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Scăpați de emoțiile cam
pionatului mondial (echipa 
României a încheiat între
cerea grupei B pe locul III, 
calîficîndu-se pentru grupa 
valorică A), iubitorii hand
balului feminin se văd so
licitați de o nouă și impor
tantă întrecere : cea de a 
XX-i ediție a campionatu
lui național, Divizia A. Fără 
îndoială, ei se vor afla la 
„datorie" în tribune pentru 
a încuraja evoluția echipe
lor, încercarea lor de a ob
ține un progres valoric a- 
preciabil.

(Citiți în pag. 2—3 pre
zentarea campionatului, pro
gramul primei etape și com
ponența loturilor celor 10 di
vizionare A care încep as
tăzi disputa pentru cel de a] 
XX-Iea titlu național).

I
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

DE EOTBAE-CHEMA Jl

JOCUL ECHIPELOH
NOASTRE

Primul „Festival pionieresc al sporturilor de iarnă“

ÎN TABĂRA DE VACANTĂ, 0 JOACĂ... SERIOASĂ
Pionieri, fete și băieți, din 11 

județe ale țării, au petrecut îm
preună o parte a vacanței în 
județul Harghita. Cum își pe
trec copiii vacanța ? Folosind o 
expresie consacrată, am spune 
prin „odihnă activă", dar pentru 
că e vorba de copii, aceasta se 
spune, mai pe înțeles, jucîndu-se. 
Cum s-au jucat copiii invitați 
în județul Harghita în vacanța 
de iarnă, intr-un județ ales 
anume pentru splendidele con
diții pe care le oferă sporturi
lor de sezon, pentru popularita
tea de care se bucură aceste 
sporturi pe meleagurile „polu
lui frigului" din România ?

® Astăzi începe cursul 
de perfecționare de la 

Snagov

Revenită in activitatea corn- 
petițională, Simona Arghir- 
Sandu va încerca să-și recu
cerească titlul de golgeter j

Este ușor de înțeles acum că 
pionierii veniți din atitea județe 
ale țării nu au fost invitați la 
întimplare, că ei au fost se
lecționați dintre cei care învață 
bine și se dovedesc pricepuți la 
hochei pe gheață, patinaj, schi 
și săniuș. In cadrul planului 
general întocmit pentru vacanța 
de iarnă, Consiliul Națio
nal ' al Organizației Pionierilor, 
C.N.E.F.S. și federațiile de re
sort au inițiat, sub genericul 
„Daciadei", prima ediție a „Fes
tivalului pionieresc al sportu
rilor de iarnă", minunat prilej 
de refacere fizică și psihică 
după un trimestru de învăță
tură, de cunoaștere a frumuse
ților cu care natura și anii so
cialismului au înzestrat această 
parte a țării, a oamenilor care 
trăiesc și muncesc aid, de a 
lega prietenii trainice, de a

După festivitatea de deschidere d festivalului, pe „scena" de gheață 
a patinoarului artificial din Miercurea Ciuc și-au disputat intiie- 

tatea două formații de pionieri din localitate
Foto : Sândor SZAKACS

nunfă $i sport la Combinatul siderurgic Calați

„DORIM SĂ RIDICĂM

practica în voie, de dimineață 
și pînă seară, sporturile îndră
gite și de a se perfecționa în 
ele.

Cu participarea activă a orga
nelor și organizațiilor locale cu 
atribuții în domeniul sportului, 
a fost pusă la punct — pînă 
în cele mal mici amănunte — 
organizarea unei veritabile ta
bere sportive de vacanță. Co
munele Mădăraș și Lăzarea au 
primit în ospeție pe midi spor
tivi, care s-au simțit ca în pro
priile familii. Un veritabil „stat 
major" a alcătuit planul de an
trenamente și concursuri. Pre
liminariile turneului de hochei 
s-au disputat pe patinoarele 
naturale din Mădăraș și Lăza
rea, ale căror tribune s-au do

vedit neîncăpătoare, întrecerile 
de schi și săniuțe au avut loc 
pe pîrtiile de la Băile Harghita, 
iar concursul de patinaj viteză 
s-a desfășurat pe pista lacului 
Ciucaș din Tușnad, aceeași pe 
care se țin și campionatele na
ționale. Finalele la hochei pe 
gheață au fost găzduite, în mare 
cinste, de splendidul patinoar 
artificial acoperit din Miercurea 
Ciuc, martorul atîtor competiții 
de anvergură, între care și un 
campionat mondial. La Casa de 
cultură a orașului reședință de 
județ, pionierii sportivi au de
venit, pentru o seară, artiști în

Troian IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. 2—3)

ACTIVITATEA SPORTIVĂ LA NIVELUL
TUTUROR PRODUSELOR NOASTRE

rostite ex cathedra, 
limbaj teoretizant, 
stimulat prea puțin 
unei săli dominate

De astăzi, la Snagov, timp 
de 7 zile, se va desfășura 
„cursul de perfecționare pen
tru antrenorii. principali, se
cunzi, medicii echipelor di
vizionare A și antrenorii 
de perspectivă invitați de 
Federația română de fotbal".

Asemenea cursuri au mai 
avut loc și în anii trecuți, 
ele neputind evita, de cele 
mai multe ori, modalitatea 
oarecum formală a unor con
ferințe 
intr-un 
care a 
atenția
de practicieni. De data a- 
ceasta, efortul organizatoric 
este mult mal mare, iar 
cursul se anunță — prin tema
tica expunerilor și printr-o 
mai mare diversitate a ca
racterului ședințelor de lu
cru — mai apropiat de viața 
fotbalului.

Prin fața cursanților se 
vor perinda cîțiva conferen
țiari cu vechi state de ser
viciu. Ștefan Covaci va vorbi 
din nou despre tendințele ac
tuale ale jocului de fotbal, 
după campionatul mondial 
din 1974. Angelo Niculescu 
are în -program o conferință 
intitulată „Metode și mij
loace pentru îmbunătățirea 
jocului în apărare". Pe de 
altă parte, C. Teașcă va 
vorbi despre „Metode și 
mijloace pentru îmbu
nătățirea jocului în atac". 
~ Cernăianu se va ocupa 

„tehnica de joe actuală". 
Petrescu va trata aspec- 
psihologic al jocului de 

fotbal. în 
multe alte 
metode și 
bunătățire 
metode și 
bunătățire

C. 
de 
N. 
tul

program, printre 
conferințe (Voica: 
mijloace de îm- 

a forței ; Bîrsan : 
mijloace de îm- 

a rezistenței etc.),

â (Continuare in pag. 2—3) S
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în obiectiv: saltul calitativ

PENTRU MAREA PERFORMANȚĂ
Printre unitățile cu pondere e- 

conomică mare, care au contri
buit hotăritor la îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
județului Galați pe primii doi 
ani ai Cincinalului, s-a aflat și 
Combinatul siderurgic. însufle
țiți de hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, siderur- 
giștii gigantului de la Dunăre 
au produs peste prevederile de 
plan zeci de mii de tone de 
fontă, oțel aliat, cocs metalur
gic. Succese revelatoare, rod al 
hărniciei și atașamentului mun
citoresc la politica partidului a 
zeci de mii de siderurgiști, e- 
nergeticieni, constructori ce 
muncesc cu abnegație pe ma
rea platformă de oțel. Printre 
ei se află, firește, și sportivii 
clubului Oțelul. Aici, la Com
binatul siderurgic, oamenii mun
cesc și fac sport, participă la 
zeci de acțiuni organizate sub 
egida „Daciadei" și, ceea ce 
este deosebit de important, ei 
nu fac nici un rabat calității 
produselor pe care le fabrică 
sau performanței sportive.

Am încercat în timpul unei 
discuții cu muncitorii sportivi 
ai Combinatului să aflăm răs
puns la unele probleme legate 
de calitatea muncii sportivilor, 
de preocupările oțelarilor în di
recția practicării exercițiului fi
zic. Cu alte cuvinte, ne-am in
teresat cum este materializată 
simbioza producție-sport pe pla
nul calității, ce se întreprinde 
pentru ca activitatea sportivă 
să-și găsească eficiente căi de 

■«•Exprimare.
Primul popas 

Laminorul de 
unde în fața 
propulsie, la 
ireală reflectată

l-am făcut la 
benzi la cald, 
cuptoarelor cu 
lumina parcă 
de bramele In

candescente, l-am întîlnit pe in
ginerul DUMITRU TÎRÎȘI, com
ponent de bază al echipei de 
fotbal Oțelul, din Divizia C: 

„Am două mari pasiuni, ne-a 
spus el, pe care mă străduiesc 
să le împletesc armonios : me
seria și sportul — îndeosebi fot
balul. Avind multă voință și 
muncind — zic eu, fără mena
jamente — reușesc să le fac 
pe amîndouă destul de bine, 
punînd mare preț pe calitatea 
muncii pe care o prestez, atit 
la laminor, cit și pe terenul de 
fotbal. Din experiența pe care 
o am, pot afirma cu tărie că 
acolo unde există preocupare 
pentru activitatea sportivă, de 
masă sau de performanță, re
zultatele în procesul de produc
ție sint indiscutabil mai bune. In 
cadrul Întreprinderii de laminate 
plate sportul are mulți prieteni 
credincioși și consecvenți, în
trecerile care se organizează in 
cadrul „Daciadei" la fotbal, tenis 
de masă, șah, volei, handbal 
bucurindu-se de o largă parti
cipare. Ar mai fi ceva de spus. 
După cum exercitarea cu bune 
rezultate a meseriei pe care ai 
ales-o necesită asigurarea unor 
condiții optime de muncă, tot 
așa pentru practicarea organi-

Telemac SIR1OPOL
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AZI SE REIA
Disputa celor mai bune trei 

echipe de hochei din țară, reu
nite în prima grupă valorică a 
Diviziei A și din rîndul cărora 
se va desemna formația cam
pioană, se reia azi, cu dispu
tarea partidelor din cel de al 
5-lea tur al întrecerii. Acest tur, 
ca și tururile 6 și 7 vor avea 
loc pe patinoarul „23 August" 
din Capitală pînă la 15 ianua-

TIMPUL ESTE ÎNTOTDEAUNA SCURT
Poloiștii de la Rapid au început mai devreme pregătirile

Divizia națională de polo s-a 
încheiat la 19 noiembrie, la 
Cluj-Napoca, cu o nouă victorie 
a reprezentanților clubului Ra
pid. Era cel de-al treilea titlu 
consecutiv de echipă campioană 
obținut de elevii antrenorului 
emerit Constantin Vasiliu. Prima 
etapă a viitorului campionat pe 
echipe este programată la 1 
martie. Aproape patru luni de 
pauză competițională. Și, totuși, 
campionii pregătesc încă de a- 
cum — cu minuțiozitate — 
viitoarele întilniri oficiale.

