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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, vineri dimineață, in 
Uniunea Sovietică, la invitația 
tovarășului Leonid Ilici Brej- 
nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este insolit de tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Kogălniccanu din Constanța, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fosi condus de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Leontc Răutu, Ion Co- 
man, Teodor Coman, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ili
escu, Ion Ursu.

Era de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Un grup de pionieri au 
oferit flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este intimpinat cu sentimente 
de profundă dragoste și aleasă 
stimă. Miile de oameni ai mun
cii din Constanța, veniți la ae
roport, scandează, intr-o alătu
rare firească, cu valoare de 
simbol, numele partidului și al 
secretarului său general.

La sfirșif de sâptămînâ

ATLEȚII ROMÂNI
ÎN FAȚA UNOR TESTE 

IMPORTANTE, PLINE 
DE RESPONSABILITATE

Două dintre atle
tele de bază ale e- 
chipei noastre fe
minine, Ileana Si- 
lai și Elena Tărîță.

Pentru că acum sint progra
mate finalele „Cupei Europei", 
Campionatele europene de ju
niori, Universiada și, în sfîr- 
șit, Campionatele naționale ale 
seniorilor, luna august apare in 
mod justificat drept cea mai 
importantă a sezonului atletic 
competițional din acest an.

GOTEBORG : finala B, 
masculină, a „Cupei 

Europei*1
într-o companie onorantă 

(Bulgaria, Cehoslovacia, Elve
ția, Franța, Iugoslavia, Suedia 
și Ungaria) băieții noștri evo
luează astăzi și mîine în Sue
dia, la Goteborg, în cadrul 
finalei B a „Cupei Europei", 
avind posibilitatea să înregis
treze unele succese individuale 
de prestigiu ceea ce, sincer 
vorbind, ar aduce o mare bucu
rie iubitorilor atletismului. Flo-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își ia rămas bun de la tova
rășii din conducerea de partid 
și de stat, de la reprezentanții 
autorităților locale, răspunde cu 
prietenie manifestărilor pline 
de căldură ale locuitorilor do
brogeni, care aclamă îndelung, 
cu însuflețire : „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul Ei au dat expresie 
dragostei și stimei față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
activitatea sa neobosită consa
crată binelui patriei și poporu
lui, hotărîrii de a întări unita
tea de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului și 
al secretarului său general,

în această ambianță entu
ziastă. la ora 9,15, aeronava 
prezidențială decolează.

★
La sosire, pe aeroportul Sim

feropol, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
căldură de Viktor Sergheevici 
Makarenko, prim-secretar al 
Comitetului regional Crimeea 
al P.C. din Ucraina, Trofin Ni- 
kolaevici Cemodurov, vice
președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului regional 
Crimeea, de alți conducători ai 
organelor locale de partid șî 
de stat.

Coloana de mașini s-a în
dreptat apoi spre reședința re
zervată.

roiu, Sebesiyen, Cefan, Ghipu, 
dar și ceilalți componenți ai 
reprezentativei României pot 
și trebuie să realizeze la Go
teborg rezultate de care în- 
tr-adevăr sînt în stare și pe 
care le așteptăm cu toții.

înaintea plecării, micuțul 
alergător de curse lungi, con- 
stănțeanul Ilie Floroiu, ne-a a- 
rătat intenția sa de a se „ba
te” pentru un rezultat cît mai 
bun, adică cit mai aproape de 
28 de minute pe 10 000 m. Ace
leași bune intenții, mărturisite 
sau nu, au și alți concurenți
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ÎN SISTEMUL NAȚIONAL SPORTIV DE SELECȚIE

Interviu, se tema atit ds actuală a selecției, cu tovarășul Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S.
Selee|ia — o activitate de interes național pe multiple planuri, 

inclusiv cel al spartului, o activitate de reușita căreia sînt condi
ționate viitoarele succese. Aceasta este și tema interviului de față, 
Ia care a avut amabilitatea să ne răspundă tovarășul conf. dr. 
Emil Ghibu, secretar al Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport.

— Vă rugăm să ne spu
neți de ce selecția con
stituie astăzi una dintre 
problemele majore pentru 
activitatea sportivă de per
formanță ?

— Selecția și-a avut dintot- 
deauna importanta ei, dar în 
etapa actuală rolul său este și 
mai pregnant scos în evidență 
de nivelul foarte ridicat la care 
au ajuns performanțele. Rea
lizarea unor asemenea perfor
mante necesiți aptitudini deo
sebite, fizice, morale, motrice, 
speciale pentru fiecare ramură 
sportivă, aproape pentru fiecare 
probă în parte. Citeva exem
ple : pentru ca să poată obține 
succese in mari concursuri, un 
aruncător de greutate trebuie să 
obțină cel puțin un rezultat de 
20 m. Ca să-l poată realiza, a- 

de-ai noștri pe care, peste pu
țină vreme, îi așteaptă încă un 
examen, și mai dificil : Univer
siada de la Sofia.

POIANA BRAȘOV;
România — R.S.F.S. Rusă, 
meci feminin, și „Cupa 

Metalul"
Fetele au demonstrat încă o 

dată mai buna lor valoare in
dividuală și de ansamblu, cali-

(Continuare in pag. a 7-a) 

runcălorul respectiv trebuie si 
aibă in mod obligatoriu o talie 
mare și o masă corporală co
respunzătoare. La fel a cres
cut și talia jucătorilor de hand
bal, simultan cu creșterea vi
tezei de reacție și explozia ca
racteristice jucătorilor de o 
înălțime medie.

— Cu alte cuvinte, sar
cina selecției este să des
copere mereu, mereu, ti
neri cu aptitudini potrivite 
pentru cerințele tot mal 
mari ale performanței 
sportive.

— Da, indiscutabil, așa este, 
dar mai există incă un aspect 
care nu trebuie omis din dis
cuție. Este vorba de faptul că 
astăzi performanțe înalte, de 
nivel european sau mondial, 
sint obținute la virste mult 
mai mici decit in trecut, la 
gimnastică, înot, unele probe 
atletice, patinaj artistic etc. 
La virstă junioratului sint rea
lizate acum din ce in ce mai 
multe performanțe superioare, 
in ramuri sportive la care, pină 
nu de mult, se considera că 
este necesară o virstă de 22—23 
ani. Multi sportivi din lumea 
întreagă, intre care și unii din
tre ai noștri, susțin, cu rezul
tatele lor, această afirmație. La 
ÎS ani, Ion Draica a devenit 
campion european la lupte 
greco-romane, Vasile Diba a 
cîștlgat titlul mondial la caiac 
fiind junior și a devenit apoi 
campion olimpic la 21 de ani. 
Pentru a se realiza performan
țe înalte la o virstă tînără, în
seamnă un minimum de 7—9 
ani de pregătire sistematică, 
înseamnă deci începerea foarte 
devreme a practicării sistemati
ce a sportului, ceea ce nu se 
poate realiza decit printr-o se
lecție precoce, la timp, dar și 
timpurie. Numai in acest fel se 
poate asigura o pregătire nefor
țată, cu respectarea cerințelor 
biologice și psihopedagogice, se 
poate crea o bază solidă de 
pregătire, absolut necesară pen
tru trecerea la antrenamentele 
de mare solicitare.

— Simplificînd puțin, în
țelegem că pentru a pre
găti tineri care ar putea 
deveni mari campioni, tre- 

în primul meci al turneului său

REPREZENTATIVA NOASTRĂ DE FOTBAL 
LA EGALITATE CU CEA A IRANULUI: 0-0

£ Marea performanță 
necesită aptitudini deo
sebite • Sarcini impor
tante pe linia selecției
pentru organele și or
ganizațiile sportive # 
Organizarea de con
cursuri pentru „Cercurile 
olimpice" și „Speranță 
olimpică" £ „Daciada" 
angrenează sistematic 
tineretul în activitatea 
sportivă și depistează 
viitori performeri

buie căutați cu insistență 
cei cu aptitudini deosebite, 
in conformitate cu cerin
țele specifice ale fiecărei 
ramuri de sport, cărora să 
Ii se asigure un proces de 
instruire cantitativ dur (vo
lum marc de lucru) și ca
litativ superior (bazat pe 
dalele științei sportului) ?

— întocmai ! Este o idee de 
bază a activităților privind des
coperirea și pregătirea viitori
lor campioni. Iată, de pildă, pe 
multiplul nostru campion mon
dial, olimpic și european 
Gheorghe Berceanu. Pentru ca
tegoria lui, el a dovedit apti
tudini deosebite de motricitate, 
de spontaneitate în contraatac 
și atac, rezolvări de situații in 
sutimi de secundă, tenacitate 
psihică. Aceste calități s-au e- 
ducat in procesul de instruire, 
dar ele erau evidente din pri
mii lui ani de activitate com- 
petițională. De aceea și progre
sele sale pe planul performan
ței au fost atit de rapide. La 
fel și Ștefan Birtalan, „tuna
rul" ultimului campionat mon
dial. El s-a impus de la înce
put tehnicienilor care l-au se
lecționat datorită perspectivei 
pe care o arăta de a putea 
străpunge cele mai bune apă
rări. prin forța șutului său, ta
liei înalte, lungimii brațelor, 
forței brațelor etc. întreaga e- 
chipă feminină de gimnastică,

Interviu realizat de
Romeo VILARA

(Continuare in pag a 3-a)

Următorul joc, marți, Ia Istanbul, cu rcncrbahcc
Gum ne pregătim, la ce aspirăm ?

IUJ ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI 
SE VA AFLA PRINTRE PROTAGONISTE

noștri in iața unui dubluJucătorii
Alcătuirea unei echipe de 

polo care să reprezinte țara 
noastră la Universiadă a ridicat 
de la bun început unele pro
bleme dificile prin faptul că 
mai mulți jucători studenți din 
reprezentativa țării, angajată 
în cel mai important examen 
al anului, urmau să încheie 
meciurile din cadrul Campiona
tului european cu numai o zi 
înaintea competiției de la Sofia.

In această situație, F.R. Na- 
tație hotărîse inițial să înscrie

ciamcn
o formație alcătuită pe schele
tul selecționatei de tineret, pe 
care a și rodat-o în mai multe 
turnee internaționale. O serie 
de rezultate încurajatoare obți
nute de cădeți în turneele de 
la Cluj-Napoca, Bratislava și 
Salonic (unde au și ocupat pri
mul loc, deși au avut de în
fruntat 5 reprezentative națio
nale) au venit în sprijinul aces
tei idei. A urmat însă Balca
niada de la Sofia, unde aceeași 
echipă de tineret, depășită de

In Joiiluiping și Solia
formațiile Bulgariei și Iugosla
viei, a arătat citeva deficiențe, 
explicabile dealtfel prin lipsa 
sa de experiență și de omoge
nitate.

Ținînd cont și de faptul că 
organizatorii Universiadei au 
decalat cu citeva zile progra
mul jocurilor de polo, la în-

Adrian VASiLIU

(Continuare in pag. a 7-a)

Ieri după-amiază s-a dispu
tat pc stadionul Ariamehr, din 
Teheran, în prezența a peste 
40 000 de spectatori, meciul a- 
mical dintre reprezentativele 
Iranului și României. După o 
partidă atractivă, cu multe faze 
frumoase, cele două selecțio
nate au terminat la egalitate : 
0—0,

Partida a făcut parte din se
ria de jocuri de verificare pe 
care ambele reprezentative Ie 
efectuează în vederea meciuri

în ziarul de azi:
e Ce acțiuni întreprind federațiile de speciali

tate pentru selecția și promovarea tinerilor talen- 
tați ? (pag. a 3-a)
• Programul turului Diviziei A la fotbal (pag. 

4-5)
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lor din calificările pentru tur
neul final al C.M. : selecționata 
română pentru întîlnirile din 
toamnă cu reprezentativele Spa
niei și Iugoslaviei iar cea ira
niană pentru jocul cu selecțio
nata Australiei (la 14 august, la 
Melbourne).

Următorul meci al fotbaliști
lor noștri va avea loc marți 9 
august, la Istanbul, în compa
nia cunoscutei echipe Fener
bahce.



Sportul DE CE NU MAI VII LA BOX, 
GHEORGHE NEGREA?

20 DE ANI DE SPORT PENTRU UN LOC 
ÎN ECHIPA NAȚIONALĂ!

Ion Pintea a început să facă 
sport la 9 ani. Mai întîi volei. 
Apoi handbal cu Aurel Bul- 
garu. la Steaua. Din ’66 pină 
în ’70. In acest din urmă an, 
antrenorul Thelman a văzut in 
el un posibil portar. Dar. in
tr-o zi. l-a căutat antrenorul de 
rugby Cosmănescu : „Vino la 
noi ! Acolo e locul tău. Nu vei 
regreta “. I-a fost greu. Sofia 
sa, Brîndușa. adoră handbalul. 
„Lupta" nu s-a numărat prin
tre cele ușoare. Deznodămintul: 
Pintea „prinde" echipa de rug
by a Stelei într-o partidă la_ Si
biu. înlocuindu-1 pe Ciobănel, 
accidentat. Și nu o mai pără- 
șește aproape deloc. Se destăi- 
nuie :

— Am invitat multe de Ia 
excelentul jucător care a fost 
Paul Ciobănel. Am „furat" și 
de la Mateescu. și de la Șer- 
ban, și de la alții. Insă totul — 
sau aproape totul — îl datorez 
antrenorului emerit Petre Cos
mănescu. M-a lăsat să joc. Așa 
— și numai așa — am putut 
crește ca rugbyst !

Ion Pintea a fost convocat la 
echipa națională. A jucat în 
1974 în meciul cu Polonia. „O

simplă întîmplare" — și-au zis 
cei mai mulți. In adevăr, doi 
ani după aceea aproape că nu 
a mai fost băgat în seamă..

— Mi-a prins bine această 
„pauză". M-a îndirjit. Am tras 
tot mai tare. îmi spuneam că 
va veni și clipa în care voi fi 
titular al reprezentativei. Indi
ferent dacă avea să vie la 30 
de ani. Dar a venit la 28. Și — 
simplă coincidență, firește — 
tot intr-un joc cu Polonia, cel 
de anul trecut.

Iși explică simplu marea pa
siune pentru sportul cu balo
nul oval :

— Am văzut că în rugby mă 
pot exprima. Fizic, dar nu in 
primul rînd. Rugbyul formează 
caractere, sportivi de un fair- 
play recunoscut, cultivă virtuți 
dintre cele mai frumoase ale 
sportului. Cu aceste convingeri 
și sentimente pășesc de fiecare 
dată în teren...

Pentru el. 1977 e cel mai 
frumos an de pină acum. A ie
șit, ca titular al naționalei 
noastre, campion european. A 
cîștigat. cu Steaua, al patrulea 
tricou al său de campion al ță
rii. A primit titlul de maestru 
emerit al sportului. Iar fetița 
lui, Corina, a luat premiul I, în 
clasa I. Cu coroniță !

— Am 29 de ani. Nu simt 
insă că au trecut 20 de sport 1 
Pot să mai joc. Și nu adaug : 
încă...

La vîrsta asta, unii se gîn-

Cu alura sa impresionantă, Pin
tea domină grămada...

dese la retragere. Rugbystul
Pintea se gîndește însă la me
ciul cu Franța, la viitoarele
partide ale echipei de club și
ale reprezentativei României.

Geo RAETCHI

FILME SPORTIVE PREMIATE

Fără cuvinte
TRAIAN FURNEA

AlfRGĂTORUL DE CURSĂ LUNGĂ
Un ofițer francez In vîrstă de 

29 de ani. locotenentul Francis 
de Barbeyrac, a străbătut aler- 
gînd, în 57 de zile, 3 100 kilome
tri, traverstnd Australia de la 
Darwin la Adelaide.

Alergătorul, care a realizat o 
medie zilnică de circa 60 kilo
metri. a declarat, la încheierea 
cursei sale neîntrerupte, că ..ni
ciodată nu am ajuns pină la li
mitele puterilor mele" și că, 
după părerea sa, „omul poate a- 
lerga 100 sau no kilometri pe zi".

La Budapesta a avut loc 
cea de a IV-a ediție a Festi
valului filmului sportiv.

La acest festival România 
a fost prezentă cu scurt-metra- 
jul „Jocul copilăriei", care s-a 
bucurat de o bună apreciere, 
fiind distins cu Premiul juriu
lui. Scenariul, semnat de co
legul nostru loan Chirilă. este 
o invitație adresată fotbalului 
de a-și regăsi puritatea ini
țială, aceea a primului contact 
cu mingea, idee subtil pusă 
în valoare de regizorul Erwin 
Szckler.

Dintre celelalte filme pre
miate menționăm „Marele 
munte negru" (Ceho
slovacia), căruia i s-a acordat 
Premiul Comitetului Olimpic 
Maghiar, eseul cinematografic 
canadian „Din nou la start",

distins cu Premiul Oficiului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport din Ungaria, „Ma
rea diagonală” (U.R.S.S.), „Schi 
nautic" (Spania), „Secunda 13” 
(Franța) etc. Premiul publicului 
l-a obținut filmul canadian 
„Cea de a XXI-a Olimpiadă 
de vară", care a readus în me
moria spectatorilor emoțio
nantele clipe ale Jocurilor O- 
limpice de la Montreal.

JOCUL 
FOTBALIȘTILOR
ORIZONTAL î 1. 

Pasiunea lui NÂS- 
TASE. — In aten
ția lui PANĂ. 2. 
Acțiune susținută 
de RÎȘNITA — 
Porți. 3. La lumi
nare. — TURCU la 
ananghie. 4. A în
treprinde o acțiu
ne. — De-ai lui 
MUNTEANU. 5. Cu 
experiență — ENE!
— Casierie ! 6. A 
apărea. — ADAM 
cere schimbare !
— PANA ce e ! 
7. Nae fără cap !
— MARICA ! —
Cap la SURDA N 1
— La Suez ! 8. Fi
nalizare a lui RO-
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TARU. — Se păzește de PANĂ 
Qa AUTOBUZUL). 9. Campioni 
după doi ani. — A trage în 
plasă (fig.). 10. îi merge gura
ca o RlȘNIȚA. 11. La matcă ! 
— Cupa ! — Acțiune a becului. 
12. BĂLĂCI (pl.) — RAPID. 13.
ROMILA n-are decît o notă. — 
Măria sa fotbalul. — Jumătatea 
lui ADAM.

