că handbalul 
organizatoric bine pus

ornind de la 
are un cadru 
la punct, puțind constitui pentru mul

te alte federații un exemplu, că recentele 
măsuri — privind îmbunătățirea sistemului^ 
competițional, introducerea unor norme și , 
cerințe obligatorii in selecția și pregătirea :■ 
sportivilor și, nu în ultimul rînd, creșterea 
competenței tehnicienilor — vor contribui 
efectiv Io mărirea potențialului, rămine 
ca o sarcină permanentă a forului de re
sort, a întregii familii a handbalului nostru, 
amplificarea eforturilor de punere in opli- 
core o hotârîrilor, sprijinul ți controlul în
deplinirii sarcinilor.



PLINIREA OBIECTIVELOR DE REPREZENTARE
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AL 5-lea TITLU MONDIAL,
O SARCINA DE ONOARE!

Dortmund, 1961... Praga, 1964... Paris, 1970... Berlin, 1974... 
Memoria reține acest itinerar victorios al handbaliștilor 

noștri. Succesele lor au avut un larg ecou, au primit o 
înaltă apreciere.

După izbînda repurtată la C.M. de la Berlin, tovarășul 
NTCOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, 
președintele țării, adresîndu-se campionilor lumii, spunea :

„Doresc ca, in numele conducerii de partid și de stat, 
precum și al meu personal, să vă adresez tuturor cele mai 
calde felicitări pentru victoria strălucită pe care ați obți
nut-o la Berlin, cucerind pentru a patra oară titlu! de cam
pioni mondiali la handbal (...) Exemplul handbaliștilor 
trebuie să insuflețeascâ și să mobilizeze și celelalte echi
pe, pe ceilalți sportivi români — așa cum exemplul pe 
care oamenii muncii din România il dau in Înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economico-socială trebuie să con
stituie pentru sportivii patriei noastre un indemn de a-și 
face fiecare datoria în condițiuni cit mai bune 
privește pe handbaliști, sper să ne aducă și un 
titlu de campioni mondiali".

Insuflețitoarele cuvinte ale secretarului general 
lui au constituit și vor constitui în permanență 
nic stimulent pentru handbaliști. o misiune

(...) In ce 
al cincilea

I 
I 
I 
I
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or mai 
condi

al partidu- 
un puter- 

_______ de onoa
re. Aflați la cîteva luni de campionatul mondial (Dane
marca, ianuarie 1978), sportivii și antrenorii acestei disci
pline, care și-a creat o binemeritată popularitate în rîndu- 
rile amatorilor de sport de la noi, ale tineretului îndeosebi, 
au datoria să-și amplifice la maximum eforturile, să ajungă 
ia nivelul de pregătire solicitat de exigențele cuceririi ce
lui de-al 5-lea titlu de campioni ai lumii.

Posibilități există. Avem tehnicieni de frunte, apreciați 
în întreaga lume, avem și sportivi talentați, cărora li s-au 
creat cele mai bune condiții de pregătire. Decisive sînt 
acum hărnicia handbaliștilor și priceperea antrenorilor. De
cisive la campionatul mondial vor fi abnegația și dăruirea 
cu care tricolorii vor lupta pentru o nouă izbîndă.

I
I
I

TREBUIE SĂ CREASCĂ Șl NUMĂRUL
Șl VALOAREA PERFORMERILOR

Pentatlonftioqfefri
Prin entuziasmul, pasiunea și competența u- 

nui restrîns, dar inimos, grup de tehnicieni și 
sportivi, pentatlonul modem românesc con
tinuă să rețină atenția celor ce-1 îndrăgesc 
și-l sprijină, prin rezultate notabile, de bună 
valoare europeană, merituoasă răsplată a unor 
prelungite și lăudabile eforturi de afirmare a 
unei discipline care — prin complexitatea sa — 
solicită o mare investiție de muncă. Dintre 
cele mai recente afirmări internaționale ale 
peqtatloniștilor români, să reținem, de pildă, 
clasarea echipei reprezentative pe locul patru 
la recent încheiata ediție a Campionatului 
european de la Lvov, competiție la care tînă-

Irul sportiv român luliu Galovici ocupa un 
meritoriu Ioc șase la individual, ca și sucie- 
sele realizate în cadrul Campionatelor inter
naționale ale României, cîștigate de același 
luliu Galovici, precum și de selecționata țării 
noastre. înregistrate, de fiecare dată, în com
panii valoroase, aceste rezultate s-au bucurat 
de unanime aprecieri și au fost în măsură să 
readucă — după absența de la Jocurile Olim
pice — optimismul în tabăra pentatlonului J 
nostru modern.

Cit de îndreptățit este acest optimism, pe ce 1 [ 
argumente se bizuie el, pînă la ce cote ale 
performanței se poate aspira, prin ce mijloace i[ 
se pot obține rezultatele preconizate — iată |> 
cîteva întrebări la care încercăm să răspundem J 

a pentatlonului modern jiîntr-o primă analiză 
din țara noastră.

I I
I
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ncret — 
'oslache, 
icovală ; 
Puchiu, 

3. Niță) 
uror în 
a echi- 
are vor 
ițele la 
iieții la

să cre- 
ăsurilor.

Ele vin să creeze obligații preci
se unor tehnicieni, antrenori și 
profesori. Handbalul are ne- 
nevoie, în paralel, de contri
buția lor, în afara acestor nor
me și cerințe, la dezvoltarea 
școlii handbalului românesc, la 
crearea de noi trepte spre un 
alt vîrf, încă neatins în lume. 
Handbalul are nevoie și de 
conștiința lor de activiști în- 
tr-una din cele mai îndrăgite 
ramuri sportive. Și mai are ne

voie de reunirea tuturor forțe
lor pentru depășirea impasului 
de astăzi, pentru asigurarea 
forței necesare de a izbîndi a 
tricolorilor, pentru însuflețirea 
tuturor celor ce vor reprezenta 
handbalul românesc, astfel in
cit să lupte cu abnegație, cu 
dăruire pentru realizarea obi
ectivelor de maximă importan
ță pe care partidul și statul 
le pun în față : cucerirea tit
lului olimpic.

I
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ÎNTOTDEAUNA, PREGĂTIREA LA ÎNALT NIVEL
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mari întreceri relaxat din punct 
de vedere nervos, calm și lucid. 
Acum mă va ajuta, cred, și 
programul nostru de pregătire 
care este mai judicios alcătuit 
și ține seama de acest mare 
deziderat al portarilor. Sint con
vins că voi fi din nou același 
portar destins, care-și domină 
psihic adversarii..."

MARIA BOȘI, maestră a spor
tului : „Din totdeauna am sim
țit că viteza mea de execuție 
imi depășește capacitatea de a 
manevra mingea. Cu alte cu
vinte imi lipsea tehnica, care 
ar fi putut să pună și mai mult 
in valoare calitățile mele fizi
ce. M-am antrenat serios in 
ultima perioadă de timp pentru 
eliminarea acestor lacune ți am 
credința că la primele confrun
tări internaționale adversarele 
mele vor fi surprinse".

RADU VOINA, maestru eme
rit al sportului : „De pe vre
mea cind eram junior se spu
nea că dacă aș fi fost puțin mai 
inalt randamentul meu ar fi 
putut fi dublu. Acesta ește 
motivul pentru care și acum 
principala preocupare a antre
namentelor individuale este la 
mine creșterea forței de arun-

care la 
mărului 
acest sens — pentru a compen
sa diferența de talie. Aceasta 
este sarcina mea de pregătire, 
căreia aș putea să-i adaug o 
îmbunătățire a rezistenței, de
oarece am simțit, din ce in ce 
mai des în ultima vreme, că 
eficacitatea mea scade in fina- 
lurile de joc. Sper ca in acest 
sezon să fiu un finalizator la 
fel de bun cum sint un orga
nizator de joc".

ROZALIA ȘOȘ, maestră eme
rită a sportului : „Principala 
calitate a unui pivot, sarcină pe 
care o îndeplinesc de multă 
vreme fn echipa reprezentativă, 
este aceea de a reuși să prin
dă mingea în condiții grele și 
de a acționa rapid spre poarta 
adversă. Totdeauna m-am preo
cupat să găsesc soluții noi in 
acest sens. Să vi spun sincer 
nu mi-a fost ușor. Dar ceva, 
ceva tot am găsit. Sint lucruri 
legate de poziția pe care tre
buie s-o adopt in momentul in 
care mingea este la inter ți de 
unele combinații cu extremele. 
Am obținut rezultate bune pe 
care le doresc confirmate in 
marile meciuri care ne așteap
tă".

poartă și mărirea nu
de procedee tehnice in I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i românească de handbal 
bun renume in arena inter- 

asta se datorește și faptului 
noștri au ocolit drumurile 

IKgăsit — cu iscusință — noi 
U tehnică și tactică. Această 
ra cunoscut, o vreme, o regre- 
e —trebuie continuată cu și 
dîndu-se posibilitate inteligen
tă se afirme și in acest dome- 
îfectiv performanța, să-i de- 
derația, tehnicienii, antrenorii 
idbalului au, de asemenea, 
amplifice eforturile de edu- 
lor pentru acceptarea unui

volum sporit de muncă, pentru participarea I 
conștientă la pregătiri. Este necesar să de- ■ 
vină pentru toată lumea clar că reprezen
tarea handbalului românesc la C.M. și 
J.O. nu este numai o problemă a federa
ției și a antrenorilor lotului, ci a întregului 
nostru handbal.

Există premise pentru ca handbalul să do- 
bîndească și mai departe aceleași succese 
de prestigiu și ele trebuie fructificate prin 
muncă, ordine și disciplină.

