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l La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
a primului ministru al guver
nului, tovarășul Manea Mănescu, 
vineri la amiază a sosit, la 
București, Helmut Schmidt, can
celarul Republicii Federale Ger
mania, cu soția, Hannelore 
Schmidt, care face o vizită ofi
cială in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, împo
dobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări, unde a avut loe 
ceremonia sosirii, în întîmpina- 
rea cancelarului -federal au ve
nit Manea Mănescu, primul mi
nistru al guvernului, cu soția, 
Maria Mănescu, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, loan Avram, 
Traian Dudaș, Mihail Florescu, 
miniștri, Vasile Pungan, șeful 
grupului de consilieri ai pre
ședintelui Republicii, alte per
soane oficiale.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
vineri după-amiază, pe cance
larul federal al Republicii 
Federale Germania, Helmut 
Schmidt, care face o vizită o- 
ficială in țara noastră la invi
tația șefului statului român și a 
primului ministru.

In cadrul întâlnirii au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări, precum 
și diferite aspecte ale vieții in
ternaționale actuale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cancela
rul Helmut Schmidt și-au ex
primat convingerea că vizita șl 
convorbirile se vor încheia cu 
rezultate pozitive și vor con
tribui la amplificarea colabo
rării dintre România și R. F. 
Germania.

★
La Palatul Republicii au in- 

eeput, în ziua de 6 ianuarie.

Concluzia investigațiilor în mai multe centre din țară arată

că există încă o mare diferență între vorbe și fapte

A DEVENIT ATLETISMUL UN SPORT PRIORITAR ? 
RĂSPUNSUL ANCHETEI NOASTRE: PiNĂ ACUM, NU!
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încheiem astăzi cea de-a 

doua anchetă avînd ca subiect 
atletismul organizată de ziarul 
nostru în răstimp de un an. 
„Radiografia" din ianuarie-fe- 
bruarie, ca și aceasta recentă, 
realizată sub genericul „A DE
VENIT ATLETISMUL UN 
SPORT PRORITAR ?*, au o- 
glindit, în mare măsură, situa
ția existentă în această atât de 
importantă ramură sportivă, a- 
Ht din punct de vedere forma
tiv, al creșterii tinerei genera
ții, cit și ca bază de pornire 
în pregătirea pentru alte disci
pline — și în ultimă instanță 
— ca pondere în principala 
competiție sportivă a lumii, 
Jocurile Olimpice.

Atletismul a constituit întot
deauna o problemă majoră a 
sportului românesc. Toate do

ll n nou contraatac finalizat. Aspect din partida Confecția —■ 
Progresul din prima etapă a diviziei A
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convorbirile oficiale intre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cancelarul federal 
al Republicii Federale Germania, 
Helmut Schmidt.

In timpul convorbirilor, s-a 
examinat o sferă largă de pro
bleme privind stadiul actual și 
perspectivele relațiilor bilaterale. 
Subliniindu-se cu satisfacție 
cursul favorabil, mereu ascen
dent, al raporturilor dintre 
România și R. F. Germania a 
fost manifestată de ambele părți 
dorința de a se asigura relații
lor româno—vest-germane o 
dezvoltare tot mai intensă.

Relevindu-se rezultatele obți
nute în promovarea colaborării 
bilaterale, s-a apreciat că există 
toate premisele ca relațiile din
tre cele două țări să cunoască in 
continuare o evoluție multilate
rală, in interesul popoarelor lor, 
să contribuie la îmbunătățirea 
și dezvoltarea raporturilor de 
cooperare și înțelegere între sta
tele europene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul Helmut Schmidt au 
convenit să aibă loc, în cadrul 
vizitei, întâlniri de lucru intre 
reprezentanți ai celor două țări 
în vederea concretizării măsuri
lor menite să ducă la amplifi
carea colaborării și cooperării 
economice și a schimburilor co
merciale bilaterale.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă prietenească, de 
stimă șl înțelegere reciprocă.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit vineri 
un dineu oficial în onoarea 
cancelarului Republicii Federale 
Germania, Helmut Schmidt, și a 
doamnei Hannelore Schmidt.

cumentele de partid referitoare 
la mișcarea sportivă, de masă 
sau de performanță, au pus pe 
primul pian atletismul, cel mal 
adesea alături de gimnastică șl 
înot, celelalte discipline cu vir
tuți primordiale. Mal mult, do- 
cumentul-program care trasea
ză liniile directoare ale spor- 