VERTICAL : 1. Luptător ca și 
CRIȘAN. — MOLDOVAN, MO- 
RARU... 2. EMIL pină la 
centru. — VIGU... ROȘU ! 
3. TROI... ENE... — In joacă !
— LA PISLARU I 4. PANĂ (pl.) — 
Te trage la somn. 5. RICA ! 1 — 
Disc. 6. RADUCANU în final !
— Trăgători. — Careul mic. 7.
GROSU (pl.) — ADAM 13 ! — 
Și-au făcut apariția. 8. Iritație... 
Cu ROȘU. — Un coleg și-a pier
dut capul ! 9. La LUCESCU ! — 
MARIAN ! — Rudă. 10. Comune 
lui CHERAN și ANDREI ! -r- 
LUCUȚA ! — Un munte ! 11.
Chemare... la post. — POP as ! 
12. Ași văzuți din spate ! —
Lapte gros, — La Geneva ! 13. 
MANEA cu accent oriental 
(muz.) — Un campion... și o 
campioanâ !

Ion ȘUȘELESCU
BUHAI'

Sportul

Vara aceasta s-au împlinit 20 
de ani de cînd pe ringul de la 
„Zimny Stadion" din Praga un 
flăcău cu nume de baladă, 
Gheorghe Negrea, demonstra că 
și la poalele Carpaților se nasc 
mari boxeri, cucerind primul 
titlu de campion amator al Eu
ropei pentru sportul românesc. 
De atunci au trecut ani. Negrea 
și-a pus în cui mănușile de box 
și alături de ele 7 medalii de 
campion al țării, medalia de 
aur de campion al Europei și 
altele de argint, obținute la 
Jocurile Olimpice și Za întrece
rile continentale.

tntîlnirea, mai zilele trecute, 
cu fostul campion ne-a făcut 
plăcere, mai ales că nu-l mai 
văzusem de cițiva ani :

— Ce mai faci, Ghiță ? l-am 
întrebat, stringîndu-i mina 
mare, puternică

— Mulțumesc, bine. Muncesc.
— Unde mai lucrezi ? Nu 

te-am mai văzut de ani de 
zile...

— Tot acolo, pe șoseaua Ol
teniței, la un institut de cerce
tări și proiectări. Sint maistru 
la secția turnătorie. Am o echi
pă de 45 de oameni...

— Este ceva să lucrezi ală
turi de un fost campion. Pro
babil să oamenii te ascultă și 
te iubesc...

— Unii da, alții nu. Depinde 
cum muncesc. Știți, eu cu mun
ca nu m-am jucat niciodată. Cu 
atît mai puțin acum, cînd 
avem sarcini deosebite de în
deplinit. Cînd treaba nu merge 
cum trebuie, mai sint discuții.

— La box de ce nu mai vii ? 
Nu te-am mai văzut la gale de 
multă vreme.

— In primul rind sint foarte 
ocupat. Și apoi nu mai vin la 
gale din principiu...

— Cum adică, din principiu ?
— Nu concep ca lui Gheor

ghe Negrea să-i pună mina in 
piept la intrare, la box ! Nu e 
vorba de bani. Cîștig destul de 
bine. Înțeleg să plătesc la fot
bal, la tenis ori mai știu eu la 
care alt sport, dar la box ?

— Poate că și tu te-ai ținut 
de-o parte...

— După ce am încheiat cu 
sportul, e drept, prea mult 
timp liber nu am avut. Am ur
mat liceul, mi-am luat baca
laureatul, apoi m-am înscris la 
școala de maiștri. Aveam și

serviciu... Toate astea nu se fac 
bătind din palme. Îmi amin
tesc, insă, că in 1969, cind s-au 
organizat la noi campionatele 
europene, am răspuns la apelul 
federației, de a da o mină de 
ajutor. Am făcut-o cu plăcere, 
pe măsura priceperii și cunoș
tințelor mele. Drept răsplată, 
după succesul acela frumos, cu 
patru boxeri români campioni, 
la masa prietenească de la sfir- 
șitul competiției eu nu am fost 
invitat... Vă rog să nu mă ju
decați greșit că am amintit de 
acest lucru. Pe mine, însă, m-a 
afectat această omisiune. De a- 
tunci, n-am mai fost la nici o 
gală...

— Cum ai putut ?
— Am fost un boxer ambi

țios și am rămas așa. Asta nu 
înseamnă că nu urmăresc acti
vitatea pugiliștilor noștri. Ci
tesc „Sportul" și cind se dă 
ceva box la televizor nu m-ai 
scoate din casă nici cu maca
raua. Am văzut la televizor 
tot ce s-a transmis de la Halle, 
de la „europene". Mi-a fost 
ciudă pe Mircea Simon. Un 
băiat cu calitățile lui, cu boga
te cunoștințe tehnice, și să nu 
aibă curaj !? Mi-a plăcut „co
coșul", Teodor Dinu. Păcat că 
s-a pierdut la un moment dat, 
fiind depășit de cîteva situații, 
aș spune eu, destul de simple. 
Cit despre Simion Cuțov, ce să 
mai vorbim !? Dacă nu-și va 
găsi o categorie în care să ai
bă stabilitate (mă refer la 
greutate), nu va mai realiza 
mare lucru. Nu ar fi rău ca la 
lot să fie promovați și antre
nori tineri, li respect pe nea 
Ion Popa și pe nea Costică 
Nour dar... știți cum e : tinerii 
au ambiție, doresc să se afirme, 
pe cind cei mai in vîrstă sint 
cel mai adțsea blazați. Cred că 
ar fi multe de făcut pentru ri
dicarea boxului nostru. Spor
tivii din generația mea nu au 
avut condițiile de azi și e păcat 
să nu obținem rezultate pe mă
sura acestora... Ar fi multe de 
făcut.

— De ce nu vii la federație 
să spui tot ce gîndești 1 Sîn- 
tem siguri că vei fi bine pri
mit și ascultat.

— Poate că într-o zi, dacă 
voi fi chemat...

Petre HENJ

noi

TACTICA,
Un reputat antrenor divizionar A, 

cu ani în urma jucător de perfor
manță — prof. Ion lonescu, și un 
jucător din elita actuală a fotba
lului nostru — maestrul emerit al 
sportului Cornel Dinu, au scris îm
preună : „FOTBAL - TACTICA, AS
TĂZI" care, după cum mărturisesc 
autorii înșiși în prefață, „vrea să 
fie o carte a înțelegerii și expri
mării proceselor de gândire, a mo
tivelor și cauzelor prime care stau 
la baza declanșării actelor și so
luțiilor strategice, a acelora dintre 
ele care realizează fuziunea dintre 
partenerii unei echipe sau opozi
ția dintre ei și adversarii lor“.

Lucrarea adresată, evident, în 
primul rînd antrenorilor, cuprinde, 
după o primă parte introductivă 
(în care este relevat rolul tacticii 
în contextul general al jocului și 
și interdependența cu ceilalți fac
tori ai antrenamentului), două mari 
capitole în cadrul cărora autorii 
iși propun să răspundă la două 
din problemele de bază ale fotba
lului modern : 1. organizarea jocu
lui pe baza unor concepții, sisteme 
și relații tactice eficace ; 2. organi
zarea tactică a jocului in cele trei 
momente fundamentale ale fotbalu-

ASTĂZI
lui actual — atacul, recuperare cj șl 
apărarea.

Utilizînd un bogat material didac
tic și numeroase exemple sugestive 
din activitatea competițională inter
nă și internațională, cuplul Ion 
lonescu - Cornel Dinu a reușit să 
creeze un valoros manual de tac
tică intr-o formulă de realizare in
discutabil orginală. Fără îndoială, 
succesul cărții ar fi putut fi consi
derat deplin dacă autorii ar fi fo
losit o exprimare mai puțin prețioa
să, mai pe înțelesul masei largi de 
tehnicieni ai fotbalului nostru.

Editura Sport-Turism are, la rîndul 
său, meritul de a fi găsit soluții 
grafice optime, care să suplinească 
lipsa materialului ’ntuitiv. (M. I.)

ALTE APARIȚII
• Ion Șiclovan, Teoria antre

namentului sportiv, ed. III, 215 
pag. 9 lei :
• Lazăr Baroga, Haltere șl 

culturism, ed. n, 298 pag., 10 lei;
• Emil Glurgea, Vrancea (ghid 

turistic), 147 pag. și fotografii, 
15.50 lei ;

• Iulian Berbecaru, Mihai Botez, 
Teoria și practica amenajării 
turistice, 251 pag., 9,25 lei ;
• Gh. Graur Florescu. Octa

vian Iordăchescu, Aici Radio- 
Vacanța, 214 pag., 8 lei.
• ♦♦♦ Atletism (traducere din 

limba rusă). 627 pag., 22 lei ;

NARNU MERGEA, BUCUREȘTI. 
„In finala Cupei României, la un 
moment dat Crișan a scăpat sin
gur și, neavînd altă soluție, Mo
rarii a părăsit poarta, faultindu-1 
pe atacantul craiovean. Arbitrul 
I. Igna a acordat lovitură libe
ră de la 16 metri. Mai multi 
prieteni susțin că infracțiunea 
s-a petrecut în careu și că ar
bitrul ar fi trebuit să dea 11 
metri. Eu zic că faultul a avut 
loc exact pe linie și deci nu 
trebuia acordat penalty, ci lo
vitură de la 16 metri. Ce părere 
aveți dv ?**. în ceea ce privește 
locul unde s-a produs infracțiu
nea, trebuie să acceptăm... păre
rea arbitrului, care a fost cel 
mai aproape de fază. El n-a 
considerat însă că faultul a fost 
.săvîrșit pe linie, ci puțin înain
tea ei. Altfel — argumentarea 
dv. nu este... regulamentară — 
el ar fi fluierat lovitură de la 
11 metri, potrivit regulamentului 
LINIILE FAClND PARTE DIN 
SUPRAFEȚELE PE CARE LE p-TPT A r-» X

ION BEJENARU, BOTOȘANI. 
Deși am publicat u.n catren cu

o poantă asemănătoare, am re
ținut și varianta dv., dorind ca 
Dudu Georgescu să vă confirme 
întru totul :

S-nt optimist și mă gîndcsc 
Că va veni o clipă
Cînd Dudu va-ncălța în aur 
întreaga ’.ui echipă !
MIIIAi VALENTIN, CORNU

DE SUS. Nu aveți nevoie de... 
recomandarea mea pentru a juca 
în echipa de juniori a Petrolu
lui. Singura recomandare vala
bilă este talentul dv. Această

sportivă „a fortaita" înseamnă 
a nu te prezenta la o competi
ție la care te-ai angajat să par
ticipi. Cu... riscurile de rigoare. 
In campionatul nostru de fot
bal, de pildă, la al doilea for
fait, c echipă este scoasă din 
competiție.

recomandare vă deschide toate 
porțile, inclusiv cele de la Pe
trolul. încercați I

DAN METCALIUC, COMUNA 
PAULEȘTI. „La tenis de cimp, 
Jucătorul care primește serviciul 
are voie să stea în teren, adică 
dincoace de fund ?**. Are voie să 
stea unde vrea ! Evident, la pri
mul serviciu, executat cu toată 
forța, el va sta pe linia de fund. 
La cel de-al doilea serviciu, este 
indicat chiar să intre cît mal 
mult posibil în teren și să încer
ce să respingă această a doua 
minge mult mai moale, mai pu
țin nericuloasă

FLORIAN DUMITRU, TlR- 
GU OGNA. Forfait este un c.u- 
vînt englezesc. împrumutat din 
limba franceză, care are mai 
multe sensuri. în terminologia

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI, 
în campionatul trecut, fotbalis
tul Miculescu (F. C. Corvinul) 
a stabilit un „record*4, acumu- 
lînd 9 cartonașe galbene :

Cei dispuși să ignoreze 
Disciplina pe gazon, 
Ar putea să concureze 
La o „Gheată*4 de... carton !

Ilustrații : N. CLAUDIU



| a mișcării sportive i PtNTRU SIIICIH Șl PBOMOVABtA TRIEBILORIAI INIAII?
Prin prevederile Programului de dezvoltare a mișcării sportive, aprobat de 

Comitetul Politic Executiv al GG al P.C.R., federațiile de specialitate au fost 
investite cu importante răspunderi în îndeplinirea obiectivelor privind îmbunătățirea 
continuă a activității de selecție, pregătire și promovare a copiilor și juniorilor, a 
celor mai talentate elemente tinere de pe întreg cuprinsul țării.

De modul în care se acționează în această direcție prioritară depinde nu numai 
lărgirea bazei de masă a fiecărei discipline in parte, ci ți creșterea nivelului per
formanțelor corespunzător cerințelor actuale ți de perspectivă.

Consemnăm astăzi cîteva din acțiunile inițiate de unele federații, propunîndu-ne 
ca în numerele viitoare să continuăm investigația noastră pe această temă în 
județe și municipii, la cluburi, asociații, la diferite unități școlare cu profil spor
tiv etc. O dezbatere la care-i invităm să participe ți pe specialiștii — activiști 
sportivi, antrenori, profesori de educație fizică, metodiști, medici de specialitate 
— care lucrează în acest domeniu.

NATAȚIE
LĂUDABILĂ LA 
DEȚELE DOLJ,

In planul de dezvoltare 
a înotului în perioada 
noului ciclu olimpic, bi
roul F.R.N. și-a propus 
cîteva cifre spectaculoa
se : numai în 1977 vor 
învăța să înoate 150 000 
de elevi și 80 000 de pre
școlari, iar în orașele 
care posedă și bazine a- 
coperite se vor selecționa 
In secții aproximativ 20 
la sută din cei proaspăt 
inițiați. Pentru reușita a- 
cestei acțiuni de o deo
sebită amploare, federa
ția a organizat cursuri 
de reciclare cu instruc
tori, antrenori și profe
sori de specialitate, iar 
cîțiva dintre membrii bi
roului federal s-au de
plasat în județe pentru 
a organiza selecția. Ce 
s-a realizat pînă în pre
zent ? Ne răspunde Con
stantin Mihai, secretarul 
F.R.N. :

„Acțiunea începută în
că din toamna anului 
trecut este în plină des
fășurare. Nu se cunosc 
la această oră cifre exac
te, dar pot să afirm că 
în București (la Ștrandul 
Tineretului, bazinul Obor, 
bazinul Giulești, bazinul 
acoperit „23 August"),

GIMNASTICĂ • COPIII VIN IN NUMĂR 
MARE, DAR CERINȚELE SÎNT 

DEOSEBITE • ACTIVITATE INTENSA IN MAJORITA
TEA CENTRELOR • NU LIPSESC INSĂ... EXCEPȚIILE 

(TIMIȘOARA, CONSTANȚA, BUZĂU)

Marile succese ale gim
nasticii românești din ul
timii ani au determinat 
un aflux imens de copii 
spre toate secțiile și clu
burile din țară. Nume
roasele centre de iniție
re, școlile sportive și clu
burile cu secții de juni
ori dețin recorduri abso
lute de copii veniți din 
proprie inițiativă să prac
tice această disciplini. 
Așadar, aria de selecție 
este extrem de vastă, 
tehnicienii avind posibi
litatea să „cearnă" o 
mulțime de copii și. pe

• PESTE 230 000 DE „DELFINI" IN 
ACEST AN I • O EXPERIENȚA 

BAIA MARE • DAR COPIII DIN JU- 
GORJ, MEHEDINȚI, HUNEDOARA, 

BRASOV?...

Baia Mare, Reșița, Brăi
la s-a lucrat bine și cu 
rezultate mulțumitoare. 
Exemplul celor de la 
Baia Mare este după pă
rerea mea cel mai con
cludent : după mai puțin 
de un an de la selecția 
efectuată, înotătorii de 
la C.S.M. au ajuns să 
domine de o manieră 
categorică recentul cam
pionat al speranțelor de 
la Ploiești ! Din păcate 
acțiunea noastră se des
fășoară tot în cele 12 
orașe ale țării unde și 
există o activitate orga
nizată. Am așteptat (dar 
nu am primit) un sprijin 
mai serios din partea 
C.J.E.F.S. Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Hunedoara, 
Brașov. Consider, de a- 
semenea, că federația 
noastră și-a exercitat în- 
tr-o prea mică măsură 
datoria de a organiza 
și controla efectiv cum 
se desfășoară selecția. 
Toți membrii biroului 
federal, fără excepție, 
trebuie să pună umărul 
pentru a sprijini această 
acțiune, una din căile 
prin care înotul româ
nesc ar putea ieși din 
anonimat".

baza unor exigențe deo
sebite, să-i rețină in sec
țiile de performanță pe 
cei intr-adevăr talentați.

Federația de specialita
te organizează periodic 
selecții, dar criteriul 
principal il constituie 
concursurile. Pe baza în
trecerilor din 1976. spre 
exemplu, au fost reținuți 
pentru actualul lot de 
perspectivă 15 băieți in
tre 14 și 17 ani, in timp 
ce la fete. așa-numitul 
eșalon II cuprinde gim
naste intre 11 și 13 ani.

Profesorul Adrian 

Stoica, de la F.R.G., ne-a 
evidențiat o serie de 
centre în care se lucrea
ză foarte bine pe linia 
selecției : Lugoj, Cluj-

r» a MOT AT • 70 000 DE TINERE PARTfCI- 
VrtfiVXnu PANTE LA O AMPLA ACȚIUNE 

DE TESTARE • DIN IMPORTANTE UNITĂT1 ȘCOLARE 
- NICI UN SPORTIV IN LOTURILE DE JUNIORI I

Nedispunînd încă de o 
bază de masă prea lar
gă, care să-i permită 
depistarea elementelor 
foarte dotate pentru 
performanță, canotajul 
se numără printre disci
plinele care au trecut la 
o amplă campanie de 
selecție în primul an de 
după Jocurile Olimpice 
de la Montreal.