I
I
I

Materiale realizate de
; Hristache NAUM, Călin ANTONESCU I

VALOARE RIDICATĂ 
CONSTANTĂ, CONTACT 
PERMANENT CU ELITA 

MONDIALĂ
Preocuparea constantă, din ul

timii ani, pentru afirmarea pen
tatlonului modern românesc s-a 
materializat — Intre altele — In 
medalia de bronz cucerită cu ani 
în urmă in Campionatele mondi
ale de juniori de la Upsala (Su
edia), Dumitru Spirlea, constan
tin Călina șl Marian Cosmcscu 
aducînd atunci sportului nostru 
un trofeu prețios. Valoarea in
trinsecă a acestei performanțe 
avea să fie confirmată cîțiva ani 
mai tîrziu șl în Campionatele 
mondiale de seniori, echipa re
prezentativă a României clasîh- 
du-se mai întîi pe locul cinci, la 
Londra, șl repurtînd, apoi, în 
1974, la Moscova, un remarcabil 
succes, prin cucerirea medaliilor 
de bronz. Bineînțeles, aceste re
zultate bune au fost dublate și 
de alte clasări pe locuri fruntașe 
în turnee Internaționale de re
putație mondială, atît pe echipe 
cît și la individual, Dumitru 
Spîrlea, mai ales, înregistrînd In 
ultimii ani deplina sa maturitate 
sportivă. Ca lider al primei noas
tre reprezentative, Spîrlea a cu
noscut cu fiecare an o creștere 
valorică a performanțelor sale și 
numai mici accidente au făcut 
ca el să nu se impună și mai 
viguros în arena mondială. El 
evoluează constant, la un nivel 
ridicat, în proba de tir, în care 
rar se întlmplă să obțină rezul
tate sub 195 p. După cum se știe, 
intr-un recent concurs la Buda
pesta, Dumitru Spirlea a înre-

poziția de membru titular al e- 
chipei reprezentative. Ultimele 
cîteva concursuri l-au impus prin 
comportări meritorii șl rezultate 
bune, realizate atît în țară cît 
și peste hotare. Bineînțeles, nu 
omitem faptul că tînărul penta- 
tlonist timișorean este încă la 
vîrsta junioratului șl are eviden
te resurse de a progresa con
stant în anii următori.

Din păcate, între acești trei 
sportivi, care alcătuiesc în mo
mentul de față echipa primă a 
țării, folosită ca atare în tot mai 
multe competiții, și restul penta- 
tioniștilor fruntași există o dife
rență mare. In aceste condiții, ni se 
pare că se impune, ca o măsură de 
maximă actualitate, necesitatea 
pregătirii la un nivel ridicat a unui 
grup de cinci pentatlonlști, care 
să fie prezenți In toate întrece
rile de anvergură (campionate 
mondiale, campionate balcanice, 
campionate europene șl alte tur
nee cu grad ridicat de dificul
tate), să fie în permanent con
tact cu elita mondială a penta
tlonului modern, condiție sine 
qua non a progresului și afir
mării internaționale.

TOATĂ ATENȚIA 
VIITOAREI GENERAȚII

Aminteam mai sus că acum 
cîțiva ani echipa de juniori a 
țării noastre ocupa un presti
gios loc trei la campionatele 
mondiale. Nu s-ar putea spune 
că astăzi ar fi posibil din nou 
un asemenea succes. Și aceasta 
pentru că din tînăra generație 
a pentallonișiilor noștri nu s-au 
desprins încă valori autentice, 
de mare perspectivă competi-

Dumitru Spirlea, campionul țării, 
internațional al României, în care

gistrat punctajul maxim în a- 
ceastă probă, 200 de puncte din 
tot atîtea posibile, fiind al treilea 
sportiv din lume care realizează 
această performanță In condiții 
de concurs. De asemenea, cam
pionul nostru este un bun scri- 
mer, croslst, înotător șl știe de 
fiecare dată să-și dirijeze cu in
teligență calul, în raport de ca
litățile șl defectele acestuia. Con
stantin Călina, al doilea om al 
echipei, are șl el calități eviden
te. Obține rezultate remarcabile 
în proba de călărie (din păcate, 
din dorința realizării unul timp 
superior forțează ritmul, dobo- 
rînd obstacole), este bun la tir 
(recentul concurs l-a „adus" un 
prestigios loc I cu 196 p), dar 
natația și crosul oferă încă des
tul Ioc pentru mai bine, după 
cum îi putem reproșa și incon
stanța de care dă dovadă. luliu 
Galovici pare să-și stabilizeze

evoluind în recentul Campionat 
a ocupat un remarcabil loc doi.

Foto : Ion MIHĂICĂ

(tonală. Sorin Crăciuneanu, Va- 
sile Nemețeanu, Ștefan Cosma, 
Eugen Pop, Gheorghe Atanasiu, 
Tiberiu Halasz s-au remarcat 
în diverse concursuri sau au 
cîștigat chiar probe în mari în
treceri, dar n-au atins încă acel 
nivel care să le permită să 
abordeze cu dezinvoltură, cu 
încredere, cu șanse reale de 
cîștig o competiție Internațio
nală. Acest fapt impune cu atît 
mai mult din partea grupului 
de specialiști care lucrează în 
pentatlonul modern o preocu
pare sporită pentru pregătirea 
acestor tineri. La Olimpia, 
Școala sportivă nr. 1 București, 
ta Universitatea Timișoara sau 
la Institutul pedagogic din Tg. 
Mureș trebuie să se manifeste

mai multă grijă pentru viitorul 
schimb al pentatlonului modern.

în acest scop, ni se pare că 
se impune cu acuitate proble
ma desemnării de antrenori 
specializați pe probe, care să 
lucreze cu grupe de sportivi 
numai in pentatlonul modern, 
verificarea periodică a tuturor 
celor care participă Ia pregătire 
și promovarea în grupe valorice 
superioare numai a sportivilor 
care justifică, prin rezultatele 
obținute» viitoare investiții, par
ticiparea la întrecerile de inot 
sau scrimă din cadrul campio
natelor republicane, toate aces
tea ca măsuri cu caracter de 
urgență pentru asigurarea unui 
eșalon secund valoros al pen
tatlonului nostru, din care să 
se poată selecționa viitorii mari 
performeri.

UN CENTRU SPECIALIZAT

LA BUCUREȘTI ' 

SAU PLOIEȘTI
în condițiile în care selecția 

pentatlonlștilor fruntași se face 
astăzi dintr-un număr restrîns de 
secții șl de sportivi fruntași (e- 
xistâ în țară doar patru, secții 
— Olimpia București, Universita
tea Timișoara, Școala sportivă 
nr. 1 București șl Institutul pe
dagogic Tg. Mureș, cu circa 50 
de sportivi legitimați), soluția cea 
mal eficientă pentru a se asigura 
schimbul de miine al pentatlo
nului nostru ni se pare crearea 
unui centru, fie în București, fie 
în provincie, în care să se cre
eze condițiile optime de pregătire 
și antrenament pentru ca, îmbi- 
nind activitatea în producție cu 
cea sportivă, sa se poală asigura 
un progres rapid Ia o masă mai 
mare de sportivi și, Implicit, ri
dicarea cotei valorice a viitoarei 
echipe 'reprezentative a țării. In 
ce privește Capitala, există de pe 
acum premise ca la clubul Olim
pia, care are cea mal puternică 
secție din țară, să fie grupate 
și alte forțe de specialitate, pu- 
nîndu-se astfel bazele unui posi
bil centru de pentatlon modern.' 
Clubul bucureștean manifestă 
toată înțelegerea pentru această 
disciplină sportivă, dispune în 
momentul de față de un grup 
valoros de sportivi și de o bază 
materială în continuă dezvoltare, 
incit nu ar fi necesare prea mari 
investiții pentru ca aici să se 
formeze nucleul viitoarei dezvol
tat! a pentatlonului modern din 
țara noastră.

In aceeași idee, sugerăm fede
rației și orașul Ploiești, cu re
ale posibilități de a organiza un 
centru de pentatlon modern. Or
ganele sportive de aici au la dis
poziție, în primul rind, un mă
nunchi de specialiști competenți, 
capabili în orice moment să-și 
asume răspunderea creșterii vi
itorilor performeri. Ii avem în 
vedere, de pildă, pe Mihai Mitro
fan șl Laurian Cristescu (natație),' 
Petre Roșea și Aurelian Stoica 
(călărie), Ștefan Moldanschi și 
George Isopescu (scrimă), ca să 
ne referim la antrenorii cu pon
derea cea mai ridicată în forma
rea unul peatatlonist.

In orice caz, obiectivele de 
perspectivă apropiată șl, mai a- 
les, reprezentarea la un nivel ri
dicat a sportului nostru la vi
itoarele Jocuri Olimpice reclamă 
măsuri operative în această di
recție și trebuie să se acționeze 
neîr.ttrziat pentru a se asigura 
o arie mal largă de răspindire a 
pentatlonului modern din țara 
noastră, o mal rapidă creștere 
valorică a vîrturllor sportive din 
această disciplină complexă.

Constantin MACOVEI



CAMPIONATUL A TRECUT, SE APROPIE CAMPIONATUL!
SEZONUL 1976/77 PRIN „LENTILA" CELOR CINCI

PUNCTE PENTRU MODERNIZAREA JOCULUI"
Acum un an, cînd s-a luat în discuție stadiul 

tehnic de dezvoltare a fotbalului românesc, tehni
cienii F.R.F., sub conducerea lui Ștefan Covaci, 
au stabilit un program operativ „de refacere”, 
bazat pe cinci puncte. Laconismul acestor cinci 
puncte urmărea simplificarea și ordonarea idei
lor, în vederea unei mai rapide și mai temeinice 
însușiri. în primul interviu al anului 1977, vice
președintele F.R.F. și antrenorul echipelor națio
nale s-a referit din nou la cele cinci puncte, con- 
siderîndu-le obligatorii pentru racordarea fotba
lului nostru la exigențele tehnice 
Să le reamintim :

Să spargem „oul lui Columb**

internaționale.

1. Jocul cu libero, acest „ou 
al lui Cdlumb” într-o perioadă 
în care majoritatea echipelor 
europene îl aplică, a înregistrat 
unii pași înainte. Vrem să men
ționăm în primul rînd asimila
rea excelentă a acestui rol de 
către Ștefănescu, tehnic și in
teligent în joc. De asemenea, 
să notăm stabilizarea lui Pălti- 
nișan pe acest post. Să amintim 
faptul că Ispir ă înregistrat de 
asemenea un plus tactic, avan
tajat de faptul că el „intuise” 
trăsăturile jocului. în sfirșit, 
Vlad de la Corvinul și Anto
nescu de la Constanța. O pre
cizare : Sătmăreanu II asigură 
cu succes obligațiile jocului la 
echipa națională, dar își permi
te unele momente de superfi
cialitate la echipa lui de club, 
Dinamo, în ciuda faptului că 
antrenorul său insistă mult în 
această direcție. Am explica a- 
ceastă neconcordanță prin exce
sul dc inițiativă pe care Săt
măreanu II și-l permite Ia echi
pa de cluj?.