L-am întîlnit pe antrenorul 
C. Vasiliu în camera rezervată 
tehnicienilor clubului Rapid. îm
preună cu unul dintre elevii 
săi (Cornel Rusu) făcea ultimele 
retușuri planurilor individuale 
de pregătire.

— Ce fac în aceste zile 
elevii dv. ?, l-am întrebat pe 
antrenorul echipei campioane.

— Se antrenează. în fiecare 
zi îi găsiți la bazinul Floreasca, 
unde efectuează antrenamente 
pentru îmbunătățirea rezistenței 

CAMPIONATUL DE HOCHEI
rie, urmînd ca aceste 9 partide 
să constituie, în primul rînd, o 
confirmare a creșterii valorice 
înregistrate în evoluția selec
ționatei țării, alcătuită din ju
cători de la cele trei echipe 
fruntașe : Steaua, Dinamo Bucu
rești și S. C. Miercurea Ciuc. 
Apoi, în al doilea rînd, să dea 
prilej antrenorilor lotului să facă 
noi evidențieri și noi promovări 
în echipa reprezentativă.

Fotbalul — sport complementar pentru poloiști — este practicat 
și in zilele friguroase de componența echipei campioane. Rapid 

Foto : Dragoș NEAGU

generale (alergări pe aleile par
cului de lingă patinoar sau 
jocuri de fotbal și handbal pe

Azi,/de la ora 18, este pro
gramat meciul Dinamo — S. C. 
Miercurea Ciuc (arbitri : FI. 
Gubernu și Șt. Enciu), iar 
mîine, jocul Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc, urmînd ca tu
rul 5 să se incheie simbăiă cu 
tradiționala confruntare Steaua 
— Dinamo.

în clasament : 1. Steaua 14 
p ; 2. Dinamo 10 p. 

terenul de baschet de lingă sala 
de scrimă), iar de două ori pe 
săptămînă lucrăm și în bazin.

— După încheierea cam
pionatului n-afi luat va
canță ?

— Numai șase zile. Nu era 
timp mai mult de odihnă. A- 
vem încă multe de făcut. Acum 
ne străduim să păstrăm buna 
capacitate de efort acumulată 
în timpul campionatului și chiar 
să completăm pregătirea fizică 
generală cu exerciții nespeci
fice (alergări, jocuri), dar și spe
cifice. După aceea trecem la 
lucru de finețe : perfecționarea 
tehnicii înotului la unii jucă-

Mihni TRANCA
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BZL STRUT ÎN CEL DE AL XX-lea CAMPIONAT 
DE HANDBAL FEMININ, DIVIZIA A

C Campioana va fi cunoscută la 11 iunie • Scopul principal al întrecerii: 
calitatea O Loturile celor 10 echipe aflate In lupta pentru titlu

A XX-a ediție a campionatului feminin de 
handbal, Divizia A, începe astăzi în sălile din 
București, Constanța, Tg. Mureș și Timișoara. 
Timp de mai bine de cinci luni — finișul este 
programat pentru 11 iunie — 10 formații (5 din 
București, 2 din Timișoara și cite una din Tg. 
Mureș, Constanța și Cluj-Napoca) se vor în
trece pentru cucerirea locului I în această edi
ție jubiliară. Important este ca în balanța lup
tei pentru intiietate echipele să pună nu numai 
ambiție, ci — îndeosebi — valoare tehnică și 
tactică, pregătire fizică superioară. Campio
natul reprezintă pentru sportivi și antrenori un 
cîmp larg pentru desfășurarea fanteziei, talen
tului și potențialului, pentru afirmarea creșterii

valorice. Cel puțin așa îl doresc iubitorii acestui 
sport.

Prima etapă a campionatului programează 
astăzi partidele :

BUCUREȘTI I Progresul — Confecția (Sala 
Floreasca, de la ora 17,30) și Universitatea Bucu
rești — Rapid (Sala Floreasca, de la ora 18,40) ;

TIMIȘOARA : Constructorul — Universitatea 
Timișoara ;

TG. MUREȘ : Mureșul — I.E.F.S. București ;
CONSTANȚA : Hidrotehnica — Universitatea 

Cluj-Napoca.
Iată acum loturile celor 10 divizionare A, 

antrenorii și președinții secțiilor.

SUCCESE DE PRESTIGIU,

g

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
Lidia Stan, 26 de ani, 1,77 m 

înălțime, Cornelia Epure (28 — 1,68 
m), Florica Chiș (20 — 1,67 m) — 
Terezia Popa (31 - 1,69 m), Darinca 
Morcov (22 — 1,78 m), Zoranca Ște- 
fanovici (19 — 1,67 m), Eugenia Vișan 
(19 — 1,68 m), Ana Gebauer (20 — 
1,67 m). Viorica Huplea (21 — 1,72 
m). Ionica Ștefan (20 — 1,67 m),
Delia Marincov (16 — 1,69 m), Rita 
Popăifă (16 — 1,68 m), Marilena
Pirjol (16 — 1,66 m), Elena Mezei 
(21 — 1,68 m), Nadire Luțaș (28 — 
1,64 m), Sanda Haas (20 — 1,67 m).

■Președinte secție : loan Pandur. 
Antrenor : lector univ. Constantin 
Lache.

Grigore Tircoci.

I.E.F.S. BUCUREȘTI
Viorica Ionică, 23 de ani, 1,73 m 

înălțime, Doina Ghelber (22 — 1,72 
m) - Maria Boși (24 - 1,65 m), Li
liana Chelba (22 - 1,70 m), Maria 
Lăcustă (22 — 1,67 m), Amorphi
Ceavdaridis (20 - 1,64 m), Rita Mar
tin (20 — 1,68 m), Haricleea Ceav
daridis (21 — 1,65 m), luliana Ma- 
tache (23 — 1,66 m). Adriana Grecu 
(18 — 1,77 m), Maria Petre (18 —
1,72 m), Maria Radu (22 - 1,70 m), 
Elena Ulici (21 - 1,69 m). Doina 
Dumitru (20 — 1,67 m), Anamaria 
Kauten (20 - 1,69 m).

Președinte secție : conf. univ. Elena 
Jianu. Antrenor : lector univ. loan 
Bota

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
. Aurelia Chiș, 22 de ani, 1,75 m 
înălțime, Mariana Pâtrașcu (18 — 1,76 
m), Mărioara Popescu-Muller (24 - 

— Simona Arghir-Sandu (271,66 m) — Simona Arghir-Sandu (27
— 1,73 m), Doina Furcoi (32 — 1,66 
m), Elena Dobirceanu-Râducanu (32 
--1,69 m), Georgeta Andronache 
(22 — 1,74 m), Valentina lonescu (24

— 1,73 m), Gabriela Caramalău (24
— 1,63 m), Nicolița Bazorincă (19 —
1.68 m), Liliana Puianu (20 -1,82 m), 
Felicia Oanea (17 - 1,76 m), Lenuta 
rredescu (19 - 1,69 m). Camelia Iu- 
ganaru (19 — 1,69 m), Rodica Bunea- 
Szabo (25 — 1,71 m), Marifena Ne- 
dekovici (17 - 1,71 m), Adrianadekovici (17 — Î,T‘ 
Sîrbu (20 — 1,66 m).

Președinte 
Constantin ______ .
Marcel Crețu.

RAPID BUCUREȘTI
Maria Buzaș, 30 de ani, 1,68 

înălțime, Florica Capotă (25 — 
m) — Ana Stânișei (43 — 1,66 
Ștefania ’Moraru (29 — 1,65
Gheorghița Mălai (18 - 1,73 
Anamaria Râducu (19 — 1,75 „,y,
Cristina Weber (19 - 1,85 m), Olim
pia Mureșan (23 - 1,71 m), Vasilica 
Dobre (25 — 1,65 m), Natalia Ale- 
xandrescu (26 — 1,66 m), Constanța 
Matei (25 — 1,65 m). Sultana lagâru 
(21 — 1,64 m). Alexandrina Dițoiu 
(23 — 1,69 ml, Cornelia Bogdan (19 
— 1,73 m), Daniela Pîrneci (19 —
1,69 m), Georgeta Bâiatu (26 — 1,66 m).

secție : lector univ. 
Sandu. Antrenor : prof.

(21

Președinte secție 
Antrenor : prof. Froncisc Spier.

CONFECȚIA BUCUREȘTI
Florica Berbece, 21 de ani, 1,65 m 

înălțime, Niculina Mitu 
m). Sabina Culian (24 
Virginia Constantinescu 
m), Julieta Crișu (29 
Georgeta Constantinescu 
m), Vasilina Nuțu (22 
Mariana Ciocânău (22 — 1,69 
Rodica Grigoraș (22 — 1,77 m). 
Cheiriuc (21 — 1,70 m), Maria 
diuc (28 — 1,76 m), Elisabeta 
(22 — 1,63 m), Elena Vasile 
1,69 m), Silvia Sorescu (23 — 
m). Ioana Gheorghe (20 — 1,60 m).

Președinte secție : Ion Gheorghe. 
Antrenor : prof. Simion Pompiliu.

PROGRESUL BUCUREȘTI
Gabriela Velicu, 32 de ani, 

m înălțime, Liana Suciu (27 — 
m) — Aurelia Butan (31 — 1,64 
Fotini Mamiaca (31 — 1,66 m), Elena 
Florea (32 — 1,59 m), Elena Ștefan 
(32 - 1,76 m), Tiinde Biro (27 - 1,70 
m), Mariana Mi hoc (28 — 1,72 m), 
Rodica Achim (26 — 1,68 m), Maria 
Creangă (26 — 1,64 m), 
lonescu (21 — 1,84 m),. _.
Bănuță (20 — 1,67 m), Maria Manta 
(28 - 1,70 - - • •
(29 - 1,66 
1,64 m).

Președinte 
Antrenor : |

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA
Raveca Coșarcă, 23 de ani, 1,73 m 

înălțime — Camelia Cartaș (22 — 1.-64 
m), Dorina Damian (27 — 1,75 m), 
Delia Filip (22 — 1,79 m), Dorina 
Jurje (22 - 1,66 m), Valeria Muntea- 
nu (22 — 1,63 m), Ana Mihălțan (25 
— 1,70 m), Rodica Perșa (21 — 1,64 
m). Doina Peța (21 — 1,71 m), Ma
ria Tcaciuc &2 — 1,67 m), Emilia 
Topan (21 - 1,72 m). Elena Bogdan- 
Cociș (29 - 1,64 m).