Practic, sub conduce
rea directă a federației 
de specialitate, s-au 
desfășurat din octombrie 
'76 și pînă acum trei mari 
acțiuni de selecție. Pri
ma dintre ele, organizată 
exclusiv de federație, a 
constat in testarea a 
circa 70 000 de tinere — 
avînd vîrste de pînă la 
20 de ani — din jude
țele care nu au tradiție 
în sportul ramelor și 
vîslelor. Dintre cele o 
sută și ceva de viitoare 
schifiste reținute inițial, 
la ora actuală mai sînt 
menținute doar 36, dar 
care se dovedesc de un 
real talent, indicii lor 
fizici și motrici fiind la 
nivelul celor mai înalte

Tlinn • preocupări constante,wwv TATE BUNE e C|ND SE REALIZEAZA
O COLABORARE EFICIENTĂ • AȘTEPTĂM SPORTIVI 

DE VALOARE Șl LA CATEGORIILE MARI I

REZUL-

Ritmul alert de creștere 
a numărului de practicanți 
ai acestui sport (care a 
ajuns la 16 000) se dato
rează preocupărilor con
stante ale federației pen
tru procesul de selecție.

Printre acțiunile mal 
importante desfășurate în 
primul an al ciclului o- 
limpic 1977—1980 se numă
ră concursul republican 
de selecție, organizat în 
decembrie trecut, concurs 
la care au fost reuniți 
peste 200 de tineri spor
tivi din 47 de cluburi și 
asociații. Tehnicienii fe

Napoca, Sibiu, Galați, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Ba
cău, Baia Mare, Oradea, 
Buzău si București, dar 
ne-a oferit și cîteva e- 
xemple aflate la... polul 
opus : Timișoara, Con
stanța și Buzău (ultime
le două in privinț/t gim
nasticii masculine).

Federația iși aduce a- 
portul la pregătirea no
ilor eșaloane de perfor
meri prin delegarea u- 
nor antrenori de valoare 
in taberele de gimnastică 
organizate pe linia Mi
nisterului Educației si In- 
vățămintului, dintre care 
le amintim pe cele de la 
2 Mai, Arad, Timișoara 
și Gh. Gheorghiu-Dej.

exigențe pe plan inter
național.

A doua acțiune, orga
nizată de federație în 
colaborare cu clubul 
Olimpia București, s-a 
desfășurat în primăvara 
acestui an, cînd antre
norul Gheorghe Ispas a 
efectuat testări într-un 
număr de aproape 60 de 
școli ale Ministerului In
dustriei Ușoare.

în fine, cea de a treia 
acțiune de selecție a a- 
vut in vedere schitul 
masculin, sarcinile apar- 
ținînd cluburilor Dina
mo, Steaua și Marina 
Mangalia.

Pe linia cluburilor și 
secțiilor profilate pe 
activitatea cu copiii și 
juniorii se constată încă 
o slabă activitate de 
selecție, atît numerică, 
cît mai ales calitativă. 
Elocvent în acest sens 
este faptul că o serie de 
unități școlare — CS 
Școlar, Șc. sp. Arad, Șc. 
sp. Deva, Șc. sp. 2 Con
stanța — nu au reușit 
să dea loturilor de ju
niori și junioare NICI 
UN SPORTIV !

derației au selecționat un 
număr de 30 de judoka, 
care beneficiază de toate 
condițiile pentru a pro
gresa intr-un ritm mal 
rapid.

O altă acțiune, la fel de 
importantă, este rod al 
excelentei colaborări din
tre C.C. al U.T.C. și Fe
derația română de judo. 
In lunile iulie și august 
se desfășoară la Făgăraș 
un curs de pregătire care 
reunește (în două serii) 
240 de elevi din toate ju
dețele țării. Acțiunea a în
ceput cu o preselecție pe 

plan local, coordonată de 
Comitetele județene U.T.C. 
și comisiile de judo. Ele
vii reținuți au fost trimiși 
în tabăra de la Făgăraș, 
unde programul cuprinde 
un stagiu de inițiere și o 
serie de testări, după care 
acțiunea se va finaliza cu 
un concurs. Cei mal buni 
dintre elevii-sportivi vor 
fi dirijați spre secțiile de 
performanță. De notat că 
fiecare comisie județeană 
și~a trimis reprezentanții 
împreună cu un instructor 
de judo și că federația a

HANDBAL * concursuri și „trialuri- 
TRADIȚIONALE O ETAPA UR

MĂTOARE - TABERE DE PREGĂTIRE • ÎN FIECARE 
ELEMENTE TALENTATEAN, 80-100 DE NOI

Bucurîndu-se de o lar
gă audiență în rîndurile 
copiilor și tineretului, 
handbalul dispune de o 
largă arie de selecție. în 
ideea depistării celor mai 
bune elemente de per
spectivă, F.R. Handbal 
organizează de mai mult 
timp concursurile repu
blicane pentru juniori II 
și III, în care sînt an
grenate aproape 200 de 
echipe din toate colțu
rile țării. Antrenori de
semnați de federație ur
măresc cu atenție turne
ele din cadrul acestor 
competiții, reținînd într-o 
primă etapă jucătorii cei 
mai dotați. La încheierea 
întrecerilor, toți acești 
jucători (precum și cei 
considerați apți pentru 
selecție de către secțiile 
lor) sînt reuniți la tria- 
lurile din București, de-

CAIAC-CANOE
DE NOI MEMBRI • CEI 
RANȚE" PENTRU LOTUL DE 

TIVE, ALTE

Prima dintre cele două 
acțiuni de selecție pro
gramate pentru primul 
an al noului ciclu olim
pic a avut ca rezultat 
completarea efectivelor 
secțiilor din județele 
Tulcea, Constanța, Vîl- 
cea, Brăila, Galați, Me
hedinți și din Municipiul 
București cu aproape 
8000 de tineri caiaciști și 
canoiști de pînă la 17 
ani. Dintre aceștia, fe
derația a selecționat ul
terior 112 sportivi (39 de 
caiaciste, 58 caiaciști și 
15 canoiști), care consti
tuie nucleul viitorului 
lot de juniori.

Cea de a doua acțiune 
de selecție se va desfă
șura în județele Mara
mureș, Timiș, Hunedoa
ra, Arad, Mureș, Satu 
Mare, Suceava și Neamț, 
de unde se speră că vor 
fi depistate noi elemente 
dotate pentru practicarea 
sportului padelei și pa- 
gaei. In acest fel, aria 

delegat in această tabără 
6 dintre cei mai buni an
trenori din țară.

O altă problemă legată 
de selecție care se află pe 
agenda de lucru a federa
ției este cea privind de
pistarea unor tineri dotați 
care să completeze rîndu- 
rlle categoriilor mari 
(peste 86 kg) wide judo-ul 
românesc este deficitar. In 
acest sens va fi organiza
tă o acțiune amplă de se
lecție, precum și un con
curs cu caracter republi
can.

venite de-acum tradițio
nale. în urma trialurilor 
de selecție sînt opriți 
doar cei mai buni din
tre cei buni, care benefi
ciază de tabere de pre
gătire organizate . de 
M.E.I. în colaborare cu 
F.R. Handbal (în această 
vară la Buhuși pentru 
fete și la Timișoara pen
tru băieți).

Taberele de pregătire 
constituie și o primă eta
pă de formare a loturi
lor de perspectivă in 
care sînt promovate, ca 
urmare a unei noi selec
ții, virfurile.

Așadar, în fiecare an, 
deci și anul acesta, hand
balul își sporește rîndu
rile jucătorilor de pers
pectivă cu circa 80—100 
de noi elemente (fete și 
băieți), de vîrste între 
13 și 16 ani.

• IN SECȚIILE DE PER
FORMANȚA PESTE 8000 
MAI TALENTAȚI - „SPE- 
JUNIORI • ALTE OBIEC- 
ACȚIUNI...

de selecție, limitată în 
anii trecuți mai mult la 
orașele de la Dunăre, se 
va extinde și, odată cu 
ea, se vor extinde și po
sibilitățile de descoperi
re a unor viitori Patzai- 
chin, Dîba, Danilov, 
Simionov...

Federația de caiac- 
canoe privește cu deose
bită seriozitate sarcinile 
sale pe linia activității 
de selecție avînd în ve
dere faptul că rezervorul 
de copii și juniori este 
încă scăzut și nu reu
șește să alimenteze sufi
cient de bine și de rit
mic loturile de seniori. 
Pe de altă parte, numă
rul redus de elemente 
de perspectivă îndepăr
tată face ca și rezulta
tele obținute de juniorii 
noștri în întrecerile in
ternaționale să se situe
ze departe de cele ale 
seniorilor, departe de 
tradițiile caiacului și 
canoei românești.

1180000 DE COPII ÎN SISTEMUL DE SELECȚIE
(Urmare din pag. I)

care a cucerit laurii olimpici la 
Montreal, a fost selecționată la 
o vîrstă fragedă, pe baza unor 
posibilități deosebite cerute de 
acest sport : indemînarea gene
rală, coordonare, elasticitate, 
curaj ș.a.

— Vă rugăm să ne spu
neți, ce s-a inițiat în a- 
ceaslă privință, în sensul 
apropierii teoriei de prac
tică ?

— După efectuarea unor stu
dii temeinice, de către Centrul 
de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S., Institutul de Educa
ție Fizică și Sport, in strinsă 
legătură cu tehnicieni ai fede
rațiilor sportive și ai cluburilor 
sportive școlare, a fost elaborat 
sistemul național de selecție 
care prezintă criterii și norme 
obligatorii pentru selecția copi
ilor și juniorilor pentru activi
tatea sportivă de înaltă perfor
manță. In afară de acesta, 
Programul de dezvoltare a miș
cării sportive, adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. stabilește ca 
o sarcină de mare responsabi
litate a federațiilor, organelor 
sportive județene, cluburilor și 

asociațiilor sportive, aplicarea 
consecventă a sistemului națio
nal de selecție. Programul pre
vede, de asemenea, organizarea 
de acțiuni de selecție in fiecare 
an, in toate județele. Pină la 
finele acestui an, de exemplu, 
trebuie să fie testați 1.180.000 
de copii și juniori.

Printre măsurile preconizate, 
în această privință, ca foarte 
importantă subliniez organiza
rea în cadrul fiecărei unități 
sportive a cel puțin 10—15 con
cursuri pentru „CERCURILE 
OLIMPICE" la atletism și pen
tru insigna „Speranță olimpi
că" la celelalte ramuri de sport.

— Căire ce direcție cre
deți că se va îndrepta, în 
viitor, selecția ?

— După opinia mea, selec
ționarea sistematică a talentelor 
constituie, in prezent și in anii 
următori, una din condițiile 
de bază ale conducerii și orga
nizării științifice a activității 
sportive de performanță. De a- 
ceea, optimizarea acțiunilor de 
depistare la timp a copiilor cu 
aptitudini deosebite pentru di
ferite ramuri sportive va condi
ționa tot mai mult formarea 
viitorilor campioni. De aceea, 
acțiunile de selecție locale, ju
dețene și naționale trebuie să 

îmbogățească și să dinamizeze 
activitatea sportivă de masă. 
In acest sens, competiția sporti
vă națională „DACIADA" con
stituie un excelent prilej de 
angrenare sistematică a copi
ilor și juniorilor, de depistare a 
celor mai talentați. In sfirșit, 
în acțiunile de selecție, în afa
ra respectării criteriilor știin
țifice, trebuie să folosim din 
plin experiența practică, înde
lungată, a tehnicienilor noștri 
care au obținut rezultate bune 
în acest domeniu. Recoman
dăm tuturor tehnicienilor ca 
în acțiunile de selecție să acor
de o importanță deosebită și 
calităților morale.

— Pentru a urgenta efi
ciența activității de selec
ție, indiferent la ce nivel, 
dar să zicem la nivelul 
secțiilor din asociații spor
tive și cluburi, cum trebuie 
acționat imediat ?

— Problema aceasta este des
tul de complexă in totalitatea 
ei, dar cred că un aspect foarte 
important pentru creșterea ra
pidă a valorii tinerilor sportivi 
ar fi promovarea lor consec
ventă, cu curaj, la nivele com- 
petiționale superioare. In a- 
ceastă privință există însă, din 
păcate, foarte multe deficiențe. 

Controalele noastre au arătat 
că mulți tineri talentați sînt 
frînați în evoluție prin menți
nerea în competiții de categorii 
inferioare sau pe „banca rezer
velor". in această privință bi
ne a procedat federația de ca
notaj care a promovat rapid 
cîteva sportive noi selecționate 
pină chiar în lotul reprezenta
tiv. Sînt demne de subliniat și 
promovările făcute de federa
țiile de lupte, box, scrimă, fot
bal, rugby. Dar exemplele po
zitive sînt încă prea puține.

— Intr-o altă ordine de 
idei, spuneți-ne, vă rugăm, 
ce se intimplă cu acei ti
neri care, eventual, au fost 
„săriți" la o selecție pre
coce sau cu cei care, din- 
tr-un motiv sau altul, n-au 
fost testați pină la o anu
mită vîrstă, să zicem 13—14 
ani ?

— Cu toate că în marea ma
joritate a ramurilor sportive 
selecția precoce este astăzi ho- 
tărîtoare, mai există și unele 
sporturi și probe (canotaj, pro
bele de aruncări în atletism, 
categoriile mari la haltere etc.) 
în care pot fi și trebuie valo
rificați și acei tineri cu aptitu
dini care au fost „săriți" la 
alte acțiuni de selecție. Tre
buie însă multă grijă din par
tea factorilor interesați...

— Ați vorbit despre fac
tori interesați. V-am ruga, 

dezvoltind această idee, să 
ne spuneți, de fapt, cine 
are responsabilități concre
te in organizarea activității 
de selecție ?

— Trebuie să fie foarte clar 
pentru toată lumea : problema 
selecției nu constituie o sarci
nă pentru un grup restrîns, 
specializat, de tehnicieni, ci O 
sarcină cit se poate de concre
tă, de fiecare zi, a tuturor pro
fesorilor de educație fizică și 
antrenorilor, după cum toți 
conducătorii unităților sportive 
de performanță, ai organelor 
și organizațiilor sportive teri
toriale trebuie să organizeze 
acțiuni speciale și să urmăreas
că concretizarea practică a re
zultatelor selecției. Cu alte cu
vinte, selecția este o problemă 
de responsabilitate generală a 
tuturor activiștilor și tehnicie
nilor sportului nostru, o pro
blemă care trebuie privită și 
tratată, în primul rînd, cu mai 
multă responsabilitate, conti
nuitate și consecvență. Este o 
problemă în care, în ultima 
vreme mai ales, au fost înre
gistrate unele realizări, dar 
pentru rezolvarea căreia mai 
sînt încă multe, chiar foartă 
multe lucruri de făcut.



Pregătirea „schimbului de miine", problemă vitală a performantei sportive românești

NUMEROȘI ASPIRANȚI BAT LA PUARTA DIVIZIEI A 9

MULTI INTRĂ, DAR PUȚINI AJUNG LA NIVELUL INTERNAȚIONAL
»

Calitatea producției centrelor de juniori pîrghia promovărilor valoroase —continuă să fie nesatisfăcătoare

Printre problemele discu
tate la recenta ședință de 
ucru a antrenorilor divi

zionari „A" și „B", organizată 
de federația de specialitate, a 
figurat și aceea referitoare la preocuparea fac
torilor de răspundere pentru procesul de întine
rire permanentă a echipelor participante Ia pri
mul campionat al țării Considerind acest asoect 
al promovării ca un element important în creș
terea parametrilor calitativi ai fotbalului nostru 
co unul din factorii meniți să sporească compe
titivitatea echipelor românești (de club sau repre
zentative) pe plan internațional, am considerat 
necesar să investigăm pe cîțiva antrenori divi-

Ancheta noastră printre antrenorii

zionori „A" - din vechea și noua generație - 
cu următoarele întrebări :

„1. CE ATI CÎȘTIGAT PRIN ÎNTINERI
REA ECHIPELOR’PE CARE LE ANTRE
NAT! ?

2. CE DIFICULTĂȚI AȚI AVUT (sau mai 
întîmpinați) ÎN PROCESUL PROMOVĂRII 
Șl CE V-ĂȚI PROPUS PENTRU VIITOR ?“

Iată răspunsurile primite :

milie 
sider 
lizăm

TINEREȚEA A DINAMIZAT JOCUL FORMAȚIEI
ILIE OANA (POLITEHNICA 

IAȘI) : 1 Un joc mai viguros, 
un joc al tinereții. Aceasta în 
primul rînd. în al doilea rînd, 
s-a îmbunătățit în mod sim
țitor disciplina — în general — 
și, în special, disciplina tactică 
în aplicarea ideii de 
chipei.

joc a e-

tineri ju
de greu, 

în cadrul

2. Transplantul de 
cători a fost destul 
Intr-o primă etapă, 
echipei s-a manifestat... feno
menul de respingere. Cu timpul 
însă, pe măsură ce fotbaliștii 
mai virstnici s-au convins de

utilitatea practică a operați
unii de întinerire, noii veniți 
au fost nu numai acceptați, ci 
și recunoscuți ca o necesitate 
obiectivă. Privind lucrurile în 
perspectivă, va trebui să acor
dăm un și mai mare credit 
centrului de juniori și copii, 
formării în pepinieră proprie 
a unor jucători de schimb va
loroși, cum se întrevăd a fi 
Mihalcea I și II (primul mijlo
caș, cel de al doilea atacant), 
Anghelini (mijlocaș), Cojocaru 
(fundaș), Bandac (atacant cen
tral) și Buracu (extremă).