Ca observație generală, să 
menționăm faptul că antrenorii 
noștri au început „să treacă” 
de partea ideii abia după ulti
ma consfătuire tehnică de la 
Snagov, organizată în toamna 
trecută. Sperăm că sezonul vii
tor va generaliza jocul cu libero.

noastre „europene” (Dinamo, 
Universitatea Craiova, Steaua 
și A.S.A.). în sfirșit, ca o for
mă embrionară, tentativele de 
pressing în deplasare ale echi
pelor Universitatea Craiova și 
Politehnica Iași.

Ne despărțim greu de tentația 
„odihnei statice”

Marcajul ? Daar in deplasare.
Pressingul ? Aproaps deloc...

3. Jocul fără minge a fost în
sușit, în anumite limite, de 
echipele — în ordine — Poli
tehnica Iași, Universitatea Cra
iova, Steaua, A.S.A. și chiar 
F.C. Argeș. Dar jucătorii noștri 
se despart greu de tentația „o- 
dihnei statice”, în timp ce alții 
joacă. Există însă în fotbalul 
nostru un exemplu care demon
strează că o încercare cit de 
mică de a juca fără minge
poate duce la rezultate deose
bit de spectaculoase. Astfel, 
Broșovschi, un jucător lent prin 
excelență, realizează adevărate 
performanțe în cadrul clubului 
său numai și numai pentru că 
are intuiția și inteligența jocu
lui fără minge, bineînțeles în 
limitele sale fizice — din nefe
ricire reduse. La capitolul jo
cului fără minge i-am nota fa
vorabil 
Stoica, 
pus se 
țescu, 
Cassai,
alții. Jocul fără minge, una din 
cheile fotbalului modern, tre
buie să înregistreze
pas 
tor.

1. JOCUL CU LIBERO.
2. MARCAJUL
3. JOCUL FĂRĂ MINGE.
4. SCHIMBAREA RITMULUI ÎN FAZA DE FINA

LIZARE.
5. COMBINAȚII SPECIFICE ECHIPEI, ca o re

flectare a efortului creator, individualizat, al an- 
trenorului x sau y.

Acum, Ia terminarea campionatului, ne propu
nem să ne oprim asupra unui prim punct de 
control, solicitîndu-i lui Ștefan Covaci, inițiator 
al programelor celor cinci puncte, o apreciere a- 
supra modului în care ele au fost aplicate.

te jocuri-școală se efectuează 
chiar și in săptămină premer
gătoare ultimei etape a campio
natului. Este limpede că ele 
sînt jocuri de mîntuială, care 
trebuie eliminate, bineînțeles 
fără a se renunța la principiul 
jocului-școală ca atare. Reve
nind la efortul creator al an
trenorului, trebuie să precizăm 
că, pe lingă cele două antre
namente recomandate de fede
rație, el are la dispoziție alte 
patru antrenamente pentru a-și 
valorifica aptitudinile creatoare. 

Vorbind de combinațiile spe
cifice echipei, trebuie să spu
nem că ele nu sînt prea multe 
și nici prea noi. Se poate vorbi 
despre polarizarea jocului spre 
Dudu Georgescu, realizată cu 
destulă suplețe, la Dinamo. Se' 
poate vorbi despre „exploziile” 
pe extremă ale Stelei, cu cen
trări pe jos și cu apariția mij
locașilor la finalizare. Se poate 
vorbi despre combinațiile Gher- 
gheli — Kun II — Florescu, 
despre încrucișările Hajnal — 
Boloni, despre demarcările la
terale ale lui Dănilă, pentru 
crearea culoarelor „Romilă” și 
„Simionaș”. Toata acestea sînt 
•lucruri interesante, 
combinație 
rut încă.

, dar marea 
specifică nu a apă-

pe Iordănescu, Boloni, 
Romilă etc. La polul o- 
află Al. Moldovan, Mul- 
Dembrovschi, Simionaș, 
Dobrin, Kun II și mulți

fotbalului modern,
un mare

campionatul vii-inamic în

★
ar fi raportările ki 
puncte. Așa cum se

2. Pași timizi. Deocamdată, 
marcajul se efectuează aproape 
exclusiv în deplasare. în rîndul 
echipelor cu o oarecare insis
tență în această direcție am 
menționa Universitatea Craio
va, Politehnica Iași, A.S.A., 
„Poli” Timișoara, Sportul stu
dențesc, Rapid (uneori). Dintre 
jucători, individual, i-am numi 
pe Sameș, Cheran, Boloni, Ro
milă. Am mai nota, paradoxal, 
disciplina deosebită a lui Cri
șan la capitolul marcaj — să 
notăm, om din atac ! — în
jocurile cu Spania și Iugoslavia. 
Au fost două realizări izolate 
pe care nu Ie repetă, din pă
cate, în cadrul echipei de club. 
Printre echipele care neglijează 
marcajul să amintim Steaua, 
F.C. Bihor, F.C.M. Reșița, U.T.A. 
La aceste echipe mijlocașii își 
asumă mai mult sarcini de a- 
tac, făcînd ca blocul „în mare” 
1—6—4 să devină 1—4—6, fapt 
care reprezintă o mare diferen
ță de atitudine față de joc.

Să mai subliniem absența ca 
și totală a. pressingului. Bine
înțeles că nume individuale nu 
pot fi citate. Pressingul este 
un procedeu colectiv. Un jucă
tor care ar face pressing izolat 
ar intra în zona ridicolului. Ca 
să dăm, totuși unele exemple, 
mai mult pentru încurajare, 
notăm încercările de pressing 
pe teren propriu ale echipelor

Unul, doi accelerează.

4.
ceilalți privesc. .

Și aici, pașii sînt timizi. Sa 
notăm, totuși, eforturile Stelei. 
Să mai facem observația că Di
namo, cu un joc lent în cîmp, 
reușește unele declanșări in fa
za de finalizare. în rest, mai 
curînd realizări cvasiindividua- 
le : Jiul — prin Dumitrache și 
Sălăjan, F.C.M. Reșița — prin 
Atodiresei și Florea, Politehnica 
Timișoara — prin Anghel și 
Petrescu. De cele mai multe 
ori, însă, efortul de accelerare 
al acestor individualități nu 
este urmat de restul echipei.

Weekend-ul de... miercuri sau joi
5. Iată un punct foarte im

portant. S-a reproșat de către 
unii antrenori că orientarea 
dată de federație în direcția 
unor antrenamente de profil fix 
ar fi in contradicție cu acest 
punct. Nimic mai greșit. F.R.F. 
a indicat antrenorilor să facă 
două ședințe de pregătire tip 
pentru a stimula pregătire», în 
general, deoarece fotbalul nos
tru este cam primul din lume 
ca număr dc jocuri amicale, la 
mijloc de săptămină, cînd echi
pa nu ciștigă nimic. Asistăm 
deseori uimiți la faptul că accs-

Acestea 
cete' cinci . 
poate observa, s-au făcut unii 
pași. Se poate spune insă că 
adevăratul progres se va reoH- 
xa numai dacă echipele și ju
cătorii vor acorda aceeași aten
ție tuturor celor cinci puncte. 
La urma, urmei, parafrazindu-l 
pe Ștefan Covaci, am putea 
spune că o echipă care ar a- 
corda atenție unui singur punct 
ar fi la fel de expusă ridicolu
lui ca și jucătorul care at în
cerca să facă pressing sub pri
virile placide ale coechipierilor 
săi.

Primul pas a fost, totuși, fă
cut. Este un pas important, de
oarece, așa cum a spus cineva, 
orice drum, fie și de 10 000 de 
kilometri, începe cu... un pas.

„MISTERIOASA**

h

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Nu uitați: AST AZI, ultima zi 

cinci vă mai puteți procura bilete 
pentru tragerea „LOTO-2« de mîi- 
ne, 10 iulie 1977 !

★
Tragerea ,,LOTO-2“ de mîine va 

avea loc la Clubul Finanțe-Bă.nci 
din strada Doamnei nr. 2 la ora 
17.30.

Rezultatele vor fi transmise la 
rădic» și televiziune în cursul serii.

★
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 8 IULIE 1977.
FOND GENERAL DE ClȘTI- 

GURI : 678.510 lei din care 39.176 
lei report. Extragerea I: 21 60 61 
3 31 41 85 89 34. Extragerea a II-a: 
79 2 88 69 72 46 75 51 26.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 18 iulie pînă 
la 8 septembrie, iar în țară a-

proximativ din 22 iulie pînă Ia 
8 septembrie 1977 inclusiv.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
CEPȚIONALE LOTO DIN 28 
NIE 1977.

faza I: cat. 2:1 variantă 
a 12.500 lei, 1 variantă 25% a 
lei și 3 variante 10% a 2.500 lei; 
cat. 3: 2,80 variante a 25.000 lei 
sau la alegere o excursie de un 
loc in U.R.S.S. sau R.D.G. sau o 
excursie de 2 locuri pe litoral șl 
diferența în numerar; cat. 4: 23,50 
a 5.874 lei; cat. 5 : 87,90 a 400 lei; 
cat. 6: 114,90 a 300 lei; cat. 7: 
193,65 a 200 iei; cat. 8: 1.191,85 a 
100 lei.

FAZA a II-a : cat, A: 5 varian
te 10% a 5.000 lei; cat. B: 4,70 va
riante a 10.000 led, sau la alegere 
o excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
sau R.D.G., sau pe litoral și di
ferența în numerar; cat. _. 7.K 
variante a 7.883 lei sau la ale
gere o excursie de un 
U.R.S.S. sau R.D.G.. sau

EX- 
IU-

50%
6.250

C: 9.15

Sportul
loc tn 
o ex

cursie de 2 locuri pe litoral și 
diferența în numerar: cat. D: 
66,35 a 1.087 lei; cat. E: 618,05 a 
100 lei.

Întrebare sondajRăspunsuri la o

lui

a

a reprezentat ediția re- 
încheiată a campionatu- 
Acerstă întrebare-sondaj 

soldat cu următoarele

Ediția „recidivei” 
Georgescu.
Ediția retrogradării 
echipe bucureștene.