Președinte secție : Viorel CoIdea. 
Antrenor ț prof. Ti beri u Rusu.

MUREȘUL TG. MUREȘ
Angela Ciobotă, 20 de ani, 

m înălțime, Irina Csiki (19 — 
m) — Rozalia Șoș (31 — 1,70
Maria Szollbși (27 — 1,69 m), Roza
lia Burta (32 — 1,65 m), Magda 
Pereș (22 - 1,70 m), Viorica Dudaș 
(24 — 1,68 m), Maria Dorgo (21 — 
1,73 m). Adriana Bărbat (21 — 1,68 
m), Eva Goal (17 — 1,72 m), Zita 
Fejer (19 - 1,68 m). Stela Oltean 
(18 — 1,71 m), Mariana Frîncu (23 — 
1,69 m).

Președinte secție : Ștefan Bogdon. 
Antrenori : prof. Wilhelm Helwig și 
prof. Ladislau Kulcsar.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
Elisabeta Covaci, 27 de ani» 1,65 

m înălțime, Maria Nica (19 — 1,68 
m), Erna Leb (19 — 1,65 m) — Na- 
tașa Vezelici (25 — 1,62 m), Rodica

(28 -
- 1,69

(26 -
- 1,66 
(24 - 
- 1,69

1,69

1.70 
m —

m),
m), 

Maria
Sere- 
lovan 

(20 - 
1.75

1,66
1,66 
m),

Mariana 
Constanța

m), Agripina Harghel 
m), Sofia Gonea (21 —

• secție : Vasile Carolicâ. 
prof. Silviu Bâdâu.

Viorica Cojo- 
lleana Avram 
Kimel (23 - 

" — 1,68 
m), 

________  ____ 1,62 m), Si
mona Pleșa (19 - 1,73 m), Lia Pla- 
voșin (20 - 1,62 m), Gorițo Drago
man (27 — 1,65 m).

Președinte secție : Aurel Jucu. 
Antrenor ; prof. Vasile Fărcaș.

HIDROTEHNICA CONSTANȚA
Iustina Ilie-Anghel, 20 de ani, 1,68 

m înălțime, Vasilica Moise (18 —
1,69 m), Mariana Burcuș (17 - 1,68 
m) — Elena Frîncu (25 — 1,76 m), 
Larisa Cazacu (20 — 1,74 m), Geor- 
geta Lăcustă (22 — 1,76 m), Liliana 
Tomescu (20 — 1,74 m), Lia “ 
tru (17 - 1,70 m), luliana 
(23 — 1,66 m). Doina Câiin 
1,66 m), Constanța Cotîrlâ
1,69 m), Doina Oneț (18 — 
Violeta Duțu (22 — 1,73 m), Elena 
Lata (19 — 1,72 m), Aurora Arde- 
leanu (19 — 1,73 m).

Președinte secție : Nicolae Cozma. 
Antrenori : prof. Traian Bucovalâ și 
prof. Lucian Rîșniță.

★
Cea mai tînără echipă : Hidroteh

nica Constanța — medie 20 ani.
Cea mai vîrstnicâ echipă : Progre

sul București — medie 27,4 ani.
Cele mai înalte 

nîca Constanța și 
rești — medie 1,70

Cea mai mică 
torul Timișoara —

Pălici (18 - 1,65 m), 
cărița (24 — 1,68 m), 
(19 - 1,62 m), Angela
1,66 m), Mariana Pișcă (19 - 
m), Rodica Cișmaș (24 — 1,72 
Hortensia luhas (18 — -Ț-

Carape- 
Hobincu
(20 - 

(20 
1,66 m).

echipe : Hidrateb- 
Universrtoteo Bucu- 
m.
echipă : Construe- 
medie 1,65 m.

PE MICUL ECRAN
StMBATA 7 IANUARIE, ora 

ÎS : „Anul sportiv 1977- (III) 
— emisiune retrospectivă rea
lizată și prezentată de Cristian 
Topescu. In cuprins : cele mai 
frumoase faze din meciurile 
de fotbal disputate In întreaga 
lume — 200 de ‘ '
minute !

goluri in 90 de

£

DAR Șl MULTE OBLIGAȚII NEONORATE I
Dintre multele îndemnuri șl pre

țioase orientări cuprinse în vibrantul 
Mesaj adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului popor, în noap
tea Anului Nou, necesitatea unui 
salt cit mai important de la acumu
larea cantitativă la o calitate nouă, 
superioară, se înscrie ca un obiectiv 
fundamental șl pentru mișcarea spor
tivă din țarc noastră. Cu crtît mai 
muk, cu cit, dincolo de strălucirile 
care ne-au umplut inimile de bucu
rie, bilanțul anului 1977 a reliefat și 
destule neîmpliniri, destule râmineri 
în urmă.

Sâ aplaudăm, așadar, din 
succesele 
gimnaste, 
luptătorii 
nu uităm 
lorii, dar ...
că, așa cum se sublinia la recenta 
Plenară a C.N.E.F.S. și a C.O.R., multe 
din obligațiile sportului de performan
ța N-AU FOST ONORATE la nivelul 
cerințelor și condițiilor actuale.

Este bine că s-a spus lucrurilor pe 
nume. Pentru că, intr-adevăr, după 
Jocurile Olimpice de la Montreal 
atletismul, canotajul masculin, tirul, 
luptele libere, gimnastica masculină 
n-au înregistrat progresele calitative 
așteptate, îndreptățit, de toți iubito
rii sportului nostru. După cum, la 
boschet, ciclism, călărie, fotbal, să
rituri în apă, pentatlon modern — 
sporturi induse in programul de pre-

nea. 
de 
de

nici alte comportări meri
tă reținem, în același timp.

de prestigiu realizate 
cciaciști și canoiști, 

de la „greco-romane",

ÎN TABĂRA
(Urmare din pag. 1)

cadrul spectacolului festiv or
ganizat. alături de alte acțiuni 
cultural-educative, la încheierea 
taberei.

I-am văzut pe acești copii, 
lingă care am fost prezenți d- 
teva zile, și ne este greu să 
descriem toată bucuria lor, ma
rea plăcere de a-și petrece zi
lele vacanței in tovărășia spor
turilor dragi, 
deosebi două 
sosirii, cind 
caracteristică 
s-a întrerupt pentru o clipă pe... 
ultima treaptă a scării vagonu
lui, lăsind loc curiozității și 
nesiguranței firești la contactul 
cu așezări și oameni necunos- 
cuți ; și momentul plecării spre

Am reținut in- 
momente : cel al 
veselia colectivă, 
copiilor la drum,

CLASAMENTELE
1.76
1.70 
m).

DUMINICA 8 
ra 15 : .Anul ____ ___
(IV). în cuprins : Universiada; 
C.M. de caiac-canoe ; tenis pe 
glob ; recorduri mondiale la 
atletism și natație ; „Trofeul 
Tomis“ la volei masculin ; 
box : Carlos Monzon — Rodri
go Valdez ; C.M. de haltere ; 
hipism — Derbyul de la Ascot 
M cursa pentru „Premiul Ar
cul de Triumf ; finala CJL 
de volei masculin ; C.M. de 
hochei ; finala C.C.E. la bas
chet masculin.

IANUARIE, O» 
sportiv 1977“

MARȚI 10 IANUARIE, ora 
17,29 : .Turneul celor 4 tram
buline- la sărituri cu schiurile 
(selecțiuni Înregistrate).

DIVIZIEI B LA VOLEI
campionatului Diviziei 

clasamentele celor 
masculine se prezintă

MIERCURI 11 IANUARIE, O- 
ra 17,45 : Hochei. Dinamo — 
Steaua (reprizele a n-a și a 
m-e). Transmisiune directă de 
la patinoarul ,23 August- (co
mentator — Călin Antonescu).

f 4

gătîre pentru Jocurile Olimpice, din 
1980 - NU AU FOST REALIZATE 
PERFORMANȚE CARE SA JUSTIFICE. 
PiNA ACUM, ÎNCREDEREA ACOR
DATA. Insuficient de concludente 
pentru perspectiva unei participări de 
prestigiu la viitoarea ediție a J. O. 
ou fost ți unele succese obținute la 
judo, înot, haltere și chiar la box.

Sint, desigur, multe cauzele care 
ou determinat con
tribuția necores- 
punzâtoare a di
feritelor discipline 
la îmbunătățirea 
nivelului general 
al performanțelor 
în primul an al nou
lui ciclu olimpic. Printre cele mai 
importante, esențial ni se pare a fi 
(cu excepția situației din canotajul 
feminin, luptele greco-romane, gim
nastica feminina și, parțial, scrima) 
NUMĂRUL REDUS AL TINERILOR DE 
VALOARE AUTENTICA, PROMOVAȚI 
IN LOTURILE NAȚIONALE, reflecți nd 
serioase neajunsuri în munca de 
selecție și pregătire, precum și insu
ficienta înțelegere a sarcinii perma
nente (de o însemnătate care nu 
moi trebuie amintită) de a se asi
gura întinerirea continuă a acestor 
loturi și — pe această cale — 
SALTUL DE CALITATE PRIN CARE 
SPQRTUL ROMANESC SA SE AFIR
ME TOT MAI VIGUROS IN ARENA 
OLIMPICA.