Efectele s-au văzut în campio
natul țrecut, cînd viteza de joc 
a echipei noastre a crescut 
simțitor. Tinerețea s-a carac
terizat întotdeauna prin .acea 
receptivitate la nou șl noi cre
dem că „valul speranțelor" cra- 
iovene a îndreptățit așteptările. 
Și încă ceva : dînd credit de
plin tinereții, ne-am creat po
sibilitatea lucrului în perspec
tivă, premisă de bază în for
marea unei echipe cu o anu
mită personalitate în marea fa-

0 INFUZIE CARE ANUNȚĂ

BAGAJ TEHNIC PRECAR

divizionari

a fotbalului. Ceea ce con- 
că sîntem pe cale .să rea- 
cu Universitatea Craiova.

2. Aș afirma că n-am avut 
dificultăți în promovarea tine
retului. Lucrurile n-au fost, 
firește, nici chiar atît de 
simple dar trebuie să subliniez 
că politica sănătoasă de cadre 
instaurată de mulți ani la Cra
iova. soldată cu acea producție 
de. calitate a centrului de ju
niori și copii, a fost determi
nantă. Normal, vom merge pe 
aceeași linie, însă neapărat tre
buie să vedem ce facem cu ti
nerii care nu sînt încă titulari 
dar care se află- pe drumul do- 
bîndirii experienței, al acumu
lărilor calitative. Pornind de la 
faptul că nici un antrenament 
nu poate înlocui jocul propriu- 
zis aș propune o rezolvare : or
ganizarea unui campionat eco
nomicos, pe 
care lunea 
vele primei 
de juniori.

zone geografice, în 
să evolueze rezer- 
echipe și ale celei

REVITALHAREA F. C. ULUI

2. Socotesc că. din pricina 
unor carențe de toate ordinele 
în acțiunea de promovare a e- 
lementelor talentate, pe drumul

EMERICH JENEI (STEAUA): 
1. Așteptăm de la tineri vi
goare și ambiție, deplină anga
jare în efort la antrenamente 
și în joc, acel entuziasm carac
teristic vîrstei. Din păcate, nu 
toți cei tineri sau foarte tineri 
fac dovada acestor calități psi
hice specifice vîrstei. In lotul 
nostru, de pildă, cred că doar 
Stoica și Zabiu au făcut do
vada unor asemenea calități. 
Aștept și de la ceilalți — și 
sînt destui tineri în grupul de 
jucători de la Steaua — apor
tul corespunzător.

2. Viitorul trebuie să aducă 
o creștere valorică a muncii 
de la centrele de copii și ju-

niori. Observăm că majorita
tea juniorilor vine cu un bagaj 
tehnic precar. In această di
recție este necesară asigurarea 
unui program intensiv de lu
cru. La Steaua, în ultima pe
rioadă de timp au fost aduși 
în lotul primei echipe Adrian 
Ionescu și M. Anghel, jucători 
formați în cadrul clubului. Vom 
continua această politică de 
creștere și formare a cadrelor 
din propria pepinieră. Dar pro
cesul permanent de întinerire 
a echipelor nu va cunoaște un 
progres adevărat fără ca ti
nerii fotbaliști să demonstreze 
mai multă ambiție, mai multă 
disciplină, mai 
de a se afirma.

GHEORGHE OLA (F.C. CON
STANȚA) : 1. La clubul con- 
stănțean s-a produs în sezonul 
trecut una dintre cele mai ma
sive întineriri, bazată exclusiv 
pe producția echipei de ju
niori. Această infuzie a adus 
în primul rtr.d un plus de am
biție și de„potcnțial fizic. Cred 
că sub toate aspectele, seriozi
tate, sinceritate față de cu
lorile echipei, angajare la e- 
fort și, în ultimă instanță, pe 
planul performanței, intrarea 
grupului de juniori a reprezen
tat un cîștig.

2. E foarte important ca pro
movările să se facă cu mare 
atenție. Mai cu seamă în direc-

ția înglobării foarte tinerilor 
jucători în viața primei echipe 
e bine să se aibă grijă ca ei 
să intre sub toate aspectele în 
această viață și să fie tratați 
ca atare. Mai departe, acea ve
rificare permanentă a stării 
organismului, impunînd unele 
pauze în solicitările din me
ciuri, constituie o mare obliga
ție. In ce ne privește, sînt con
vins că, în curînd, alături de 
D. Zamfir, Ignat, Tararache și 
ceilalți promovați se vor ri
dica alte talente, ca Marinov și 
Borali. Principalul este ca pre
ocuparea și curajul manifestat 
față de problema tinerelor 
lente să se mențină.

ta-

mare dorință ACȚIUNEA ÎN SINE TREDUIE TRATATĂ

„VECHEA OARDĂ" NU I A RESPINS PE NOII
CU GRIJĂ SI CONSECVENTĂ

D. NICOLAE-NICUȘOR (S ,C. 
BACAU) : 1. Nu am cîștigat
cît ne-am propus, deoarece ac
țiunea de întinerire se află în 
plină desfășurare. Satisfacții 
de moment am avut, tinerii 
promovați în campionatul tre
cut — dintre care Antohi s-a 
remarcat în mod special, de
venind în retur titular — au 
adus în evoluția echipei multă 
prospețime, jocul nostru fiind 
deseori caracterizat de 
tineresc.

primiți
.vechea gardă".

tinerii

un elan

2. Dificultăți nu au 
în plus, remarc cadrul

existat, 
propice

în care au fost 
între cei din 
Lotul actual cuprinde mulți ti
neri, cred că este unul dintre 
cele mai tinere din Divizia A, 
majoritatea fiind promovați 
din propria pepinieră de ju
niori, cu rezultate foarte bune 
în ediția trecută, cînd echipa 
a devenit campioana Diviziei 
naționale. Sînt sigur că efec
tele procesului de întinerire 
care animă foarte mult clubul 
nostru se vor vedea șl mai 
pregnant în viitoarele ediții. 
Atunci vom putea răspunde ca
tegoric : am cîștigat !

ARADUL Î$1 READUCE COPIII PE TERENURI

PROCA (C.S. TÎR-
1. Nu exagerez cu 
afirm că revenirea

NICOLAE
GOVIȘTE) : 
nimic dacă 
echipei în primul eșalon se da
torează și contribuției tinerilor 
din 
cial

formație. Mă refer în spe- 
la Pitaru, Isaia și Kalla II.

în dificila luptă pentru2.
promovare am avut încredere 
în tinerii din lot, incluzîndu-i 
cu curaj în „unsprezecele" de 
bază. Sînt mulțumit că au dat 
satisfacție. Voi continua să 
acord credit tinerilor, deoarece

am fost, sînt și voi rămîne 
adept al acestei categorii 
jucători, cu care se lucrează 
foarte bine, dată fiind deose
bita lor receptivitate. In ve
derile noastre se află doi tineri 
de perspectivă de la Moreni și 
cîțiva juniori din pepinieră 
proprie. Consider că această 
acțiune de întinerire trebuie 
continuată cu multă atenție și 
seriozitate, fiind foarte impor
tantă pentru viitorul unei e- 
chipe, mai ales la nivelul pri
mului eșalon.

un
de

EXIGENȚA ÎN SELECȚIE TREBUIE SĂ CREASCĂ

ION IONESCU (U.T.A.) : 1. 
Deși am preluat de curînd a- 
ceastă formație, pot să spun 
că aici se continuă consolida
rea procesului de întinerire în
ceput în campionatul trecut, 
prin probabila titularizare a lui 
Leac și Tisa, la care i-aș a- 
dăuga (cu o anumită probabi
litate) pe mai tinerii jucători 
Capeș, Coraș și Hirmler. Ală
turi de cei mai experimentați, 
în frunte cu Broșovschi, noii 
promovați și cei care urmează 
dau Aradului speranța formă
rii unei echipe omogene și 
competitive. Tinerii promovați, 
prin declanșarea spiritului de 
concurență în cursa titulariză
rii, ne lasă să întrevedem că-și 
cunosc rolul lor in echipă, în 
sensul ca „U.T.A. de mîine" să 
fie cel puțin la nivelul gene
rației lui Lereter și Pojoni,

cînd aducea 
Aradului.

mari satisfacții
RADULESCU

1.

„VALUL SPERANȚELOR"

2. U.T.A. a 
volte centrul 
crearea de noi spații și mini- 
terenuri în diferite zone ale 
orașului, pentru a readuce, con
form unei mai vechi tradiții, 
copiii la fotbal. Concomitent 
cu această largă acțiune la ni
velul orașului, s-a discutat și 
s-au găsit și unele soluții pen
tru creșterea tinerilor jucători 
și la celelalte divizionare C : 
Rapid, Strungul, Constructorul 
și Gloria — izvoare insuficient 
valorificate în anii trecuți. O 
analiză a reușitelor celor mai 
talentați jucători din ultimele 
generații ne mai dovedește că 
puțini dintre ei — deși dispu
neau de posibilități — au atins 
nivelul internațional.

început să-și dez- 
productiv prin

NE DĂ CERTITUDINEA
CREȘTERII PERSONALITĂȚII ECHIPEI

CONSTANTIN DELIU (UNI
VERSITATEA CRAIOVA) : 1.
Primul mare cîștig a fost acela 
că prin promovarea nucleului 
de tineri — Tilihoi, Țicleanu,

Irimescu. Geolgău, Cîrțu, Că- 
mătaru, Boidici — se poate 
vorbi acum de o adeziune a 
lotului, în adevăratul înțeles al 
cuvîntului. la eforturi sporite.

MIRCEA
(SPORTUL STUDENȚESC) : 
Ca unul care lucrez de mai 
mulți ani la diversele formații 
ale clubului nostru, cunosc des
tul de. bine ce s-a realizat în 
direcția întineririi, a promovă
rilor. Din colaborarea cu Școa- 

sportivă §i cu Liceul de fot-la

bal, de-a lungul anilor, au in
trat în Iotul primei formații 
Lazăr, Popa, Predeanu, Șerbă- - - - -■ - AIe.

fost 
de 

„_____ . pro
ducția, din ambele sensuri, să 
crească.

nică, Grosu, Stroe, N. 
xandru. Alte elemente au 
crescute în propria secție 
juniori și copii. Sper ca

■A. M

Incercînd o sintetizare a pa.-erilor ex
primate de cei 12 antrenori divizio
nari A (ne lipsesc opiniile antreno

rilor principali care nu au fost prezenți, 
din motive obiective, la consfătuire), ajun
gem la următoarele constatări principale : 

a) urmărind cu destulă consecvență in
dicațiile planului de dezvoltare a fotbalu
lui, care cere o atenție deosebită față de 
selecție și promovare, s-a înregistrat un 
flux mai puternic de intrare a elementelo’ 
tinere în formațiile divizionarelor A, fapt 
exemplificat de majoritatea răspunsurilor 
de mai sus.

b) promovările au adus elan, ambiție, o 
sporită receptivitate la solicitările din an
trenamente și jocuri, atașament pronunțat 
față de culorile clubului, toate repercutîn- 
du-se pozitiv in direcția dinamizării jocu
lui, a angajării pe toată durata paitidei, 
chiar și în valoarea tehnică a unor intii- 
niri. Tesle acestea sînt dovada că promo
vările se justifică, că ele reprezintă un
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Divizia C — Stoica și Dragoș 
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nostru — Pato. Horvath și Ga- 
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Ivan. Deci, o echipă complet 
nouă, majoritatea plămădită cu 
elemente din pepinieră proprie, 
din acel centru de juniori și 
copii condus cu pricepere și
pasiune de colegul meu Leonte 
Ianovschi. Promovările făcute 
au adus după sine creșterea 
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nerii jucători s-au dovedit mai 
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talentați, susceptibili de a atinge treptele 
înaltei performanțe, manifestă - la primele

2. Care 
nă dificulte 
la promov; 
construcția 
timpul cuv 
plin, fie că 
ți a celor 
despărțeam 
persoane c; 
al formație 
ție poziția 
cred încă 
campionat 
Pentru că 
Radu II, 
Zamfir și 
o urmărire 
pelor din c 
și Diviziile 
reevaluai 
de jucă 
tele perfor

marii perf 
torită neîn: 
„abecedaru 
anii ucenic 
punem să 
dere acțiu 
în mod for 
port de ne 
chipei, de 
grare ale ti 
camdată, 1 
rii în pri 
Szabj^ (r 
(extrcEră) 
daș). p,e c 
confirme cî 
țele noastr

succese, la primele la 
zare, automulțumire,
- curaj, ccflsecvenț 

mint și multă grijă in 
de selecție și promoy* 
besc - adeseori - 
riției unui fenomen 
tea vechilor jucători, < 
evitată cind atașarea 
face cu tact, cu prier 
cele mai potrivite și 
nărului fotbalist la în1 
pei.
- tact și echililjîșr tr 

ților, evitîndu-se - prir 
a posibilităților lor — 
zare sau descurajare 
miterea întregului drur

Eftimie IONESCU,
TRANDAF1RESCU

fi
Mih 
ți



Pe bora Programului privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe 
perioada 1976-1980 și pregătirea sportivilor români in vederea participării la 
Jocurile Olimpice din 1980, adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., i 

a indicațiilor cuprinse in cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al partidului, cu prilejul inminării unor inalte distincții sportivilor care au obți
nui performanțe deosebite la Olimpiada de la Montreal, incepind cu anul 1977 se orga
nizează competiția sportivă națională „Daciada".

Dezvoltind pe un plan superior tradițiile valoroase ale sportului românesc, „Da- 
ciada" reprezintă o amplâ manifestare menită să asigure DEZVOLTAREA INTENSA Șl 
MULTILATERALA A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI DE MASA, atragerea întregului 
tineret, a maselor largi de oameni ai muncii de la orașe și sate in practicarea siste
matică a exercițiilor fizice, sportului și turismului in vederea creșterii unor generații 
sănătoase, bine dezvoltate fizic și intelectual, pregătite temeinic pentru muncă și apă
rarea patriei, corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă ale societății noastre 
socialiste.

„Daciada" va contribui la RIDICAREA NIVELULUI GENERAL AL ACTIVITĂȚII SPOR
TIVE DE PERFORMANȚA, la depistarea și pregătirea elementelor tinere înzestrate cu 
calități sportive și morale deosebite pentru obținerea unor rezultate de nivel mondial, 
la reprezentarea cu demnitate a sportului românesc în competițiile internaționale și creș
terea prestigiului țârii noastre în lume.

Competiția națională „Daciada" va determina creșterea aportului social al edu
cației fizice și sportului in dezvoltarea multilaterală a personalității umane, astfel incit 
- așa cum sublinia secretarul general al partidului - in făurirea omului nou, constructor 
ai socialismului, să se imbine educația cultural-politică cu educația fizică, contribuind 
la formarea unui tineret sănătos atit din punct de vedere al concepției politice și cul
turale cit și din punct de vedere fizic, la dobindirea unor bogate cunoștințe in cele mai 
diverse domenii ale cunoașterii, care să-i permită o integrare tot mai deplină in cerin
țele multiple ale societății.

In spiritul concepției partidului nostru, competiția „Daciada" constituie un mijloc 
eficient de imbinare a muncii cu sportul, de participare efectivă atit la activitatea pro
ductivă în toate sectoarele vieții economico-sociale, cit și la obținerea unor performanțe j 
inalte in ierarhia valorilor sportive. Această manifestare asigură legarea strinsă a spor- 
tivilor de unitățile în care muncesc și localitățile în care trâiesc, de cluburile și ț 
asociațiile unde iși desfășoară activitatea sportivă, participarea fiind condiționată nemij- f 
locit de obținerea unor rezultate bune in îndeplinirea sarcinilor profesionale, in învățătură, V 
in pregătirea sportivă, de comportare exemplară in familie și societate.

Concepută într-un sistem unitar, COMPETIȚIA SE ORGANIZEAZĂ PENTRU TOATE 
DOMENIILE ACTIVITĂȚII SPORTIVE - EDUCAȚIA FIZICA, SPORTUL DE MASĂ Șl PENTRU | 
SPORTUL DE PERFORMANȚĂ, contribuind Ia realizarea în condiții superioare a sarcini- ț 
lor specifice mișcării sportive, la îmbinarea organică a educației fizice și sportului de ? 
masă — ca mijloc principal de dezvoltare armonioasă și păstrare a sănătății poporului — ’ 
cu activitatea de promovare pe scară tot mai largă a talentelor, în vederea afirmării % 
lor in sportul de performanță.

Organizarea și desfășurarea „Daciadei" va conduce ia creșterea răspunderii și 
gradului de angajare a tuturor organizațiilor de stat, de masă și obștești in perfecție- ® 
narea substanțială a activității de educație fizică, a sportului de masă și de perfor- 
manță, la sporirea contribuției acestora in realizarea exemplară a obiectivelor stabilite 
de conducerea partidului in acest important domeniu de activitate, in vederea dezvoltării 
mișcării sportive în concordanță cu progresul multilateral economico-social al patriei.

