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Surpriză in prima etapă a Diviziei A la handbal feminin

TG. MUREȘ!I.E.F.S. ÎNVINGĂTOARE LA
Prima etapă a celei de a XX-a ediții a campionatului feminin 

de handbal Divizia A, disputată joi după amiază, a oferit nume
roșilor spectatori prezenți in tribune meciuri dirz disputate. Sin
gura surpriză s-a produs Ia Tg. Mureș, I.E.F.S. reușind să în
vingă pe Mureșul.

Șut puternic și, cu toată opoziția apărării Progresului, formația 
Confecția inscrie ' ' ' ' ’?•-?«

15
f MUREȘUL TG. MUREȘ
1. E.F.S. BUCUREȘTI 13 — 
(6—8). în fața unui numeros și 
entuziast public, prezent in sa
la I.M.F., mureșencele au fost 
nevoite să guste din paharul 
amar al înfrîngerii. Ele au ra
tat copilărește un car de oca
zii favorabile, spulberîndu-și 
astfel singure iluzia victoriei. 
Deși nu au strălucit, oaspetele 
s-au impus printr-un joc băr
bătesc și prin iscusința speculă
rii greșelilor partenerelor. Au 
marcat : Pereș 5, Dorgo 3, Soș
2, Dudaș 2 și Gall 1 — pentru 
Mureșul, Boși 6, Lăcustă 3, 
Chelba 2, Grecu 2 și Ceavdari- 
dis 2 — pentru I.E.F.S.

Au arbitrat bine C. Căpățînă 
și Gh. Mihalașcu (Buzău) (A. 
SZABO).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA 12—9 (6—6). Derbyul 
local a oferit spectatorilor o 
partidă de mare luptă și de 
un bun nivel tehnic. Deși lip
sită de aportul Vioricăi Cojo- 
cărița (bolnavă), formația Con-

SCRIMA DEBUTEAZĂ 
CU DIVIZIILE NAȚIONALE 

Șl CAMPIONATUL 
REPUBLICAN 

AL COPIILOR
Mîine și duminică, în trei 

orașe din țară : București, 
Iași și Craiova, va debuta 
sezonul competițional de 
scrimă odată cu desfășurarea 
primei etape a diviziilor 
naționale A și B, ediția 1978, 
la floretă masculin, sabie și, 
respectiv, spadă. Un debut 
mai timpuriu ca de obicei, 
datorat unui program — in
tern și internațional — mai 
bogat ca în ultimii ani și 
care antrenează toate cate
goriile de scrimeri, de la 
copii pînă la consacrați.

Reamintim că deținătoa
rele titlurilor de campioane 
naționale pe echipe la cele 
trei arme care intră în con
curs sînt formațiile clubului 
Steaua, iar noile promovate 
în Divizia A sînt Politehnica 
Iași (floretă masculin), Pro
gresul București (sabie) și 
C.T.A.S. București (spadă).

Luni și marți, la Bucu
rești, în sala Floreasca II, 
cei mai tineri scrimeri se 
vor întrece în cadrul primei 
faze a campionatului repu
blican al copiilor — floretă 
(băieți și fete).
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majorează awmrul. 
Foto ; Vasile BAGEAC

să țină In 
timp de o

structorul a reușit 
șah campioana țării 
repriză. Apoi, la presingul stu
dentelor a cedat. în final, o 
victorie meritată a formației 
pregătită de antrenorul Con-

S-a reluat campionatul de hochei

0 VICTORIE DECISA INTR-O SINGURA REPRIZA
CWC 6-2 (5-0,'1-1, 0-1)DINAMO - S. C. MIERCUREA

Prima grupă valorică a Divi
ziei A la hochei s-a reluat ieri 
pe patinoarul „23 August" din 
Capitală, prin disputarea medu
lui Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc, cu care a Început al 5-lea 
tur al întrecerii. Partida s-a în
cheiat cu victoria așteptată a di- 
namoviștilor : 6—2 (5—0, 1—1»
0—1), la capătul a 60 de minute 
în general interesante și nu de 
puține ori cu momente palpi
tante, mai ales la poarta echi
pei din Miercurea Ciuc. Soarta 
partidei s-a decis în prima re
priză, cînd Dinamo, echipă la 
care am remarcat activitatea la
borioasă a primelor două linii 
de atac, s-a impus cu ușurință 
prin viteză și productivitate. în- 
cepînd din repriza a doua, ho- 
chelștii din Miercurea Ciuc s-au 
regăsit surprinzător, au replicat

A devenit atletismul 
un sport prioritar ț

Discutlnd despre prioritatea atletismului în rodnica activitate 
sportivă ce se desfășoară pe meleagurile maramureșene (și cu 
precădere la Baia Mare), ceea ce ne-a izbit din primul moment a 

fost existența unei situații cel puțin ciudate : de muncit — se 
muncește și totuși rezultatele se mențin la un nivel submediocru 
în raport, dacă vreți, chiar și cu cerințele pe plan național, ca 
să nu mal vorbim de cele pe plan internațional. Plecînd de la 
acest paradox, am abordat discuția cu tov. Ion Pop, prim-vlce- 
președinte al C.J.E.F.S, Maramureș, încercind să deslușim cauzele 
unei astfel de situații.

Pentru început ni se pare 
foarte util să arătăm care este 
baza de masă a atletismului 
maramureșan șl care au fost, 
în ultimul timp, mijloacele cele 
mai eficace folosite pentru dez
voltarea acesteia. Pe acest tă- 
rim este de subliniat frumoa
sa activitate atletică ce se des
fășoară în școlile de toate gra
dele din Maramureș. Și pentru 
ca afirmația noastră să nu pa
ră gratuită este necesar să spu
nem că în majoritatea școlilor 
din Baia Mare și din multe alte 
unități de învățămint din Ma
ramureș există nuclee atletice 
cu o activitate mulțumitoare și 
chiar cu unele rezultate pro-:

I Vineri 6 ianuarie 1978 1

stantln Lache. Au marcat : 
Mareov 7, Popa 2, Luțaș 2 și 
Ștefanovici 1 — pentru Univer
sitatea, Cișmaș 5. Dragoman 2, 
Palici 1 și Kimel 1 — pentru 
Constructorul.

An arbitrat bine L Jung și 
M. Vulcan eseu (Reșița). (C. 
CREȚCj.

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA—UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 18 — 16 (7—6). Par
tida de debut in Divizia A a 
Hidrotehnicii, găzduită de co-

> 
Con-

REZULTATE TEHNICE I

Constructorul Timișoara — 
Universitatea Timișoara J—12 ;

Mureșul Tg. Mureș - 
I.E.F.S. București 13—ÎS

Progresul București — 
lecția București 12—15 ;

Hidrotehnica Constanța 
niversltatea Cluj-Napoca 18—ÎS

Universitatea București — 
Rapid București 17—18.

— U- 
i|

cheta sală a asociației, ideală 
pentru handbal, a coincis cu o 
victorie pe deplin meritată. Jo- 
eul dirz disputat, cu faze spec
taculoase și răsturnări de scor

(Continuare in pag. a 4-a) 

viguros și Dinamo s-a „clătinat", 
pierzind cadența pe care nu și-a 
mai regăsit-o pînă în final. în 
această repriză s-au dictat 20 
dv minute de eliminări (14 la 
Dinamo)! Ultima parte a întîl- 
niril, egală sub aspectul momen
telor de dominare, nu a mai 
furnizat o dispută de calitate sub 
raport tehnic, ambele formații 
greșind mult și scăzînd ritmul, 
ceea ce ne face să credem că 
pregătirea din timpul întreru
perii campionatului nu a fost 
prea intensă.»

Au marcat : Solyom 2, Pisam, 
Tureanu, Axinte și Bela Nagy 
pentru Dinamo, respectiv Er6s și 
Gali. Au condus FI. Gubernu și 
ȘL Enciu.

Astăzi, de la ora 18: Steaua— 
S.C. Miercurea Ciuc. (C. A.).

>

astfel de rezultate, 
fi obținute întîm-

primele acțiuni 
încă în 1977

mițătoare : Adrian Micloș (cam
pion balcanic de juniori la 800 
m), Suzana Pop, Maria Giur- 
gea sau Terezia Ciorbă, pre
cum și Alexandru Papi, sări
tor în înălțime (2,10—2,12 m). 
Esțe cert că 
nu puteau 
plător.

Una din 
întreprinse 
pentru a face din atletism un 
sport prioritar a fost aceea de 
a cuprinde majoritatea masei 
de elevi într-o activitate orga
nizată și cu o structură corn-. 
petițională adecvată. în acest 
scop a fost organizată, mai în- 
til ta Baia Mare, o competiție

FOTBALUL NOSTRU AȘTEAPTĂ
0 CONTRIBUȚIE COMPETENTĂ

REALA, EFICIENTA DE LA ANTRENORI
• Ieri a început, la Snagov.

Ieri dimineață a început la 
Snagov cursul de perfecționare 
organizat de F. R. Fotbal pen
tru antrenorii principali și se
cunzi, medicii echipelor divizio
nare A și un grup de tineri 
antrenori de perspectivă din 
alte eșaloane competiționale.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de vicepreședintele F.R.F. 
Mircea Angelescu, care a ară
tat că intreaga activitate a 
cursului de perfecționare tre
buie să pornească de la scăde
rile și deficiențele grave care 
au dus la o serie de insuccese 
și, drept urmare, la ratarea ca
lificării pentru turneul final al 
C.M., situație care a nemulțumit 
profund opinia publică din țara 
noastră. In acest sens, eritieile 
din presă, de la radio și tele-

Vacanța bucuriilor in tabăra de la „Căminul Alpin1

MICUȚII GIMNÂȘTI FAC SCHI 
PE COVORUL DE ZĂPADĂ

un 
pe

ne

— Ce doriți ? Un șpagat, 
stind in mîini, o coborire 
schiuri ?

— Am dori, mai întii, să 
spui cum te cheamă.»

Așa a început dialogul nos
tru cu Virgil Rus, șase ani și 
două luni, mezinuj taberei de 
vacanță instalată la „Căminul 
Alpin" din Bușteni. Amfitrion 
fără pereche, ne-a invitat la 
excursia care tocmai urma să 
aibă loc spre cascadă, la „Ur- 
lătoare", ba ne-a oferit și să
niuța. Numai la schiuri n-a re
nunțat- Am aflat tot de la el 
că noaptea le tine lingă pat...