II ——

Dan GĂRLEȘTEANU

DE VACANȚA

• IN PERIOADA VACAN
ȚEI de iarnă a elevilor, la 
Brașov funcționează șapte 
patinoare naturale — la 
Voința, Dinamo, I.C.I.M., 
Noua, Liceul Unirea, Olimpia 
și Poiana — și unul artificial, 
la A.S. Petrolul. La taberele 
școlare de la Timiș; Dunbul 
Morii, Bran și Zizin, elevii 
aflați în vacanță au la dispo
ziție suprafețe de gheață 
pentru patinaj, pîrtii pentru 
săniuș și schi. pe LING A 
ȘCOALA GENERALA din 
Berceni (jud. Prahova) exis
tă un nucleu de învățarea 
boxului. Micii boxeri din 
Berceni s-au prezentat nu de 
mult și în fața publicului 
ploieștean, cu ocazia unei 
gale unde au evoluat în me
ciuri demonstrative și au fost 
aplaudați la scenă deschisă. 
• PE BAZA SPORTIVA Elec
tronica din Capitală (str. 
Casmalei), pe o suprafață de 
2400 m p s-au amenajat 
patinoar natural. * 
zile de vacanță 
cartierele Obor, 
și Colentina au 
tuit pe patinoar. _ 
DE FOTBAL Foresta _____
(locul 3 în momentul de față 

în campionatul județului Ca- 
raș-Severin) se mîndrește cu 
faptul că toți jucătorii ei pro
vin din formația de pitici 
alcătuită eu peste un dece
niu în urmă. Căpitanul echi
pei, M. Motrescu, are © ve
chime de 20 de ani la Fores
ta, iar instructorul Max Con
rad are și el un stagiu de 
mulți ani la Zăvoi • DIN 
INIȚIATIVA profesorului de 
educație fizică Ion Corbuș, la

__ . un 
In aceste 
elevii din 
Pantelimon 

acces gra- 
■ ECHIPA 

Zăvoi

Școala generală nr. 8 din 
Reșița s-a organizat un con
curs de sală la săritura in 
înălțime, la care au fost pre
zenți peste 60 de elevi. Prin
tre cei ...............
mărat : 
1,25 m, 
1.35 m
11 ani — 1,20 m • ECHIPA 
DE HOCHEI a C.S. Școlar nr. 
2 din Galați s-a deplasat în 
Cehoslovacia pentru un tur
neu de pregătire. Printre 
membrii delegației s-a numă
rat, spre surprinderea tutu
ror, și Petre Poalei ungi, an
trenor de ... lupte ! 7 Ce-o 
li căutînd un tehnician în 
sportul luptelor libere cu ho- 
cheiștii în străinătate na 
știm, căci cele două spar
turi n-au nimic comun ! 
• A ÎNCEPUT prima ediție 
a campionatului județului 
Maramureș la popice juniori. 
La întreceri participă echipe
le Aurul, Voința, Fulgerul 
P.T.T.R. din Baia Mare, Mi
nerul Cavnîc, Minerul Nistru 
și Tricotextil Sighet • FOS
TA polisportivă prahovean ă 
Maria Hermeneanu continuă 
să aibă o longevitate sporti
vă diemnă de invidiat. La 52 
de anj ea se dovedește a fi 
una dintre cele mal bune 
jucătoare ale echipei de popi
ce Unirea Azuga, clasată pe 

............. ’ campio-

evidențiați s-au nu
ri. Cristea — 11 ani — 
D. Ulid — 12 ani — 
și Diana Zilvelin —

locul întîi In turul 
natului județean.

RELATĂRI DE 
Gruia, Tr. Enache, 
sescu, N. Ștefan, I. 
Manoliu, D. Glăvan, 
pol, L. Chira și D« 
Slivna.

LA : C. 
I. TănA- 
Ion, V. 
T. Sirio- 
ftloraru-

Rețineți! La 8 ianuarie 1978!

La Încheierea celui de al doi
lea tur al 
B la volei, 
patru serii 
astfel s

SERIA I
1. C.S.U. Suceava U> S 1 28:11 19
2. C.S.U. Galați 10 8 2 26:10 18
3. Relonul Săv. 10 5 5 20:20 15
4. Petrolul Ploiești 10 4 6 18:22 14
5. Dinamo Brăila 10 3 7 17:25 13
8. Terom Iași 10 1 9 8:29 11

SERIA A n-a
1. Progresul Buc. 10 9 1 29: 7 19
2. CJ.R. Buc. 10 8 2 24: 8 17
3. Calculatorul Buc. 10 6 4 20:17 16
4. Electra Buc. 10 3 7 17:26 13
5. LE.F.S. Buc. 10 3 7 15:25 13
t. Gr. Roșie Buc. 10 1 9 6:28 11

SERIA A in-a
L Farul Constanța 10 9 1 28: 5 19
2. SARO Tîrgoviște 10 8 2 26:11 18
X A.S. „7 Noiem." Sb 10 5 5 19:15 15
4. C.S.U. Pitești 10 5 5 17:17 14
5. Electro Craiova 10 2 8 8:25 12
6. C.S. Rm. Vîlcea 10 1 9 3:28 11

SERIA A iv-a
2. Foresta Arad 10 7 3 23:17 17
3. Silvania Șiml. S. 10 6 4 22:16 16
4. Oțel. Or. Dr. P.G. 10 6 4 21:17 16
5. Metalul H ur.ed. 10 4 8 18:22 14
8. Alumina Oradea 10 0 10 10:30 10

casă, marcat de exuberanță, de 
Îmbrățișările tandre cu noii 
prieteni și părinții lor, de bu
jorii din obraji, înfloriți de 
aerul tare de la „polul frigu
lui”.

în încheiere, să dăm cuvîntul 
unor specialiști prezenți la Fes
tivalul pionieresc :

Nicolae Jenei, fost patinator-*' 
și hocheist, director al Liceului 
economic și de drept adminis
trativ nr. 2 din Cluj-Napoca, 
aflat cîteva zile în concediu la 
Tușnad : „Am văzut aici foarte 
multe talente. Dacă tehnicienii 
și-au notat numele lor, dacă 
acești copii vor fi supuși unei 
pregătiri atente, sint convins că 
vom asista Ia un proces de for
mare a unor performeri de nă
dejde în sporturi care au mare 
nevoie de o infuzie masivă de 
tinerețe și talent".

loan Ganga, antrenor coordo
nator la centrul de hochei pen
tru juniori și copii C.S. Școlar 
— Steaua : „Organizarea festi
valului reprezintă o inițiativă 
excepțională, bine concepută : 
cadru adecvat, o remarcabilă 
organizare, un util schimb de 
experiență între cadrele didac
tice. Acest festival constituie, 
pentru mine, o adevărată co
moară de talente. O propunere : 
intrucîi Ia nivel republican exis
tă competiții rezervate pentru 
juniori peste 12 ani, ar fi foarte 
bine ca Ia ediția viitoare a fes
tivalului să fie incluse în pro
gram și echipe formate din ho- 
cheiști sub această virstă".

„.Copiii abia așteaptă de pe 
acum viitorul festival. Mărturi
sim că și noi.

POLOIȘTII D
(Urmare din pag. 1)
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TRAGEREA EXTRAORDINARĂ PRONOEXPRES
A NOULUI AN!

ciștigurile atribuite la

Se atribuie j • Autoturisme 
„Dada 1300- * Excursii In 
R. S. Cehoslovacă — R.F. Ger
mania — Elveția — Austria — 
R.P. Ungară sau RJD. Ger
mană sau R-P. Ungară — 
Austria. • Cîștiguri In bani — 
de valoare fixă și variabilă.

lată avantajele față de pre
cedenta tragere :

• Se efectuează 13 extrageri 
în 4 faze, cu 3 extrageri și 1 
lază in plus • Se extrag in 
total 72 de numere in Ioc de 
58 ■ Se acordă 20 categorii 
de câștiguri in loc de 12.

___________________ FAZA A m-A — SUPLIMEN
TARA — SE SUPORTA DIN FOND SPECIAL.

Participarea — pe bilete de 6, 15 și 25 lei 
achitată integral sau sfert.

Numai biletele de 25 lei participă Ia toate

varianta simplă,

extragerile !

NU UITAȚI ! MAI MULTE BILETE — MAI MULTE ȘANSE !

r.Zr.dBF-X’.

XI s !
I
I 

!
X

!
5

tori, a aruncării la poartă, dife
rite scheme tactice adecvate e- 
chipei noastre.

Două ore mai tîrziu, deși ge
rul înțepa obrajii, i-am găsit 
pe poloiștii de la Rapid în plin 
antrenament în aer liber. Ne-a 
surprins lipsa poloistului nr. 1 
al anului, Florin Slavei, ca și 
a altor sportivi bine cunoscuti : 
Ad. Schervan, G. Arsene, I. Slă- 
vei. Explicația ne-a fost dată 
prompt de antrenorul C. Va- 
siliu: „Cinci dintre elevii mei 
sini selecționați în lotul olim
pic și se pregătesc acolo. Dar 
chiar și pentru ei am obiective 
speciale de pregătire, a căror 
Îndeplinire o urmăresc și atunci 
cind sint tn lot. De pildă, Scher
van, jucător cu o mare viteză, 
nu pregătește suficient (uneori

LOTO - PRONOSP
NUMERELE EXTRASE LA

DIN 4 IAÎ
Extragerea I : 15 39 24 Ifî 3
Extragerea a II-a : 21 45 P
FOND TOTAL DE ClȘTIG 

lei report cat. 1.
CIȘTIGURILE CONCUR 

31 dece:
Categoria I: (12 rezultate 
Categoria a Il-a : (11 rez 
Categoria a IlI-a : (10 rez’
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44-46
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16
14
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1. 
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4.
5.
8.
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L 
2. 
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PRIVITOR
| Posturi deficitare 

In campionatul nostru NU VĂ MAI JUCAȚI
albul 
clase 

ție fizică și 
din Pre- 

trei bă- 
cu cei 
măies-

’WTzIție co- 
^eutate e

unctat44 co- 
face „cris-

privit ad- 
tiv spre cei 

„Știu teh- 
băieții", 

în 
după

1 as-
2 ob-
, amaceștia,

epeți, .. 
pe schiori.

tem scutiți 
anul

ui 1 Atunci 
pe ptrtie ? 

am tntre- 
admtrația 

pentru cei 
mă. După 
cu profil

educație fi- 
cele de 

cție. Deci : 
practica in

Băieții au tăcut mîlc. 
mai privit o dată spre 
tia înțesată cu schiori, 
spre cei „scutiți pentru 
anul- ți am plecat glonț 
liceu, 
profesorul Dragoș Burghelea, 
căruia i-am relatat întâmpla
rea.

— Liceul are 
profil de sport, 
ce nu-i treceți 
„scutiți pentru 
astfel de clase 7 
piedici ?

— Cine 1 Regulamentul I A- 
semenea „transferări" se fac 
doar la sfirșlt de an. Am a- 
proape 20 de cazuri în școa
lă. Dar in afară de cei cu 
scutire medicală smt mulți 
alții care nu corespund pe 
plan sportiv. Adică nu dau 
rezultate. Trebuie insd sd aș
teptăm sfârșitul anului. Intre 
timp respectivii nu fac nici 
practică tn producție. Ba mai 
profită ți de unele înlesniri 
ce se cuvin claselor speciale. 
In realitate, aceștia stau ți 
îți privesc colegii. La sfirșit 
primesc însă certificat de ab
solvire pe care scrie că au 
urmat cursurile ... clasei de 
schi !

...Certificat de absolvire 
care de fapt, e... „certificat 
de privitor". Așa stind lucru
rile, să ne mai mirăm că in 
unele clase speciale saltul 
spre calitate tntirzie ți că tn 
umbra citorva vlrfuri se lă- 
făie mediocritate ?