EDIȚIE?
CE REPREZINTĂ
A 59-a

A EXTREMELOR

goluri 
și Za- 
întim- 
multe

van, în 
me „de

decit 
nu ui- 
că e- 

a rea-

Ce 
cent 
lui 7 
s-a 
răspunsuri :

1. Ediția victoriei de Ia Za
greb.

î. 
Dudu

3.
două

Așadar, se face o legătură 
între campionat și Zagreb. 
Opiniile sînt diferite. Unii 
susțin că meciul de la Za
greb depășește cu mult con
diția campionatului, a cărui 
medie (în jurul lui 6,50) este 
departe de nota de ansamblu 
care poate fl acordată echi
pei naționale pentru jocul cu 
Iugoslavia. Pe de altă parte, 
unii fac o legătură între va
lorile remarcate în campionat 
și selecția operată Ia echipa 
națională. In acest sens, se 
poate face observația că re
virimentul clin primăvară la 
nivelul echipei naționale poa
te fi pus și în legătură cu 
unele jocuri mai bune în 
campionat, ceea ce a stimu
lat, in mod firesc, dorința de 
autodepășire.

Ediția încheiată marchează, 
în al doilea rînd, succesul lui 
Dudu Georgescu. Ce repre
zintă, de fapt, acest succes 
al unui fotbalist căruia unii 
îi contestă valoarea tehnică 
de ansamblu 7 Indiferent de 
păreri, Dudu Georgescu este 
produsul admirabilei sale in
sistențe. o Insistență de mij
locaș ajuns „acolo în față", 
unde mulți așteaptă „daruri
le- coechipierilor. Dudu Geor
gescu, jucătorul călit în lupta 
aspră a liniilor dinapoi, a gă-

slt frumoase resurse pentru 
bătăliile din prima linie, re
ușind pe deasupra și perfor
manța rară de a convinge o 
echipă întreagă că el este so
luția optimă a eficacității.

Ediția 1976—1977 este, în 
sfirșit, ediția surprinzătoarei 
căderi a două echipe bucu- 
reștene. Orașul care produce 
un număr de fotbaliști mult 
mai mare decît toate cele
lalte orașe, chiar dacă rapor
tăm totul la coeficienți de 
populație, pierde două echi
pe cu frumoase tradiții în 
fotbalul nostru. De ce s-a 
intîmplat acest lucru 7 Poate 
pentru că bucureștenii jon
glează deseori cu fotbaliștii 
pe care îi produc. Astăzi, 
în campionatul nostru, toate 
echipele provinciale au cel 
puțin unul sau doi jucători 
bucureșteni. Iată, de pildă, 
Rapid, cel atît de regretat de 
suporterii săi — după marile 
pierderi din anii trecuțl — a 
făcut un masiv transfer spre 
Rm. Vîlcea, ceea ce a contri
buit fără îndoială la declinul 
formației sale.

★
Ediția 1976—1977 rămîne 

ediție interesantă, care are pe 
frontispiciu cele patru punc
te din patru ale echipei na
ționale, dar care nu reușesc 
să șteargă cu desăvîrșire a- 
mintirea startului — ca întot
deauna slab — al echipelor 
noastre în cupele europene, 
așa cum s-a întîmplat in 
toamna Iui 1976. Să sperăm 
că noua ediție, a 60-a, va re
uși să asigure atmosfera de 
muncă și de dăruire necesară 
împlinirii visului de decenii 
al tuturor echipelor naționale 
dtn întreaga lume: calificarea 
în turneul final al campiona
tului mondial.

Dudu Georgescu a înscris 47 de goluri în campionat, dar cel 
mai frumos dintre toate va rămine al.., 48-lea. adică cel 

înscris la Zagreb, in ziua de 8 mai *

DISPARIȚIE»

Clasamentul golgeterilor ediției ' 1976—77 
are un lider incontestabil : Dudu Georgescu, 
cu 47 de goluri. El este urmat de „vîrfuri” 
și mijlocași (Dumitrache 20, Radu II 18, Năs- 
tase 17, Iordănescu, Broșovschi 16 etc, etc.).

Primele extreme de meserie sînt foarte, 
foarte departe.

11 goluri — Marcu.
7
6
5
4

rea

goluri — Lucescu, Manea, 
goluri — 
goluri — 
goluri — 
(Reșița).

Troi, Cura.
Fazekas, Costca, Țolea.
Petrescu, Both II, Apostol, Fio-

cifre de-a dreptul bizare. Zam-Urmează și
fir și Văetuș au la activul lor doar două 
goluri, în tot campionatul ! Crișan atinge 
„performanța” unui singur gol (!) chiar dacă 
a jucat numai 12 meciuri. Să mai notăm că 
tînărul și talentatul Cojocaru (Rapid) a mar
cat unicul său gol abia în a 15-a etapă a 
activității sale în Divizia A, iar Vrînceanu 
n-a înscris nici măcar un singur gol în 25 
de jocuri.

Acest clasament neașteptat sugerează ideea 
că sterilitatea extremelor 
nomen oarecum cronic și 
comparație cu eficacitatea 
a unor Bindea, Dobay sau,

apare ca un fe- 
asta nu numai în 
aproape legendară 
mai tîrziu, Tătaru.

în ultimul timp, în 
fotbalul internațional 
extremele au devenit 
jucători polivalenți, ca
pabili să susțină (în 
primul rînd) sprintul 
de altădată al extremei, 
generator de centrări 
sau de... goluri directe 
dar să și atace poarta 
adversă din toate cele
lalte zone ale terenu
lui, așa cum face un 
Hoeness sau un Ke
egan, care își sufocă 
fundașii pe tot terenul.

păcate, în fotbalul

sfirșit, extre- 
zi“, cum sînt 

Crișan și Zamfir, care 
pot face meciuri de 
mare clasă (cum s-a 
întîmplat f cu primul, 
mai ales în partidele 

internaționale, iar cu al 
doilea — în situații spe
ciale, de pildă turneul 
francez) pentru a 
coborî apoi în anonima
tul automulțumirii. Nu 
întîmplător cele șapte 
goluri ale lui Cuceșcu 
(înscrise în aproxima

tiv jumătate din me
ciurile acestui campio
nat) aparțin unei extre
me polivalente, capabi
lă să joace pe toate 
fronturile și să ia ac
țiunea pe cont propriu, 
chiar dacă evoluează 
într-o echipă dominată 
de eficacitatea vîrfului 
său de atac.

Timiditatea și stereo
tipia din jocul extreme
lor noastre stau la ba
za dificultăților ofensi
ve pe care le întîmpi- 
năm deseori în jocu
rile pe teren propriu, 
atît pe plan internațio
nal cit și pe plan in
tern. Și, ca un coro
lar, asistăm la jocuri 
mai bune în deplasare, 
ca urmare a degajării 
culoarelor, ceea ce per
mite extremelor noastre 
un mai larg cîmp de 
manevră, fără eforturi
le speciale pe care le

Din .
nostru există prea pu
ține extreme capabile 
să susțină o asemenea 
partitură completă. A- 
vem extreme care își 
onorează doar linia 
dreaptă (Troi, Fazekas), 
avem extreme care de
pind prea mult doar de 
pasa ideală, la întîlni- 
re milimetrică (Marcu, 
Manea), avem extreme necesită demarcările in- 
care mizează prea mult 
pe meandrele tehnicii 
mărunte (Petrescu), a-

sistente pe teren pro
priu. Să nu uităm că 
Dinamo a jucat mereu

mai bine în deplasare,' 
în cupele europene, 
pentru a-și diminua a- 
poi șansele pe teren-” 
propriu. Să nu uităm 
că Steaua a jucat mai 
bine la Bruges 
la București. Să 
tăm, în sfirșit, 
chipa națională 
lizat performanța de a 
înscrie cite două 
la Milano, Praga 
greb, pentru a 
pina mult mai 
greutăți pe teren pro
priu. Această situație 
nu este deloc străină 
de participarea incom
pletă a extremelor la 
fotbalul modern, fotba
lul mișcării continue.

O ultimă întrebare : 
cum se explică, totuși, 
CONCRET, uimitoarea 
sterilitate a extremelor 
noastre, astăzi ? Ștefan 
Covaci, care i-a urmă
rit îndeaproape pe Bin
dea, Pîrcălab, Keiser, 
Rep, Rouyer și mulți 
alții, răspunde : „Exis
tă o mie de cauze dar 
cea mai gravă e aceea 
că extremele noastre, 
in antrenament, nu 
trag aproape niciodată 
din „unghiul Ior“, pre
ferind „distracția” șu
tului perpendicular pe 
poartă, adică dintr-o 
poziție în care se află 
atît de rar în joc”.

într-adevăr, simplu și 
sugestiv...

Materiale realizate 
da loan CHIRILĂ



Noile promovate

in Divizia A

Jocurile Mondiale ale surzilor

F.C. OLIMPIA REVINE CU UN PLUS DE MATURITATE I
Sătmărenii s 
tă. riadul d( 
Io stingă a 
Gh. Staicu 
orincipal), I.
Bathori (II), 
cirn (junior) 
reșan, S.
Keizer, Alex Matei. F. 
Smarandache. V. Boc
șa. $t. Czako fantre- 
nor secund) -indul de 
jos: G. Both. A. Be- 
retki. i Filip. A. Ress. 
I. Pusztai. L 
(junta') N 
Borota. N. 
fotografie 
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ol echipe1 
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cădere în
F.C. Olimpia 

revine spectaculos 
avînd la cîrmă

După un an de 
eșalonul secund, 
Sat-J Mare 
în Divizia A, 
doi antrenori ambițioși din ge
nerația „noului val". Este vor
ba de Gheorghe Staicu și Ște
fan Czako, cel dintîi promovînd 
Olimpia și prima oară în „înal
ta societate" a fotbalului nos
tru, în anul competițional 1974 
—1975. Amintiți-vă, atunci „gal- 
ben-albaștrii“ si-au atras repe
de elogiile pentru jocul lor 
tehnic, aerisit, îndrăzneț.

Cu ce se recomandă acum 
F.C. Olimpia ? Cu un tur de 
campionat excelent — 26 de 
puncte din 34 posibile (2 ega- 
luri și doar 3 înfrîngeri ; 36 
goluri marcate și 10 primite) 
și un retur destul de aproape 
de valoarea sezonului din toam
nă — 23 de puncte (1 egal și 
5 înfrîngeri ; 25 de goluri mar
cate și 16 primite). Final eu 
10 puncte avans ! Bilanțul are 
multiple semnificații dacă ac
ceptăm ideea că în seria a 
IlI-a echiiibrul valoric între 
competitoare este mai pregnant, 
că — în general — în această 
zonă, fotbalul este ceva mai 
bine cotat în aceste condiții, 
sătmărenii au trebuit să cîști- 
ge duelul cu fostele divizionare 
A clujene „U" și C.F.R., să în
frunte ambițiile F.C.-ului din 
Baia Mare, Gloriei din Bistrița, 
echipelor timișorene U.M.T. și 
C.F.R., cit și ale unor forma
ții mai mici, cum au fost Au
rul Brad, C.I.L. Sighet, Armă
tura Zalău etc. Toate au căutat 
să „pună bețe în roata carului 
Olimpiei", plecată încă din star
tul competiției pe drumul rea
bilitării în fața propriului pu
blic, un public obiectiv și toar
te pretențios care se despărțea 
de prima scenă a fotbalului eu 
premiul sportivității, „Trofeul 
Petschovschi", acordat de zia
rul nostru.