— Așa de mult iți place să 
schiez! ?

A încuviințat printr-un 
foarte expresiv.

— Mai mult chiar 
gimnastica ?

— Eh, cu gimnastica e 
ceva! O fac in fiecare 
Dar schiul...

Bucuria de a schia, de 
aluneca cu săniuța, de a 
5—6 ore pe zi în aer liber, în 
soare, este unanimă aici în ta- 

gest

de ci t

alt-
ri.

a 
sta

(Continuare în pag. 2—3)

Ora 3. începe înviorarea in tabăra de la „Căminul Alpin 
din Bușteni, inainte de plecarea la schi sau săniuș.

interesantă, în sistem divizio
nar, cu participarea unor e- 
chipe alcătuite din cite 10 
elevi din fiecare școală. Apre
cierea noastră referitoare la 
faptul că această competiție a 
fost interesantă este legată și 
de felul în care s-a desfășurat: 
o duminică a fost rezervată 
probelor de alergări, o altă du
minică — probelor de sărituri, 
etapa următoare — aruncărilor 
și, in sfirșit, ultima rundă a 
programat uu cros. în felul a- 
cesta s-a realizat, aprecia in
terlocutorul nostru, o excelentă 
acțiune de selecție, de depista
re a elementelor talentate, care 
au fost apoi îndrumate spre 
clasele și școlile profilate pe 
atletism.

în momentul de față există 
în județul Maramureș clase 
profilate pe atletism la școlile 
generale nr. 11, 4 și 12 din 
Baia Mare, la școala generală 
nr. 3 din Sighet și la școala 
generală din Șomcuța Mare, 
ultima fiind o unitate școlară 
sătească cu vechi si frumoaso-

cursul de perfecționare al F.R.F.
viziune s-au arătat perfect în
dreptățite față de sezonul ne
satisfăcător al fotbalului nostru.

Vorbind despre profilul cursu
lui de perfecționare și temele 
care vor fi abordate în cele șase 
zile (5—11 ianuarie), Ștefan
Covaci, vicepreședinte al F.R.F. 
și director al cursului, a îm
părțit întreaga tematică în două 
mari probleme : factorul fizic 
(rezistența și, mai ales, forța) 
și jocul propriu-zis. El a insistat 
apoi asupra necesității trecerii 
testelor 
jucătorii 
care să 
pacitate _ 
formanță. în linii mari, aceste

fizico-tehnice de toți 
primelor eșaloane, teste 
certifice adevărata ca- 
a jucătorului de per-

(Continuare in pag. 2—3)

bară. Aproape toți copiii —•
șoimi ai patriei, pionieri și nu
mai cițiva peste 14 ani — și-au 
manifestat satisfacția de a 
schimba, pentru două săptă- 
mîni, sala de gimnastică cu 
pirtiile. O idee excelentă a or
ganizatorilor. „Copiii aM ieșit 
dintr-un anumit stereolip, 
realizînd totodată un foarte 
necesar schimb de bioritm. A- 
vantajele se vor vedea curinds 
10—14 zile de acumulări, în 
condițiile muntelui, vor asigu
ra un plus de forță copiilor 
pentru cel puțin două luni". 
Această opinie ne-a exprima
t-o prof. Eugen Danciu, directo
rul taberei 
firmată 
nori.

Viața 
prilejul 
țe. După 
Csaba Vagasi. El și colegii săi 
din Gheorghieni au alcătuit un

Tiberiu STAMA

și ea ne-a fost con- 
toți profe®orii-antre-de

tabără îți oferă șl 
a face noi cunoștin- 
Virgil Rus, acum

în 
de

sărituri, 
o largă

a- 
răs-

ge- 
ma- 
răs- 

îa

în sfera 
atletice

tradiții în ceea ce privește at
letismul, mai precis în probele 
de sărituri. Baza sportivă a 
școlii este mulțumitoare, iar 
cei peste 1000 de elevi sînt 
atrași zilnic spre 
ceste probe avînd 
pindire în școală.

Rămînînd, însă, 
nerală a activității 
ramureșene, constatăm că 
pindirea acestui sport 
rîndurile tineretului este sa
tisfăcătoare. Și asta nu nu
mai din 1977, ci de mai multă 
vreme. Numai că, în ciuda e- 
forturilor ce se fac în rîndurile 
copiilor și juniorilor, unde ntt 
lipsesc, după cum am mai spus, 
unele rezultate mulțumitoare, 
mergind mai departe pe filiera 
firească a lucrurilor și a vira
telor, constatările pozitive se 
estompează. Cu alte cuvinte, 
eforturile ce se depun pentru 
copii și juniori în atletismul

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2—3)



CUPEI PRIMĂVERII' II VOR URMA

Deschiderea sezonului de tir in sală

Instantaneu sub teleschi CAMPIONATELE NAȚIONALE Șl BALCANIADA
ÎNVĂȚĂTURA Șl SPORTUL PE

Erau cinci. Așteptau ca tele- 
schiul să-și reia cursele, după 
obișnuita-i pauză 
jur — iarnă ca-n 
nicii. Cinci eleve 
din Predeal, un 
schiurile montate, 
Specifice, multicolore, 
un tablou excelent pentru co
perta unei reviste ilustrate, care 
ar face propagandă pentru spor
turile de iarnă.

— Noi am înțeles în felul 
nostru acel „mens Sana in cor
pora sano“ al lui Juvenal, ne 
spune eleva Doina Frățilă. în 
traducere liberă el înseamnă 
„învățătura și sportul pe a- 
eeeași linie". Și nu o linie oare
care. Schiorii iubesc cotele 
Înalte.

Profesoara Elena Neagoe, de 
mai multe ori campioană na
țională la schi, s-a apropiat. 
Aflînd tema discuției noastre, 
a ținut să ne înfățișeze rezul
tatele elevelor sale la învăță
tură.

— Cecilia și Doina Frățilă au 
medii generale peste 9. Nelida 
Velcsov — aproape de 8. Mia 
Nanolache și Cecilia Barna — 
aproape

de prînz. In 
basmele bu- 
ale liceului 
cvintet, cu 
în costume 

oferind

7,50. Din păcate, Ma-

riana Axinte — cea mai bună 
din clasă — n-a venit la ora de 
sport, fiind răcită.

Faptul că profesoara de edu
cație fizică cunoaște situația la 
învățătură a elevelor sale nu 
miră pe nimeni.

— E toată ziua în mijlocul 
nostru, avea să ne 
confidențial, una

spună, semi- 
dintre com

ponentele cvintetului. Stă cu 
ochii pe catalog. Dacă una din
tre noi are un... accident pe 
„pîrtia" învățăturii, ia imediat 
măsuri de ajutor. Dacă acest a- 
jutor nu dă rezultate și „concu
renta" nu se ține de plutonul 
fruntaș, este cum se zice la 
box — „abandonată". Acum 5 
ani, cind am început pregătirea, 
tovarășa profesoară ne-a averti
zat : „în grupa mea de pregă
tire n-au ce căuta fetele slabe 
la învățătură. Cine rămîne de 
căruță trece la clasă fără pro
fil de educație fizică. S-a în
țeles ?“ Am înțeles foarte bine 
și ne-am conformat.

— Dar rezultatele in sport? — 
întrebăm noi.

Urmează o... avalanșă de date, 
menite să confirme că dictonul 
lui Juvenal, în traducere li-

ACEEAȘI LINIE 
beră, este bine ilustrat în ca
drul cvintetului. La campiona
tele naționale de juniori, Doina 
și Cecilia au ocupat locurile 
II—III la slalom, Nelida — lo
cul I la coborire și II la slalom 
uriaș, Mia — locul II la cobo
rire, Cornelia — locul IV.

— Mariana Axinte, cea mai 
bună la învățătură, are și cele 
mai bune rezultate la schi : 
locurile I la slalom special și 
slalom uriaș din cadrul cam
pionatelor naționale ale junio
rilor. O frumoasă ilustrare a 
„simbiozei". Ca și rezultatele 
intregului cvintet prezent azi la 
antrenamente. Nu-i așa ? — în
treabă profesoara Elena Neagoe. 

întrebarea poate fi conside
rată concluzie, deoarece nu a- 
vem cui să-i mai răspundem : 
teleschiul a inceput să meargă 
și fetele, impreună cu profe
soara lor, se grăbesc să fie prin
tre primele la urcuș. Dar, ade
vărul e adevăr : .elevele profe
soarei Elena Neagoe aplică 
foarte bine in activitatea lor 
dictonul 
dacă, 
plică

Tiru! în solă, cu arme cu aer corn- 
primat, are acum, la început de 
an, o activitate deosebit de bogată. 
Astfel, începînd de azi, în București, 
se dispută tradiționala competiție cu 
caracter republican „Cupa primă
verii", la sfirșitul săptămînii viitoare 
vor avea loc campionatele naționale, 
iar în zilele de 21-22 ianuarie se 
vor desfășura întrecerile Balcaniadei.

La întrecerea inaugurală a sezo
nului ’78, 
gremată 
neață ! 
sala 
Capitală, 
200 de 
țiile de performanță, 
nifestot pentru 
dotorește și faptului că se pot ob
ține haremurile de participare la
campionatele naționale de tir cu
arme cu aer comprimat pentru se
niori, senioare, juniori și junioare (ca- 
teg. I și If) ce vor avea loc în zilele

„Cupa primăverii 
începînd 

și pinâ 
poligonului 

vor participa | 
trăgători din toate 

Interesul 
acest concurs

de astăzi 
duminică 
Dinamo

de 13-15 ianuarie, tot la București. 
Deci, vor fi prezenți în frumoasa 
sală de tir din parcul sportiv Di
namo toți țintașii de frunte, dintre 
care îi aminti-m pe trăgătorul nr. 1 
al țării în 1977, pistolarul Cornel iu 
Ion, pe Dan luga, cîștigătorul ulti
mului concurs de pistol al seniori
lor din anul trecut, precum și pe 
tinerii evidențiați la confruntarea de 
luna trecută din cadrul „Cupei Ro
mâniei'' 
Olah, 
diaamovistul M. Oncică — la 
Maria Haba, D. Vinț și L. 
la pistol. întrecerile „Cupei 
verii* se dispută la pușcă și 
pentru toate categoriile de 
tori, pe ech'upe și i-ndividual.