' tulul românesc pentru viitorii 
ani. Programul de dezvoltare a 
activității sportive în perioada 
1976—1980 și pregătirea sporti
vilor români în vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice din 
1980, aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 

dn noiembrie 1976, formulează 
SARCINI EXPRESE, CLARE 
ȘI PRECISE C.N.E.F.S. ȘI OR
GANIZAȚIILOR DE STAT ȘI 
OBȘTEȘTI CU ATRIBUȚII ÎN 
MIȘCAREA SPORTIVĂ ȘI OR-
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Azi și mline, pretutindeni In țară

SPORT Șl AGREMENT, TINEREȚE Șl VOIOȘIE, 
ÎN CADRUL EDIȚIEI DE IARNĂ A „DACIADEI" 
• PIrtiilc dc saniuș șl schi vor canoaștc o marc animalic în ultima zi
dc vacanfă • Organizatorii trchnlc să asigure reușita deplină a acțiunilor

Ediția de iarnă a amplei 
competiții naționale „Daciada* 
se află în plină desfășurare. 
Pretutindeni in țară — și mal 
cu seamă în regiunile în care 
iarna și-a așternut zăpezile — 
se organizează acțiuni și între
ceri de săniuș, schi, șah, tenis 
de masă și alte discipline spor
tive, la care sint angrenați nu
meroși copii, elevi aflați în 
vacanță, oameni al muncii. 
Este vorba de întreceri la ni
velul asociațiilor, dar șl pe 
centre de comune șl orașe. 
Adresîndu-ne unor C.J.E.FB., 
am aflat amănunte în acest 
sens.

Din județul MEHEDINȚI, 
tov. Grigore Dăncilă, secretar 
al C.J.E.F.S., ne informează că 
în zonele montane unde a căzut 
zăpada, duminică va fi o zi a 
sporturilor albe. Vor avea loc 
întreceri cu săniile și schiurile 
pe colinele comunelor Cireșul, 
Padini, Balta, Izverna, Ponoa- 
rele. In municipiul Drobeta- 
Tr. Severin, la liceele pedago
gic șl „Traian“, la Școala ge
nerală 2 vor fi organizate con
cursuri de șah șl tenis de ma
să. De asemenea, se va desfă

GANELOR SPORTIVE TERI-
TORIALE ; indiferent de nive
lul de dezvoltare pe plan local, 
de tradiția sportivă a respec
tivului județ, într-o ramură sau 
alta, atletismul va fl sprijinit 
prioritar in toate județele țării.

Ancheta noastră, desfășurată 
în 10 centre județene spor
tive importante (București, Ba
cău, Bala Mare, Constanța, 
Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, 
Timișoara, Satu Mare, Suceava) 
poate căpăta, adăugîndu-i date 
și situații cunoscute de redac
torii noștri din activitatea cu
rentă, un caracter generaliza
tor. Ce ne-a relevat ea ? Ce 
concluzii se pot trage, referi
tor la situația de ansamblu a

(Continuare in pag. a 7-a)

HANDBALUL FEMININ
A DEBUTAT PROMIȚĂTOR

@ l.E.F.S. și-a schimbat echipa dar și-a păstrat valoa
rea © Sprijin mai eficient al tehnicienilor 0 Mîine, în 
etapa a 11-a, sala Floreasca găzduiește trei partide

Așadar, handbalul feminin în 
actualitate. Rolul de „solist* 
1-1 oferă startul în cea de a 
XX-a ediție a campionatului 
Diviziei A. Joi după amiază, 
cele 10 echipe și-au început 
maratonul de 18 etape, la ca
pătul căruia vom cunoaște o 
nouă campioană.

Prima etapă — caracterizată 
de meciuri dîrz disputate, une
le chiar de un nivel tehnic 
îmbucurător — au produs o 
singură surpriză de proporții : 
I.E.F.S. a reușit să întreacă pe 
Mureșul Tg. Mureș chiar în 
ficf-ul acesteia. Aparent n-ar 

șura faza pe asociație a „Da
ciadei* la întreprinderea de 
vagoane și Șantierul naval.

La TG. MUREȘ, ca și in 
orașele Reghin, Sighișoara, Tîr- 
năvenl, Luduș se vor desfășura 
întrecerile pa localități din edi
ția de iarnă a „Daciadei* la 
șah, tenis de masă, săniuș și 
schi fond pentru pionieri, iar 
cunoscutele pîrtii de la Bucin 
șl Răstolițâ—Lunca Bradului 
vor cunoaște eu siguranță o 
afluență deosebită de iubitori 
al sportului.