Gheorghe 
principal al 
sintetizează 
piei" : „A fost tare greu, deoa
rece șocul retrogradării diviza
se echipa — jucători dispăruți, 
plecați definitiv (portarul Ba- 
thori I și înaintașul Iancu) sau 
temporar. Din acest motiv am 
avut, atunci, c vară fierbinte, 
cu o prezență, la primele an
trenamente, doar de 6 jucători. 
Noi. conducerea clubului, ora
șul, am reușit însă să ii adu
năm pe jucători, să stringent 
împreună rîndurile, să refacem 
coeziunea sufletească a echipei 
— punctul forte al tuturor suc
ceselor dobindite, Sînt mulțu
mit că toți s-au „înhămat" la 
muncă asiduă, au crezut in 
disponibilitățile lor. reușind o 
desprindere rapidă față de ma
rii noștri concurcnți Sublinieri 
speciale 7 Echipa. în ansam
blul ei. a cișligat in maturitate

și sperăm ca în campionatul 
care va începe la 21 august să 
confirme din 
ciere. Pentru 
pă mai ales 
care fiecare, 
tul pe care-1 
ție, să fie capabil să rezolve 
faza acolo unde se va afla la 
un moment dat. Este vorba de 
acel fotbal total care se prac
tică in lume și pe care federa
ția de specialitate il recoman
dă cu fiecare prilej".

Cu sinceritate, antrenorii e- 
chipei insistă și asupra acelor 
deficiențe manifestate într-un 
moment sau altul al partide
lor. Este vorba de imperfecțiu
nile și dereglările observate în 
faza de apărare, unele scăderi 
și fisuri ale compartimentului 
ofensiv, faptul că echipa n-a 
ținut totdeauna „piciorul pe 
acceleratorul jocului", unele a- 
bateri de la disciplina de joc. 
Conducerea tehnică a Olimpiei 
știe bine cam in ce direcție s-a 
greșit și acest lucru dă posi
bilitatea alcătuirii unui „plan 
de bătaie" eficient și exact 
pentru viitoarea apariție in pri
mul eșalon al fotbalului.

Președintele clubului, profe-

plin această apre- 
viitor ne prcocu- 

ideea unui joc in 
indiferent de pos- 

ocupă in forma

sorul Teodor Curpaș, țină să 
sublinieze : „Știm că nu va fi 
ușor in Divizia A Dar punind 
umărul și mai serios Ia rezol
varea problemelor curente ale 
clubului, sprijiniți de organele 
locale, vom putea să creăm 
condițiile necesare bunei desfă
șurări a activității echipei. Am 
reușit să construim la stadion 
o saună cum au puține divi
zionare A din țară. Mai avem 
in vedere amenajarea grabnică 
a două terenuri de antrenament 
cu zgură, mărirea capacității 
stadionului, de la 15 000 la 
20 000 de locuri. Pentru viito
rul echipei, ne-am propus un 
drum pe care să il parcurgem 
cu răspundere și seriozitate, 
avem la centrul de 
niori o grupă de 
unde, cu 
in cițiva 
loare".

Așadar, 
întors în prima divide cu pro
iecte mari și cu aspirațiile e- 
chipei care tinde Ia autodepă- 
șire, nutrind și speranța că nu
mărul entuziaștilor ei supor
teri va fi în continuă creștere.

copii și ju- 
talente de 

răbdare, vom scoate 
ani jucători de ra

F.C. Olimpia s-a re-

Stelian TRANDAFIRESCU
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Staicu, antrenorul 
sătmărenilor, ne 

astfel „anul Olim-

• DE LA COMISIA DE DIS
CIPLINA. După fotbaliști, a 
intrat în vacanță și Comisia de 
disciplină, nu însă înainte de 
a lua în discuție abaterile co
mise în ultimele meciuri, de 
campionat și de cupă. Printre 
jucătorii sancționați se numără 
și Ștefan Sameș (Steaua), care 
a fost suspendat pe o etapă 
pentru abaterea comisă în fi
nala Cupei României. O pe
deapsă severă a primit Floren
tin Micu, din echipa de juni
ori a lui F.C.M. Galați : 3 e- 
tape suspendare. Și pe bună 
dreptate : el nu se afla la pri
ma abatere.

S-a hotărit ca, înccpind cu 
noul campionat, să nu mai fie 
luate in considerație cartonașele 
galbene primite de jucători in 
campionatele trecute, în noua 
întrecere toți fotbaliștii plecind 
de la egal, de Ia zero carto
nașe.

• A ÎNCETAT DIN VIAȚA
FOSTUL --------------------------
NICOLAE COVACI. Din Timi
șoara ne parvine trista veste 
a încetării din viață a lui Ni- 
colae Covaci, unul dintre cei 
mai vechi internaționali ai ță
rii (37 de selecționări în prima 
reprezentativă), fost component 
al echipelor Ripensia Timișoa
ra, C.A.O.-Oradea, Tricolor 
Ploiești și, apoi, mulți ani an
trenor al Politehnicii Timișoa
ra. Reamintim că Nicolae Co
vaci a fost singurul fotbalist

INTERNATIONAL

român participant la trei tur
nee finale ale campionatului 
mondial (1930-Uruguay, 1934- 
Italia și 1933-Franța).
• MÎINE, MECIURILE-TUR 

DE BARAJ PENTRU PROMO
VARE ÎN DIVIZIA C. La Re
ghin, Arad, Bacău, Voivozi, 
Mîrșa, Brăila, Timișoara, Băicoi, 
Titu, Craiova, Hîrlău, Gîrbovi, 
Uba, Șimian, Miercurea Ciuc 
și Roșiori se vor disputa, mîi
ne, partidele-tur ale barajului 
pentru promovarea în Divizia 
C. Meciurile vor începe Ia ora 
17. Partidele-retur sînt progra
mate la data de 17 iulie.

• GHEORGHE CONSTAN
TIN, ANTRENOR LA F.C.M 
GALAȚI. După o foarte scurtă 
vacanță, fosta divizionară „A"

Galați își va relua pre- 
în vederea noului cam- 
— vizînd revenirea în 
eșalon al fotbalului nos- 
la 12 iulie. Conducerea 
a echipei a fost încre- 
antrenorului Gheorghe 

(T. SIRIOPOL-co-

F.C.M. 
gătirile 
pionat 
primul 
tru — 
tehnică 
dințată 
Constantin, 
resp.)
>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ 
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ZILE

DECI, SE POATE AȘA!

HIP I S M
lato că, joi, driven! noștri au ți

nut sâ ne ofere o reuniune cu aler
gări desfășurate intr-o notă de co
rectitudine, cum nu prea am văzut 
în ultima vreme. Faptul că absolut 
toți ciștigătorii și-au îmbunătățit »e- 
codul denotă dîrzenic cu care ad
versarii Io' ou înțeles să-ți apere 
șansele. Dintre ..laureați4*, mențiuni 
speciale merită lola. Verseta și Ju
venil. Primo, deținind o formă de 
zile mari, și_o adjudecat cele două 
titluri ale premiului Hunedoara (de 
data aceasta Al. Nacu nu ne-a mai 
pus ia încercare perspicacitatea), Ver- 
seta, beneficiind de o conducere su
perioară (A. Braîlovschi), și-a dove
dit încă o dară clasa superioară, s-a 
cesnrins nei în finalul alergării tar 
Juvenil, .,oăstrat“ pe prima porte 
ce G.Avram, a găsit resursele nece- 
so'e Dentru a outeo întrece pe Mo
lia - cu care Gh. Solcan nu a vi- 
xat met un moment victoria - și 
Ramera, lidera alergării. Șs o remar
că - ce-i drept, cam tinie - dumi
nică ne-a plăcut mult felul in care 
M. Leontopot a condus-o pe Metisa,

ciștigâtoarea probei rezervată ama
torilor.

Rezultate tehnice î Cursa I: Sfacela 
(C. Radu), rec. 1:44,0, 2. Abil, 3. 
Hotărel. Simplu 4,80 ordinea 33, 
ordinea triplă 42. Cursa a ll-a: Go
ran (G. Vasile) rec. 1,41,0 2. Su- 
tica. Simplu 4,50, ordinea 9, event 46. 
Cursa a lll-a: lola (Al. Nacu) rec. 
1:26,9. 2. Iridium, 3. Diascop. Sim
plu 5, ordinea 297, event 76, ordinea 
triplă 661. Cursa a IV-a: Vlăhița (S. 
Onache) rec. 1:31,5.. 2. Fulda. Sim
plu 2,80. ordinea 15, event 75. Cursa 
a V-a: Verseta (A. Broilovschi) rec. 
1:28;3, 2. Reactor, 3. Pasarela. Sim
plu 3,10, ordinea 35. event 7, ordinea 
triplă 282. Cursa a Vl-a: lola (Al. 
Nacu) rec. 1:28,3, 2. Kera. Simplu 
2,30, ordinea 6, event 6, triplu cîști- 
gâtor 42. Cursa a VIl-a: Juvenil (G. 
Avram) rec 1:3O,5 ?. Helia, 3. Ra-
mera. Simplu 3,60, ordinea T6, event 
11, ordinea triplă 162. Cursa a Vfll-a: 
Căîan (I. Oană) rec. 1:36,1, 2. San- 
tal. Simplu 1,70. o rd inc-a 9, event 14, 
triplu cîșt'gător 48. Pariul austriac 
s-a ridicat ta suma de lei 32 323 și 
a fost cîștigat 50% de 12 combinații 
o 1 346 !e> fiecare. Report 16 171. Re
zultat piovizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU
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după cum se știe, 
loc la București. în- 
iulie), au sosit, pînă 
oră. înscrierile nomi-