Ca și cu prilejul altor competiții 
organizate în ultimul timp, la proba 
individuală se concurează in două 
manșe, cei mai buni din prima con
fruntare avînd dreptul sâ se prezinte 
la faza decisivă a competiției, (t. r.)

", cum ar fi brașoveanca Eva 
fosta campioană europeană, 

pușcă,
Pop - 
primă, 
pistol, 
trăgă-

FĂRĂ STĂPiNIREA EXERCIȚIILOR OBLIGATORII, 
NU POT PROGRESA!ARTIȘTII PE PATINE"

lui JuvenaL Chiar 
după spusele lor, îl i 

în... traducere liberă.
Sever NORAN

a-

IN SPAȚIUL DINTRE BUTURI Șl
in echipă — ceva mai tirziu — 
alături de Radu Demian, de 
Dinu, Pop, Atanasiu, intrebin- 
da-mă dacă voi putea ajunge 
vreodată ca ei. Căutam, atunci, 
la inceput, să suplinesc lipsa de 
tehnică, de cunoștințe de tactică 
prin alergare neobosită, pla
caje tari. Am tras cu dinții de 
mine, mai ales după prima con
vocare la lotul național”. • E 
lesne de observat la tine o plă
cere deosebită de a juca. • 
„Care e tot mai puternică, pe 
zi ce trece ! Rugbyul te dezvoltă 
fizic, îți dezvoltă gindirea, te 
face bărbat". • Toată lumea știe 
că ești jucătorul care, în ultima 
partidă cu Franța, te-ai bătut 
ca un Jeu, adversarul reușind, 
uneori, să te doboare, dar nici 
o clipă să te învingă. Mai pu
țin te cunoaștem, insă, altfel— 
• „Spuneam mai înainte că pe 
primul plan a stat mereu car
tea. Deci și acum, cind sînt ju
cătorul (și transformerul) Ști
inței Petroșani și student in »-

IN AFARA LUI
două zile, duminică,Peste

Enciu Stoica va împlini 25 de 
ani. O vîrstă cu putere de sim
bol, posibil moment de bilanț. 
Sportivul s-ar prezenta la a- 
cest moment cu un „bagaj" bo
gat de amintiri. • „Dar nu s-ar 
putea desprinde nici o clipă 
drumul meu spre terenul de 
sport de cel spre școală, spre 
realizarea în viață". • Pentru 
că e ceas de iarnă, numai bun 
pentru depănat amintiri, hai să 
vorbim despre începuturi... • 
„Eram elev la Liceul industrial 
de transporturi, în anul II. Ju
cam de vreo cițiva ani fotbal 
la Rapid. Se făceau la noi, la 
școală, meciuri de rugby între 
clase și mai departe, chiar in
tre licee. Am intrat o dată in 
teren, convins de colegi. Și tot' 
ei m-au luat la Grivița Roșie, 
la juniorii Iui Ion Teodorescu. 
Am uitat de prima dragoste — 
pentru balonul rotund — găsind 
sensuri deosebite în joaca neas- 
tîmpărată a mingii ovale. Eram

nul IV al Facultății de mașini și 
instalații a Institutului de mine. 
Așa cum nu îmi fac probleme 
in fața lui Rives sau Skrela — 
adversarii și rugbyștii mei pre
ferați — tot așa de optimist a- 
bordez sesiunile de examene. In 
august, anul trecut, m-am pre
zentat in fața unui examen eu 
totul deosebit — la ofițerul stă
rii civile, impreună eu soția 
mea. Viorica Alexandra, ana
listă la un institut de cercetări. 
Iar acum, pe lingă noi izbinzi 
pe terenul de sport, imi do
resc un copil..."

Cu tenacitate-ai caracteristică., 
valorosul rugbyst — r.umărul 1 
in 1977 — pare destinat unei 
cariere îndelungate pe terenul 
de sport Dar și dincolo de 
spațiul dintre buturi, la locul 
de muncă unde va fi reparti
zat, nu peste multă vreme, ca 
proaspăt ingir.er. Enciu Stoica 
are frumoase posibilități de a- 
firmare.

Geo RAEȚCH1

//
In ultimele 

a trecut s-au 
pitalâ patra concursuri de pati
naj artistic. Organizarea lor a 
fost de natură sâ stârnească in 
rlnduriie concurențelor mai mul
tă Încredere In forțele proprii, 
determinind o mai bună evolu
ție, de la un concurs la altul, a 
fiecărui patinator în parte. Din 
acest punct de vedere, s-ar pă
rea că lucrurile au pornit pe un 
făgaș bun și așa și este, cu o 
singură, dar esențială, obiecție.

Cele patru concursuri amintite 
au chemat - patinatorii la verifi
carea cunoștințelor exclusiv în 
materie de figuri libere, omițîn- 
du-se complet examinarea acelo
rași sportivi la figurile de școală. 

Or. este cunoscut că patinatorii 
noștri intimpină cele mai mari 
d i/i mită ți tocmai la figurile de 
școală, pe care le execută ade
sea cu greșeli tehnice, ce nu pot 
scăpa ochiului versat al arbitri
lor. De aici notațiile slabe șl, 
implicit, încadrarea celor defici
tari la acest capitol (ne referim, 
îndeosebi, la concursurile inter
naționale) intr-o grapă valorică 
(a LI-a) care li handicapează, am 
putea spune, din start. Ln e- 
xemplu. in acest sens, ni l-a ofe
rit, recent, sportiva noastră Inna 
Nichiforov. Participind la un con
curs internațional, în localitatea 
ianov, din Polonia, în compania 
a 17 sportive, Nichiforov s-a cla
sat '-a exercițiile obligatorii pe 
locul 13 (!), a ocupat locul 5 la 
programul scurt și tot locul 5 
la figurile libere, pentru ca în 
clasamentul general, final, să se 
situeze pe locul 6. Dacă Nichi- 
lorov ar fi reușit să obțină, sâ 
xicem, un loc 6 la proba impusă

zile ale anului ce 
desfășurat in Ca-

temeiul bunei sale 
figurile libere, ar 
șansele să urce pe

(șl nu 13), pe 
comportări la 
ti avut toate . 
podiumul rezervat celor mai bune 
trei sportive ale acestui concurs.

Iată de ce ar ti de dorit să se 
acorde și figurilor obligatorii o 
atenție mai mare. Se știe că 
numai cei ce reușesc să execute 
bine figurile “ * ' ”
dreptățiți să 
fruntașe ale 
naționale.

Oheorghe ȘTEFANESCU

obligatorii sînt în- 
aspire la locurile 

concursurilor inter-

la încheierea pri

(Urmare din pag. 1)

maramureșan nu au FINALI
TATEA așteptată, adică nu se 
concretizează și intr-o la fel de 
bogată activitate Ia nivelul se
niorilor.

Ce se întîmplă ? In primul 
rînd este evident că în activi
tatea lor majoritatea profeso
rilor de educație fizică, specia
lizați in atletism sau care iși 
desfășoară munca pe acest tă- 
rîm, sint înclinați să obțină 
REZULTATE CANTITATIVE. 
Corpul profesoral s-a eviden
țiat în munca de organizare a 
concursurilor de selecție și in 
Organizarea etapelor Diviziei 
școlare. Mobilizarea a fost bu
nă, elementele talentate au fost 
prompt depistate și, în conti
nuare, se lucrează cu ele, evi- 
dențiindu-se în această direcție 
majoritatea profesorilor. In ce
ea ce privește lucrul de CALI
TATE, puțini dintre acești das
căli s-au făcut remarcați (D. 
Chivăr, C. Scurtu, C. Petrișor 
ș.a.), cea mai mare parte „as- 
cunzîndu-se“ sub scuza : „A- 
vem rezultate pe linia dezvol
tării de masă a atletismului" 
sau „Răbdare, sint elemente ti
nere, vor crește și vor apare și 
seniori". Ne permitem să între
băm : CIND ? Iată principala 
cauză pentru care 
cind 
secției de atletism de la C. S. 
Baia Mare — afli cu surprin
dere că antrenorii se ocupă de 
atleți plafonați și fără perspec
tive. Din efectivul de 80 de 
sportivi ai secției, doar 6 au... 
categoria a Il-a ! Ar mai fi, 
însă, și alte cauze. Unele evi
dent obiective (sezonul rece 
este foarte aspru în Maramu
reș, lucrul în aer liber deve
nind aproape imposibil, iar o 
sală utilată nu există încă, dacă 
nu avem în vedere un culoar 
amenajat la Sala sporturilor), 
dar și altele care țin numai 
de felul in care înțelege să-și 
facă datoria corpul de tehni
cieni din domeniul atletismului. 
Printre soluțiile acestor din ur
mă probleme, notăm : elimi
narea disensiunilor dintre an-

I

atunci 
vrei să cunoști bilanțul

Adnotări la campionatul de patinaj viteză
practică profi- 
pc specialități 
tehnicieni care 
măsura califi-

trenori ; o mai 
lare a muncii 
deoarece există 
nu lucrează pe 
cării lor (de pildă, fastul re
putat semifondist Ferdinand 
Moscovici antrenează... săritori 
cu prăjina !) și o mai deplină 
angajare a unor antrenori și 
profesori de educație fizică, a 
căror comoditate ii face să pre
fere adesea lucrul eu copiii, 
mai puțin complicat, celui cu 
seniorii.

Toate lipsurile menționate 
trebuie să dea de gindit celor 
care slujesc atletismul mara- 
mureșan. îndeosebi Consiliului 
județean pentru educație fizică 
și sport care răspunde de dez
voltarea atletismului și crește
rea performanțelor atletice in 
Maramureș.

CUI ACORDAM CREDIT ?