Am 
pir- 
apoi 

tot 
. . _ . spre
căut:<t„u-l pe director.

și clase fără 
am zis. De 
pe acești 

tot anul*4 ia 
Cine vă tm-

e...

Sever NORAN

enericul „DACIADEl"

VIADA DE JUDO
șurat finala 
ei de judo, 
b genericul 
iție au luat 
concurenți, 

masă din 
sportive.

kg, 
v)5 70 

neasa), 
mo Bra- 

u (Victoria 
, A. Kiss 
asament pe 
rașov, 2.

Dinamo Victoria, 3. Dinamo Bă
neasa. Categoria a II-a. 60 kg., 
Al. Drobotă (Dinamo Carpați), 65 
kg., C. Bontiuc (Dinamo Car
pați), 71 kg., M. Pascal (Dinamo 
Băneasa), 78 kg., I. Popa (Dina
mo Bănea sa), 86 kg., C. Paras- 
chiv (Dinamo Carpați), 95 kg., I. 
Fodre (Dinamo Băneasa), 4-95 
kg., A. Simion (Dinamo Carpați). 
Clasament pe echipe : 1. Dinamo 
Carpați, 2. Dinamo Băneasa, 3. 
Dinamo Olt.

Gheorghe GURAN

ii"

ALIFICARE PENTRU
DE MASA

DIVIZIA A

i Înaintași veritabili ? nici cite degete la o mină î S™ABILILOR

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I 
I

„Serialul" nostru pe tema 
posturilor deficitare în campio
natul divizionar A îl încheiem 
cu capitolul „înaintașilor". 
După cum se poate observa, 
traseul de la portar la extrema 
stingă ocolește — în 
berat, precizăm — 
men tul mijlocașilor, 
palul motiv care ne 
să facem acest lucru 
că, la mijlocul terenului, s-au 
concentrat in ultimii ani — și 
nu numai în fotbalul româ
nesc — un mare număr de 
elemente valoroase, capabile să 
îndeplinească cn succes atit 
funcția de jucător-constructor, 
de creație, cit și pe aceea de 
realizator. Mijlocași sau ata- 
canți de linia a doua, cum li 
se mai spune, avem. Iordănes- 
cu, Dumitru, Dinu, Beldeanu, 
Romilă, Bblbni, Bălăci, Stoica, 
Mulțescu, Lața, Rădulescu, Si- 
mionaș, Hajnal, Donose, Keiser, 
Zahiu și chiar internaționali 
mai vechi, ca Tătaru, Fl. Du
mitrescu sau Broșovschi, ne 
oferă garanția rezolvării pro
blemei celor trei posturi ale li
niei mediane, la toate eșaloa
nele ,de reprezentare ale fotba
lului românesc. Evident, in 
condițiile unei pregătiri de 
bază și specifice competiției, 
pe care o pretinde marea per
formanță.

Nu avem, în schimb, înain
tași sau avem prea puțini din 
care să putem alege ceea ee 
ne trebuie, cind este cazul. La 
drept vorbind, i-am putea nu
măra pe degetele unei singure 
miini pe înaintașii veritabili 
(D. Georgescu, Crișan, Do- 
brin...). Dar și aceștia, prin in
constanța de care au daț do
vadă de-a lungul actualei edi
ții de campionat, ne-au decep
ționat adeseori. Mai mult 
chiar, avem 15 vîrfuri de atac 
(extreme sau înaintași cen
trali), printre acestea și nume 
cu pretenții, care în meciurile 
oficiale din toamna acestui an 
nu au marcat nici măcar un 
singur gol ! Numele lor ? Să-i 
luăm in ordinea.„ alfabetică :

mod deli- 
comparti- 

Și princi- 
indeamnă 
este acida

Aelenei, Anghel, Băluță, Ca- 
niaro. Florean, Georgescu (F.C. 
Bihor), Grosu, Marton, Nem- 
țeanu, D. Nicolae, Pisau, Pre- 
deanu, Suciu, Tararache, D. 
Zamfir. Iată o situație greu de 

înțeles, care nu numai că nu-i 
onorează pe cei în cauză, dar 
ii și acuză, contestindu-le 
chiar calitatea de atacanți de 
prima linie in Divizia A.

In fond, ce le lipsește acesto
ra și multor altora care, chiar 
dacă au cîteva goluri la activ, 
nu îndeplinesc totuși condiția 
înaintașului modern ? Caracte
ristice și determinante în ace
lași timp în dimensionarea 
unei valori necorespunzătoare 
a componenților compartimen
tului înaintării propriu-zise 
sint DEFICIENȚELE PE PLAN 
TEHNIC. Și aici am putea 
vorbi despre insuficienta însu
șire a unor procedee de bază 
ale tehnicii fotbalistice, despre 
neputința de a realiza execuții 
utile și eficace in criză de 
timp și de spațiu — așa cum 
pretinde fotbalul actual — 
despre ceea ce lipsește, mai 
mult decit oricind în ultimul 
timp, din repertoriul tehnic al 
jucătorilor noștri, ȘUTUL LA 
POARTA. Insistînd in mod 
deosebit asupra acestui din ur
mă derivat tactic al lovirii 
mingii cu piciorul sau cu capul, 
va trebui să spunem, fără a 
mai apela la elemente de sta
tistică, ca în alte împrejurări, 
că se șutează puțin și prost la 
poartă ; că intr-un procent în
grijorător de mare șuturile 
atacantilor noștri sint lipsite dc 
periculozitatea necesară con
vertirii lor in goluri. SE TRA
GE PUȚIN Șl PROST LA 
POARTA IN TIMPUL MECIU
RILOR, PENTRU CA ȘI LA 
ANTRENAMENTE ACEST

PROCEDEU TEHNICO-TAC- 
TIC ESTE NEGLIJAT SAU 
TRATAT CU SUPERFICIALI
TATE.

Jucătorii preferă ,jniuța“ ca 
mijloc principal de pregătire 
și fenta, adeseori gratuită, ca 
element de bază a tehnicii de 
joc... Antrenorii — mulți din
tre ei — se iau după jucători 
și nu-i pun să tragă Ia poartă 
de o sută, de două sute de ori, 
din cele mai felurite poziții, de 
pe Ioc sau din acțiune, cu și 
fără preluare, cu și fără adver
sar, pentru ca șutul să devină 
cu adevărat o deprindere în 
slujba eficacității.

Dar, oricit am fi de aspri în 
aprecierea valorilor noastre fot
balistice, nu se poate spune to
tuși că nu există in campionatul 
nostru înaintași dotați, dar ei 
nu pot ajunge... înaintași ve
ritabili decît printr-o partici
pare activă și conștientă în 
cadrul procesului insiructiv- 
educativ, prin muncă inten
să, printr-o mare dorință de 
afirmare. Ne referim atit .la cei 
din grupul așa-zis al „consa- 
craților", din care fac parte 
D. Georgescu, Crișan, Zamfir, 
Marcu, alături de care am pu
tea înscrie și nume mai puțin 
circulate pe la loturi, cum ar 
fi cele ale lui Nedelcu II, Fa- 
zekaș, Angheî și Năstase, cît 
— mai ales — Ia înaintașii din 
„eșalonul tinereții", pe care ii 
așteptăm să facă saltul de cali
tate reclamat de talentul și 
condițiile lor de pregătire. Este 
vorba de Radu II. Vrînceanu, 
M. Răducanu, D. Nicolae. Chi
tara, Cămălara, Grosu, Țălnar, 
Budura și încă numeroși alții 

care trebuie să înțeleagă că nu 
pot trece pragul afirmării fără 
multă, multă muncă.

Mihai IONESCU

DE-A ȘEDINȚA11'

ANALIZA* »

DE LA F. R. F.

antrenorii CHEMAfl SĂ RtGÎWEĂSCĂ
JOCUL ECHIPELOR NOASTRE

(Urmare din pag. 1)
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a VIZA LEGITIMAȚIILOR. In-
- *~J . —* - .------------------ și

,___ ___ ____________ , _____   va
efectua viza (pe anul 1978) legi
timațiilor jucătorilor component! 
al echipelor care participă în 
Campionatul republican Diviziile 
A, B și C și in Campionatul re
publican al juniorilor (inclusiv ju
niorii din echipele cluburilor 
sportive școlare).

a TESTAREA 
DIN LOTURILE 
In zilele de 4, 5 
(prima etapă) și 
bruarie ~
loc, în 
tică și 
loturile 
trii din 
pe centre județene pe 
lunii februarie, la o dată ce va 
II anunțată ulterior.

cepind de azi, 5 ianuarie, 
pină la 23 februarie, F.R.F.

ARBITRILOR 
DIVIZIONARE, 

și 6 februarie 
10, 11 șl 12 fe- 
n-a) va avea 
testarea teore-

(etapa a
Capitală, 
practică a arbitrilor din 
divizionare A și B. Arbi- 
lotul C vor fi convoeați 

parcursul

MUSCĂ Șl SPORT IĂ
(Urmare din pag. 1)

COMBINATUL SIDERURGIC
de stima colectivului

ă, ratînd 
e avute, 
de exer- 

narea șu- 
tarea) por- 
lt jucător 
lie Slavei, 
ica inotu- 
puțin pi- 

brațele), 
rațul care 
poartă și 
slabă. Și 

dintr-o 
deci, va 
Mai am 

ați și de 
. Simion, 
e trebuie 
enajul e- 
nța noas- 
em multe 

marea 
e intot-

413.353

:n

708 lei.
703 lei.
468 lei.

zată și cu regularitate a acti
vității sportive, crearea unei 
baze materiale complexe consti
tuie o condiție sine qua non a 
succesului. Din păcate, față de 
posibilitățile și importanța Com
binatului nostru, nu avem încă 
un complex sportiv corespunză
tor nevoilor noastre. Acum 
cițiva ani a început amenajarea 
unei baze sportive, dar după 
terminarea terenului de fotbal 
(numai timpul de joc), lucrările 
au fost sistate, fără să știm 
de ce".

Interesante opinii am aflat și 
de la alți interlocutori cu care 
am discutat la locurile lor de 
muncă. Iată cîteva dintre ele.

CONSTANTIN SETANIDIS, 
electrician la secția stații și re
țele electrice, activist sportiv 
voluntar : „Am constatat că oa
menii muncii lucrează cu mai 
multă tragere de inimă, mai cu 
spor și cu implicații pozitive asu
pra calității produselor cind 
simbătă și duminică le oferim 
posibilitatea să facă sport. De 
aceea, organizăm deseori acțiuni 
sportive de masă, iar la cele 
li excursii efectuate anul tre
cut prin țară au participat și 
familiile oamenilor noștri din 
secție".