Spre bucuria copiilor doritori 
de săniuș șl schi, in regiunile 
de munte ale județului NEAMȚ 
zăpada este foarte bună. După 
cum ne Informează Constantin 
Vernica, secretar al C.J.E,FJ5„

COPILUL DE ASTĂZI, 
ADULTUL FORMAT DE MÎINE
Dezvoltarea sa fizică trebuie să constituie

o preocupare
Dc vorM cu prol. unii.
ur doc. VICTOR (lOSANU

Prof. unlv. dr. doc. Victor 
Ciobanu, șeful Secției medicale 
a Spitalului clinic „Grivița*, 
personalitate marcantă a medi
cinii românești, autor al unui 
număr de peste 350 de lucrări 
științifice, a avut amabilitatea 
ca, în această calitate, precum 
și in aceea de fost polisportiv, 
să ne acorde un interviu.

— Care sint, după părerea 
dv„ caracteristicile definito
rii ale exerclțiilor fizice, ale 
sportului și turismului T

— Esența educației fizice și 
sportului constă in mișcare, la 
care se adaugă elemente in plus 
fiecăreia dintre aceste activi
tăți. pentru a contribui la pro
movarea echilibruluT fiziologic 
fi rezistenței fizice, pe de o 
parte, pentru a insufla, pe de 
altă parte, însușiri de ordin 
neuropsihie, cum ar fi curajul, 
inițiativa, voința — in ceea ce 
privește sportul, sensibilitatea 
față de frumusețile naturii, de 
viață fi lume — in ceea ce pri

fi o surpriză : studentele au 
încheiat campionatul trecut pe 
locul H, Iar Mureșul pe VIII. 
Dar, pentru cei care au citit 
noile loturi ale echipelor (pu
blicate de ziarul nostru) este 
clar că I.E.FB. prezintă o for
mație nouă, mult mai puțin ex
perimentată. Au plecat Geor- 
geta Lăcustă, Iulian» Hobincu, 
Valentina Ionesco, Doina* Radu 
șl altele, locul lor fiind luat 
de jucătoare foarte tinere

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a S-a) 

la Dămuc, Bicaz-Chei, Bicazul 
Ardelean, Borca, Pipirig, Han- 
gu pirtiile sint luate cu asalt. 
In stațiunea Durau, duminică 
se vor desfășura ample între
ceri de schi ale elevilor aflați 
acolo în tabără.
. în municipiul PETROȘANI 

sîmbătă și duminică în 23 de 
școli generale și 7 licee se vor 
desfășura întreceri la șah și 
tenis de masă. De asemenea, 
vor fi organizate acțiuni în 
cadrul „Daciadei" în localitățile 
Lupeni, Anina, iar în munți se 
va schia.

Informații asemănătoare am 
primit de Ia Brașov, din jude
țele Caraș-Severin, Bihor, Dolj, 
Botoșani și altele.

permanentă

vește turismul. Mișcarea fizici, 
sub diferitele ei forme posibile, 
cu condiția efectuării sale me
todice, constituie, in mod cert, 
un mijloc de profilaxie — la 
modul cel mai general — al 
îmbolnăvirilor, de consolidare a 
funcțiilor organelor și, in spe
cial, de coordonare de către sis
temul nervos central a întregu
lui organism. Cea mai străluci
tă confirmare a valorii mișcării 
pentru sănătate cred că o re
prezintă utilizarea cu succes ui
mitor a culturii fizice medi
cale și a sportului pentru recu
perare nu numai in cazul bo
lilor invalidante osteomuscular, 
ci și in afecțiuni grave cardio
vasculare, cum ar fi starea du
pă un infarct miocardic. Ce pă
cat ci mijlocul care nu costă 
nici un leu și se află la inde- 
mina oricui este ignorat, fu- 
gindu-se, in schimb, după pi
lule !

— Considerați că relația 
dintre capacitatea individu
lui și scopurile pe care șl le 
propune acesta poate fi in
fluențată de activitatea de 
educație fizică și sport ?

— Fiecare individ își propu
ne să atingă un ideal. Drumul 
spre această țintă impune efor
turi de ordin fizic și psihic. In
diviza care și-au cultivat prin 
mișcare rezistența fizică și ner-

Interviu realizat do 
Hor ia CRISTEA.