MICUȚII GIMNAȘTI FAC SCHI
(Urmare din pag. 1)

grup oarecum insolit în peisa
jul taberei. Au urcat ia „Cămi
nul Alpin" nu numai cu echi
pamentul adecvat 
de iarnă, ci și cu o 
aparatură 
bară fixă...
lele și chiar o „i 
sărituri. Le-au 
meșterii tîmplari din 
ghieni. Csaba o spune cu mo
destie. Cu aceeași modestie ne 
explică și sensul transportării 
acestor aparate în tabără. „Să 
le vadă și colegii noștri din 
țară. Poate le experimentează". 
Un gest frumos, apreciat de toți 
copiii. Din 7 orașe care au avut 
reprezentanți la „Căminul Al
pin” vor pleca urgente comenzi 
spre Gheorghieni...

Schi, săniuș, un cros pe ză
padă, mult atletism — sub for
mă de sprinturi scurte — cind 
zilele au fost Însorite, dar si 
puțină gimnastică, de regulă, 
acrobatică, în sala de mese a 
taberei. Foarte bine ! Să nu se 
uite deprinderile, să fie păs
trat gustul pentru sportul in-

sport urilor 
întreagă 

de... specialitate : 
mobilă, minipara- 

,capră" pentru 
confecționat 

Gheor-

drăgit. La 7—8 ani, ci ți au 
majoritatea copiilor veniți aici, 
există, poate, tentația de a 
opta pentru alt sport. Chiar 
dacă Nadia Comăneci este pre
zentă peste tot. in imagini și 
in sufletele copiilor. Mica Da
niela Costea, din Focșani, do
rește din toată inima să o a- 
jungă. Tocmai de aceea pre
lungește fiecare antrenament.

Mult sport, multă mișcare în 
tabără, la „Căminul Alpin". Am 
văzut însă și altceva, și anu
me preocuparea antrenorilor, 
fără excepție, de a asigura co
piilor continuitate in pregăti
rea școlară. Cum ? Prin mici 
lucrări de control, prin rezol
varea unor probleme și exer
ciții de aritmetică, prin com
puneri pe diverse teme.1 . " ' Cea
dedicată ' Partidului a fost și 
cea mai izbutită. In cuvinte 
simple, pline de sinceritate, co
piii și-au manifestat dragostea 
fierbinte față de partid, față 
de făurarul vieții noastre noi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care le-a creat acest univers 
bogat, al unei copilării minu
nate. O copilărie în care orice 
vis poate deveni realitate.

om ovut un prim răspuns asupra 
modului in care antrenorii și sportivii 
ou folosit condițiile optime de pre
gătire create in intimpinarea J. O. 
din 1980. Am așteptat, in primul 
rînd. rezultate superioare de la 
cei patru candidați olimpici amintiți 
mai sus. -Din păcate, numai doi
dintre ei ou reușit sâ confirme, mai
mult sau mai puțin, oșteptorile :
Andrei Erdely, core a devenit cam
pion absolut ți este autorul a șapte 
noi recorduri in acest început de 
sezon, ți Vasile Coreț, core a rea
lizat un nou record ți a obținut la 
500. 1 000 ți 1 500 m cei mai buni 
timp. înregistrați pinâ in prezent pe 
,/rneiele de gheață" din țara noastră. 
Dacă evoluția ,,veteranului" lotului 
nat'Onal Vasiie Coreț nu ne sur
prinde, in schimb saltul înregistrat 
ae Andrei Erdely, 
tuoiitate problema 
ont'enament folosite.
z ui ta te Ie realizate de doi dintre 
tinatorii cu predilecție pentru , 
bele de fond ți anume Andrei Erdely 
(antrenat la club de E. Ulrich ți la 
lot de M. Timiș) și Comei Munteanu 
(antrenat la club ți la lot de D. 
Lăzărescu) ajungem lesne la urmă
toarea concluzie : deși au început 
patinajul cam in același timp ți au 
cam aceeași vi rstă (parametrii fizici 
ai lui Cornel Munteanu inspirind 
mai multă încredere unor specialiști), 
Erdely a progresat totuși incompara
bil mai repede, pe distanța de 
5 000 m el fiind superior cu peste 30 
de secunde, iar la 10 000 m, olergînd 
în cursă directă cu Munteanu, 
terminat cu un avans de peste 
minut. Dacă ținem 
tineri vitezițti, ca 
frații Jenei, care 
in aceeași grupă 
doborit recordurile 
cluziile sint in favoorea 
de pregătire ale tînărului _______
M. Timiș. Așadar, credem că a veniA 
timpul ca antrenorii cu state mal 
vechi de activitate să nu se moi îm
potrivească colaborării cu colegiT lor 
mai tineri, care vor să aplice idei 
noi, constructive.

REALIZĂRI PUȚIN
Cu puțin înaintea venirii 

noului an, s-a încheiat, în 
sfîrșit, turul Diviziei A la vo
lei, ultima restanță programată 
la Brăila punînd capăt unui 
lung șir de partide amînate (în 
unele cazuri nejustificat).

Pregătirea echipelor, departe 
de obiectivul marii performanțe 
(și ca volum și ca intensitate), 
reflectată în comportări medi
ocre, oscilante și nespectacu- 
loase, și-a pus, din păcate, preg
nant amprenta asupra evoluției 
marii majorități a competitoa
relor primului eșalon. Nici 
măcar meciurile fruntașelor 
(Steaua — Dinamo, Dinamo — 
Explorări Baia Marș sau Stea
ua — Explorări, la masculin ; 
Dinamo — Penicilina Iași, U- 
niversitatea Craiova — Farul 
Constanța, Farul — Penicilina 
sau Farul — Dinamo, la femi
nin) nu s-au ridicat peste ni
velul mediu, saltul calitativ (me
reu promis) lăsindu-se încă aș
teptat.

Am remarcat, în 
dincolo de prestațiile
făcătoare, acte de indisciplină 
avind ca autori, deopotrivă, ju
cători sau jucătoare, antrenori 
sau spectatori. Motiv pentru 
care, bunăoară, Constanța Bălă- 
șoiu (Rapid) și Emil Rebedea 
(Universitatea Craiova) au fost 
suspendați ; antrenorul Davila 
Plocon (Rapid) a trebuit să-și 
urmărească timp de trei etape 
echipa din... tribună ; iar sex
tetul feminin Universitatea Cra
iova a susținut o partidă la... 
Rm. Vîlcea. Ba mai mult, în 
această primă parte a campi
onatului am înregistrat și o si
tuație ieșită din comun : forfai- 
tul la Iași al echipei bucureș- 
tene Voința care, după cum 
am anunțat, s-a deplasat doar 
cu... 5 jucătoare !

La alcătuirea ierarhiei între
cerii masculine, merită a fi 
consemnată victoria obținută 
(pe terenul de joc și în clasa
ment) de Steaua în fața dina- 
moviștilor. Neînvinși în tur, 
elevii antrenorului Aurel Dră-

schimb, 
nesatis-

readuce în 
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Traian IOANIȚESCU

P.S. V. Coroș, A. Erdely, L. Lazar 
și Eva Molnar, însoțiți de antrenorul 
D. Lăzărescu, s-au deplasat io 
„Turneul celor trei piste" de la In
zell, Madonna di Campiglio și Inns
bruck. Pe lingă oițe semne de în
trebare, nu înțelegem de ce junioara 
Zsuzsa Hollo, care a devenit cam
pioană absolută a senioarelor, a 
rămas acasă ? Cui acordăm credit ?
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SELECȚIA E PERMANENTA-, SUSȚIN ANTRENORII,
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La fel
Bidi- 

), de 
isecu- 
1 Ion 
),la 16

ani .șef de promoție* detașat 
la categoria 55 kg, cu Ion 
Bus (județul Maramureș) și 
cu muițl alții. Toți puteau 
deveni (specialiștii au spus-o, 
nu noi!) buni sportivi de per
formanță. Toți au rămas doar 
campioni printre voinicii sa
telor.

Astăzi, locul lor a fost luat 
de Ion Duma (județul Con
stanța), Ion Albăstroiu (Dolj), 
Nicolae Dima (Vaslui) sau 
Cornel Ursu (Alba) — ca să-i 
numim doar pe cei recoman
dați specialiștilor de către 

prof. Dumitru Hî- 
tru, șef de catedră 
la I.E.F.S., prezent 
la întrecerile finale

desfășurate recent la Iași. Și 
ei au fost felicitați și... luați 
în evidență. Cîțl dintre tinerii 
remarcați la această a 9-a edi
ție a popularei competiții vor 
beneficia, concret însă, de în
drumarea competentă a celor 
desemnați' să pregătească • per
formerii de mîlne 7

Firește, nu poate ti contes
tat faptul că sportivi ca Gh. 
Berceanu, C. Alexandru, I. 
Păun sau I. Draica (toți pre- 
zenți, spre lauda lor, în ca
litate de arbitri la întrecerile 
tinerilor săteni) se numără, 
încă, printre protagoniștii 
competițiilor europene și mon
diale. Nu trebuie uitat însă 
faptul că și ei vor ajunge la 
sfîrșitul carierei sportive. Că 
alții (de ce nu s-ar numi 
chiar Duma, Albăstroiu, Di
ma sau Ursu 7) vor trebui 
să-1 înlocuiască. Numai cu 
laude șl felicitări Insă, cei 
numiți mai sus, ea și alți vol
nici al satelor, nu vor ajunge 
sportivi de performanță...

Marian GHIOLDUȘ

c. 
I.

I ACOPERIND ACEST PERMANENT „CÂLCÎI AL LUI ACHILE
I^Ă\\\\\\\\\\\W împărțit această sarcină cu an- IOAN REINHARDT (F.

g , . S trenorii din club, urmărind mai HOR) : 1. selecția trebuie
eleCtia reorezintă în fOi.ballll HAcfni n nrnhlArwS fonzln << milita rin n <*; r* ronM cprinc io -inninri orSelecția reprezintă în fotbalul nostru o problemă funda- 
mentală, mult discutată și mereu criticată. Teoretic, ă 
antrenorii nnctri C-O11. antrenorii noștri s-au dovedit pregătiți (cu excepțiile 

de rigoare), dar cind a fost vorba de practică, lucrurile s-au 
complicat, cunoștințele s-au cam anulat, trierea științifică 
fiind înlocuită uneori cu simplul joc al șansei, al întimplării. 