La sediul comisiei de organi
zare a celei de a XIII-a ediții 
a Jocurilor Mondiale ale surzi
lor (care 
vor avea 
tre 17—27 
la această
nale a peste 1200 de sportivi 
din 27 de țări. în afara Româ
niei. care angajează 120 de par
ticipant! la 9 discipline, cu de
legații numeroase vor mai fi 
prezente S.U.A (180) U.R.S.S.,
Italia și R.F.G.. fiecare avînd 
peste 100 de sportivi. Cea mai 
mare afluență se înregistrează 
în întrecerile de atletism și 
înot, unde s-au înscris peste 
500 de concurențe

10 ECHIPE IN COMPETIȚIA 
FOTBALIȘTILOR

Conform regulamentului, 
10 formații de fotbal au 
împărțite în două serii. în 
pa A, vor evolua U.R.S.S., Tur
cia. Spania. Irlanda și Bulgaria, 
iar în grupa B România, Ar
gentina. R.F Germania. Suedia 
și Cehoslovacia Primele două 
clasate din fiecare serie vor 
juca „în cruciș" în semifinale, 
iar învingătoarele își vor dis
puta titlu] pus în joc. Echipa 
României va debuta luni 18 iu
lie în compania formației ar- 
gentiniene și va întîlni în con
tinuare selecționatele R.F. Ger
mania (marți 19 iulie). Suediei

cele 
fost 

gru-

(joi 21 iulie) și Cehoslovaciei 
(vineri 22 iulie)
ASTĂZI SINI AȘTEPTAU PRIMII 

OASPEȚI
Prima delegație care sosește 

în Capitaiă este cea a Austra
liei.
(26)
le!
află 
liști 
săDtămînii viitoare este anunța 
tă sosirea sportivilor din S.U.A., 
Venezuela. Mexic si Iran.

PREGĂTIRILE SPORTIVILOR 
ROMÂNI
zilnic testele repre- 
noștri pentru aceas- 
Jocurilor Mondiale, 
handbal masculin a 

i sala

Sportivii de la Antipozi 
sînt așteptați în cursul zi- 

de astăzi. în lotul lor se 
atlcți. înotători, baschetba- 
și tenismani. La începutul

Continuă 
zentanților i 
tă ediție a . 
Echipa de 
susținut, la sala Floreasca, 
două meciuri amicale cu echi
pele Libertatea și I.O.R 
campionatul categoriei . 
re". Luptătorii 
parteneri pentru 
sportivii clubului 
cătorii de tenis 
joi și vineri .,în

Pentru astăzi și mîine fotba
liștii au programate noi meciuri 
cu juniorii și rezervele clubului 
Voința, ca și cu formația între
prinderii „Mecanică fină". în 
sfîrșit voleibaliștii își vor pro
ba potențialul în compania e- 
chipei Sticla și a juniorilor de 
la Steaua.

l. din 
„Onoa- 

și-au ales ca 
verificare pe 

Rapid, iar ju- 
s-au antrenat 

familie".

NOI MASURI PENTRU PERFECTIONAREA 
iNVÂȚĂMiNTULUI SUPERIOR OE EDUCAȚIE FIZICĂ>

Printre măsurile adoptate la recenta plenară a C.C. al PCR. 
se află și cele vizînd perfecționarea nomenclatorului de specia
lizări in învățămîntul superior, organizarea unor unități de în- 
vațamint și a catedrelor. înccpind cu anul 1977/1978. precum și 
adaptarea permanentă a conținutului învățămîntului superior la 
cerințele economiei naționale și vieții sociale.

.în legătură cu conținutul și aplicarea acestor măsuri, în ra
port direct cu învățămîntul superior de educație fizică, ne-am 
adresat șolicitîndu-i unele detalii, rectorului Institutului de Edu- 
cație Fizică și Sport, prof. univ. Ion Șiclovan, care ne-a făcut 
următoarele precizări :

începînd cu noul an univer
sitar 1977/1978 se creează anul 
IV de specializare în cadrul 
Institutului de Educație Fizică 
și Sport din București. In anul 
IV al institutului vor fi pro
movați cei mai buni studenți, 
absolvenți ai învățămîntului su
perior de educație fizică de 3 
ani, în scopul adincirii conti
nue a cunoștințelor lor în di
verse ramuri de sport și in do
meniul educației fizice.

O mare parte din planul de 
învățămînt pentru anul IV va 
fi orientat spre cercetarea ști
ințifică, ceea ce implică, un vo
lum sporit de lucrări practice și 
metodice. Ideea de bază este 
aceea a corelării cit mai pro
funde a învățămîntului supe
rior de educație fizică cu cer
cetarea și în același timp cu 
producția. In acest sens, colec
tivul de conducere a I.E.F.S. 
preconizează ca toți studenții 
din anul IV să fie repartizați, 
cu perioade compacte de prac
tică. pe lîngă diferite cluburi 
sportive din Capitală și din 
țară, pentru a urmări cu pre
cădere probleme legate de mun
ca de selecție și de pregătire a

copiilor și juniorilor, astfel ca 
după absolvire ei să fie în mă
sură să satisfacă exigențele 
mereu crescînde ale mișcării 
sportive din patria noastră.

Este de apreciat de asemenea 
faptul că în anul IV vor fi în
cadrați cei mai buni absolvenți 
din întregul învățămînt supe
rior de educație fizică din țară, 
ceea ce incumbă sarcini sporite 
și pentru colectivele catedrelor 
institutului. De pildă, va tre
bui diversificată predarea la u- 
nele obiecte de studiu : teoria 
antrenamentului. metodologia 
cercetării științifice. fiziologia 
etc. vor fi predate diferențiat, 
pe ramuri de sport dezvoltînd 
nu numai problematica genera
lă a disciplinei respective, ci șl 
acele baze științifice care con
diționează astăzi ridicarea com
petenței profesionale Ia cel 
mai înalt nivel de exprimare.

DIN -TOATE SPORTURILE 
I IIPTF turneul RESTANTA LWI IU etoDo o „ n
de fupte libere, 
dispute săptămîna 
va avea tac sîmbătă și 
aceeași localitate. La 
cursului vor F prezenți 
formațiilor din seria I: 
șoara, U. M, Timișoara.

. I din 
lll-a a Diviziei 

care urma să se 
trecută, la Arad, 

duminică. In 
startul con- 
componenții 
C.F.R. TimL 

______ -.................................. A.S.A. Ora
dea, Vulturii Textila Lugoj, Construc
torul Hunedoara și Rapid Arad.
PfMO rapid arad pe locul 
• || LA SCHONBECK
(R D G.). jn turneul de la Schonbeck, 
echipa Rapid Arad a întrecut pe 
Chem ie Haîle cu 8—6 și pe Motor 
Schfinbeck cu 7—6, pierztnd meciul cu 
formația sovietică Estal cu 5-6. In 

arădenh s-au clasat pe locul 
turneului.

ECHIPA MASCULINA 
C.S.M. SUCEAVA, nou 

ir prima divizie, o sus- 
... . două

LA MARE

în luna iulie, luna caniculei 
întreprinderea de turism, hoteluri 

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI VA PROPUNE :

DE VACANTĂ
- soare, 

tare,
- hoteluri 

fortabile,
- meniuri
- terenuri 

clete, trasuri
lețe de vacanța, 
bowling și jocuri

- spectacole

plaja și desfă-

moderne și con

specifice,
de sport, bici- 
cu cai, trenu- 

săli ds 
mecanice, 
folclorice, 

turnee estivale ale teatrelor 
din țară,

- excursii în Deltă, la His
tria, Adamclisi, la Murfatlar, 
ca și pe litoralul bulgar.

Pentru a beneficia de toa
te acestea, adresați-vă filia
lelor de turism din bd. Re
publicii nr. 4 și 68. cal. Gri- 
viței nr. 140, cal. Dorobanți 
nr. 1—7 (holul hotelului Do
robanți), al căro' program 
zilnic este intre orele 8-20 
(duminica 8-13).

Pmă la 15 iulie : plecări zilnice ți in serii mai scurte 
de 12 zile.

finai,
secund al

VOLEI
promovata
ținut la Cernăuți (U.R.S.S.) ____
partide amicale cu o selecționată re
gionala, victoria revenind în ombe'e 
meciuri voleibaliștilor suceveni cu 
scorul de 3-2. (I. MINDRtSCU -
eoresp.)

UNDE MERGEM?
SÎMBATA
- CANOE. Lacul 
de Ia ora 9 : 

internațională
CAIAC 

Snagov, 
„Regata 
Snagov". probe pe distan
ța de 10 000 m.

CICLISM.
Dinamo, 
concurs 
200 m 
cursa < 
puncte.

de 
de 
lansat, 

cu

Velodromul 
la ora 
verificare 

viteză 
adițiune

ic :
și 

de

DUMINICA
MOTO Stadionul Meta

lul, de la ora 10 : „Cupa 
speranțelor" la dirt-track.
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a slăbit preocuparea pentru 
mobilizarea forțelor necesare 
ducerii la capăt a acestei ac
țiuni. Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca în perioada 
următoare să se concentreze e- 
forturile spre încheierea acțiu
nii de consolidare a elemente
lor de rezistență a clădirilor, 
mobilizîndu-se mai intens oa
menii muncii să-și repare pro
priile locuințe. Comitetul Poli
tic Executiv a hotărît ca, pină 
la sfirșitul anului, în Capitală, 
ca și în județele afectate de 
cutremur, să fie terminate con
solidările locuințelor și celor
lalte edificii avariate.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat raportul 
cu privire la realizarea de că
tre consiliile populare a pla
nului de locuințe și cămine 
pentru nefamiliști pe semestrul 
I 1977. în concordanță cu po
litica partidului și statului nos
tru de dezvoltare economico- 
socială a țării, de îmbunătățire 
continuă a condițiilor de viată 
ale cetățenilor, numărul de a- 
partamente ce urmează a fi 
realizate in acest an a fost su
plimentat la 214 000 — cel mai 
mare plan de construcții de 
locuințe pină in prezent. S-a 
acordat o mai mare atenție re
partizării pe localități a apar
tamentelor. în funcție de dez
voltarea economico-socială a 
județelor, de nevoile de locuin
țe, de necesitatea apropierii de 
locurile de muncă a noilor an
sambluri de locuințe. Comitetul 
Politic Executiv a hotărit in
tensificarea ritmului de execu
ție a locuințelor și, în acest 
scop, sporirea gradului de in
dustrializare a construcțiilor, 
introducerea unor soluții mo
derne pentru obținerea unei 
productivități sporite, reduce
rea consumurilor de materiale, 
intensificarea participării popu
lației Ia realizarea planului de 
construcții de locuințe.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat și aprobat măsuri de 
reglementare a pensiilor mili
tare de stat. La baza acestora 
stau principiile cuprinse in Le
gea cu privire Ia pensiile de 
asigurări sociale de stat și asis
tență socială, ținîndu-se sea
ma, desigur, de condițiile spe
cifice in care își desfășoară 
activitatea cadrele militare per
manente din Ministerul Apără
rii Naționale și Ministerul de 
Interne. Au fost, totodată, exa
minate și aprobate propunerile 
de majorare cu 30 la sută, pî- 
nă la sfirșitul cincinalului 1976— 
1980, a retribuției tarifare a ca
drelor militare, precum șî a 
soldelor militarilor în termen 
și elevilor militari din institu
țiile de invățămint. Majorarea 
retribuției personalului civil din 
Ministerul Apărării Naționale 
și Ministerul de Interne se va 
face în funcție dc profesii, în

„MEMORIALUL
M. SADOVEANU'1 

LA ȘAH
Runda a 5-a a turneului in

ternațional de șah „Memorialul 
M. Sadoveanu" a programat 
drept intîlnire centrală partida 
dintre favoriții concursului, Po
pov și Vaisman. Intr-o Deschi
dere engleză, albul a preluat 
inițiativa, care s-a transformat 
apoi într-o presiune foarte pu
ternică. Intr-o poziție mai sla
bă, dorind să complice jocul, 
Vaisman a sacrificat incorect o 
calitate și a pierdut.