(Continuare în pag. * 6-a)



Paul SLAVESCU

eam- «- 
fede-

s-a consl-
sa ac tivi -

aceste două
româneas-

semenea

această

bene-

ACTIVISTUL OBȘTESC
NU IESE NICIODATĂ

LA PENSIE

Pentru prima dată în cele 
două decenii de cind se află 
printre sportivi, in sălile de 
scrimă, din țară și din stră
inătate, trăia emoția unei a- 
________ festivități, care îl 
avea în centrul ei. Cupele și 
diplomele de onoare ii răs
plăteau de această dată per
formanța, in timp ce dînsul 
în mijlocul planșei, era în
conjurat de viitorul scrimei 
românești, adunat la 
pionatele naționale de 
y.z..:'. Președintele 
rației române de scrimă, Va-

sile Ionescu, împlinea 70 de 
ani de viață și, printr-o fe
ricită coincidență, 20 de ani 
de cind ‘ ’
sarcină obștească cu răspun
dere comunistă, de adevărat 
activist, 
derat in întreaga 
tate.

Ce au însemnat 
decenii in scrima 
că ? Un răspuns ____  . _
de medalii la Campionatele 
Mondiale, Jocurile Olimpice 
Jocurile Balcanice, din 
mai mult de jumătate (74) 
de aur. Este perioada cind 
scrima românească — 
ficiind de condițiile tot mai 
bune de lucru asigurate de 
partidul și statul nostru în
tregii mișcări sportive — s-a 
afirmat 7 ",
relevind in lumina marii per
formanțe talentele tineretului 
nostru.

Depășind cu ani buni virs- 
ta muncii cotidiene, ajungind 
la anii senectuții, comunistul 
Vasile Ionescu, aflat in sluj
ba sportului românesc 
exprimat in fața colaborato
rilor săi dorința de a-șl a- 
duce șl pe mai departe con
tribuția la bunul mers al a- 
cestei discipline olimpice.

Nu era o declarație forma
lă, ci un act de conștiință al 
unui activist obștesc.

Pentru 
nu iese

îndeplinea

cifric :

planșele lumil,

că activistul obștesc
niciodată la pensie.

neret.

Cartea și filmul sportiv

UN SFÎRȘIT DE AN EDITORIAL DOMINAT DE... NADIA COMĂNECI
Două certe reușite editoriale 

au marcat sfirșitul anului tre
cut în ceea ce privește acti
vitatea Editurii Sport-Turism. 
Ne referim Ia scoaterea de sub 
tipar a lucrării „Montreal ”Î6 
— Olimpiada Nadiei Coma
neci", de Romeo Vilara, și a 
albumului intitulat simplu, dar 
sugestiv, „Nadia“.

Ne aflăm aproape de jumă
tatea drumului care duce spre 
ediția 1980 a Jocurilor Olimpice, 
dar ecourile lui Montreal *76

nu s-au stins încă, mai toate 
comentariile avind drept punct 
de referință rezultatele de 
atunci. Dar, de la o , asemenea 
manifestare sportivă nu rămin 
numai rezultatele, ci, încrustate 
pe retina memoriei sau in fi-

GHEORGHE CEFAN A SPUS ADIO ACTIVITĂȚII COMPETIȚIONALEI
Părăsirea activității de per

formanță este un prag emoțio
nant mai cu seamă atunci cind 
cel în cauză lasă în urmă mulți 
ani de pregătire și concursuri, 
pe parcursul cărora, cu pri
ceperea, cu talentul, cu 
munca și strădaniile sale a rea
lizat performanțe apreciabile. 
Este și cazul, cel mai recent, al 
alergătorului brașovean Gheor- 
ghe Cefan.

— După o activitate atletică în
cepută in 1961 a venit ora retra
gerii ! Cu regret, dar și cu sa
tisfacția unor împliniri. In acest 
răstimp, am cîștigat de zece ori 
consecutiv titlul de campion re
publican la 3 000 m obstacole, 
ultima oară in august 1977, la 
București; am corectat de mai 
multe ori recordul național al 
probei, pe care l-am preluat in 
1971 (8:31,0) de la Zoii Vamoș 
(8,34,0 in 1966) și l-am dus pină 
la valoarea actuală 8:16,2. (n.a. 
în palmaresul lui Gheorghe 
Cefan figurează, de asemenea, 
cinci titluri de campion balca
nic, o serie de victorii în mari 
concursuri internaționale etc.).

— Spune Ghiță, care a 
fost momentul cel mai plă
cut din cariera ta sportivă ?