Selecția e baza piramidei, e plecarea în cursă, e startul, 
și dacă acest prim stadiu nu-i tratat cu seriozitate și com
petență, atunci nici performanța nu poate fi deosebită. Se- 
lecția începe la copii, odată cu primii pași, dar ea nu se 
reduce la copilăria fotbalului, ea trebuie urmărită cu res
ponsabilitate pînă la nivelul echipei naționale. Cum stau 
lucrurile in Divizia A, acolo unde ar trebui să fie pregătiți 
cei mai buni jucători ai țării ? Pentru a desprinde o con
cluzie, am efectuat un sondaj de opinii în rîndul celor 18 
antrenori din prima scenă, solicitîndu-le răspunsuri imediate 
nu elaborate, nu... pregătite după manuale, la următoarele 
două întrebări :

7. CARE SÎNT CRITERIILE DE SELECȚIE 

PE CARE LE FOLOSIȚI IN PREZENT ?

2. CIND AȚI EFECTUAT ULTIMA SELECȚIE?
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CLASAMENTELE TURULUI

MASCULIN
1. STEAUA 11 11 0
2. Dinamo 11 10 1
3. Explorări 11 9 2
4. Tractorul 11 8 3
5. Politehnica 11 5 6
6. Viitorul 11 4 7
7. Delta Tulcea 11 4 7
8. Univ. Craiova 11 3 8
9. Rapid 11 3 8

10. Constr. Brăila 11 3 8
11. „U* CIuj-Nap. 11 3 8
12. C.S.M. Suceava 11 3 S

FEMININ
L DINAMO 11 11 0
2. Penicilina 11 10 1
3. Știința 11 7 4
4. Univ. Timiș. 11 7 4
5. Univ. Craiova 11 7 4
6. Farul 11 6 5
7. C.S.U. Galați 11 5 6
8. Chimpex 11 5 6
9. Rapid 11 3 8

10. Maratex 11 1 10
11. I.E.F.S. 11 1 10
12. Voința 11 1 10
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al întrecerii feminine, 
candidat la retrogradare.

Să sperăm că deficiențele 
registrate în prima parte 
campionatului nu se vor
peta și în retur (care începe 
la 15 ianuarie), că la toate e- 
chipele divizionare se va întro
na o atmosferă de muncă res
ponsabilă, perseverentă, iar 
partidele se vor ridica, în sfîr- 
șit, la nivelul așteptat (și pre
conizat), astfel incit obiectivele 
majore care stau în fața vo
leiului românesc (participarea 
cu rezultate bune la campiona
tele mondiale și europene, pro
gramate în 1978 și, respectiv, 
1979 — ambele oferind și posi
bilitatea calificării pentru 
Jocurile Olimpice din 1980) să 
fie îndeplinite cu succes, să nu 
rămînă — cum am putea trage 
concluzia după această primă 
parte a întrecerilor — doar 
vorbe goale.

Aurelian BREBEANU 
G. MARIAN
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Concursul Pronosport din 8 ia
nuarie 1978 este axat pe campio
natul italian de fotbal — diviziile 
A și B. Vă prezentăm programul 
acestui concurs :

Procurați-vă de la agențiile 
Loto-Pro-nosport și de la vînzâ- 
torii volanți

LOZUL ANULUI NOU
•EMISIUNE SPECIALĂ LIMITATĂ* •

TIBERIU BONE (A.S.A- TG. 
MUREȘ) : 1. Pun mare preț pe 
seriozitatea jucătorului și pe ca
litățile lui fizice, ceea ce nu în
seamnă că închid ochii în fața 
lipsei de tehnicitate și de gîn
dire în joc. 2. Urmăresc mereu 
juniorii și «numiți jucători din 
județ pe care îi verific după ce 
antrenorii de la echipele di vizi o- 
nare B și C din județul Mureș 
îmi propun anumite speranțe ! 
Vunvulea, Gal și Kortesi sînt 
fructele ultimelor selecții.

ExMERIC JENEI (STEAUA) 
Calitățile fizice, rezistența speci
fică fotbalului, dar și calitățile 
tehnice. La ora actuală, în fotba
lul de mare performanță trebuie 
pus un accent deosebit pe profi
lul moral al celui care va reuși 
saltul în prima echipă. 2. De mult 
n-am mai făcut o selecție în ade
văratul sens al cuvântului, dacă 
vreți pentru că întreg sezonul e o 
selecție. Ultimul trecut prin 
tăM : Adrian Ionescu.

FLORIN HALAGIAN (F.C. 
GEȘ) ; 1. Folosesc „metoda 
servației** pentru verificarea 
cătorului vizat spre a fi promo
vat în echipa mare. Urmăresc ju
cătorii respectivi în mai multe 
confruntări, nu în una singură, 
interesîndu-mă calitățile motrice, 
gradul de adaptabilitate la stilul 
de joc și de viață al echipei 
noastre, calitățile lui morale. 2. 
Pentru mine și colaboratorul meu 
T. Dima selecția e un proces 
continuu, toți cei patru antrenori 
de la centrul de copii și juniori 
al clubului sprijinindu-ne perma
nent. Cu excepția lui Dobrin, 
Ivan și Olteanu, toți ceilalți com
ponent! al echipei mari au tre
cut prin „filtrul Halagian — Di
ma*, ultimul testat fiind Iatan.

ANGELO NICULESCU (POLI
TEHNICA TIMIȘOARA) : 1. Por
nesc de la factorul fizico-tehnic. 
Adică, jucătorul să posede cali
tățile fizice de bază și să con
troleze bine balonul în teren. 
Acord aceeași importanță parti
cipării jucătorului la cele două

,si-

AR- 
ob- 
ju-

CURSUL DE PERFECȚIONARE
A ANTRENORILOR

(Urmare din pag. 1)

probleme au mai fost discutate 
și la trecutele cursuri, însă, ceea 
ce se impune de astă dată a 
fi schimbat radical este atitu
dinea, mentalitatea față de fot
bal din partea tuturor factori
lor : conducători, antrenori, ju
cători. Fotbalul nu va mai face 
excepție de la normele de con
duită ale societății noastre și, 
in consecință, nu va mai fi to
lerată nici un fel de abatere.

Cursul a continuat după-amia- 
ză cu analiza turului Diviziei A, 
referat prezentat de N. Petrescu, 
vicepreședinte al Colegiului cen
tral de antrenori, și cu analiza 
(referent Constantin Cernăianu) 
evoluției echipei naționale în 
anul trecut.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

acordă : • Autoturisme
Dacia 1300“ a Pentru prima oa

ră LOZURI de 50.000 lei • Ciști- 
guri suplimentare — din fond 
special — in valoare de 1.700.000 
lei.

I. Bologna — Genoa
II. Foggia — Atalanta

III. Lanerossi — Napoli
IV. Milan — Verona
V. Perugia — Lazio

VI. Pescara — Juventus
VII. Roma — Internazionale

VIII. Torino Fiorentina
IX. Ascoli — Monza
X. Bari — Ternana

XI. Palermo — Catanzaro
XII. Rimini — Cagliari

XIII. Sampdoria — Taranto

Tragerea obișnuită Loto 
astăzi se va 
ziune, la ora

de 
transmite la televi- 
18,50.

Rezultatele 
transmite și 
dio in cursul serii.

tragerii se vor 
la posturile de ra-

Bl» 
în- 
ur-

C.
1. Selecția trebuie să 

ceapă serios la juniori, acolo 
mărindu-se conformația fizică și 
dotarea tehnică. Vizita medicală 
și testele proprii fotbalului nu pot 
lipsi dintre criteriile selecției ju
niorilor. La echipa mare, eu mă 
uit în primul rînd la CARACTE
RUL jucătorului. 2. La F.C. Bi
hor am făcut ultima selecție, 
printre juniori. în urina ei, un 
fundaș (Popa), doi mijlocași (Pa- 
to și Vitrian) și un portar (Dîr- 
jan) au intrat în vederile mele.

NICOLAE PROCA (C. S. TlR- 
GOV1ȘTE) : 1. Privind fotbalul
modern, trebuie să caut jucători 
cu viteză forță, indemînare cu 
mingea în condiții de viteză și 
angajare, și cu un profil moral 
sănătos. Pentru fundașii centrali 
și vîrfuri optez pentru jucători în 
jur de 1,80 m. 2. Astă vară am 
solicitat 7 jucători. Unul a co
respuns exigențelor mele : Ma
rinescu. Ștefănescu și Grigore, se
lecționați și ei, au viteză și forță, 
dar stau mai slăbuț cu îndemî- 
narea.

ILIE O AN A (POLITEHNICA 
IAȘI) : 1. Criteriile de selecție se 
schimbă și ele în funcție de... 
schimbarea fotbalului. Astăzi eu 
pun înaintea factorului fizic și 
tactic seriozitatea și pasiunea 
pentru fotbal. 2. Ultima selecție 
mare am făcut-o acum 4 ani. 
După aceea, selecții permanente, 
cu ochii la echipele din județ și 
La cele de juniori, de unde i-am 
promovat în ultimul timp pe 
Cernescu și Florean.

ȘTEFAN COIDUM (CORVINUL 
HUNEDOARA) : 1. Clarviziunea,
un minimum de calități fizice, 
necesare jocului de astăzi, și 
— m-aș bucura dacă — aș găsi 
jucători cu dîrzenie și dăruire. 2. 
E cu caracter permanent. în toate 
perioadele de întrerupere, urmă
resc jocurile din Divizia B, din 
județ. Am remarcat cîțiva jucă
tori, al căror nume nu-1 dau, 
fiind ...un secret profesional.

CICERONE MAN OL ACHE
(F.C.M. REȘIȚA) : 1. Criteriile
mele se definesc în funcție de 
ceea ce am nevoie la echipa ma
re și 
niori 
prim 
rale, 
dem____________— -----------
vîrfului Oancea este rezultatul ul
timei selecții.

multe jocuri de B și C din Bucu
rești, unde avem cîțiva jucători 
împrumutați.

ION IONESCU (U.T.A.): 1. Cri
teriile organizatorice sînt limi
tate de noul regulament de trans
ferări, urmind să privim la echi
pele din județ și la cele de ju
niori. Criteriile tehnice folosite de 
mine : calități fizice ridicate și 
tehnică superioară, manifestabilă 
dinamic ; un echilibru psiho-so- 
cial pentru sportul de mare per
formanță. 2. Selecția e perma
nentă ! Eu am fost în primul 
rînd antrenor, și apoi selecțio
ner.