REGULA

I. Cu privire la organizarea și desfășurarea „Daciadei"în concordanță cu prevederile programului de dezvoltare a mișcării sportive adoptat de Comitetul Politic Executiv al C-C. al P.C.R., competiția națională „Daciada" va cuprinde toate ramurile de sport, o gamă largă de manifestări sportive, într-o mare diversitate de forme care se adresează tuturor categoriilor de vîrstă și profesiuni, constituind cadrul organizatoric de participare a întregii populații de la orașe și sate la practicarea sistematică a exercițiilor fizice, sportului și turismului.„Daciada" se organizează începînd din anul 1977 la nivelul tuturor unităților e- conomice, școlilor, facultăților, unităților militare, comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cuprinzînd toate mijloacele educației fizice, sportului de masă și de performanță, desfășurate pe tot parcursul anului.întrecerile pentru sportul de masă și de performanță cuprind ediții de vară, care se desfășoară în perioada martie-oc- tombrie și ediții de iarnă în perioada noiembrie-februarie, cu finale pe țară o dată la doi ani, începînd cu anul 1978.
1. Pentru educația fizică a 

populațieiîn cadrul „Daciadei" educația fizică constituia veriga fundamentală care are drept scop asigurarea dezvoltării calităților fizice, morale și de voință ale tineretului, menținerea sănătății poporului, formarea și perfecționarea deprinderilor de a practica sistematic exercițiile fizice și sportul în vederea sporirii capacității de muncă și creație, dezvoltării multilaterale a personalității umane. Această activitate are un caracter permanent și cuprinde în mod diferențiat, întregul tineret din unitățile preșcolare, școlare, universitare, militare, oamenii muncii din întreprinderi și instituții și alte categorii de cetățeni de la orașe și sate.„Daciada" va cuprinde într-o concepție și sistem unitar toate formele specifice educației fizice :— Complexul polisportiv „Sport și sănătate" conține un ansamblu de exerciții fizice, diferite ramuri de sport, activități turistice și tehnico-aplicative cu probe, norme și cerințe diferențiate în raport cu vîrsta, sexul și locul de muncă, începînd de la 6 și pînă la peste 40 de ani.Complexul cuprinde alergări de viteză și rezistență, sărituri, aruncări, exerciții de gimnastică, practicarea cu continuitate a unei ramuri sportive, participare la activități cu caracter tehnico-aplicativ și turistice.— Sistemul unitar de apreciere a gradului de pregătire fizică și sportivă a elevilor, studenților și militarilor cuprinde probe și norme și cerințe pentru dezvoltarea calităților motrice de bază (viteză, rezistență, forță, detentă) și pentru inițierea și perfecționarea în diferite ramuri de sport.

— Complexul aplicativ „Pentru apărarea patriei" cuprinde diferite trasee a- plicative, trageri la tir și piste cu obstacole, probe și cerințe care se realizează în cadrul programului de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.— Gimnastica zilnică organizată după programe adecvate în toate unitățile preșcolare, școli, în cămine, internate, tabere și unități militare ; gimnastica la locul de muncă organizată potrivit specificului activității productive.— „înotul pentru toți" acțiune care are ca scop atragerea copiilor și tineretului în învățarea și practicarea înotului, în funcție de condițiile specifice ale fiecărei localități.— „Amicii drumeției" care are ca scop angrenarea maselor largi în practicarea turismului activ prin efectuarea a minimum 6 acțiuni turistice și vizitarea unui număr de cel puțin 24 obiective în decursul unui an.Diferite acțiuni turistice pentru pionieri (Roza vînturilor, Expedițiile cutezătorii, Floarea prieteniei), pentru elevi, studenți și oameni ai muncii.— Insigna „Pionier sportiv" care cuprinde probe, norme și cerințe (probe atletice combinate, Jocuri și concursuri aplicative).— Serbări și demonstrații sportive, ansambluri de gimnastică care se vor organiza cu prilejul unor aniversări și sărbătoriri a importantelor evenimente istorice și politice din viața partidului și poporului nostru și la deschiderea și închiderea anului de învățămînt; organizarea de duminici cultural sportive în fiecare comună, în scopul petrecerii timpului liber în mod plăcut și recreativ de către oamenii muncii.
2. Pentru sportul de masăa) în vederea cuprinderii întregului tineret în practicarea exercițiilor fizice și sportului, competiția va fi organizată pentru pionieri, elevi, studenți, tineri din întreprinderi și instituții din orașe, comune și sate, militari, pentru toate cate- goriile de oameni ai muncii. La întreceri participă tineri și adulți care nu au făcut sport de performanță și care nu sînt legitimați la federațiile și comisiile locale pe ramuri de sport.întrecerile' se desfășoară pe grupe de vîrstă, stabilite potrivit specificului fiecărei ramuri sportive.b) Pentru asigurarea unei largi participări de tineri și alți oameni ai muncii la competiții și selecționarea elementelor talentate pentru diferite ramuri de sport, întrecerile se organizează și se desfășoară, astfel :în anii fără finale pe țară, „Daciada" va cuprinde următoarele competiții:— Campionatul asociațiilor sportive organizate pe tot parcursul anului, la mai multe ramuri de sport în funcție de preferințele tineretului și oamenilor muncii, de condițiile și posibilitățile concrete ale fiecărei unități;

COMPETIȚIEI
* — Campionate locale, organizate pe orașe, municipii și centre de comună, între asociații sportive, la toate ramurile sportive care se practică în localitățile respective ;— Concursuri locale la sporturile tehnico-aplicative : modelism, radio, orientare turistică, motociclism, carting, automobilism, alpinism, zbor cu și fără motor, parașutism ;Competiții și festivaluri tradiționale 
ale județului;— Cupe pe ramuri de producție la diferite ramuri de sport j— Competiții organizate de diferite departamente: spartachiade militare,Dinamoviade, Crosul Tineretului, Crosul tînărului muncitor, tetratlonul și pentatlonul atletic școlar, Voințiade, Cupele U.T.C., U.G.S.R., și U.N.C.A.P. la diferite ramuri de sport și altele.Din 2 în 2 ani se organizează întreceri cu finale pe țară, astfel:— ediția de vară la : atletism (Crosul Tineretului, tetratlonul și pentatlonul atletic școlar) ; gimnastică (concursul „Micul gimnast" și „Festivalul ansamblurilor de gimnastică ritmică modernă") ;ciclisni (Turul României cu selecționate de județe, circuitul cicloturistic pentru tineret și Floarea prieteniei); trintă (pentru mediul rural) ; oină; volei (băieți și fete) ; handbal (băieți și fete); fotbal; baschet (minibaschet băieți și fete); tenis de cîmp (Cupa „Scîri- teia tineretului") ; popice ; tir ; orientare turistică; moto (motorete Mobra); carting ; automobilism.— ediția de iarnă la : schi fond, sanie („Săniuța de argint"); șah („Căluțul de fildeș") și tenis de masă.Etapele de desfășurare sînt următoarele :— Etapa I se desfășoară în cadrul asociațiilor sportive din unitățile de bază: școli, instituții de învățămînt superior, întreprinderi, instituții, cooperative agricole de producție, cooperative meșteșugărești, cartiere, unități militare, începînd cu clasa, anul de studii, atelierul, secția, brigada, ferma etc.— Etapa a Il-a se organizează pe comune, centre de comune, orașe municipii și sectoarele Municipiului București și se desfășoară pe grupe de vîrstă.— Etapa a IlI-a se organizează Ia nivel de județe și pe Municipiul București, la care vor participa cei mai buni sportivi pe categorii de vîrstă din rîndul tinerilor și celorlalți oameni ai muncii care au luat parte la întrecerile etapei a Il-a, inclusiv militarii. Pentru militari, etapele I și II se vor organiza în cadrul unităților militare.— Etapa a IV-a se organizează pe zone interjudețene la jocuri sportive, repartizarea județelor și desemnarea localităților de desfășurare a întrecerilor ur- mînd să fie stabilite de Comisia Centrală de organizare a competiției „Daciada".Județele care vor organiza etapele de zonă interjudețene vor alcătui un program complet de activități care va cuprinde serbări cultural-sportive, ansambluri de gimnastică pe stadioane, crosuri de masă, ștafete și alte acțiuni de amploare.— Etapa finală pe țară se organizează pe ramuri de sport și grupe de vîrstă, pentru pionieri, elevi, studenți, tineri din întreprinderi și instituții, din orașe, comune și sate, militari.c) în scopul stimulării activității din toate unitățile sportive, participă în cadrul întrecerilor organizate, pînă Ia etapa finală inclusiv, reprezentanți de asociații sportive.d) Se califică de la etapele pe asociații sportive la etapele pe comune, centre de comună, orașe, municipii și sectoare ale Municipiului București și de la a- cestea pe județe și Municipiul București, la sporturi individuale, primii trei clasați, iar la jocurile sportive echipele clasate pe primul loc.La finalele pe țară se califică, Ia sporturi individuale sportivii care s-au clasat pe locul I și au îndeplinit haremurile stabilite, iar la jocuri sportive, echipele care au ocupat locul I la întrecerile pe zone interjudețene.e) Pentru stimularea continuității în practicarea exercițiilor fizice și sportului, începînd cu etapa a III-a, participarea Ia întrecerile sportive de masă este condiționată de îndeplinirea de către toți participanții a normelor prevăzute pentru complexul polisportiv „Sport și sănătate". De asemenea, calificarea sportivilor pentru etapele interjudețene și etapa finală se va face pe baza haremurilor stabilite pentru sportul de masă, pe ramuri de sport și probe.

SPORTIVE
f) Participanții care își desfășoară ac-1 tivitatea în alte localități decît cele Kn I care domiciliază se pot integra în“țfeJ trecerile de masă fie la locul de muncă, I fie în localitatea unde domiciliază, în I funcție de opțiunea acestora. I

3. Pentru sportul de performanță |a) în scopul creșterii aportului tuturor Ijudețelor și a ramurilor de sport la dez- I voltarea continuă a activității sportive I de performanță, lărgirii sferei de selec- I ție și pregătire a unui număr tot mai I mare de talente sportive în cadrul com- I petiției naționale „Daciada" vor fi cu- I prinși toți sportivii din asociații, clubu- I ri și alte unități de performanță, legi-J tiijxffți Ia federații și comisiile locale ramuri de sport. Iîntrecerile sportive se organizează I pentru două categorii — seniori și juț I niori. Ib) Edițiile de vară se organizează la : I atletism, baschet, box, caiac-canoe, ca- I notaj-yachting, ciclism, călărie, fotbal, I gimnastică, haltere, handbal, înot, sări- I turi în apă, judo, lupte, pentatlon mo- I dern, polo pe apă, rugby, scrimă, tir, I tenis, volei-c) Edițiile de iarnă se organizează la: I bob, biatlon, hochei, patinaj artistic, I patinaj viteză, sanie, schi, șah, tenis de I masă, popice.d) La sporturile individuale, organi- I zarea întrecerilor se va face conform regulamentelor de desfășurare a campionatelor naționale, care vor fi integrate în cadrul „Daciadei".e) La jocurile sportive (baschet,handbal, hochei, polo, rugby și volei) întrecerile se vor desfășura pe douăetape, Ia care vor participa selecționate de județe (pentru fotbal sistemul de desfășurare va fi cel prevăzut pentruSj Cupa României). 4— Etapa pe zone interjudețene. Gruparea județelor și stabilirea localităților în care urmează să se desfășoare competițiile se va face de către Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu federațiile de specialitate.— Etapa finală pe țară se organizează pe ramuri de sport și pe cele două categorii — juniori și seniori — între echipele selecționatelor de județ clasate pe locul I la întrecerile din etapa pe zone interjudețene.f) în activitatea de pregătire, organizare și desfășurare a competițiilor de performanță din cadrul „Daciadei", se va acorda atenție prioritară ramurilor înscrise în programul Jocurilor Olimpice ; de asemenea, se va acționa pentru consolidarea și afirmarea în mod deose- j bit a ramurilor și unităților sportive nominalizate pentru fiecare județ, în vederea creșterii contribuției acestora la pregătirea unor sportivi valoroși perr*M tru loturile reprezentative și olimpice.
4. in vederea organizării și des

fășurării in bune condiții a 
competițiilor, atit pentru spor
tul de masă cit și pentru cel 
de performanță, se stabilesc 
următoarele :a) Pentru asigurarea caracterului unitar și a continuității activităților sportive de masă și de performanță, competi-

II. Cu privire la cadrul educativ' 
criteriile de apreciere a rezultCompetiția națională „Daciada" trebuie să constituie un mijloc important de educare a tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii, a sportivilor și tehnicienilor, a tuturor lucrătorilor din mișcarea sportivă în spiritul dragostei fațăk de patrie și partid, pentru însușirea și pro<^B movarea principiilor și normelor eticii ’ și echității socialiste, la cultivarea prin sport a calităților morale înaintate, cinstei și corectitudinii, a principialității și obiectivitătii, a trăsăturilor specifice omului nou al societății noastre socialiste.I. La întreceri participă : y— tineri și oameni ai muncii din în., treprinderile industriale, de construcții, transporturi și telecomunicații, unități a- gricole de stat și cooperatiste, instituții de cercetări și proiectări, de artă și cultură, din domeniul ocrotirii sănătății publice care își îndeplinesc cu bune rezultate sarcinile profesionale și obștești și dovedesc o comportare demnă în familie și societate.
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jve cu caracter republican și calendarul sportiv a- imegreazâ ciadei".asigura I celorlate diferitelor ai muncii.etapele de regulă, uri de sport și pentru :gorii de participanți. Perioa- irurile de desfășurare a etape- stabili anual în calendarul >r sportive cu caracter repu- către Consiliul Național pen- !ie Fizică șifactori cu

& ca manifestări înorganizarea, în con- activități sportive categorii de tinericompetițîei se vor concomitent la mai mai
Sport, împreună atribuții In acestce vor fi organi-I întrecerilepentru sportul de masă cît și 

Ijie performanță se vor desfă- Kiformitate cu regulamentele 
I de specialitate și cu preve- Itocoalelor tehnice pe ramuri bare fac parte integrantă din Iul „Daciadei".brile pentru concurs în toate fac de către asociațiile și portive pe baza rezultatelor [ținute în etapa precedentă, [pele a Il-a și a IlI-a, înscrie- | trimite la comisiile locale de a „Daciadei" cu cel puțin 10 b de data începerii competiți- Itru etapa a IV-a și finala pe p zile înainte, la comisiile din județele In care au terjudețene și, respectiv, entrală de organizare a de loc la „Da-renții care pe parcursul ompetițiilor depășesc U>Fevăzută în regulament, pot K etapele următoare In cadrul Ivîrstă la care au început com-

des- limita
[ia centrală și comisiile jude- rganizare a „Daciadei" pot in- ferite etape inclusiv la etapa 1 alți sportivi din rîndul celor îndeplinit normele și baremu- zute pentru aceste etape, pen- cît să se afir- performan-

întregul tineret, să întruchipeze trăsăturile morale și politice ale tinerei noastre generații.Avînd în vedere aceste cerințe, la competiția „Daciada" nu au drept de participare sportivii sancționați pentru abateri de la normele eticii și echității socialiste, de la regulile vieții sportive, precum și cei suspendați din activitatea competițională, pe întreaga perioadă de suspendare.3. Organizarea și desfășurarea „Daciadei" trebuie să reprezinte un prilej de manifestare largă a inițiativelor înaintate în cadrul tuturor organizațiilor de stat, obștești și sportive, a cadrelor tehnice și celorlalți lucrători din domeniul educației fizice și sportului, în atragerea maselor la practicarea exercițiilor fizice, sportului și turismului, în perfecționarea procesului de pregătire a sportivilor în conformitate cu cerințele internaționale în dezvoltarea bazei tehnico-materiale sportive in toate unitățile economico-sociale și localitățile, realizarea unei puternice emulații în întreaga mișcare sportivă pentru ridicarea acesteia la nivelul exigențelor puse de societatea noastră.4. Pentru aprecierea obiectivă a potențialului sportiv al unităților economico- sociale, comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, pe baza rezultatelor obținute și locurilor ocupate de sportivi și echipe în competiții, se întocmesc clasamente la fiecare etapă, pe ramuri de sport, categorii de vîrstă, atît pentru sporturile individuale cît și pe echipe, precum și clasamente generale distincte pentru sportul de masă și sportul de performanță.La toate etapele, cu excepția celor in- terjudețene, cîștigătorilor întrecerilor li se acordă titluri de campioni ai „Daciadei". La întrecerile din sportul de performanță, cîștigătorilor li se acordă și titluri de campioni ai Republicii Socialiste România, titluri de campioni ai județului, municipiului, orașului, comunei și clubului sau asociației sportive. La etapa finală pe țară, primilor 3 clasați li se acordă medalii, iar pentru locurile 4—6 diplome. De asemenea, începînd cu etapa a Il-a, atît în sportul de masă cît și în cel de per
posibilitatea unui număr de tineri talentați rtul de masă și de UI. Cu privire la asigurarea și

Iu participarea la 
I este obligatorie licale.■narea participanților la „Da- 
I face pe baza carnetului de fcnt, a legitimației de serviciu, 
I din întreprinderi, instituții și Irația meșteșugărească, a ade- lare atestă că locuiesc sau își 
I activitatea în comună pen- jjgfmediul rural, a carnetului Fire cu vizele la zi pentru Bin secțiile de performanță.prea participanților se face în Ihnice, înainte de începerea [lor; pentru validare, înce- Itapa a Il-a se prezintă tabel pu concurenții sau echipele licipă la competiții, vizat de b asociației sau clubului spor- bentru etapele județene, interii finala pe țară acesta va fi consiliul teritorial pentru edu- ă și sport și de unitatea me- prizată.
pșurare a „Daciadei" și

întrecerile efectuarea

portive ale competițieii și studenții care obțin rezul- la învățătură și în munca po- Icaracterizează printr-o conduită atotare în școală, facultate, unitare își desfășoară practica pro- rlum și în întreaga activitateErii care obțin rezultate bune în | de luptă și politică.ciparea la întrecerile „Daciadei" B constituie pentru sportivii de pță un puternic imbold în îmbo- onținuă a cunoștințelor profe- r<âe cultură generală, formarea Lm&ni temeinic pregătiți pentru viață, concomitent cu perfec- neîncetată a măiestriei sportive :a reprezentării cu demnitate a clubului sportiv, a localității ui în care își desfășoară activi- oririi contribuției la progresul românesc și creșterea prestigiu- lume ; aceștia trebuie să consti- nodel de muncă si viată pentru

materiale necesare desfășurării competiției3. Organizațiile sindicale, de tineret, consiliile populare, ceilalți factori cu răspundere în domeniul sportului vor iniția un număr sporit de acțiuni de muncă patriotică pe șantierele de construcții, pentru sprijinirea realizării, executării la termenele stabilite a obiectivelor sportive aprobate în planul de investiții : săli de sport, bazine de înot, patinoare, baze nautice și pentru sporturile de iarnă și altele.4. Avînd în vedere creșterea însemnată a numărului de tineri și alți oameni ai muncii cuprinși în sportul de masă și de performanță ca urmare a organizării competiției „Daciada", se vor intensifica preocupările tuturor factorilor cărora le revin răspunderi în acest domeniu, pentru asigurarea în cantități corespunzătoare și de bună calitate a tuturor materialelor, echipamentului și instalațiilor necesare pregătirii sportivilor și desfășurării concursurilor, îndeosebi, prin asimilarea și fabricarea acestora în țară.5. Fondurile necesare organizării și desfășurării competițiilor „Daciadei” vor fi asigurate de către instituțiile și organizațiile în subordinea cărora sînt unitățile din care fac parte sportivii : consiliile populare județene, Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, celelalte ministere și instituții centrale, Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Consiliul Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, U- niunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești.

sportive, și pentru

In vederea asigurării pregătirii în condiții corespunzătoare a sportivilor cuprinși în competiția „Daciada", organizării și desfășurării acesteia în toate unitățile economico-sociale, în comune, orașe și municipii, se va acționa pentru folosirea judicioasă și cu maximă eficiență a întregii baze materiale existente, dezvoltării și diversificării acesteia în conformitate cu nevoile sportului de masă și de performanță.1. Pentru întreaga perioadă de desfășurare a întrecerilor, se vor stabili programe de utilizare la întreaga capacitate a tuturor terenurilor, sălilor de sport, bazinelor de înot, popicăriilor, poligoanelor de tir, bazelor nautice și pentru sporturile de iarnă, a celorlalte dotări cu caracter sportiv, aparținînd întreprinderilor, instituțiilor, școlilor, facultăților, unităților cooperatiste, consiliilor populare, oficiilor de turism, cluburilor și asociațiilor atît pentru sportul de masă cît cel de preformanță.2. Organizațiile sindicale, ale Tineretului Comunist, ale studenților și pionierilor, organizațiilor sportive, cu sprijinul consiilor populare, vor acționa pentru realizarea măsurilor de dezvoltare a bazei materiale sportive cuprinse în Programul adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe perioada 1976—1980, prin intensificarea acțiunilor cetățenești în direcția dotării localităților, cartierelor de locuințe, unităților de învățămînt, căminelor, internatelor, a celorlalte mari colectivități cu terenuri simple și cu zone destinate activității sportive și de recreare, care pot fi realizate cu cheltuieli minime, prin muncă patriotică și fonduri din contribuția cetățenilor.