In celelalte partide ale run
dei : Szilagyi — Haritver 1—0, 
Stanciu — Cojocaru 1—0, Botez 
— Bielczyk ‘A—Gumrukcio- 
glu — Kertesz 0—1, Szmetan — 
Foișor 1—0, Marcovici — Bel
lon într.

Iată și rezultatele Întrerupte
lor : Botez — Foișor */» —*/»•  
Marcovici — Cojocaru */t —•/,. 
Un deznodămînt rar întilnit s-a 
petrecut în partida Bellon — 
Szilagyi. Maestrul internațional 
spaniol a.. uitat să noteze pe 
fișă mutarea secretă (a 41-a) și, 
conform regulamentului. 1 s-a 
dat punctul pierdut.

*ea*c<>* aoministratt» : Bururestl «tr V Conta ta. tet. central» U.ia.08: aect'a coresp ll.M.W t uiterurbaA <31 , telex t 10 >50 com^p r rlparul L e. ,Jntortna(la- |i»3«3 
rentru atramatate ■ abonamente prin ILEXIM. Departamentul export Import presa. P O Box 136—137, telex 11S26, București, «tr. 13 Decembrie, tir. L B 4.

CLASAMENTUL : Popov 4, 
Szmetan. Kertesz 3’A. Szila
gyi, Stanciu, Botez, Bielczyk 3, 
Vaisman, Bellon 2’A (1) Foișor 
2, Gumrukcioglu l'A. Cojocaru 
1, Marcovici '/« (2). Haritver 0 p. 

procente stabilite pentru ramu
rile corespunzătoare din eco
nomia națională. Majorarea 
prevăzută pentru prima etapă 
se va aplica de Ia 1 august 
1977, atit pentru cadrele mili
tare, cit și pentru personalul 
civil.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, in cadrul ședinței, 
propunerile pentru pregătirea 
și desfășurarea alegerilor ge
nerale de deputați în consiliile 
populare municipale, ale sec
toarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale, și 
a hotărit ca acestea să aibă 
loc in ziua de 20 noiembrie 
1977.

în spiritul preocupării per
manente a conducerii partidu^ 
lui nostru pentru adîncirea șî 
dezvoltarea democrației socia
liste, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit ca, în circa 85 Ia sută 
din totalul circumscripțiilor e- 
leclorale, să se depună mai 
multe candidaturi, exprimîn- 
du-și încrederea că organizați
ile Frontului Unității Socialiste 
vor propune pe cei mai capa
bili și devotați cetățeni din rîn
dul muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor — fără deosebire 
de naționalitate — care se 
bucură de încrederea maselor și 
dovedesc inițiativă, energie și 
pasiune, fermitate și răspunde
re in înfăptuirea politicii parti
dului și statului. Campania e- 
lectorală va trebui să se des
fășoare sub semnul participă
rii entuziaste a oamenilor mun
cii la realizarea cu succes a 
obiectivelor cincinalului, a Pro
gramului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut propunerile cu privire 
la activitatea pentru înfăptui
rea politicii de cadre a parti
dului. Subliniind rolul tot mai 
important al cadrelor în orga
nizarea și conducerea întregii 
activități, îp soluționarea pro
blemelor complexe pe care le 
ridică înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. Comite
tul Politic Executiv a stabilit 
măsuri de perfecționare a aces
tei activități. Selecția și promo
varea cadrelor de partid și de 
stat, ale organizațiilor de masă 
și obștești, pentru toate sectoa
rele vieții social-economice, va 
trebui să se desfășoare sub con
ducerea nemijlocită a C.C. al 
P.C.R., a organelor de partid, 
pe baza unui plan unic de pers
pectivă, corespunzător cerințe
lor de dezvoltare a țării. Comi
tetul Politic Executiv a exami
nat și aprobat in acest sens un 
proiect de hotărire care urmea
ză să fie supus Plenarei C.C. 
al P.C.R.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
soluționat probleme ale activi
tății curente de partid și de 
stat. x

ATLEȚI! JUNIORI ȘI-AU
(Urmare din pag. 1)

2 Iași) 2:09,6 ; 3000 m : Maria 
Radu (Lie. N. Bălcescu Craio
va) 10:05,4, Veronica Păcuraru 
(Șc. sp. Șoimii Sibiu) 10:10,6, 
Gabriela Richițeanu (Șc. sp. 
Focșani) 10:11,6 ; 100 mg : Mi- 
rela Ștefănescu (Lie. N. Băl
cescu Craiova) 14,57, Victoria 
Păiușan (Viitorul Brașov) 14,65. 
El. Aflorii (Lie. 2 Deva) 15,05 , 
înălțime : Elena Marinescu 
(Șc. sp. Steaua) 1,76 m, 
Iolanda Pachițu (Lie. 2 Iași)

ATLETISMUL 
NOSTRU 

(Urmare din pag 1)

multă ambiție in pregătire, mai 
multă îndrăzneală in strădania 
de a aborda poziții din ce in 
ce mai inalte in ierarhia atle
tismului internațional.

Din discuțiile pe care le-am 
purtat cu unii atieți a reieșit 
clar dorința lor de a obține la 
Sofia performanțe de certă va
loare. de a lupta pentru locu
rile fruntașe ale diferitelor pro
be.

Concursurile de la sfirșitul 
săptămînii viitoare, de la Bucu
rești și de la Varșovia, in ca
drul semifinalelor „Cupei Eu
ropei", pot constitui un bun 
prilej pentru multi atieți de a 
face... pasul următor spre vîrf 1

A
dentul de la Sofia al ziarului nostru nu fă
cea decît să sublinieze indirect una din tră
săturile caracteristice 
ternaționale de astăzi, 
să constate în lume 
nară a manifestațiilor 
tot mai deschisă a tineretului de a participa 
la ele. Pe agenda sportivă internațională a- 
proape că nu există săptămînă fără o com
petiție de proporții mondiale, continentale sau 
regionale.

La dinamizarea continuă a vieții sportive 
internaționale contribuie activ și mișcarea 
sportivă a României socialiste. Exprimînd, 
intr-un domeniu specific, politica 
externă a țării, urmind orientările 
sale fundamentale, sportul româ
nesc consideră prezența sa la ma
rile intîlniri în arena internațională 
drept un aport la întărirea priete
niei intre tinerii de pretutindeni 
și la consolidarea păcii. In întâlni
rile internaționale, sportivii noștri 
se străduiesc, cu cinste și demnitate, 
buie, pe tărîmul lor, la creșterea înaltului 
prestigiu dobîndit de patria noastră în atîtea 
alte domenii.

Iată, din paleta bogată a ultimelor zile, des
prindem — departe de a le putea epuiza în 
cîtea rînduri — prezențele sportivilor noștri 
la Varna (tir) sau Bruxelles (tenis), Lenin
grad (șah) sau Pelhrimov în Cehoslovacia 
(baschet), la Berlin sau Zalaegerszeg în Un
garia (volei), la Milano (atletism) sau Leip
zig (rugby), la Podebrad (marș), la Salonic 
(polo) sau Brandenburg (canoe). Asemenea 
contacte directe, în sălile sau pe stadioanele 
lumii, pe piste sau în poligoane sportive, se 
adaugă mereu la buchetul de frumoase roade 

“i inter-

tunci cînd remarca prezența la campio
natele mondiale ale halterofililor juniori 
a unui număr record de țări, corespon-

ale vieții- sportive in- 
Stă la îndemîna oricui 
răspindirea extraordi- 
sportive și dispoziția

să contri-

- — — — ~----------- ----------— -
pe care le culege mișcarea sportiva 

§ națională.
Și nu am operat decît un extras, semnifi

cativ în sine, dar care poate fi întregit feri
cit cu tot atît de amplul calendar al săptă
mînii care vine. Capul de afiș al programu-

în turneul de la Leningrad

GHEORGHIU l-Ă ÎNVINS PE TAIMANOV
In runda a 10-a a turneului 

internațional de șah de la Le
ningrad. marele maestru român 
Florin Gheorghiu l-a învins pe 
marele . maestru sovietic Marlz 
Taimanov, unul dintre fruntașii 
clasamentului. Jucînd cu pie
sele negre. Florin Gheorghiu a 
ales o variantă din „Indiana 
Veche", atacînd continuu pozi
țiile regelui advers. La mutarea 
31, în fața unui mat imparabil,

HANDBALISTUL ROMÂNCE LA VARNA
La Palatul sporturilor din 

Varna a început un interesant 
turneu internațional de hand
bal feminin, organizat de Co
mitetul Olimpic Bulgar, la care 
iau parte formațiile : R.D. Ger
mane, Cehoslovaciei, Franței și

DESEMNAT CAMPIONII
1,73 m, Anamaria Bajko (Șc. 
sp. Tg. Mureș) 1,66 m ; greuta
te : Steluța buculescu (LCEA) 
14,04 m, El. Anghel (LCEA) 
13,62 m, Pctruța Mustață (Me
talul Buc.) 13,59 ‘ m ; suliță : 
Corina Gârbea (Lie. Slobozia) 
48,80 m, Doina Maxim (Șc. sp. 
Reșița) 46,56 m, Mariana Rota
ru (Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej) 
45,98 m ; 4 x 490 m : LCEA
C-lung 3:53,1, Lie. 2 Iași 3:53,8. 
Șc. sp. Olimpia Craiova 3:55,2.