D. NICOLAE-NICUȘOR (S. C. 
BACĂU) : 1. Caut să îmbin cali
tățile fizice cu indemînarea și as
pectul moral. 2. Selecția noastră 
e permanentă, căutînd la juniori 
și în județ jucători pentru postu
rile deficitare.

VALENTIN 
TROLUL) : 1. 
seriozitate și ______________ _
munci. 2. înainte de promovarea 
în A am efectuat ultima selec
ție. Efectul ? Butufei, Simaciu, 
Gh. Dumitrescu, State, N. Ho
nan.

CONSTANTIN DELIU (UNI
VERSITATEA CRAIOVA) ; 1. La 
Divizia A nu cred că ar trebui 
să discutăm despre calitățile teh
nice și fizice care reprezintă con
diții sine qua non. în prima di
vizie, moralul și starea discipli
nară sînt criteriile de bază. La 
juniori, insă, acolo unde se for
mează viitorul divizionar, trebu
ie insistat în selecție pe viteză 
și Indemînarea generală native, 
pe gabarit și controlul medical 
complex care să-i determine ca
pacitatea de efort. 2. Ultima se
lecție am făcut-o la 6 decem
brie, acțiune la care au partici
pat 16 studenți din anul I și 15 
jucători din campionatul jude
țean. Din păcate, n-am reținut 
decit doi fotbaliști.

C.HEORGHE OLA (F. C. CON
STANȚA) : 1. Pornesc de la două 
principii fundamentale în fotbal : 
calitățile fizice și tehnica desă
vârșită. 2. în toamnă, am .fil
trat* mai mulți jucători din ju- • 
deț, Divizia C și echipele de ju
niori. Rezultatul : Drogeanu, Soa
re, Mardare, la care se adaugă 
portarul Sărăcin, selecționat in 
vară.

STANESCU (PE-
G a ba rit, rezistență, 

pasiunea de a

momente fundamentale, atac-apă- 
rare, în funcție de postul pe ca
re joacă. Toate acestea se anu
lează dacă cel urmărit de mine 
nu dovedește că este harnic, dor
nic să muncească fără preget. 2. 
Ultima selecție T Cind i-am pro
movat in Lotul mare pe Caraivan 
și Volaru n.

ION NUNWEILLER (DINAMO) ; 
L Ideal ar fi să găsim jucători 
atleți, cu gabarit și tehnică bu
nă, în funcție de necesitățile 
echipei. Dar, ne rezumăm la ce 
prindem mai ales pentru 
tul că selecția nu e făcută 
toate legile ei acolo unde se 
prima cărămidă. La copii. 2. 
ma selecție, în primăvară, 
l-am promovat pe Țălnar. ___
bul nostru are mulți jucători îm
prumutați, pe care intenționăm 
să-i chemăm înaintea cam
pionatului viitor și să-i urmărim 
în douâ-trei jocuri.

GHEORGHE STAICU (OLIMPIA
SATU MARE) : 1. Criteriul meu 
de bază este... perspectiva. Caut 
jucători bine dezvoltați anatomic, 
peste 1,75 m, cu calități pentru 
fotbal. în actuala echipă mare 
a Olimpiei nu există jucători sub 
1,75 ! Aria de selecție — centrele 
de copii și echipele din județul 
Satu Mare. 2. Selecția este un 
proces continuu !

TRAIAN IONESCU (JIUL) î 1.
Calități psihice pentru suportarea 
eforturilor mari, posibilitatea de 
dezvoltare, longevitatea sportivă. 
Acestea ar fi punctele centrale pe 
care le-am urmărit în selecțiile ce 
le-am făcut de-a lungul anilor. 
La Jiul selecționez ce găsesc, nu 
ce îmi doresc ! 2. Ultimele selec
ții adevărate le-am efectuat la 
Dinamo — unde i-am lansat, 
printre alții, pe Dinu, Dumitra- 
che, Lucescu, Doru Popescu, Che- 
ran, Marica, Sătmăreanu II, G. 
Sandu, Al. Moldovan — și la 
Sportul studențesc — unde i-am 
promovat pe Grigore, Grosu și 
Munteanu.

MIRCEA RADULESCU (SPOR
TUL STUDENȚESC) : 1. Criteriile 
de selecție pentru seniori ni le 
dă tabloul fotbalului modern. Ce
rințele lui : tipul constituțional al 
jucătorului, calități native deose
bite, mai ales viteză și capaci
tate pentru eforturi mari și re
petate, capacitatea de gîndire, 

«inteligența în joc, profilul moral, 
personalitatea lui, care sâ-i valo
rifice toate celelalte calități. 2. 
Selecția pentru echipa mare nu 
este o acțiune izolată, ci permanen
tă. în perioadele de întrerupere am

SĂ NU N£ MINȚIM PE NOI ÎNȘINE!

fap- 
după 
pune 
Ulti- 
cind 
Clu-

ce-mi oferă echipa de ju- 
sau formațiile din județ. Pe 
plan situez calitățile mo- 

fără de care fotbalul mo- 
n-ar exista. 2. Titularizarea

ÎN LOC DE CONCLUZII
•............................................. . .. . .. . . .

La o primă vedere, lucrurile se prezintă bine. Antre
norii din prima divizie cunosc, în marea lor majoritate, 
„lecția“ ! „Selecția e permanentă !“ susțin mulți antrenori, 

căutînd, practic, acoperire pentru munca lor. Adevărul este însă 
că selecția reprezintă permanent un veritabil „călcîi al lui 
Achile“ în_fotbalul nostru, posturile „descoperite* fiind în
grijorător de multe. DE CE ?

• Pentru că la baza piramidei. Ia copii și juniori, nu se 
muncește cu spirit de responsabilitate și în numele unei 
perspective trainice.

• Pentru că, deși cunosc, în general, problemele teoretice, 
unii antrenori lasă selecția la voia întimplării, fiind subjugați 
rezultatelor imediate. Eventuala scuză a „obiectivelor de 
performanță" nu rezistă în fața „argumentului Traian Io
nescu* antrenor care, în anii cind lupta cu succes cu Di
namo pentru titlu, a găsit timp să „bată“ Bucureștiul și 
alte orașe și să-i descopere pe Dumitrache, Dinu, Doru Po
pescu. G. Sandu, Al. Moldovan și alții. Credem că Traian 
Ionescu — de ieri — poate fi un exemplu pentru antrenorii 
de astăzi.

Deoarece conducerile cluburilor divizionare A nu impun 
antrenorilor primelor echipe o mai susținută activitate de 
selecție, o legătură mai serioasă cu echipele de juniori și 
cele din județ.

La ora actuală, mai mult ca oricînd, selecția trebuie să de
vină o acțiune serioasă de pregătire responsabilă a unui 
viitor trainic al fotbalului nostru.

k\\\\\\\\\\\\^^^^

Cursul de perfecționare a antrenorilor 
care a început ieri dimineață la Snagov a 
debutat sub semnul seriozității, al lucidi
tății, al răspunderii și al sincerității. Mir
cea Angelescu, vicepreședinte al federației, 
a deschis lucrările printr-un referat bogat 
in conținut, care a scos in relief și ideea 
că fotbalul nostru nu și-a realizat obiec
tivele în anul 1977, fiind unul dintre pu
ținele sectoare ale vieții sociale de la noi 
care nu și-au îndeplinit planul de activi
tate în cel dc-al doilea an al Cincinalului. 
Am mai reținut, de asemenea, intre altele, 
raționamentul foarte corect — și absolut 
fair-play — al vorbitorului care a com
bătut tendința unora de a explica insucce
sele din toamna trecută prin lipsurile mai 
vechi ale fotbalului, uitindu-se că in spa
tele oricăror insuccese — și evident și ale 
celor înregistrate în sezonul încheiat — 
stau și au stat persoane, stau și au stat 
oameni cu răspunderi, cu obligații. Vice
președintele F.R.F. Ștefan Covaci a găsit 
și ei, in raportul care a continuat lucră
rile cursului, destule și așteptate accente 
autocritice vorbind în numele federației și 
al antrenorilor noștri. Nu mică ne-a fost 
insă surpriza cind in după-amiaza aceleiași 
zile, la numai 4 ore distanță de Ia prezenta
rea primelor două materiale ale consfătuirii, 
ne-a fost dat să ascultăm un raport ținut de 
Nicolae Petrescu, vicepreședintele Colegiului 
antrenorilor, care în analiza turului campio
natului Diviziei A a apelat cu precădere la 
teoretizări, la... lipsuri răscunoscute din 
fotbal, folosind exact „metoda brevetată" 
— cum plastic o numea in chiar diminea-

Anchetă realizată de Mircea M. IONESCU

A

obligatoriu, 
așa cum a 
cu totii —

ța zilei vicepreședintele F.R.F. Mircea An
gelescu! — de a arunca o mare parte din 
răspunderi pe umerii... nimănui. A urmat 
prezentarea acțiunilor echipei naționale, in 
care referentul, antrenorul federal Con
stantin Cernăianu, a reamintit o sumă de 
amănunte mai mult sau mai puțin semni
ficative, dar a trecut mult prea grăbit 
peste autocritică, peste lipsurile care au 
transformat un sezon internațional promi
țător intr-un eșec net și dureros.

în acest context, ni s-a părut pe deplin 
întemeiată intervenția hotărită a președin
telui C.N.E.F.S., general lt. Marin Dragnea, 
prezent la lucrări, care a spus că din ra
portul antrenorului Nicolae Petrescu „nu 
s-a înțeles mai nimic", critica (firească) 
fiind făcută confuz, neconvingător, analiza 
antrenorului Constantin Cernăianu fiind și 
ea lipsită de accentul esențial 
acela al recunoașterii eșecului 
fost el — și cum l-am simțit 
foarte aspru.