Uniunii

IV. Cu privire ia sarcinile organizațiilor de stat de masă
și obștești în organizarea și desfășurarea competiției1. Competiția națională „Daciada” se organizează într-un sistem unitar de către Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport împreună cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicate- 

formanță, celor clasați pe primele 3 locuri li se vor înmîna diplome.5. în vederea stimulării organizațiilor sportive, a cadrelor și sportivilor care s-au remarcat în cadrul „Daciadei" prin contribuții deosebite la dezvoltarea mișcării sportive se acordă trofee pentru cele mai valoroase inițiative și realizări în: mobilizarea maselor la practicarea exercițiilor fizice și sportului ; obținerea de rezultate superioare în sportul de performanță ; afirmarea ramurilor sportive prioritare nominalizate pentru fiecare județ; depistarea, selecționarea și promovarea unor elemente talentate în sportul de performanță ; dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă ; organizarea de manifestări cultural-sportive și cu caracter metodico-științific în sprijinul îmbunătățirii activității sportive ; promovarea spiritului de sportivitate.6. Județelor clasate pe primul loc la finalele pe țară, atît în sportul de masă, cît și în cel de performanță, li se vor decerna trofeul „Daciada", iar cele situate pe primele 6 locuri vor fi premiate, conform reglementărilor în vigoare, cu fonduri în vederea amenajării de baze sportive.7. Pentru a asigura tuturor întrecerilor și celorlalte acțiuni din cadrul „Daciadei" un caracter profund educativ cu o largă rezonanță în conștiința sportivilor și maselor de spectatori, cu prilejul desfășurării competițiilor sportive din cadrul etapelor pe comune, orașe, municipii, județe și finala pe țară se vor organiza manifestări cultural-sportive cuprinzînd ansambluri, demonstrații, parăzi sportive, ștafete, crosuri, marșuri, lecții model de educație fizică, expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, care, prin conținutul și varietatea lor, să contribuie la inițierea maselor largi în practicarea diferitelor ramuri de sport, formarea obișnuinței de folosire sistematică, independentă a exercițiilor fizice, la îmbunătățirea generală a activității în toate compartimentele mișcării sportive.Manifestările cultural-sportive vor cuprinde, în forme adecvate, alături de elementele specifice competiției „Daciada", momente consacrate prezentării succeselor repurtate de poporul român în construcția noii societăți, a perspectivelor de dezvoltare a patriei, momente de seamă din lupta glorioasă a Partidului Comunist Român, a poporului nostru pentru libertate socială și națională, pentru progresul neîntrerupt al țării, a realizărilor obținute în dezvoltarea științei, artei și culturii, ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii, astfel încît competiția națională „Daciada" să fie organic integrată în viața politică, economică, sociaî-culturală a României.
utilizarea judicioasa a bazei

lo>r, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Organizația „Șoimii Patriei". Ministerul Educa

ției și învățămîntului, Ministerul Apărării" Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Pentru organizarea și desfășurarea competiției „Daciada” se constituie Comisia centrală, precum și comisii județene, municipale, orășenești și comunale din care fac parte reprezentanți ai organizațiilor de stat și obștești cu atribuții în mișcarea sportivă, activiști sportivi, specialiști și alte cadre tehnice din unitățile sportive.2. Sarcinile Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și organizațiilor 
cu atribuții în mișcarea sportivă sînt, în principal, următoarele :a) Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport :— asigură și răspunde de organizarea unitară a „Daciadei” în rîndul tuturor categoriilor de participanți, în conformitate cu regulamentul acesteia, de desfășurarea etapelor la nivelul localităților, județelor, a celor Interjudețene și a finalelor pe țară; stabilește calendarul întrecerilor și programul de desfășurare a etapelor ;— răspunde, împreună cu federațiile sportive și consiliile teritoriale pentru e- ducație fizică și sport, de desfășurarea tehnică a întrecerilor; asigură materialele necesare și arbitri pentru conducerea întrecerilor ;— urmărește depistarea și selecționarea elementelor cu aptitudini pentru sportul de performanță; asigură îndrumarea și încadrarea acestora în secțiile cluburilor și asociațiilor sportive sau în tabere cu profil sportiv ;— desfășoară acțiuni de popularizare a competiției; stabilește însemnele și ceremonialul „Daciadei"; întocmește clasamentele oficiale ale „Daciadei” și decernează trofeele, medaliile, insignele, diplomele, titlurile și premiile în conformitate cu rezultatele obținute de participanți.b) Uniunea Generală a Sindicatelor, U- niunea Tineretului Comunist, Uniunea A- sociațiilor Studenților Comuniști, Consiliul Național al Organizației Pionierilor,' Organizația „Șoimii Patriei”, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Sănătății, Consiliile populare :— organizează, prin asociațiile sportive, etapa de masă a „Daciadei" în toate unitățile economico-sociale, cu sprijinul conducerii acesteia. Răspund, fiecare în domeniul său de activitate, de cuprinderea în întreceri a tuturor copiilor și tinerilor, a maselor largi de oameni ai muncii, participă la organizarea etapelor superioare ale competiției ;— desfășoară acțiuni de popularizare largă a „Daciadei” în rîndul copiilor, tinerilor și celorlalți oameni ai muncii ;— sprijină organele sportive în conducerea tehnică a întrecerilor și în selecționarea elementelor cu aptitudini pentru sportul de performanță.c) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne :— asigură antrenarea tuturor militarilor și angajaților civili din unitățile militare 

la întrecerile „Daciadei”;— pe baza prezentului regulament, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor elabora precizări cu pri
vire la modul specific de organizare ’a „Daciadei" în rîndul militarilor.3. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, toate organizațiile de stat, de masă și obștești, cu atribuții în mișcarea sportivă, vor urmări, în permanență, modul de organizare și desfășurare a competiției „Daciada”, asigurînd toate condițiile necesare ca această manifestare de interes național să contribuie pe deplin la îmbunătățirea substanțială a activității de educație fizică și sport în rîndul tineretului și celorlalți oameni ai muncii, ridicarea pe o treaptă superioară a sportului de performanță, în vederea înfăptuirii cu succes a obiectivelor stabilite în acest sens în Programul adoptat de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

*întreaga activitate de organizare și desfășurare a competiției naționale „Daciada” se va realiza sub conducerea organelor și organizațiilor pe partid. Comitetele județene, municipale, orășenești și comunale de partid vor aproba programele privind desfășurarea pe plan local a manifestărilor din cadrul „Daciadei", asigurînd mobilizarea și sprijinirea organizațiilor de stat, de masă și obștești pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin.Periodic, se va analiza modul în care consiliile populare, conducerile unităților socialiste, sindicatele, organizațiile U.T.C., studențești și ale pionierilor, inspectoratele școlare, consiliile locale pentru educație fizică și sport, cluburile și asociațiile sportive, acționează' pentru înfăptuirea prezentului Regulament și vor adopta măsuri corespunzătoare.
a



înotul bucureștean in derivă După C. E. de tenis de masă juniori

LA 32 DE ANTRENORI, NUMAI 5-6 PERFORMERI I
Reorganizarea secțiilor trebuie corelată cu baza materială @ Specializarea tehnic e 
nilor în pregătirea eșalonată a sportivilor — o măsură ce nu mai poate fi ignorată

O scurtă retrospectivă asu
pra competițiilor republicane 
desfășurate în acest an ne su
gerează o nouă temă de medi
tație și analiză : ponderea îno
tătorilor de performanță, a ce
lor cu certe perspective, înce
pe să sc deplaseze tot mai mult 
din Capitală înspre cîteva cen
tre din țară (Oradea, Ploiești, 
Reșița). La ultimul campionat 
al seniorilor, de pildă, șapte 
din cele 12 titluri individuale 
au fost cucerite de sportivi din 
Oradea, Galați. Ploiești și Si
biu. Mai mult, într-un număr 
asemănător de probe, recordu
rile naționale aparțin actual
mente tot unor sportivi din a- 
ceste centre. Adăugind și fap
tul că de mai multe sezoane a- 
proape toate concursurile copi
ilor și juniorilor sînt dominate 
tot de reprezentanții acestor o- 
rașe vom avea suficiente date 
în sprijinul afirmației noastre.

Desigur, întărirea continuă a 
secțiilor din Reșița, Ploiești 
sau Oradea trebuie să ne bucu
re. Cu cît vor fi mai producti
ve acestea (și altele, sperăm, 
în curînd), cu atît posibilitățile 
de selecție pentru loturile re
prezentative vor fi mai mari, 
în același timp, însă, slăbirea 
secțiilor bucureștene — și a- 
ceasta este evidentă — trebuie 
să ne dea serios de gindit.

în momentul de față, înotul 
bucurcștean este cuprins în 6 
unități : Dinamo (singura care 
oferă realmente performeri), 
Steaua, Liceul nr. 1 și Șco
lile sportive nr. 1. 2 și 3.
Toate aceste centre dispun, Ia a- 
ceastă oră, de 32 de antrenori 
cu calificare. Care este pro
ducția lor ? Un grup de campi-

oane (Bunaciu, Miclăuș, Costea, 
Anăstasescu, Georgescu) la Di
namo, cărora li se adaugă , și 
recordmanul spatiștilor A Hor- 
vat, două-trei elemente de per
spectivă la Liceul nr 1 și cam 
atit. Secția clubului Steaua, ca
re .in anii trecuți domina auto
ritar probele 
contează acum 
și I. Sveț, dar 
de progres sînt 
fi de notat și 
pecție, de continuă alimentare 
a Liceului nr. 1 cu tinere ele
mente, ce se desfășoară la ba-

masculine, mai 
pe Z. Oprițescu 
posibilitățile lor 
minime. Ar mai 
munca de pros-

ANCHETA NOASTRA

pu-

im- 
sec- 
po-
La 
un

COPIII AU PROGRESAT,
DAR MAI AU MULTE OE INVÂTAT■»

cisive. în plus, Zsolt Bohm s-a 
îmbolnăvit in proba

— Ce nu a mers ?
— Menționez că 

asigurată de antrenorii 
Procopeț — fete și Farkaș Pa
neth — băieți a fost mai bună 
decît în alți ani. Pregătirea fi
zică 
nică 
cent 
sub 
încă

zinul Obor sub egida Școlii 
sportive nr. 2. Este însă mult 
prea puțin față de cerințe, față 
de ceea ce pot oferi realmente 
cei 32 de tehnicieni din Capi
tală.

Care sînt cauzele limitării 
producției înotului bucureș- 
tean ? Prima ar fi, după păre
rea noastră, de natură organiza
torică : față de posibilitățile pe 
care le oferă actualmente baza 
materială, numărul secțiilor es
te prea marc. Dinamo și Șc. sp. 
2 beneficiază de bazine desco
perite, dar nu au spațiu pentru 
pregătirea de iarnă ; în schimb, 
sportivii Liceului nr. 1 și ai 
Școlii sportive nr. 3 au la dis
poziție piscine acoperite, lip- 
sindu-le spațiul de antrenament 
pentru sezonul cald. Iar înotă
torii de la Steaua și Școala 
sportivă nr. 1 se antrenează pe 
unde apucă...

ATLET» IN FATA UNOR TESTE
(Urmare din pag. I) greutate, Lucia

fieîndu-se pentru a treia oară
Edinbourgh 1973 și— după

Nisa-1975 — în finala A a com
petiției . _ ’ _
Comportarea lor la semifinala 
de la București, numeroasele 
performanțe de valoare pe ca
re le-au înregistrat atunci, dar 
și în perioada următoare, am
biția care le caractcrizeză pe 
toate, buna pregătire pe care au 
desfășurat-o, iată numai cîteva 
garanții că acum, în finala de 
la Helsinki, ele vor face totul 
pentru o clasare cît mai bună 
a reprezentativei române, pen
tru cît mai multe succese indi
viduale și pentru rezultate 
prestigioase.

în conformitate cu regula
mentul competiției, înscrierile 
nominale au trebuit să fie fă
cute cu zece zile înaintea 
startului. Ceea ce, firește, a fă
cut și federația noastră de at
letism : 100 m — Veronica Bu
ia 11,3, 
400 m 
300 m 
1500 m 
4:02,65, 
Puică 8:46,4, 100 
Mirza 13,5, 400
Bădescu 58,83, 
Alina Gheorghiu 
me — 
greutate 
18,32 m, 
nis 65,28 
go 57,22

Pentru verificarea 
de pregătire fetele 
vor participa la un meci inte
resant în compania echipei 
R.S.F.S. Ruse. Meciul va avea 
loc duminică în Poiana Brașov, 
începînd de la ora 16, progra
mul fiind același ca la „Cupa 
Europei”. Din echipa țării 
noastre vor mai face parte, 
între altele : Eugenia Baciu — 
200 m. Lăcrămioara Diaconiuc 
— 400 m, Fița Lovin — 1500 
m, Maria Enache — 3000 m, 
Virginia Ioan — înălțime, Doi
na Anton — lungime, Valen-

aceste atlete, 
invitate

europene pe echipe.

200 m — Buia 23,7, 
Elena Tărîță 53,0, 

■ Ileana Silai 1:59,19, 
— Natalia Mărășescu 
3000 m — Maricica 

mg — Elena 
mg — Doina 
lungime — 

6,72 m, înălți- 
Popa 1,88 m,

— Mihacla Loghin 
disc — Argentina Me
ni, suliță —

m.

Cornelia

Eva Zor-

stadiului 
noastre

„CUPA INDEPENDENȚEI” 
LA TIR

La Baia Mare s-a desfășurat 
concursul de tir dotat cu „Cupa 
Independenței". Au participat 
sportivi din București, Oradea, 
Cluj-Napoca și Baia Mare. Pe 
primele locuri s-au clasat, în 
probele de talere, A. Marinescu 
(Steaua) cu 192 t, Ia skeet, și 
F. Iurcenco (Steaua), cu 189 t, 
la trap. Dintre celelalte rezul
tate : 583 p la pușcă standard 
60 fc juniori, realizat de D. 
Prescure (C.S.U. Oradea). (Va- 
siie SASARANU — coresp.)

tina Groapă — 
Fotache — disc.

Unele dintre 
alături de numeroase 
din mai multe orașe din țară,
participă astăzi după-amiază 
la Poiana Brașov, la concursul 
dotat cu „Cupa Metalul", 
întreceri vor lua parte și 
teva sportive 
R.S.F.S.R., care

La 
cî- 

din echipa 
a sosit la 

Poiana în cursul zilei de joi. 
Dintre componentele echipei 
sovietice amintim pe Nadia 
Muchta care a concurat recent 
la București, la 800 m. la semifi
nala „Cupei Europei”, dar care 
acum va participa la 400 m 
(53,0 s) și la 4 x 400 m, Natalia 
Matveeva 11,6 s Ia 100 m, Eca- 
terina Smirnova la 100 mg. Ma
na Macheeva 58,7 s la 400 mg, 
Irina Timofeeva 6,54 m la lun
gime, Tatiana Denisova 1,86 m 
la înălțime, Vera Safonova 
62,50 m la disc.

BUCUREȘTI : campionatele 
juniorilor III

în sfîrșit, din agenda com- 
petițională atletică a acestui 
sfîrșit de săptămînă reține a- 
tenția și etapa finală a cam
pionatelor republicane ale ju
niorilor III, programată pe Sta
dionul Republicii, astăzi, de la 
ora 16, și mîine, de la ora 9. 
Va fi interesantă de văzut în
treaga „defilare" a unora dintre 
speranțele atletismului nostru. 
Reamintim că această compe
tiție republicană a celor mai 
tineri atleți are loc sub însem
nul „Daciadei".