• Confirmînd încă o dată 
forma excelentă pe care o de
ține, Ileana Silai a realizat 
vineri încă un record național, 
de data aceasta pe distanța de 
600 m — 1:25,6 (v.r. îi aparți
nea Marianei Suman cu 1:27,8). 
Foarte bune și rezultatele înre
gistrate la 800 m de Elena Tă- 
rîță — 2:01.8. Fița Lovin — 
2:01,9 și Maria Ghilca — 2:06,3, 
toate recorduri personale, ca și 
cel al sulițașului Tudorel Pîrvu 
78,04 m. (VI. M.)

U.R.S.S. - MEXIC IN FINALA 
CM DE JUNIORI

Finala primului campionat mon
dial de juniori se va disputa la 
Tunis Intre selecționatele U.R.S.S. 
și Mexicului, tn cea de-a doua 
semifinală. U.R.S.S. a învins Uru- 
guayul cu 4—3 (după loviturile de 
la 11 m). La sfirșitul timpului re
glementar de joc scorul era egal: 
0-0.

DE PRETUTINDENI
• După 13 etape. In campiona

tul U.R.S.S. in fruntea clasamen-

Cronica 
săptămînii

lui estival din această săptămînă și-l rezervă, 
de astă dată, America de Sud. La Buenos 
Aires încep joi campionatele mondiale de 
scrimă la toate armele (competiție cu nostal
gică adiere pentru noi, întrucit acolo, cu 15 
ani în urmă, Olga Orban-Szabo cîștiga titlul 
suprem). Ceea ce nu înseamnă că vechiul 
continent rămîne fără puncte de atracție. Do
vadă ar putea sta importantele turnee tenisis- 
tice în curs din Elveția și Suedia sau nume
roasele mitinguri atletice (cu frumoasa lor 
recoltă de recorduri), culminînd cut semifina
lele „Cupei Europei", în care atletele se an
gajează la București, Stuttgart și Dublin, iar 
atleții la Varșovia, Atena și Londra.

Sportivii români vor folosi și această peri
oadă imediată pentru a concura, împreună cu 

partenerii lor, la întreceri priete
nești: handbalistele evoluează la 
Varna, baschetbalistele junioare la 
Balcaniada de la Atena, tinerii hal
terofili la campionatele mondiale 
de la Sofia, unii boxeri la turpee 
în Cuba și Ungaria, alții la Balca
niada de juniori din Grecia. Com
petiții bine cotate pe plan interna- 

loc și în țara noastră în aceste zile,țional au 
dacă n-ar fi să amintim decît Regata Snagov 
(caiac-canoe), Cupa Europei (atlete) sau Balca
niadele de tenis și ciclism. De asemenea, mult 
interes stirnesc Jocurile mondiale ale surzi
lor, competiție de anvergură, care aduce la 
București 1 500 de sportivi din 34 de țări. Nu 
în ultimul rînd, să menționăm rodnicul 
schimb de experiență pe care jucătorii noș
tri de tenis de masă îl fac împreună cu co
legii lor din R. P. Chineză, aflați în vizită 
în țara noastră.

Semnificativă pentru politica de relații in
ternaționale a mișcării noastre sportive este 
și vizita întreprinsă zilele trecute, la Bucu
rești și pe litoral, de conducerea sportului 
mexican. Cu acest prilej, a fost semnată o 
înțelegere privind colaborarea dintre mișcările 
sportive din România și Mexic. Se confirmă 
astfel contribuția constructivă a sportului 
nostru la dezvoltarea raporturilor de colabo
rare in arena internațională.

marele maestru sovietic a ce
dat.

în alte partide, Garcia a cîș- 
tigat la Kociev, Vaganian la 
Balașov, Tal la Beliavski, Kne- 
zevici la Ribly. Celelalte parti
de s-au întrerupt.

în clasament continuă să con
ducă Romanișin (U.R.S.S.) — 6 p 
(2), urmat de Tal — 6 p (1), 
Taimanov — 5'/, p. Florin
Gheorghiu totalizează 4’/, p.

Bulgariei A (seria I), Ungariei, 
României, Bulgariei B și Bul
gariei-tineret (seria a II-a). In 
prima etapă a competiției, 
handbalistele noastre au întîlnit 
selecționata secundă a Bulga
riei, pe care au învins-o cu 
22—12 (14—4). Tot în seria se
cundă, echipa Ungariei a învins 
reprezentativa de tineret a 
Bulgariei cu scorul de 22—4. 
în prima serie s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Bulga
ria A — Franța 21—18, R. D. 
Germană — Cehoslovacia 
17—12.

Ț1RIAC - VILLAS 
1-1 LA BRAȘOV

BRAȘOV, 8 (prin telefon). 
Aflați într-o scurtă vacanță pe 
meleagurile brașovene, cunos- 
cuțij jucători de tenis ION TI
RIAC și GUILERMO VILLAS 
au susținut joi și vineri, pe te
renurile din parcul sportiv Di
namo, două meciuri demonstra
tive. în prima întîlnire Ion Ti
riac a cîștigat cu 6—2, 3—6, 
6—4. A doua zi, campionul ar
gentinian și-a luat „revanșa", 
învingînd cu 6—2, 6—7, 7—6.

Cele două partide au fost ur
mărite cu viu interes de către 
numeroși iubitori ai sportului 
alb. printre aceștia numărîn- 
du-se și sportivi fruntași.

C. GRUIA — coresp.

-OTBAL
IMinditUM.

tului se află Dinamo Tbilisi cu 
19 p, urmată de Dinamo Moscova 
și Lokomotiv Moscova cu cîte 17 
p. Rezultate mai importante : Di
namo Tbilisi — Torpedo Mosco
va 2—0; Dinamo Moscova — $ah- 
tlor Donețk 1—1; Kairat Alma Ata 
— Dinamo Kiev 1—1.
• Portarul echipei A. C. Tori

TELEX
ATLETISM • La Koblenz 

(R.F.G.): 800 tn — Boit 1:45.14; 
greutate (f) — Helena Fibingero- 
va 21,23 m; disc — Wilkins 63,12 
m; 200 m — Quarrle 20,85; 1500 
m— zemen 3:45,1; no mg — Ja
mes Owens 14,03 • La Aarhus (Da
nemarca): disc — Danek 63,74 m; 
400 mg — Andrews 49,84; 1 500 ni
— Plachy 3:42,69; 5 000 m — Li
quor! 13:37,15.

BASCHET • tn turneul de Ju
nioare de la Budapesta: Româ
nia — Ungaria B 03—71 (39—37); 
principale realizatoare: Ecaterlna 
Szabo (22) și Mihaela Radu (16).

CICLISM • După ziua de repa
us, etapa a 6-a (Bordeaux — Li
moges, 225 km) a Turului Fran
ței a fost cîștigată de olandezul 
Jan Raas în 6h 00:40. tn fruntea 
Clasamentului general: Dietrich 
Thurau, Eddy Merckx (la 58 sec) 
șl Bernard Thevenet (la 1:25) a 
Etapa secundă a Turului Boemiei 
a revenit cehoslovacului M, Klasa 
(108 km în 2h 37:25).

NATAȚIE « La Leipzig, în cam
pionatul R.D.G.: 200 m liber — 
Barbara Krause 1:59,75 (cea mal 
bună perform, mond.); 100 m
bras — Ramona Reinke 1:13,82; 
ștafeta 4 X 190 m liber (f) — 
Dynamo Berlin (Witt, Pollack, 
Lang, Krause) 3:50,68; 200 m bras
— Amieke 2:25,83 (record națio
nal) • La Dnepropetrovsk, în 
campionatul sovietic: 400 m li
ber — Rusin 3:57,10; 800 m liber 
(f) — Natalia Popova 9:00,98.

ȘAH • La Evlan, 23 de mutări 
după reluare, Korcinol a cîștigat - 
șl a treia partidă împotriva Iul. V 
Polugaevski • După 5 runde, la 
Zalaegerszeg, în clasamentul tur
neului conduce L. Portlsch cu 4 p.

TENIS • Florența Mlhai s-a ca
lificat în semifinale la Baastad, 
tnvingînd-o pe suedeza Elisabeth 
Erkblom 'cu 6—1, 6—2. tn proba 
masculină: Spear — Jauffret 7—5, 
6—1; Barazzutti — Kary 5—7. 6—0, 
6—2; Taroczy — Bertram 6—4, 
6—0: Fibak — Vuill 6—1. 5—7. 6—4 
A La Austin (Texas): Connors — 
Richey 2—6. 6—1, 6—1; Stockton — 
Alexander 6—4, 6—4. a Sferturi 
de finală la Newport: Pattison — 
A. Amritraj 6—3, 6—1; Pfister — 
Seewagen 6—3. 6—3. tn turul an
terior Amritral eliminase cu 3—6, 
6—1. 6—3 pe McEnroe, a Optimi 
de finală la Gstaad (Elveția) : 
Smid — Dominguez 6—2. 6—I; 
Franulovicl — Joubert 6—2. 6—4 ; 
Borowiak — Pinner 6—2. 7—5.

VOLEI a tn turneul masrul'n 
de la Berlin si Potsdam : R. D. 
Germană — România B 3—0 r6. 
7. 12): Ungaria - U.R.S.S. (col. 
stud.) 3—2: Cehoslovaci» — R. D. 
Germană B 3—0 a I,a Osaka, Ja
ponia — U.R.S.S. (ml 1—3.

no, Castellinî, este recordman ab
solut în edițiile campionatelor din 
Italia, în ce privește numărul cel 
mal mic de goluri primite in de
cursul unui campionat. în ediția 
1976—77 i s-au înscris doar 14 go
luri în 30 de meciuri !
• Echipa Real Madrid lipsește 

pentru prima oară din competi
țiile europene rezervate echipelor 
de club, care încep la toamnă, 
deoarece a ocupat doar locul 8 
în clasamentul compionatului spa
niol. Clubul madrilen este acum 
în tratative pentru angajarea in
ternaționalului vest-germ.an Stitie- 
ke (Borussia Mdnchengladbach).