TUDOREL AVRAMESCU, 
maestru al sportului Ia aero- 
modelism, conducător auto la a- 
telierul de cuptoare industriale: 
„Nu am înțeles niciodată pe a- 
cei sportivi care se eschivează 
să muncească efectiv în pro
ducție. La noi in combinat 
sportivii de performanță se

bucură 
tocmai pentru că participă ac
tiv la realizarea in bune con
diții a sarcinilor de plan. Și 
toată lumea este mulțumită 
cind facem treabă de calitate 
atit la locul de muncă, cit și in 
arena sportivă. Cunoscind efec
tul pozitiv al practicării spor
tului, colegii mei de muncă 
participă cu entuziasm la în
trecerile sportive de masă".

ZAHARIA STROIA, repara
tor de aparate de măsură și 
control, sportiv de performanță 
în secția de motociclism, stu
dent : „In ciuda faptului că lu
crez efectiv in producție, imi 
organizez in așa fel timpul in
cit pot să ți învăț ți să practic 
la nivel de performanță sportul 
preferat. Particip, de asemenea, 
la multe din întrecerile de masă 
organizate in cadrul secției din 
care fac parte, trăiesc alături 
de colegii mei bucuria pe care 
ți-o oferă cele cîteva ore de 
destindere ți reconfortate prin 
practicarea exercițiului fizic".

NICOLAE VOICU, tehnician, 
fotbalist la „Oțelul" : „Trăind și 
muncind in mijlocul unui co
lectiv de oameni harnici, am 
constatat că majoritatea îndră
gesc sportul, iar cind li se o- 
feră posibilitatea practicării lui 
entuziasmul lor nu are limite. In 
întreprinderea noastră se desfă
șoară, cu caracter permanent 
campionate de casă, pe meserii. 
La clubul nostru din oraș între
cerile de șah ți tenis de masă 
se desfășoară non-stop. Refe
ritor la ridicarea ștachetei cali
tății. pot să spun că, după cum 
produsele noastre sint apreciate, 
pe linie de sport ne străduim 
să nu ne lăsăm mai prejos".

figurează șî un subiect oare
cum inedit, tratat de antreno
rul V. Stănculescu : „Factorul 
strategic al antrenamentului 
modern".

Tematica este deosebit de bo
gată, cele cîteva titluri fiind 
departe de a o epuiza.

Parcurgînd planul tematic al 
cursului de perfecționare, se 
impune atenției o conferință 
care va avea loc în dimineața 
zilei de 7 ianuarie. Titularul a- 
cestei conferințe, programată pe 
durata a 90 de minute, este 
prof. Cornel Florescu, metodist 
din cadrul C.N.E.F.S. Titlul 
conferinței, „Volumul general 
de activitate", este plin de su
gestii. Prof. Cornel Florescu, 
care lucrează de mai mulți ani 
„în afara fotbalului", este a- 
deptul apropierii volumului de 
lucru al fotbaliștilor de cel al 
ramurilor prin excelență aspre. 
Pentru a sugera viziunea prof.

Cornel Florescu, să arătăm, 
simplificînd lucrurile, că el este 
pentru angrenarea jucătorului 
de fotbal în pregătire, timp dc 
4 ore zilnic, în vederea creă
rii unei dominante de lucru, 
fără ca aceste patru ore să 
însemne — ar fi și imposibil — 
240 de minute de efort intens.

Această conferință, și mai a- 
les discuțiile pe care ea le 
poate stîrni, vor oferi fotbalu
lui nostru măsura propriei sale 
activități și-i vor atrage aten
ția asupra concesiilor pe care 
el le-a făcut în numele așa- 
zisei „specificități" a jocului cu 
balonul rotund. Avem convin
gerea că această conferință, 
susținută de un specialist „din 
afara fotbalului", va stimula spi
ritul dezbaterilor.

Să sperăm că acest curs va 
oferi, IN PRIMUL RÎND PRIN- 
TR-UN VIU ȘI DESCHIS 
SCHIMB DE OPINII, ideile că
lăuzitoare pentru îmbunătățirea 
radicală a muncii tehnicienilor 
noștri.

PRIMA PREMISĂ. Cursul de 
perfecționare a antrenorilor 
principali și secunzi din prima 
divizie a fost programat (și 
anunțat din timp !) in perioa
da 5—11 ianuarie.

A DOUA PREMISA. Ședin
țele de analiză ale reprezen
tantelor primei scene au fost 
programate, în marea lor ma
joritate, pentru luna aceasta. 
Excepție, Politehnica Timișoa
ra, Olimpia Satu Mare și Jiul 
— care și-au făcut analiza tu
rului imediat după încheierea 
sezonului — și S.C. Bacău, e- 
chipă ce șl-a programat ședin
ța la 1 februarie „după cursul 
de perfecționare a antrenori
lor și după o primă etapă a 
pregătirilor** ■— cum declara 
președintele clubului băcăuan, 
Corneliu Costinescu.

CONCLUZIA, intre cele două 
extreme, dintre care cea alea
să de președintele lui S. C. 
Bacău ni se pare cea mai în
țeleaptă, dincolo, deci, de ce
le patru formații, ședința de 
analiză a fost programată ime
diat după vacanță sau în pri
ma zi a începerii pregătirilor î

de iarnă. Mai mult chiar, un 
număr de patru echipe (F.C. 
Argeș, U.T.A.,. F.C. Bihor și 
F.C.M. Reșița) ne-au anunțat 
inițial că aceste analize se vor 
face în perioada... 5-11 ianua
rie ! Adică, exact atunci cind 
fusese programat și cursul 
antrenorilor, la Snagov ! Ulte
rior conducerile secțiilor sau 
cluburilor respective au reve
nit, programînd ședințele de 
analiză după Încheierea „per
fecționării** antrenorilor. E bi
ne că luciditatea a fost repusă 
tn drepturi chiar și in ceasul 
al 12-lea. Ne întrebăm, însă. 
In virtutea premiselor de mai 
sus : nu cumva această iniția
lă suprapunere de date între 
cursul organizat de federație 
și planificarea ședințelor de 
analiză de conducerile unor 
echipe reflectă un anumit mod 
de gîndire ? Nu cumva aceste 
ședințe reprezintă in mintea 
unor conducători (oare și an
trenori sau jucători ?) o sim
plă acțiune de plan, care tre
buie „bifată** pentru că așa 
se cere ? ...Nu cumva ar tre
bui schimbată optica în ana
liza unui tur de campionat 
care, ta cea mai mare parte, 
a fost foarte slab ?... N-a 
sosit, oare, timpul ca aceste 
ședințe de analiză să repre
zinte un serios punct dc ple
care în redresarea totbalului 
nostru și nu banale discuții in 
care lipsurile stat tratate su
perficial, căutîndu-sc mai ales 
scuze mărunte care țin de 
„jocul dur al unor adversari" 
și de greșelile unor arbitri 
care „ne-au furat vreo 5—6 
puncte, cu care am fi fost 
sus" 7

Reprogramarea ședințelor de 
analiză a unor echipe trebuie 
să însemne și schimbarea op
ticii, folosindu-se ferm critica 
și autocritica, în locul înscrie
rilor la cuvînt formale, bana
le, arhicunoscute și arhiinșelă- 
toare ! Așteptăm un start nou, 
serios în pregătirile de iarnă !

Mircea M. IONESCU
ttVWWVWWWWWV--»’.-«i,“-

•i«

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

l-AȘ INVITA PE JUCĂTORI Șl ANTRENORI SĂ VINĂ 
SĂ VADĂ CUM Șl ClT MUNCESC SUPORTERII LOR!

i

g

/✓

Nu știu dacă jucătorii și antrenorii s-au 
întrebat vreodată de ce venim (sau nu ve
nim !) noi, spectatorii, la meciurile de fotbal, 
fie pe ploaie, fie pe caniculă. încerc să explic 
această pasiune 
tinără.

Iubesc fotbalul 
cind il practici, 
„campionatul de 
vești. Eu vin la 
de un joc corect, dinamic, modern, 
așa cum văd uneori la televizor, 
in ultimul timp insă bucuriile 
mele fotbalistice au fost foarte li- 
limitate. Și aceasta pentru că s-au 
cocoloșit multe neajunsuri, pentru 
că s-a muncit cu jumătăți de mă
sură, pentru că in locul atitudinii 
ferme de sancționare a diferitelor 
abateri s-a operat cu clasica cle
mență, ultimul caz fiind Beldeanu, 
iertat după ce fusese suspendat pe 
timp îndelungat. Nu știu dacă mulți dintre 
fotbaliștii care ne-au risipit atitea speranțe au 
fost cumva in întreprinderi sau pe ogoare să 
vadă cum și cit muncesc cei care ii aplaudă sau, 
mai exact, vor să-i aplaude duminică de du
minică. Dacă ar veni și la locul nostru de 
muncă, al spectatorilor, ei, jucătorii și antre
norii, cred că s-ar simți jenați de contrastul 
dintre atmosfera de la noi, de mare seriozi
tate și angajament și cea de superficialitate, 
uneori de chiul, a anumitor fotbaliști chiar 
din primul eșalon. Poate că asemenea vizite 
ar tulbura și schimba conștiința unor jucători

a mea, veche, dar mereu

pentru că e un joc frumos, 
cum o mai fac și 
casă", dar și tind 

stadion pentru a mă

eu in 
il pri- 
bucura

și antrenori, comozi sau certați cu etica 
sportivă.

Sint un suporter al fotbalului românesc in 
general, și, in special, un susținător al fot
balului clujean, căzut din prima scenă dato
rită unor cauze amintite mai sus... Acum, 
fotbalul de pe Someș trăiește o altă atmosferă, 
mai sobră, mai responsabilă. E bine că s-a 
învățat 
munca

din greșelile trecutului, e birte că 
susținută, de perspectivă, a luat lo

cul provizoratului. A fost nevoie 
de curaj, de luciditate pentru a se 
renunța la o serie de vedete ter
minate, și de a se lansa cu curaj 
tineri, in marea lor majoritate 
crescuți in propria grădină. Luați 
cazul lui „U“, la ora actuală, cred 
eu, alcătuind cea mai tinără echipă 
din diviziile A și B. Tineri talen- 
tați, ambițioși, harnici, cuminți, care 
in doi ani pot forma o echipă de 
temut pentru orice adversar. Acest 

lucru in perspectivă, pe fondul serio-mod de
zității și pasiunii, trebuie preluat și de multe 
alte formații din fotbalul nostru. In acest sens 
aș face și o propunere: „Juniorul" să fie obliga
toriu și la echipele de Divizia A, iar în eșa
lonul secund fiecare formație să folosească 
cite doi juniori. Ar fi o rampă de lansare a 
tinerelor talente.