Pentru o cît mai eficientă 
exploatare a spațiului de lucru 
existent, o restrîngcrc a secți
ilor se impune in mod negreșit. 
Și lucrul cel mai . grabnic pe 
care l-am sugera este CREA
REA UNEI CLUB ȘCOLAR DE 
ÎNOT, care să preia toate po
sibilitățile ce le poate oferi o 
unitate specializată întrucît, în 
clasele Liceului nr. 1 (care are 
și secții de gimnastică, atletism 
și. baschet) locurile pentru. îno
tători sînt din ce în ce mai 
ține.

în altă ordine de idei se 
pune și o reorganizare în 
țiile mai puternice, perfect 
sibilă cu cadrele existente. 
Dinamo, de pildă, există
embrion corespunzător necesi
tăților unei secții de perfor
manță : Cristina Șoptereanu 
pregătește performerele clu
bului, R. Drăgușanu antrenează 
sportivii din treapta interme
diară, iar S. Grințescu, M. Ne
grea și O. Ionescu se ocupă de 
începători. Sîntem convinși că 
dublind forțele tehnice la fie
care eșalon rezultatele secției 
ar fi incomparabil mai mari, iar 
numărul performerilor s-ar afla 
într-un raport mai firesc cu po
sibilitățile clubului Dinamo.

O altă cauză care explică 
dezvoltarea lentă a înotului în 
Capitală, penuria sportivilor de 
performanță trebuie căutate în 
greșita orientare a activității. 
Marea majoritate a antrenorilor 
bucureșteni sînt tineri și în ge
neral lipsiți de experiență. Cei 
mai mulți însă, animați de do
rința unei afirmări cît mai ra
pide, se ocupă și de inițiere, și 
de perfecționare, unii asumîn- 
du-și chiar obligații în pregăti
rea campionilor. Se ignorează 
astfel nu numai trepte absolut 
obligatorii în creșterea tînărului 
înotător, dar și în formarea so
lidă a tehnicianului. Or, trebuie 
să fie limpede pentru toată lu
mea : un antrenor nu se poate 
ocupa și de inițiere și, totodată, 
de pregătirea unui performer, 
în această situație, pentru nor
malizarea lucrurilor, o inter
venție cît mai grabnică din 
partea federației de specialitate 
(prin colegiul de antrenori) se 
impune ca o strictă necesitate.

V. ADRIAN

întors de Ia Vichy, unde a 
condus delegația sportivă a ță
rii noastre la campionatele eu
ropene de tenis de masă pentru 
juniori, “ ‘
Enache, 
ne-a răspuns cu amabilitate la 
cîteva întrebări privind compe
tiția și evoluția tinerilor noștri 
sportivi.

— Care au fost caracteristi
cile acestor campionate euro
pene ?

— Centrul Omnisports din 
Vichy este o arenă excelentă, 
gazdele au asigurat condiții 
ideale. înscrieri record — 28 
de națiuni, 315 sportivi. Nivel 
tehnic ridicat, toată lumea joa
că modern (sau aproape mo
dern). adică ofensiv, în viteză 
și în forță, de pe ambele părți 
ale mesei. Doar cîțiva apărători 
„de meserie", printre care Ru- 
zica Pavlov (Iugoslavia), Igor 
Solopov (U.R.S.S.). Copiii au 
crescut foarte mult — spun 
toți specialiștii — în anul care 
s-a scurs de la ediția Viena. 
Se joacă mult cu efect, și ser
viciile și loviturile. Materiale
le au fost perfecționate și ele, 
atîrnînd greu în balanța suc
ceselor, și e absolut necesar 
să ni le procurăm și noi.

— Cum aprcciați comporta
rea sportivilor noștri ?

— în general mulțumitoare, 
obținîndu-se rezultate superioa
re anului trecut. Fetele au 
fost și de această dată mai 
bune ca băieții, dintre ele de- 
tașîndu-se viguros cele mici, 
Crinela Sava și Nela Stoinea, 
care au produs o deosebită im
presie. Maria Păun a secunda- 
t-o bine pe Eva Ferenczi, cu 
care poate face o echipă redu
tabilă. Păcat că Eva a fost su
ferindă în prima parte a con
cursului, neputînd da, mai ales 
la echipe, întreaga măsură a 
posibilităților ei.

— Dar > băieții ?
— în progres și ei, dar sub 

așteptări față de pregătire și 
promisiuni. Cred că ori intra
rea în formă s-a întîrziat, ori 
au fost mult prea solicitați fizic 
în pregătire. Au trecut pe lingă 
multe victorii, n-au putut fruc
tifica situații favorabile și au 
capotat tocmai în seturile de-

pe echipe.

tovarășul 
secretarul

Gheorghe
F.R.T.M.,

pregătirea
Emil

a fost bună, pregătirea țeh- 
(mai ales serviciile, cu 
la băieți) foarte bună, 
aspect tactic și psihic 
mari carențe.

— Vă rog să explicați...
— Cu mici diferențe și 

excepții, desigur, și fetele și 
băieții au condus cu 5—10 
puncte în multe dintre meciu
rile pierdute, pentru ca apoi 
orice nereușită sau orice reveni
re a adversarilor să-i enerveze, 
să-i scoată iremediabil din mi
nă. Nu au exploatat părțile 
slabe ale adversarilor. unora 
nu le-au intuit jocul, semn că 
nu gîndesc suficient, 
să-și aleagă tactica în 
de adversari.

— Să fie acesta un 
„dădăcelii" ?

— Este o explicație, 
norii noștri nu-și învață 
să judece independent jocul, 
să-și pună în valoare calitățile. 
„Suflatul" de pe margine. ca 
și căutările insistente către 
antrenorul de pe bancă mai 
rău încurcă într-o competiție 
mare, unde jocul dinamic cere 
decizii rapide.

— Apropo de îmbolnăviri t 
n-am văzut niciodată un medic 
in sălile dv. Nici la loturi...

— Nici nu aveați cum, fiind
că nu avem, nici la cluburi, 
nici la lot. Cel repartizat lotu
lui nu este „de profil" și asta 
ne costă. Cu un medic specia
lizat, mai ales că e vorba de 
sportivi foarte tineri, am ști ce 
este de făcut. Ca să nu mai 
vorbim de refacerea după e- 
fort, inexistentă în tenisul nos
tru de masă.

— Să încheiem, totuși, cu 
ceva pozitiv fiindcă, se știe, au 
fost și rezultate bune.

— Să subliniem progresul 
simțitor la junioare II, intrarea 
Măriei Păun în echipa de ju
nioare I, faptul că avem și alte 
fete talentate, cu perspective 
imediate, precum și atmosfera 
foarte bună din loturi, sudate 
sufletește.

ac- 
dar 
sînt

cu

nu știu 
funcție

efect al

Antre- 
elevii

CUM NE PREGĂTIM?
(Urmare din pag. I)

scrierea definitivă, a fost anun
țat un lot nou, cuprinzînd stu
denții primei reprezentative și, 
alături de ei, pe cei din Iotul 
de tineret. Printre aceștia se 
află : Doru Spinu și Gheorghe 
Popescu — portari, Viorel Rus, 
Adrian Nastasiu, Liviu Rădu- 
eanu, Adrian Schervan, Radu 
Mirca, Adrian Munteanu, Ivan 
Fejer, Csongor Gyarfas, Radu 
Rusu.

Fără îndoială, așa cum se 
prezintă actualmente lotul stu
dențesc — ne referim în primul 
rînd la componența sa valorică 
— există speranțe ca echipa 
română să se situeze pe un loc 
fruntaș la Sofia. Cea mai mare 
dificultate va fi însă omogeni
zarea formației. Jucătorii s-au 
pregătit tot anul în două gru
pe distincte, fapt care a impli
cat nu numai tactici, dar și 
responsabilități diferite ale ju
cătorilor în cadrul celor două 
selecționate. Ei n-au avut 
dispoziție decît cîteva zile 
pregătire comună, timp în care

la 
de

O NOUĂ FORMULA TEHNICĂ LA TRAGERILE 
OBIȘNUITE PRONOEXPRES ÎNCEPÎND CU DATA 

DE 17 AUGUST 1977
• Se efectuează 3 extrageri separate în Ioc de 2, fiecare 

de cite 5 numere diferite din 45.
• Se extrag 15 numere în loc de 11.
• Categorii unice de cîștiguri pe întreaga tragere.
• Se majorează cu 50% șansele de obținere a cîștigurilor 

la categoriile A, B și C.
• Se cîștigă cu 3 numere din 5 la fiecare extragere.
• Valoarea minimă a unui cîștig este de 60 lei în loc de 

40 lei.
• Participarea se face pe

6 lei.
• Se poate juca integral
• Se pot obține cîștiguri 

toate cele trei extrageri.
NOUTĂȚI LA TRAGERILE OBIȘNUITE LOTO 
ÎNCEPÎND CU DATA DE 19 AUGUST 1977

• Categorii unice de cîștiguri pe întreaga tragere.
• Șanse sporite de a obține cîștiguri mari.
• Participarea sc face pe bilete completate cu variante a 

5 lei.
• Se poate juca integral (100%) sau sfert (25%).
• Și la tragerile „LOTO-2“ participarea se va face în cote 

de 100% și 25%, începînd din 21 AUGUST 1977.

au efectuat un test destul de 
concludent în compania repre
zentativei S.U.A., pe care au 
învins-o cu 3—1. Chiar în aces
te zile, „universitarii" noștri 
sînt despărțiți : unii se află la 
Budapesta, pentru antrenamente 
comune cu campionii olimpici 
înaintea C.E., iar ceilalți angre
nați în turneul internațional 
din Berlinul Occidental. Ei se 
vor mai antrena împreună cî
teva zile în săptămîna urmă
toare și apoi se vor reîntîlni, 
direct la Sofia, începînd din 22 
august.

Desigur, celor 7 „tricolori" 
care vor fi solicitați la Jonko- 
ping în dificilul maraton (7 me
ciuri în 8 zile) al „europenelor" 
li se va pretinde un efort spo
rit. Turneul de la Universiadă 
nu va fi cîtuși de puțin mai 
ușor deoarece, în afara selec
ționatelor studențești de pe 
continent, vor mai fi prezente 
și două formații 
(S.U.A., Cuba) de peste 
Nu ne îndoim însă că 
a realiza acest tur de 
sportivii noștri vor găsi 
și se vor mobiliza la maximum. 
Ei au datoria unei reprezentări 
cît mai demne a polo-ului ro
mânesc la marea competiție 
studențească de la Sofia.

puternice 
Ocean, 
pentru 

forță 
resurse

bilete completate cu variante a

(100%) sau sfert (25%). 
cumulate la două sau chiar la

'nterviu realizat de
Mircea COSTEA

SÎMBATA
ATLETISM. Stadionul Republi

cii, de la ora 16 : campionatele 
republicane pentru juniori III.

BOX. Arena Timpuri Noi, de 
la ora de verificare

pitalâ.
CICLISM. Velodromul Dinamo, 

de la ora 16 : campionatul re
publican (cursa cu adițiune de 
puncte — 100 de ture cu sprint 
la 3 ture).

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republi

cii, de la ora 9 : campionatele 
republicane pentru juniori lit.

HANDBAL. Sala Floreesca, ora 
18,30 : România — Cehoslovacia 
(juniori).

MOTO. Stadionul 
(Pantelimon), de Io ora 
campionatul republican 
dirt-track.

Metolul
10 : 

de

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La tragerea „LOTO-2" de inli

ne, 7 august, se pot obține au
toturisme „Dacia 1360“ și cîști- 
gurl în bani. Se poate cîștiga 
și cu 2 numere din cele 4 ale 
uneia dintre cele 3 extrageri și 

totalul celor

lv 
AU-

cu 3 numere din
12 extrase.

AST AZI, ultima 
mai puteți procura 
această tragere.

Jucînd mai multe bilete, vă 
măriți posibi'itățile de a intra 
în posesia marilor cîștiguri î

Tragerea ,LOTO-2“ de mîine, 
7 august, va avea loc la Clubul 
Finanțe Bănci din 
nr. 2 La ora 17,30. 
vor fi transmise la 
leviziune în cursul

★
NU UITAȚI ! ASTAZI este 

tima zi pentru depunerea bule- 
. tinelor la concitrsul Pronosport 
de mîine, 7 august 1977, axat pe 
meciurile ultimei etape a atrac
tivei competiții „Cupa de Vară".

zl cind v& 
bilet? pentru

str. Doamnei 
Rezultatele 

radio șl 
seri!.

te-

ul-

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 5 
GUST 1977

FOND GENERAL DE CtȘTI- 
GURI : 624.937 lei din care 1.336 
lei report la categoria 1. Extra
gerea I : 54 13 69 26 18 66 33 49 
28. Extragerea a Il-a : 17 87 39 57 
20 1 58 12 67.

CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 31 IULIE 1977

Categoria t : '13 rezultate) 56,30 
variante a 805 lei. Categoria 2 : 
(12 rezultate) 1.112.10 variante a 
95 lei. tntrucît valoarea unitară 
a cîștigurilor de categoria 3 este 
sub plafonul minim de 40 lei, 
fondul acestei categorii a fost re
partizat. conform regulamentului, 
categoriilor 1 și 2.

Sportul Pa g a 7-a



SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE J. O. '80 la Moscova

k\\-.

TREI ȘAHISTE ROMÂNCE 
PE PRIMELE LOCURI ÎN 

TURNEUL DE LA PERNIK
In turneul international femi- 

r.âi de șah de la Pernik (Bul
garia*, după 5 runde, in fruntea 
ornamentului se mențin lidere 
rele trei maestre românce parti
cipante. Margareta Murcșan. Emi
lia Chiș șl Gertrude Baumstaik, 
ca . 4 puncte fiecare.

ANCA FÂGEfEAN 
CAMPIOANĂ BALCANICĂ 

LA SĂRITURI
DE LA PLATFORMĂ

ISTANBUL, 5 (prin telefon de 
la redacția ziarului MiUyei). 
în localitatea Antalya au con
tinuat întrecerile campionatelor 
balcanice de natație rezervate 
juniorilor. în cea de a doua zi, 
cea mai frumoasă comportare 
dintre sportivii români a avut-o 
tinâra săritoare Anca Făgelean, 
învingătoare la platformă.

în concursul de înot 
o evoluție meritorie a 
avut și tînăra româncă 
(13 ani) Brigitte Prass. care a 
cucerit medalia de argint în 
proba de 200 m bras. Rezultate 
tehnice : 200 m bras (f) : 1. M. 
Rodiei (lug.) 2:49,8 ; 2. B. Prass 
.(România) 2:50,51 ; 3. S. Do- 
breva (Bulg.) 2:52,63 ; 100
in liber (b) : 1. Z. Abro (lug.) 
57.30 ; 2. S. Milici (lug.)
57.30 ; 3. V. Slatccv (Bulg.) 
57,33 ; 100 m delfin (b) : 1. L. 
Hantekovici (lug.) 62,90 ; 2. O. 
Sabri (Tur.) 63,53 ; 3. Z. Abro 
(fug.) 64,25.

După două zile de concurs, 
in clasamentul întrecerilor fe
minine conduce echipa Româ
niei cu 56 p, urmată de : 2.
Grecia 39 p ; 3. Iugoslavia 34 
p : 4. Bulgaria 32 p ; 5. Turcia 
11 p. La masculin. conduce 
Iugoslavia cu 56 p, urmată de: 
2. Bulgaria 49 p ; 3. România 
31 p ; 4. Grecia 21 p ; 5. Turcia 
16 p.

POPICE :
AURUL BAIA MARE 

VICTORIOASĂ
BAIA MARE, 5 (prin telefon), 

în mtîlnirea disputată cu vice- 
campioana Cehoslovaciei, Vil- 
kovice Ostrava, echipa mascu
lină Aurul Baia Mare, cam
pioana țării noastre, a termi
nat învingătoare. Scorul gene
ral : 5 515—5 092 în favoarea po
picarilor noștri. (V. SASĂ- 
KANU — corcsp.).

TURNEUL DE VOLEI 
FEMININ DE LA VARNA
VARNA, 5 (prin telefon). în 

ziua a patra a turneului inter
național de volei feminin care 
se desfășoară în Sala sporturi
lor din localitate echipa Româ
niei a întîlnit vineri scara pe

cea a Poloniei. Voleibalistele 
noastre au făcut cel mai slab 
meci din acest turneu, pierzînd 
categoric cu 0—3 (12, 12, 6).
Antrenorii Davila Plocon și 
Dorin Jitaru au folosit următo
rul sextet de bază : Ionescu, 
Enache, Pașca, Banciu, C. Puia 
și Bălășoiu.

Alte rezultate înregistrate în 
partidele de ieri : U.R.S.S. —
R. P.D. Coreeană 3—1 in grupa 
A ; Cuba — R.D. Germană 3—0 
în grupa B. într-un meci des
fășurat joi scara în cadrul gru
pei A : R.P.D. Coreeană — Un
garia 3—1. La ora convorbirii 
telefonice era în curs de des
fășurare partida S.U.A. — Fin
landa.

Sîmbătă, echipa României va 
intilni pe cea a Cubei. Celelalte 
meciuri din program : Ungaria 
— Finlanda și U.R.S.S. —
S. U.A. în grupa A, R.D. Ger
mană — Polonia și Cuba — 
Bulgaria în grupa B.

Duminică sînt programate 
partidele finale. Cîștigătoarea 
primei grupe va intilni pe cîști
gătoarea grupei secunde, echi
pele clasate pe locul doi se vor 
întrece pentru locurile 3—4 
ș.a.m.d.

ROMÂNIA -
CEHOSLOVACIA 16-17 

(10-8) LA HANDBAL 
JUNIORI

Ieri după-amiază sala Flo- 
reasca din Capitală a găzduit 
prima dintre cele două partide 
amicale de handbal masculin 
care opun reprezentativele de 
juniori ale României și Ceho
slovaciei. în această primă în- 
tîlnire echipa oaspete a reușit 
să obțină o victorie la limită 
17—16, după ce la pauză ti
nerii noștri jucători conduse
seră cu 10—8.