Sigur că după numai o primă 
lui nu se pot trage concluzii, dar 
impune, credem noi, decantarea spiritului 
care ar trebui să domine această importan
tă acțiune a fotbalului nostru — de fapt 
primul pas in anul 1978 —, un spirit de 
scrutare sinceră, obiectivă și in același 
timp constructivă a greșelilor comise pen
tru a nu fi repetate intr-un viitor pe ca- 
re-1 dorim evident mai bun. Să nu ne 
mințim pe noi înșine; n-ar avea nimeni de 
eîștigat, ci ar pierde, mai departe, tot fot
balul nostru!

zi a cursu-
se

Y ________________________________ Marius POPESCU $X A



I Sn yrim-planul actualității internaționale BOXUL,

SUB SEMNUL
Anul pugilistic internațional 

1977 a fost dominat de cîteva 
'•trnee tradiționale de mare an
vergură, dar și de unele întîl- 
niri inter-țări cu semnificație 
deosebită. Trăsătura comună 
caracteristică acestei activități a 
fost o pretimpurie și neobișnu
ită strădanie (intr-un an post- 
olimpic) pentru pregătirea vi
itorilor candidați olimpici. Pen
tru această tendință există și o 
explicație logică : în cursul 
lunii mai 1978, la Belgrad, se 
va disputa cea de a doua ediție 
a campionatelor mondiale de 
box amator, care mobilizează 
interesul și preocupările imedi
ate.

MEDIA DE VIRSTĂ A LOTULUI 
AMERICAN : 19 ANt

Cum altfel să explicăm 
faptul că boxul american — do
minant, prin numărul majoritar 
de medalii obținute, la Mont
real — iese dintr-o anume re
zervă tradițională și acceptă un 
inedit „triunghiular" S.U.A. — 
Cuba — Venezuela la Caracas, 
invită formații cubaneze, sovie
tice și poloneze în Statele Uni
te, sau trimite — fapt cu totul 
inedit — participant individu
ali la turnee internaționale în 
Europa ! Această schimbare de 
optică trebuie corelată și cu o 
interesantă remarcă : ultima se
lecționată americană are o me
die de vîrstă de 19 ani, ceea ce 
trădează evident gîndul la per
spectivă. După tipicul american, 
reîmprospătarea ioturilor e însă 
permanentă, mai ales în urma 
trecerii la profesionism a cîtor- 
va campioni olimpici (Howard 
Davis, frații Spinks etc.). In
sistăm asupra boxerilor de 
peste Ocean întrucît ei vor fi 
adversarii pugiliștilor români în 
cursul turneului lor prin S.U.A. 
din această lună (și tot ei vor 

acorda revanșa cubanezilor, în 
februarie, la Havana). Iată pe 
cîțiva : semimuscă — Ismael 
Acosta (18 ani), muscă — Je
rome Edwin Coffee (18, câști
gător al turneului T.S.C. Ber
lin), semiușoară — Anthony 
Fletcher (22), mijlocie — Jeff

DIVIZIA A
LA HANDBAL FEMININ

(Vrmare din pag. 1)

CAMPIONATELOR MONDIALE
McCracken (17), 
semigrea — Larry 
Strogen (21) grea 
— Perschell Davis 
(20).

FORMAPE STABILA 
LA CUBANEZI
La polul opus, 

echipa cubaneză — 
strălucită învingă
toare în toate în- 
tîlnirile anului tre
cut — preferă să 
păstreze (cu in
sensibile modifi
cări) „garnitura de 
aur“ cu care se 
impune de mai 
mulți ani ca o for
mație de ansamblu 
redutabilă. Condus 
de Teofilo Steven
son, lotul mizează 
încă pe excelenții 
Jorge Hernandez 
(semimuscă), Adol
fo Horta (cocoș), 
Angel Herrera (pa
nă), Andres Aldama 
(semimijlocie), dar 
și pe boxeri cu re
zultate contradic
torii, cum sîntLuis 
Felipe Martinez 
(mijlocie mică) sau Alejandro 
Montoya (mijlocie).

Boxul sovietic, care n-a reu
șit să se impună la campiona
tele europene de la Halle decît 
de la categoria semimijlocie in
sus, nu pare să fi găsit încă 
pugiliștii de talie mică pentru 
a-1 încadra mulțumitor pe ex
celentul Viktor Ribakov (pană). 
Bilanțul turneului in S.U.A 
(31 victorii și 15 infringeri) a- 
ratâ însă o anumită valoare 
constantă a boxerilor din 
U.R.SS.

SE AȘTEAPTĂ O REVENIRE
A EUROPENILOR

Pe lingă aceștia, este de 
așteptat o revenire pe prim- 
plan a celorlalți boxeri euro
peni și în primul rind a celor 
din România, Polonia și 
R. D. Germană — la ora ac
tuală școlile cu cele mai în
dreptățite șanse de a promo
va valori. Nu trebuie negli
jată nici eventualitatea unor

La handbal masculin: 
SPANIA - ROMANIA 26 - 22!

MADRID, 5 (Agerpres). —în 
localitatea spaniolă El Ferrol 
s-a disputat întilnirea interna
țională amicală de handbal din
tre selecționatele Spaniei și 
României. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 26—22 (12—11) în 
favoarea gazdelor. Cel mau 
eficace jucător de pe teren a 
fost handbalistul român Ștefan 
Birtalan care a înscris 8 go
luri.

PROGRAMUL MECIURILOR DE VERIFICARE

ALE FOTBALIȘTILOR ARGENTINIENI
BUENOS AIRES, 5 (Ager

pres). — în vederea participă
rii la turneul final al campio
natului mondial de fotbal, echi
pa reprezentativă a Argenti
nei va susține în această pri
măvară cinci jocuri de verifica-

• DE LA WASHINGTON NE VINE 
VESTEA că Virginia Ruzici e decisă să 
răstoarne calculele computerului tenisu
lui, învingînd-o pe australianca Wendy 
Turnbull (locul 7 in lume). îngăduiți-ne 
să-i acordăm Virginiei titlul de cea mai 
bună sportivă româncă a primei săptă- 
mini în 1978. • CROSUL SAN SILVES
TRO, ciștigat de columbianul Domingo 
Tibaduiza în disputa sa nocturnă cu atleți 
din toate continentele, a avut o avan
premieră la... Craiova, unde 4 000 de 
concurenți au luat startul în ultima zi 
a anului, la o oră cînd la Sao Paulo 
abia sosea ultima zi a anului. Ideea or
ganizatorilor craioveni ni se pare demnă 
de acest „radar" al săptămînii. • LA TO
RONTO, ÎN FAȚA A 15 000 DE SPEC
TATORI, hocheiștii cehoslovaci (Poldi 
Kladno) înving puternica echipă canadiană 
Toronto Maple Leaves. Foarte interesant 
acest 8—5 de mare spectacol, după acel 
8—5 cu care echipa Cehoslovaciei a în
vins selecționata U.R.S.S., chiar la Luj- 
niki, prilejuindu-i unui șofer de taxi din 
Moscova -un subtil comentariu, la cîteva 
minute după joc, pentru cronicarul aces
tor rînduri : „Am ascultat transmisia me
ciului la acest tranzistor. îmi place mult

jocul hocheiștilor cehoslovaci. Le aud 
crosele : țac-țac-țac.„ Un fel de metro
nom. Și cind mă gindesc că cele 8 go
luri pe care ni le-au marcat nouă sînt 
semnate de... 7 jucători, văd (auzind) un 
succes al jocului colectiv". • CAMPIONA
TELE DE FOTBAL CONTINUA în Eu
ropa. Ați văzut, desigur, rezultatele din

Italia și din Anglia. Să notăm două : 
Birmingham — Chelsea 4—5 și Interna- 
zionale — Pescara 0—0. Două scoruri, 
două moduri de a privi fotbalul. Englezii 
continuă să creadă că „cea mai bună 
apărare este atacul". Italienii preferă 
ideea că „orice atac fără acoperire este 
o formă de hazard". Tribunele englezești 
exultă mereu, victoriile în deplasare se 
țin lanț, golurile curg, spectaculoase, dar... 
Italia pleacă la Buenos Aires în dauna

Angliei 1 Fără să vrei, te gîndești că șl 5 
fotbaliștii noștri au marcat 4 goluri Iugo- £ 
slaviei, ca și echipa din Birmingham. La 5 
Zagreb s-a jucat în stilul lui Inter. La £ 
București s-a jucat în stilul lui Bir- C 
mingham. Să sperăm că la actualul curs ? 
de perfecționare de la Snagov se va că- ț 
dea de acord asupra „stilului nostru". ? 
• FOSTUL CAMPION OLIMPIC DE C 
BOX LASZLO PAPP a renunțat la postul £ 
de antrenor al echipei Ungariei, în fa- S 
voarea lui Kellner. Se confirmă, am Jj 
spune, ideea că marii campioni nu fac J 
decît să-și retrăiască, în trening, tinere- -J 
țea sportivă, convinși că timpul s-a oprit j 
odată cu momentul de vîrf al carierei j 
lor sportive. • SPRE SURPRINDEREA 2 
MULTORA, Agenția S.I.D. din DUssel- j 
dorf și-a amintit de Ilie Năstase în an- j 
cheta noastră de Anul Nou. Cei de la ‘ 
S.I.D. n-au uitat că Năstase a ciștigat ’ 
Challenge Cup la Las Vegas, învingîndu-1 ' 
pe Connors în finală, și că are o victo- * 1 
rie asupra lui Vilas, tot în ’77. In me- ' 
moria noastră afectivă stăruie — se i 
vede — cu putere de obsesie, Wimbledo- ] 
nul...

a plăcut mult spectatorilor. 
Victoria gazdelor se datorează 
îndeosebi excelentei evoluții a 
portarului Iustina Hie-Anghel 
și a jucătoarelor de cimp Iu- 
liana Hobincu și Larisa Cazacu. 
Au marcat : Hobincu 5, Caza
cu 5, Cotirlă 3, Frincu 2, An- 
ghel 1, Tomescu 1 și Lăcustă
1 — pentru Hidrotehnica, Da
mian 4, Peța 4, Mihălțan 3, 
Pascu 2, Tcaciuc 2 și Topan 1
— pentni Universitatea.

Foarte bun arbitrajul cuplu
lui V. Erhan (Ploiești) și Tr. 
Ene (Buzău). (Cornel POPA).