ION SILADI 
strungar la întreprinderea 

„16 Februarie" CIuj-Napoca
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în turneul ac tenis ac la Wasltinfiton SPORTUL IN LUME TELEX

VIRGINIA RUZICI DEBUTEAZĂ
CU O PREȚIOASA VICTORIE
La Washington au continuat 

întrecerile din cadrul primului 
turneu internațional feminin de 
tenis al anului. După Florența 
Mihai, un start bun a luat și 
cealaltă jucătoare româncă pre
zentă la concurs, fosta noastră 
campioană Virginia Ruzici. Ea 
a învins-o cu 6—1, 1—6, 7—6 pe 
cunoscuta jucătoare australiană 
Wendy Turnbull, clasată pe lo
cul 7 la ultima ediție a Marelui 
Premiu feminin. Meciul a avut 
o desfășurare animată, în setul 
decisiv Ruzici distanțîndu-se la 
5—1, pentru a fi apoi egalată 
de adversara ei, de care s-a 
departajat numai în tie-break.

în alte partide s-au înregis
trat rezultatele : Betty Stove — 
Brigitte Cuypers 2—6, 6—4, 6—0 ; 
Greer Stevens — Kristien Shaw 
6—1, 6—1 ; Kathy May — Kathy 
Kuykendall 6—2, 6—0.

CARMEN BUNACIU PRINTRE PERFORMERELE 
SEZONULUI MONDIAL DE NATAȚIE 

trecut Campioana și record
mana țării noastre Carmen Bu- 
naciu ocupă locul 7 în proba de 
200 m spate, cu timpul de 
2:17,89 și locul 10 la 100 m 
spate, cu 1 : 05,20.

într-unul din ultimele sale 
numere, ziarul francez de spe
cialitate „L’EQUIPE* a publicat 
clasamentele mondiale ale celor 
mai bune performanțe la nata- 
ție Înregistrate în cursul anului

PE GHEAȚĂ Și PE ZĂPADĂ
Echipa U.R.S.S. campioană mon 

dială de juniori la hochei-

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL' 
A ROMÂNIEI

LA TURNEELE - DE LA CHEB
Șl NEUBRANDENBURG

Sezonul internațional al echi
pei reprezentative feminine de 
handbal a României va începe 
luna viitoare. între 4 și 12 fe
bruarie, handbalistele noastre 
vor evolua în cadrul tradițio
nalului turneu de la Cheb (Ce
hoslovacia), la care și-au anun
țat participarea o serie de pu
ternice echipe, printre care și 
cele ale Uniunii Sovietice și 
R.D. Germane. Al doilea mare 
turneu al sezonului de iarnă, la 
startul căruia va fi prezentă și 
echipa noastră reprezentativă, 
este cel de la Neubrandenburg 
(R.D. Germană), programat în
tre 8 și 13 martie.

Cele două turnee vor prile
jui verificarea și omogenizarea 
jucătoarelor selecționate în 
noua reprezentativă a României. 
Amintim că obiectivul princi
pal al handbalului nostru femi
nin în anul 1978 este campiona
tul mondial, grupa valorică A, 
programat în Cehoslovacia în 
perioada 24 noiembrie — 3 de
cembrie.

Campionatul mondial de ho
chei rezervat echipelor de ju
niori, disputat în mai multe 
orașe din Canada, s-a încheiat 
la Montreal cu victoria repre
zentativei Uniunii Sovietice, 
care în meciul decisiv a învins 
selecționata Suediei cu 5—2 
(1—0, 2—1, 2—1). Pe locurile 
următoare s-au clasat, în tur
neul final, Suedia, Canada și 
Cehoslovacia.

Meciuri amicale : Quebec Nor- 
diques — U.R.S.S. (B) 3—3 (0—2,
2— 0, 1—1) ; Toronto Maple
Leafs — Poldi Kladno 5—8 (2—3,
3— 3, 0—2), la capătul unui joc 
frumos, urmărit de 15 000 de 
spectatori ; la Detroit, Univer
sitatea Michigan — Dinamo 
Moscova 0—12 (0—4, 0—3, 0—5).

Concursul de patinaj de la Oslo

Proba de 500 m bărbați de la 
Oslo a fost cîștigată, cu un timp 
bun, de norvegianul Kay 
Stenshjemmet : 38,75. Alte re
zultate, masculin : 1 500 — VI. 
Lobanov 2:00,23 ; 1 000 m — Jan 
Egil Storholt 1:16,57 ; 10 000 
— Sten Stensen 14:51,4.

m

Hinterseer învingător la 
Langenwang

Pe pîrtia de Ia Langenwang, 
în cadrul unui concurs interna
țional de schi, proba de slalom

uriaș bărbați 
fost cîștigată 
austriacul Hans 
Hinterseer. El a 
fost urmat de Mor- 
gensen (Austria) și 
Krizaj (Iugoslavia).

Turneul celor patru 
trambuline

Concursul de să
rituri de la Inns
bruck, din cadrul 
„Turneului celor 
patru trambuline", a 
fost cîștigat de 
norvegianul Per 
Bergerud cu 247,1 
p (sărituri de 105 
m și 103 m), 
de Ylantilla 
landa) 239,1 
Toermanen

231,2 
trei

în clasa-

urmat 
(Fin- 

P Și 
(Fin- 

P- 
con-

landa) 
După 
cursuri, 
ment conduce Ylan
tilla — 569,6 p, se
cundat de Buse 
(R.D.G.) 553,6 p.
Ultima întrecere se
șura vineri, pe trambulina de la 
Bischofshofen (Austria).

va desfă- Trei ași ai eoboririi, Herbert 
Plank. Franz Klammer Ji Jo
seph Walcher.

Foto : A.SL.

ATLETISM ® In concursul de 
la Sao Paulo, finlandezul Ari 
Paunonen a cîștigat proba de 
1 500 m cu 3:49,1, fiind urmat de 
brazilianul Dirceu Pereira — 3:50,6. 
In cursa de 3 000 m, victoria a 
revenit lui Jose Romao (Brazilia) 
în 8:13,1.

BASCHET 0 La Brno s-a dispu
tat întllnlrea masculină dintre 
echipele Cehoslovaciei și Austra
liei. Baschetballștli cehoslovaci au 
obținut victoria cu 87—71 (40—38).

BOX • Fostul triplu campion 
olimpic de box Laszlo Papp a 
anunțat că a renunțat la postul 
de antrenor al echipei Ungariei. 
Papp va pregăti în viitor o echi
pă a unui club din Budapesta, 
în locul lui Papp, federația un
gară de box l-a desemnat ca an
trenor al lotului reprezentativ pa 
Ferenc Kellner (Ujpesti Dozsa).

CICLISM 0 Concursul de ciclo- 
cros de la Montiller (Elveția) a 
revenit elvețianului Albert Zwel- 
fel, cronometrat pe distanța de 22 
km în 54:10. L-au urmat ceho
slovacul Milos Fisera — la 18 sec. 
și vest-germanul Klaus-Peter Tha
ler la 24 sec. • Cursa de 6 zile 
de la Koln a fost cîștigată de 
cuplul vest-german Wilfried Pef- 
fgen — Albert Fritz. I-au urmat, 
la un tur, perechile Gregor 
Braun — Jilrgen Tschan (R. F. 
Germania) șl Rene Pijnen (Olan
da) — Giinter Haritz (R. F. Ger
mania) .

SANIE • Pe pîrtia de la Ober
hof s-au desfășurat campionatele 
de săniuțe ale R.D. Germane, 
Proba individuală masculină a 
fost cîștigată de Hans Rinn — 
3:06,92, secundat 
Guenther — 3:07,67. 
titlul a fost cucerit 
Stenzel — 2:55,29, 
Margit Schumann -

ȘAH • După 6 runde, în tur
neul masculin de la Hastings, pe 
primul loc se află Sax (Ungaria) 
cu 4 p (1), urmat de Petrosian 
(U.R.S.S.) — 4 p. In partida în
treruptă din runda a 5-a, Petro
sian a remizat cu Kagan. '

TENIS o La Syndey 
disputat un meci între echipa 
Australiei și o selecționată inter
națională. Tenismanii australieni 
au terminat învingători cu scorul 
de 4—0. In ultimele două partide, 
John Newcombe l-a întrecut cu
6— 4, 2—6, 7—5, 6—3 pe americanul 
Tim Gullikson, iar Tony Roche 
a dispus cu 6—4, 3—6, 1—6, 6—3,
7— 6 de neozeelandezul Chris Le-

de Detlef 
La feminin, 
de Roswitha 
urmată de 

■ 2:55,30.

s-a

AGERPRES

CEI MAI BUNI TURNEUL OLIMPIC

VWWWWWVWWWWWWWWWWW,

O știre prin care se anun
ță dispariția a mii de oa
meni are, desigur, darul să 
neliniștească. De aceea, foar
te mulți cetățeni din Oslo 
au fost speriați, aflind despre 
acest fapt dintr-un ziar nor
vegian. Din fericire, insă, 
numai pentru moment. Pen
tru că, parcurgind apoi in 
întregime materialul apărut, 
toți au zîmbit și... chiar s-au 
bucurat.

De ce oare 1 Cele cîteva 
mii de inși dispăruți fără 
urmă de la domiciliu repre
zintă... surplusul de greuta
te pe care sute de mii de 
cetățeni ai acestei țări l-au 
pierdut, spre binele lor, prin 
participarea la o amplă ac
țiune sportivă de masă, cu 
numele de „TRIM.1'. Prin or
ganizarea unor competiții 
simple și atractive, cum ar 
fi „Calul de mare" la înot 
sau „Ciclismul pentru fie

ARBITRUL DE INOT 
NU ȘTIA SA ÎNOATE...
Pierre De Meyer este 

numele unuia dintre ar
bitrii care a oficiat la 
ultimele campionate fe
minine de înot ale Bel
giei, disputate în orașul 
Ostende. Aflat pe mar
ginea bazinului, el toc
mai dădea semnalul de 
start, cinci — din cau
za unei gesticulații ex
cesive — s-a pomenit, 
în secunda următoare, 
proiectat în apă. Unele 
concurente plonjaseră, 
de asemenea, pornind 
în cursă, dar și-au dat 
curînd seama că tem
peramentalul starter a- 
vea urgentă nevoie de 
ajutor. Așa s-a desco
perit că De Meyer nu 
știe să înoate.