A fost o partidă de bun ni
vel, spectaculoasă, caracterizată 
de un accentuat echilibru de 
forțe. Juniorii noștri au avut 
inițiativa în întreaga primă re
priză, conducînd cu 4—1, 8—6 
și 10—8. După pauză, însă, în 
minutul 37, ca urmare a unei 
reveniri puternice, handbaliștii 
cehoslovaci reușesc să ia con
ducerea cu 12—11. Reprezentan
ții României vor reveni, la rîn- 
dul lor, dar într-un final dra
matic se vor vedea depășiți.

Principalii realizatori : Du
mitru (6), Mirică (3) pentru 
România, respectiv Bernard (5), 
Barlck (4).

Duminică după-amiază, de la 
ora 18,30, se va disputa, tot în 
sala Florcasca, partida re
vanșă.

START ÎN C.E. DE CAIAC- 
CANOE PENTRU JUNIORI

Au început, la Vichy, Cam
pionatele europene de caiac- 
canoe rezervate juniorilor. La

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Rezultate din con

cursul feminin de la Ebensee : su
lița — Kathy Schmidt (S.U.A.) <50,92 
m : disc — Ewa Wilms (R.F.G.) 
5’.84 m ; 800 m — Janice Merrill 
(S.U.A.) 2:08.8 ; 100 m — Andreea 
Muhlbach (Austria) 12,15 ; înălțime
— Tony Huntley (S.U.A.) 1,81 m. a 
Cursa de 25 km co ntî nd pentru cam- 
p'onatu-l mondial al ,,veteranil-or“. 
desfășurată la Bruges, a revenit 
belgianului Gaston Roelants, in 
1 h 19:59.

BASCHET • In cadrul turneului 
masculin de la Messina, S.U.A. a 
întrecut cu 106—97 (53—51) Italia.

CICLISM a Cursa desfășurată la 
Schoten a fost cîștigată de rutierul 
belgian Marc Demeyer, care i-a 
întrecut la sprint pe coechipierii săi 
Ludo Peters și Ronan Meyer — toți 
trei fiind cronometrați pe distanța 
de 250 km in 5 h 52. « După 3 
etape. în „Cupa Mării Baltice" 
conduce Janusz Pozak (Polonia) ur
mat de Viktor Skebnikov (U.R.S.S.) 
la 37 sec, Etapa a treia Bialfstok
— Suvalki (147 km) a revenit lui 
Kharucqki în 3 h 19:12.

FOTBAL • Echipa Atletico Ma
drid, campioana Spaniei - viitoa
rea adversară în C.C.E. a formației 
Dinamo București - aflată în tur
neu în Brazilia, a jucat la Sao Paulo 
cu formația Polmeiras pe care a 
înv>ns-o cu 4—3 (în urma execută
rii lovituriio- de la 11 m). La
sfîrșitul timpului reglementar de joc 
scorul- era egal : 1—1. Golul spanio
lilor a fost înscr.s de Cano. > E- 
chipa Ararat Erevan și-a încheiat 
turneu! in Republica Benin la Ko- 
tonu cu formația locală „Kokan“, 
pe care a întrecut-o cu 1-0.

NATAȚIE a |n concursul desfășu
rat la Montreal, canadianul Graham 
Smith a stabilit un nou ’•ecord mon
dial in prcbc de 200 m mixt cu

2:05,31. Vechiul record era de 2:06,98 
și aparținea americanului Bruce 
Fu miss.

ȘAH a Cea 
meciului pe care Viktor Korcinoi 
Lev Polugaevski și-l 
Evian, în semifinalele 
la titlul mondial, s-a 
miză. Scorul este 8—4 
Iul Korcinoi a La Geneva, 
maeștri Boris Spasski și Lajos Por- 
tisch au remizat în cea de-a 11-a 
partidă, astfel că scorul în cealaltă 
semifinală a turneului candidațiîor 
se menține egal : 5,5—5,5

6 runde, în 
Budapesta,

de-a 12-a partidă a 

ladispută 
candidațîior 

terminat re
in favoarea 

marii

puncte, 
turneu! 

____ _  conduc 
Gips!îs și Sax cu 4 p, urmați 
Bronstein (U.R.S.S.) — 3Vî p.
După 14 runde, în turneul de 
Bienne (Elveția) conduce englezul 
Miles cu 10 puncte (1), urmat de 
Hernandez, Kavalek șl Andersson cu 
cite 8,5 puncte, Panno și Torre 
puncte. In 
remizat cu 
la Huss.

de
de

la

runda a 14-a
Torre, Kava'ek

8
Panjo a 
a cîștigat

TENIS a Rezultate din turneu! de 
la North Conway (S.U.A.) : Orantes 
— Fairlie 6-4, 6-0 î Connors —
Guerry 6-3, 6—2 ; Solomon — Ashe 
6-2, 2—6, 6-3 ; Gottfried — Lutz 
6-3, 3—6, 6—3. • La South Orange, 
Vilas l-a învins cu 6—4, 6-1 pe 
Dibîey, iar Mac Enroe l-a întrecut 
cu 6-2, 7—6 pe Cornejo, a în cla
samentul Marelui Premiu FILT con
duce Vilas (Argentina) cu 1 241 p, 
urmat de Gottfried (S.U.A.) —
1 180 p și Borg (Suedia) — 750 p.

VOLEI • Finala campionatului eu
ropean pentru juniori care se des
fășoară la Montpellier se va dis
puta între formațiile Cehoslovaciei 
și U.R.S.S. In semifinale, tinerii ju
cători cehoslovaci au întrecut cu 
3—1 echipa R. D. Germane, iar se
lecționata U.R.S.S. a învins cu 3-1 
echipa Poloniei.

întreceri, care se vor încheia 
duminică, țara noastră va a- 
linia echipaje la următoarele 
probe : K 1 fete (Ioana Ră- 
dăneață, Tița Predici, Ileana 
Bog, Filareta Pătrașcu), canoe 
simplu (Feodor Gurei) și canoe 
dublu (Dobre Nenciu, Grigore 
Ștefanov). Lotul este însoțit de 
antrenorii Igor Lipalit și Ma- 
uoilă Milicin.

Programul europenelor cu
prinde întreceri in cadrul a 9 
probe — toate pe distanța de 
500 m. După disputele din se
rii și recalificări, astăzi vor a- 
vea loc semifinalele, iar miine 
finalele.

ÎNCEP EUROPENELE
DE BASCHET - 

JUNIOARE
De azi pînă duminica viitoare, 

orașele bulgare Haskovo și Di- 
mitrovgrad găzduiesc campiona
tul european de baschet pentru 
junioare, aflat la cea de a 7-a 
ediție. Pentru a participa la a- 
eeastă competiție, reprezentativa 
țării noastre a plecat ieri spre 
Haskovo în următoarea compo
nență : Mala Cuțov, Elena Cio- 
botaru. Mihaela Radu, Cristina 
Mareș, Elena Filip, Ecaterina 
Szabo, Constanța Fotescu. Came
lia Tănăsescu, Adriana Constan- 
tineseu, Emilia Alixandru, Delia 
Ciubăncan șl Mariana Sandu. 
Antrenor : Gabriel Năstase. Se
lecționata României face parte 
din grupa A, alături de forma
țiile Cehoslovaciei (deținătoarea 
titlului), Bulgariei, Ungariei, 
Franței șl Iugoslaviei. Grupa B 
este formată din echipele Polo
niei, U.R.S.S., Spaniei. Italiei, 
Israelului șl Finlandei. După ce 
vor juca fiecare cu fiecare, pri
mele două echipe din cele două 
grupe îșl vor disputa locurile 
1—4, următoarele 5—8 și ultimele 
locurile 9—12. România a mal 
participat la trei ediții, obținînd 
locurile 7 (1963 și 1967) și 9 (1969). 
Campioanele de pînă acum : 
U.R.S.S. (1965, 1967, 1969. 1971 și 
1973) și Cehoslovacia (1975).

FLORENȚA MIHAI, 
ÎNVINSĂ LA MARIBOR

In sferturile de finală ale pro
belor de simplu ale Campiona
telor europene de tenis de la 
Maribor (Iugoslavia), Florența 
Mihai a fost învinsă de jucă- 
toarea sovietică Evghenia Biriu- 
kova, cu 4—6, 6—1, 2—8. Șl în 
celelalte partide, reprezentanții 
U.R.S.S. au obținut victorii : 
Granaturova — Dupuy 6—2, 6—4; 
Kroșcina — Tomanova 6—3, 6—2 ; 
la masculin : Metreveli — Szoke 
6—2, 6—4 ; Borisov — B. Pampu- 
lov 3—6, 6—1, 6—1 ; Kakulia — 
Machan 6—2, 6—1.

TENISMANELE NOASTRE 
JUNIOARE

LA „CUPA DE CRISTAL"
La Fraga a început cea de-a 

8-a ediție a competiției de tenis 
pentru juniori „Cupa de cris
tal". In proba pe echipe, selec
ționata României a întrecut cu 
2—0 formația U.R.S.S. Alte re
zultate : Algeria — Polonia 2—0; 
R. D. Germană — Ungaria 2—0 ; 
Cehoslovacia — Bulgaria 2—0.

Rezultate din proba de simplu 
fete : Mahackova (Cehoslovacia) 
— Popescu (România) 6—3, 6—3 ; 
Masopustova (Cehoslovacia) — 
Dinu (România) 2—6, 6—4, 6—2 ; 
Novakova (Cehoslovacia) — Vel- 
ceva (Bulgaria) 6—2, 6—3.

BAZA Dl CANOTAJ Df IA KRÎLATSKOIE 
ÎN FEBRA f'RTGATIRIIOI!

Una dintre cele mai cunoscu
te baze sportive moscovite, .pre
gătită să găzduiască întreceri 
în cadrul Jocurilor Olimpice 
din 1980 este canalul de canotaj 
de la Krîlatskoie. Inaugurat în 
urmă cu 15 ani, la 22 august, 
dată la care avea loc deschide
rea oficială a campionatelor eu
ropene, pista de apă de la Krî
latskoie este una dintre cele 
mai moderne și mai bine uti
late baze sportive de acest gen 
din lume, întrecerile olimpice de 
canotaj și caiac-canoe avînd 
astfel asigurat un cadru exce
lent de desfășurare.

Canalul a fost construit pe 
unul din terenurile inundabile 
din apropierea riului Moscova, 
fiind în întregime artificial. 
Astfel, i s-a creat un „pat“ de 
beton care a fost în așa fel o- 
rientat incit să anuleze aproape 
în întregime efectul vînturilor 
puternice din această zonă și să 
se ofere, în același timp, condi
ții dintre cele mai bune de am
plasare a unei tribune și a tu
turor anexelor necesare unei 
mari baze sportive de canotaj. 
Constructorii au obținut o rcu-

înalt de 9 m, echipat cu o insta
lație specială care asigură ali
nierea și menținerea echipaje
lor pe linia de plecare. La cele
lalte distanțe startul se dă de 
pe ambarcațiuni mobile. în zona 
sosirii este construită o moder
nă și cochetă tribună pentru 
3 500 de spectatori. Tribuna for
mează un unghi de 8 grade cu 
axul de orientare a canalului 
principal, astfel ca să asigure 
pe de o parte protejarea ulti
mei părți a canalului imDOtriva 
eventualelor rafale de vînt, iar 
pe de altă parte să confere pu
blicului o vizibilitate excelentă 
de-a lungul pistei de concurs. 
Alături de această tribună se 
află o clădire anexă cu două e- 
taje, ambele legate printr-un 
pasaj de culoarul interior al tri
bunei. în anexă se află servi
ciile tehnice, cabinete medicale, 
o centrală telefonică, cabinele 
arbitrilor, un birou de poștă și 
alte servicii. De cealaltă parte 
a tribunei sînt amplasate han
gare cu 16 boxe pentru ambar
cațiuni. Fiecare dintre acestea 
poate primi o echipă de 30—35 
de sportivi. în vederea J.O. s-a

l Profil al tribunei principale

șită deplină in misiunea lor de
loc ușoară.

Iată, deci, că după atîția ani 
canalul de la Krîlatskoie se a- 
flă în febra pregătirilor pentru 
a fi gazdă unei ediții a J. O. 
Canalul este, într-un fel, unic 
în lume, în. sensul că are și un 
al doilea „pat” de beton, fiind, 
de fapt, o pistă nautică origi
nală. Aceasta permite nu numai 
organizarea de întreceri la ca
notaj academic și caiac-canoe, 
ci și la probele de ștafetă pe 
un circuit închis și pe o distan
ță de 10 km. în plus, cel de al 
doilea culoar betonat constituie 
un excelent loc de încălzire 
pentru sportivi. Lărgimea cana
lului principal este de 125 m, 
iar cea a canalului secundar de 
75 m. Adîncimea lor variază în
tre 3 și 3,5 m. Lărgimea canalu
lui principal permite organiza
rea a 6 culoare pentru întrece
rile de canotaj și a 9 culoare 
la cele de caiac-canoe. La 2 000 
m există un turn pentru start,

de la baza nautică Krîlatskoie ' 
Foto : A.P.N.

dat în folosință recent un alt 
hangar, situat lingă rîul Mos
cova și avînd 13 boxe, precum 
și instalații excelente pentru 
sportivi (săli de recuperare, ca
binete medicale etc.). Dar pen
tru J.O. sînt prevăzute și alte 
amenajări : tribune demontate
le, un ,,traveling" pentru came
rele de televiziune și încă un 
hangar. Iată de ce proiectul ca
nalului de la Krîlatskoie a pri
mit Premiul Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., distincție care 
recomandă, în plus, excelentele 
calități ale acestei frumoase 
baze sportive olimpice.

Președintele Federației in
ternaționale de canotaj acade
mic, Thomas Keller, anticipa, 
în august 1962, la inaugurarea 
canalului, că această bază 
sportivă este perfectă. Din punc
tul de vedere al federației 
noastre. Moscova poate organiza 
foarte bine o ediție a Jocurilor 
Olimpice".

COPII ÎN ARENA SPORTIVĂ
școlăriță, 
Atienzar, 
fi „noul 

trecută

Cînd afli că o 
spaniolă, Maribel 
este considerată a 
Cordobes", deci este 
în rîndul celor mai celebri to
readori, ași ai curajului și în- 
demînării în arenele corride- 
lor —- poți 
cotind că 
curiozitate

Cind afli 
că Agatella 
vîrstă de 
a reușit 
a traversa 
Messina, acoperind cei 4 km 
ce separă Calabria de Sicilia 
în 41:56 — poți ridica din 
sprincene, convins că încă un 
fapt a trecut în marele ca
talog al ciudățeniilor.

Dar cînd se adună perfor
manțele acestor copilandri, 
cînd rezultatele lor excepțio
nale devin sistematice, cînd 
evenimentele care-i privesc 
nu mai sînt întîmplătoare, ci 
de-a dreptul reglementate, — 
atunci avem dreptul, 
simțim nevoia să ne < 
clipă șl să medităm.

Că vîrsta marilor 
sau izbînzi în sport 
vertiginos, am început 
flăm — la noi 
dia Co mâneci 
șele ei de

din umeri, so
mai întîlnit o 
vieții.
micuța italian- 

Malvagna, 
numai 8 

performanța 
înot strîmtoarea

da 
ai
a 
că

în 
ani, 

de

, atunci 
oprim o

reușite 
scade 

s-o a- 
La Na- 
tovară-

de 
și 
gimnastică,

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

de la australianca Jen
nifer Turrall șl tot mai Ju
nele naiade din Berlin și 
Dresda, de la micuța pati
natoare sovietică Marina Cer- 
kasova (la 12 ani medalie de 
bronz la C.E., în proba de 
perechi). Dar iată că sub 
presiunea acestui val de ti
nerețe exuberantă și ambiți-

COMENTARIU EXTERN

oasă, pînă și organismele in
ternaționale se SLipun, căutînd 
o soluție care să păstreze 
prea timpuriile talente într-o 
categorie firească și să le fe
rească de impactul prema
tur cu asprimea concursuri
lor de seniori. (Cu 80 de ani 
în urmă, Pierre de Coubertin, 
părintele Jocurilor Olimpice 
moderne, îșl Imagina arena 
olimpică rezervată exclusiv 
bărbaților maturi ! Dar istoria 
nu ține seama de vise, ci de 
realitatea evoluției). Iată deci 
apărînd inițiative pe plan in
ternațional care răspund a- 
cestei tendințe. Știm cît de 
mult preț se pune pe mini- 
baschet ; ei bine, Federația

internațională de lupte (FILA) 
încearcă 
rajînd 
eficace __ __
sport bărbătesc, 
adăugăm ’ ‘ * 
ceea care 
mondial 
școlarilor 
(la care _ 
nați elevi din Irak, Iran, Ve
nezuela, Mexic etc.).

Și mal recente în memoria 
noastră sînt campionatele eu
ropene de juniori la tenis de 
masă. Precocitatea jucătorilor 
de ping-pong în lume a de
terminat aici împărțirea copii
lor pe două categorii : juniori 
I șl juniori II. trezind aproa
pe o bătălie a terminologiei, 
pentru că ceea ce noi numim 
„juniori 11“ se cheamă la 
francezi „cădeți", iar germa
nii îi 6pun de-a dreptul : 
„școlari".

Dar dincolo de aspectele or
ganizatorice, rămîne încă o- 
blect de meditație (după ce 
a fost subiect de uimire) pre
zența tot mai amplă a copii
lor în arena sportivă — șl 
încă în condițiile unei între
ceri necruțătoare, în care cu
nuna și recordul nu mal țin 
seama de prețul efortului.

Victor BANCIULESO’

ceva similar, încu- 
mini-lupta, ca mijloc 
de inițiere în acest 

Trebuie să 
că tot FILA este a- 
a inițiat un Festival 
de lupte rezervat 
între 13 șl 16 ani 

s-au văzut încunu-
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