PROGRESUL BUCUREȘTI— 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 12-15 
(6—9). Cei peste 1000 de spec
tatori prezenți în sala Floreas- 
ca au asistat la o partidă in
teresantă, cu faze rapide. Con
fecția a ciștigat îndeosebi gra
tie unei circulații mai rapide a 
balonului în atac și folosirii 
slăbiciunii apărării adverse, în 
special în zona centrală. Au în
scris : Grigoraș 7, Serediuc 3, 
Virginia Constantinescu 3, Cha- 
riuc I și Georgeta Constanti
nescu 1 — pentru Confecția, 
Manta 7, Florea 2, Ștefan 2 și 
Mihoc 1 — pentru Progresul.

Au arbitrat bine V. Sidea și 
I*. Cîrligeanu (București).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
17—18 (5—8). Cel de-al doilea 
meci al serii disputat în sala 
Floreasca a fost plăcut, atît 
prin rapiditatea fazelor și ni
velul tehnic ridicat, cît mai 
ales prin evoluția scorului: de 
la 7—1 în favoarea echipei din 
Giulești, studentele — care pă
reau că nu au suficientă forță
— și-au ajuns adversarele ia 
13—13. Pînă la sfîrșitul parti
dei tabela de marcaj avea să 
mai arate încă două egalități. 
Au marcat : Dobirceanu 7, Ar- 
ghir 4, Furcoi 2, Caramalău 2 
și Andronache 2 — pentru stu
dente și, respectiv, Iagăru 9, 
Mălai 7, Moraru 1 și Dițoiu 1. 
Au arbitrat cu scăpări Marin 
Marin și Șerban Ștefan (Bucu
rești). (I. GAVRILESCU).

loan CHIRILA

La Caracas, Teofilo Stevenson învinge prin 
k.o. pe americanul Woody Clark, luind o 
opțiune importantă pentru viitoarele cam

pionate mondiale de la Belgrad

surprize iugoslave (cu semi- 
ușorul Ațe Rusevski sau fra
ți: Slobodan și Tadija Kacear).

Nici alte continente nu stau 
pe loc. America Latină poate 
da boxeri de talia cocoșilor 
Nelson Trujillo (Venezuela) 
sau Fausto Daniel Garcia 
(Mexic). Africa s-a manifes
tat prin dtiva buni reprezen
tanți din Zambia (semimuscă 
Musankabala sau musca Ma
tale) și din Uganda (mijlo
ciul Odhiambo). Și încă nu 
știm prea multe despre „pro
ducția* asiatică. La turneul de 
la Berlin s-a evidențiat un 
nou pugilist de categorie semi
muscă : Jong Zoi (17 ani) din 
R.P.D. Coreeană, de acolo de 
unde, in ultimii ani, au venit 
cîțiva boxeri de excepție.

Iată, deci, în puține cuvin
te, panorama unui an pugilis
tic care a fost de fapt avan
premiera campionatelor mon
diale.

Victor BANC1ULESCU

La Washington VIRGINIA RUZICI 
CALIFICATĂ IN SFERTURI DE FINALĂ
VIRGINIA RUZICI S-A CA

LIFICAT pentru sferturile de 
finală ale turneului internațio
nal feminin de la Washington, 
învingînd-o pe americanca Pam 
Shriver cu 6—4, 7—5. în 
schimb, Florența Mihai a fost 
învinsă de Greer Stevens, la 
scorul de 2—6, 6—7, în alte
partide din „optimi" s-au înre- 

re. După cum s-a mai anunțat, 
fotbaliștii argentinieni vor ju
ca in ordine cu selecționatele 
Braziliei (două meciuri, la 19 
și 23 martie), Bulgariei (29 
martie). României (5 aprilie) și 
Portugaliei (12 aprilie).

RIDICARE DE CORTINA 
iN INDOOR-UL EUROPEAN DE TENIS
9 Start al noii echipe a României 0 20 de reprezen
tative la actuala ediție • Olandezii, redutabili pe 

teren propriu
Mîine seară, la Amsterdam, 

echipa de tenis a României de
butează în campionatul euro
pean de sală, într-o confrun
tare dificilă, avînd ca primă 
adversară formația Olandei. Es
te o „cvasi-premieră" pentru 
tenisul nostru, care n-a parti
cipat decît o singură dată pînă 
acum în prestigioasa competiție 
continentală. Era în 1973 și o 
reprezentativă secundă a țării 
noastre s-a deplasat la Copen
haga, unde avea să fie între
cută net (0—3) de danezi, spe
cialiști recunoscuți ai tenisului 
pe teren acoperit.

Competiția în sine are o vîr
stă respectabilă, numărînd peste 
4 decenii. A fost inițiată în 
1936, la sugestia federației sue
deze de specialitate. Trofeul 
purta numele „Regele Gustav 
V al Suediei", acesta însuși 
fiind un animator al tenisului. 
De 8 ori trofeul a rămas în 
vitrina aceleiași federații, ciști
gat de tenismanii scandinavi. 
„King's Cup“ — cum era în
deobște numit — a coborit 
pentru întiia oară în 1938 spre 
Europa centrală, deținut de 
team-ul lui Von Cramm și 
HenkeL Coincidență nefericită, 
căci trofeul s-a pierdut în răz
boi și competiția a fost sistată, 
întrecerile s-au reluat abia în 
1952, clștigîndu-și curînd în
treaga anvergură.

în 1976, numărul mare de 
participant! a obligat la o re
structurare a formulei de dispu
tare. Au fost instituite două 
turnee (principal și secundar), 
cu grupe preliminare și me
ciuri tur-retur. De atunci, cam
pionatul Europei este dotat cu 
un nou trofeu — „Cupa Saab". 
A fost ciștigat la prima ediție 
înnoită de echipa Ungariei (B. 
Taroczy, P. Szoke, R. Machan). 
Anul trecut, laurii au revenit 
insă din nou suedezilor (O. 
Bengtson, R. Norberg, T. Sven
sson, B. Anderson).

La actuala ediție — a 29-a — 
iau parte 20 de reprezentative 
de țări. în turneul principal, 
care acordă titlul european.

gistrat rezultatele : Nancy Ri
chey — Lesley Hunt 6—2, 6—2; 
Kathy May — Virginia Wade 
6—2, 3—6, 7—5. Ultimul repre
zintă o veritabilă surpriză, 
campioana engleză fiind cota
tă ca principală favorită a tur
neului.

în „TURNEUL CAMPIONI
LOR", care a început la Ma
dison Square Garden din New 
York, favoriții au ciștigat parti
dele primei runde. Iată rezul
tatele : G. Vilas — M. Orantes 
6—4, 6—1 ; J. Connors — E. 
Dibbs 7—5, 6—2 ; B. Borg — 
R. Ramirez 6—2, 6—4 ; B. Gott
fried — R. Tanner 7—5, 6—2. 
întilnirea centrală a celei de-a 
doua runde va fi cea care opu
ne pe Guillermo Vilas — câști
gătorul Marelui Premiu FILT 
— lui Jimmy Connors. 

participantele sînt împărțite în 
două grupe : I — Suedia (de
ținătoarea trofeului), Spania, 
Anglia, Austria ; II — Unga
ria, Iugoslavia, Franța, R. F. 
Germania. Turneul secundar 
reunește echipele care luptă 
pentru calificare la ediția vi
itoare. Reprezentativa Româ
niei este repartizată în grupa 
B, alături de Olanda, Portuga
lia și Monaco.

Primul nostru meci, cu o- 
landezii, pare a fi deosebit de 
greu pentru noua noastră e- 
chipă. Au făcut deplasarea la 
Amsterdam — sub conducerea 
căpitanului nejucător Ștefan 
Georgescu — jucătorii Dumitru 
Hărădău, Florin Segărceanu și 
Andrei Dîrzu. Ultimii doi de
butează în prima reprezentati
vă de seniori. în formația O- 
landei, numele cunoscute sînt 
Rolf Thung și Luk Sanders (re
cent învingător al lui J. Hre- 
bec, pe terenuri australiene)) 
Lotul gazdelor se completează 
cu Fok Wouter și Fritz Don. 
Dar atuul lor principal va fi, 
desigur, terenul propriu și su
prafața de joc, pe care o cu
nosc perfect Le vom opune 
dirzenia și voința de afirmare 
a echipierilor noștri, pentru pri
ma oară într-o întrecere de 
mare anvergură.

Radu VOIA

PRtȘIDINTHt C. 1.0. 
LA MOSCOVA

MOSCOVA, 5 (Agerpres). —• 
Președintele Comitetului inter
național olimpic, lordul Killa- 
nin, a sosit la Moscova, Ia invi
tația Comitetului de organizare 
a Jocurilor Olimpice de vară ’80.

Președintele C.I.O. a fost în- 
tîmpinat la aeroportul Șereme- 
tievo. de către Ignati Novikov^ 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președinte 
al Comitetului de organizare a 
J.O„ și de către Serghei Pav-, 
Iov, președintele Comitetului u- 
nional pentru cultură fizică și 
sport

TELEX
FOTBAL • In preliminariile 

„Turneului U.F..F.A." (meci re
tur) : Portugalia — Luxemburg 
2—0 (2—0). învingători și In pri
mul joc (4—1) tinerii fotbaliști 
portughezi s-au calificat pentru 
turneul final. • Turneul desfă
șurat In sală la Rotterdam a 
fost ciștigat de echipa olandeză 
Ajax Amsterdam, care a învins 
în finală cu 2—1 formația A.Z. 
’67 Alkmaar (Olanda).

HANDBAL ș La Frankfurt pe 
Oder, în meci revanșă : R. D. 
Germană — Austria 28—9 (12—5).

HOCHEI • Echipa U.R.S.S. a 
lntîlnit la Edmonton (Canada) 
formația locală ,,Oilers" de care 
a dispus cu 7—2,

PATINAJ • In concursul in
ternațional de la Oslo, victoriile 
au revenit sovieticului Serghei 
Marciuk la multiatlon (167,696 p) 
șl norvegianului Jan Egil Stor- 
holt (167,886 p) la probele de 
sprint.

ȘAH « La Belgrad, meciul 
dintre Boris Spasski șl Korcinol 
a continuat cu partida a 15-a, în
cheiată remiză după 34 de mu
tări. Scorul rămlne favorabil Iul 
Korcinol : 8—7.
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