POLO PE... ELEFANȚI
Polo-călare este, după 

cum se știe prea bine, 
unul dintre cele mai 
costisitoare sporturi. Ia
tă motivul pentru care 
s-au făcut tot soiul de

...MISTERUL
UNOR DISPARIȚII

care", dar, in special, prin- 
tr-o largă campanie in fa
voarea unei alimentații ra
ționale, mișcarea „TRIM" 
și-a înscris in ultimii ani 
printre realizările sale și a- 
ceastă masivă scădere a ex
cesului ponderal, ceea ce — 
se știe — diminuează consi
derabil șansele de apariție 
a bolilor cardio-vasculare, 
principală cauză a mortali
tății in lume.

Iată, deci, misterul dispa
rițiilor : practicarea zilnică 
a unui exercițiu fizic simplu 
dar util și o alimentație 
igienică și rațională. Este 
ceea ce subliniază, spiritual, 
autorul articolului mențio
nat, intitulindu-l: „Cum au 
dispărut 7 000 de norvegieni, 
fără urmă !“. Noi am mai 
adăuga doar că nu numai fără 
urme, ci și fără regrete.-

Călin ANTONESCU

încercări pentru a re- 
modela acest sport. 
Astfel, prețioșii cai au 
fost inlocuîți cu moto
ciclete, apărind moto- 
baluL In India s-a mers 
mal departe și — re
cent — pe stadionul 
orașului Djaipur s-a 
disputat primul meci de 
polo pe... elefanți. De

totdeauna să-l facă pe 
conducătorii uriașelor 
pachiderme să .stope
ze* imediat după flu
ierul respectiv.

TINERI CĂSĂTORIȚI
Două noi perechi de 

tineri căsătoriți au tre
cut prin fața ofițerului 
de stare civilă in

remarcat că principa
lul motiv al acestei ino
vații a fost economia, 
prin aceste locuri ele
fanții fiind mai ușor 
de întreținut decît caii. 
Medul Inaugural al 
noii discipline sportive 
s-a terminat egal : 1—t, 
spre satisfacția a 40 000 
de spectatori, care au 
urmărit cu interes dis
puta celor 6 elefanți în 
jurul unei mingi cu 
un diametru de 1 m. 
Se pare că a existat, 
totuși, un singur ne
mulțumit — arbitruL 
Acesta nu a reușit în-

preajma Anului Nou. 
Sînt nume cunoscute în 
lumea sportului sovie
tic șl a celui mondiaL 
Primii au fost celebra 
gimnastă Ludmila Tu- 
risceva șl dublul cam
pion olimpic de sprint, 
atletul Valeri Borzov, 
care și-au oficiat nunta 
la Rostov pe Don, orașul 
de reședință al ultimu
lui. O a doua pereche 
nu este „pur" sportivă. 
Olga Korbut — altă ce
lebritate a gimnasticii 
sovietice — a preferat 
un soț din afara are
nei de competiții și a-

REVISTA „FOTBAL-HOCHEI" 
a acordat titlul de cel mai bun 
fotbalist sovietic al anului 1977 
lui David Kipiani (26 de ani), 
jucător la Dinamo Tbilisi și 
component al echipei U.RSJS. 
Locurile următoare au fost o- 
cupate de Blohin (Dinamo Kiev)

CAMPIONATE
ITAUA (eu 1?). A ta Lan ta — Mi

lan 1—1 ; Juventus — Bologna 
1—• : Lazio — Torino 1—1 ; Genoa
— Vicenza 1—2 ; Inter — Pescara 
>—• ; Fiorentina — Napoli 1—• ; 
Foggia — Perugia •—1 ; Verona
— Roma 0—0. In clasament : 
1—2. Milan și Juventus cite 17 
p. X Vicenza 15 p, 4. Torino 
15 p.

ANGLIA (et. 23—24 — rezultate 
mai importante) : Birmingham — 
Chelsea 4—5 ! ; Bristol City — 
Nottingham Forest 1—3 ! ; Not
tingham — Everton 1—1 ; Coven
try — Manchester U. 3—0 ; Ever
ton — Arsenal 2—0 ; Ipswich — 
Derby 1—2 ! ; Leicester — Man
chester C. 0—1 ; Manchester C.
— Aston Villa 2—0 ; Newcastle — 
Liverpool 0—2!; Liverpool — Mid
dlesbrough 2—0 ; Queen’s Park — 
Wolverhampton 1—3 ! ; West 
Bromwich — Leeds 1—0 : Leeds
— Newcastle •—2. tn clasament 
conduce Nottingham Forest cu 37 
p, urraatâ de Everton și Liverpool 
cite 32 p.

URUGUAY. Campionatul a fost 
cișugat pentru a 21-a oară de 
Nacional cu M p. Ea a fost ur
mată de Penarol 35 p și Defensor 
30 P- 

nume pe cintărețul de 
muzică ușoară Leonid 
Bortkievici, apreciat in
terpret de muzică pop.

CaE 500 DE ORE
Dacă. intr-o vreme, 

cursele cicliste de 6 zi
le stlmeau admirație 
pentru rezistența (șl 
perseverența) așilor pe
dalei. iată că alte per
formanțe de durată se 
dovedesc cu mult supe
rioare. E drept, ele sînt 
realizate pe două roți, 
dar... cu motor. Trei 
motociciiștl australieni 
— Richard Kenneth, 
Don Mitchell și Owen 
Fitzgerald — au trecut 
cu schimbul pe șaua 
unei motociclete, acțio- 
ntnd-o pe o distanță in 
circuit, timp de 500 de 
ore ! „Recordul- a fost 
stabilit la Perth și În
trece cu aproximativ 50 
de minute precedenta 
performanță de acest 
gen, stabilită cu un an 
în urmă, tot in Austra
lia.

și Dektarev (Șahtior Donețk).
ZIARIȘTII de sport din Bul

garia l-au desemnat pe Pavel 
Panov drept cel mai bun fot
balist bulgar al anului trecut. 
El este component al echipei 
Levski Spartak Sofia și al re
prezentativei Bulgariei.

ȘI ÎN POLONIA au fost de
semnați cei mai buni jucători 
ai anului trecut. După ancheta 
efectuată de ziarul „SPORT* 
Katowice locul întii a fost atri
buit lui Grzegorz Lato — de 
peste 90 de ori selecționat în 
echipa națională. Pe locurile 
următoare alți internaționali 
cunoscuți: Deyna și Zmuda.

ÎN CEHOSLOVACIA, jucăto
rul nr. 1 este tînărul atacant 
Karol Kroupa (de la Brno), ur
mat de Fiala (Dukla Praga) și 
Ondrus (Slovan Bratislava).

PERDEA DE MINCIUNI
B

B

l

In ultimii doi ani, 21 de 
militanți pentru drepturile 
populației de culoare din 
Africa de Sud au murii a- 
sasinați m închisorile regi
mului rasist de la Pretoria. 
„Numărul mare de tineri 
albi din R.S.A. care pleacă 
in străinătate pentru a se 
sustrage de la serviciul mili
tar in „armata apartheidului* 
crește neîncetat*, relatează 
publicația londoneză „Obser
ver-. La simulacrul electo
ral din R.S.A„ desfășurat in 
condițiile unei ample acțiu
ni polițienești, n-au _________
avut drept de vot 
dectt cei 4,3 mili
oane de alin, adi
că cd ce reprezin
tă mai puțin de o 
șesime din popu
lația țării, populația 
de culoare partici- 
pind, 'm schimb, masiv și an
gajam la amplele și recen
tele demonstrații antiapart- 
heid de la New Brighton și 
Soweto.

Fapte și evenimente 
reflectă o accentuată 
de tensiune internă 
și izolarea tot mai
tuată pe plan internațional a 
regimului rasist de la Pre
toria. Cu atit mai lipsite da 
simțul realității apar pe tr
eat fundat asemenea afir
mații făcute de revista 
„Sport South Africa" precum 
că „nu trebuie luptat împo
triva guvernului sud-african, 
inamicii fiind grupurile anti- 
apartheid de peste hotare 
care, orbite, nu văd schim
bările din țară* și ci „spor-

Comentariu
extern

care 
stare 

precum 
accen-

3

IN ACTUALITATE
ZURICH, 4 (Agerpres). 

Comitetul executiv al FIFAj 
care se va reuni la 13 ianuarie, 
la Buenos Aires, cu prilejul tra
gerii la sorți a grupelor cam
pionatului mondial, va examina 
și regulamentul viitorului turneu 
olimpic de fotbal. în proiectul 
elaborat de Comitetul de orga
nizare a J.O. de la Moscova^ 
împreună cu FIFA, se prevede 
ca data limită de înscriere să 
fie 30 septembrie 1978 ; alcătui
rea seriilor preliminare se va 
efectua în toamna acestui an, 
urmînd ca întrecerile să înceapă 
la 1 ianuarie 1979. Tragerea la 
sorți a grupelor turneului final 
se va face în luna mai a anului 
1980. Meciurile turneului final 
olimpic se vor disputa la Mosco
va, Leningrad, Kiev și Minsk,’ 
între 20 iulie și 2 august 1930.

tul din Africa de Sud a de
venit mijlocul negrului de a 
fi recunoscut și acceptat". O 
perdea de mîncxwnl care în
cearcă să acrediteze ideea că 
sportul s-ar putea sustrage 
întregului mecanism politic 
și social al regimului rasist, 
fiind o „excepție*. Minciună 
periculoasă, pentru că a per
mite cîtorva de a evolua pe 
un teren de tenis alături de 
albi in timp ce se interzice 
accesul la elementarele drep
turi ale omului celor 18 mi
lioane de negri nu înseamnă 

deed o formă deghi
zată a dominației 
minorității albe, 
nicidecum recu
noașterea drepturi
lor inalienabile ale 
populației africane 
majoritare.

Și cine sînt „gru
purile antiapartheid* de pes
te hotare, incriminate de 
publicația sud-africana aflată 
în slujba rasismului ? Marea 
majoritate a țărilor reprezen
tate tn O.N.U. ! Pentru că o 
recentă rezoluție a Adunării 
Generale care a condamnat 
„regimul rasist minoritar din 
Africa de Sud pentru poli
tica sa criminală — recu- 
nosdndu-se de către Organi
zația mondială legitimitatea 
luptei desfășurată de miș
carea de eliberare națională 
din această țară, pentru ob
ținerea libertății și indepen
denței autentice a populației 
africane majoritare — a în
trunit 113 voturi pentru și 
nici unul contra.

Paul SLĂVESCU
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