— Au fost multe, foarte 
multe momente frumoase. Din
tre toate cred că cel mai plă
cut a fost acela cind am cuce
rit cel de al zecelea titlu de 
campion național, 
oferit o satisfacție 
sebită...

— Și care a
rea cea mai puțin plăcută ?

— —Uff! Fără nici o ezitare

răspund : Jocurile Olimpice de 
la Montreal ! Nici astăzi, după

lele carnetului de reporter, se 
află și felurite intîmplări din 
timpul acelor zile fierbinți pen
tru întreaga lume a sportului. 
Iată, de fapt, cele două fire 
conducătoare prin „labirintul" 
marii întreceri pe care ni le 
pune la îndemînă colegul nos
tru Romeo Vilara, martor ocu
lar al celor petrecute pe te
renurile din „țara castorului". 
Așadar, amatorii de statistică 
pură vor găsi tot ce ține de 
acest domeniu, nefiind neglijat 
nici un sport, în timp ce ci
titorii care urmăresc mai mult 
partea „sentimentală" vor fi Ia 
rindul lor satisfăcuți, eroii mai 
mari sau mai mici ai acestor 
Jocuri Olimpice fiind surprinși 
în cele mai diferite ipostaze. 
Și, cum fiecare Olimpiadă a 
avut eroul ei, cea de la Mont
real s-a desfășurat sub sem
nul înaltei valori a Nadiei 
Comăneci. „An fost mulți spor
tivi in Olimpiadă, au fost 
mulți învingători, dar în pri
ma săptămină a Jocurilor am 
văzut o singură stea, pe Nadia 
Comăneci" — afirma unul 
dintre ziariștii prezenți la 
Montreal, confirm ind faptul că 
„pasărea măiastră" din Car- 
pații României a urcat spre 
cele mai înalte zări. Cartea 
lui Romeo Vilara se înscrie, 
aparent, pe linia lucrărilor si
milare, dar se deosebește de 
celelalte printr-un fior lăuntric 
izvorit din mindria de a fi 
văzut pe podiumul de pre
miere la diferite întreceri pe 
mulți dintre reprezentanții ță
rii noastre, sportivi care au 
cules cel mai bogat buchet de 
medalii olimpice din istoria 
participării României la J.O. 
Să adăugăm că fotografiile, 
cele mai multe inedite, spo
resc calitatea cărții, scrisă cu 
nerv, patos și pasiune.

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

Montreal
Olimpiada Nadiei Cămăneci, 
să consemnăm și cea de-a doua 
reușită de care aminteam la 
începutul acestor rînduri lega
tă de acest eveniment. Este 
vorba de albumul fotografic 
„Nadia", o adevărată simfonie 
în imagini, alb-negru și color, 
dedicată marii noastre campi-

Dumi- 
Mihăi-

oane. loan Oprea, 
tru F. Dumitru, Ion 
că, Dumitru Duniiiriu au reți
nut pe peliculă și au re
produs momente memorabi
le, iar textul lui loan Chi- 
rilă întregește și dă noi sem
nificații imaginii. Cum un ase
menea album trebuie văzut și 
nu povestit, vă lăsăm dv., sti
mați cititori, plăcerea de a 
petrece noi momente in com
pania celei care la Montreal 
a pus... problema computerului, 
necunoscător al notei 10 !

Emanuel FÂNTĂNEANU

Acesta mi-a 
cu totul deo-

fost amînti-

NOUTĂȚI Șl
HI PISM

in dorința de a oila ce oferă nou 
stagiunea ‘78, ne-am adresat tovofâ- 
fului Constantin Grâu, inginer prmcl- 
pal ți arbitru șef in cadrul Centru
lui republican pentru creșterea ți ca
lificarea cailor de rasă, core, ama
bil, ne-a furnizat noutăți pe care ne 

cunoști nța

premiat la concursul național

documentaral filmului

•> 
film documen- 

propune să 
evoluția sporti- 

satului românesc

dintre nenu- 
care ai 
cel mai

este re-

PERSPECTIVE
re- 
Ca

atita vreme, nu știu inca ce s-a 
int'mplat cu mine. Eram foarte 
bine pregătit pentru marea

i, a- 
va putea fi ur- 

curînd și pe 
cinematografelor.

cursă a vieții mele și totuși am 
alergat atit de slab ! îmi pare 
teribil de rău...

— Pe care
mărații alergători cu 
concurat îl consideri 
puternic?

— Nu doar pentru că 
cordmanul lumii, ci pentru tot
ceea ce înseamnă el in cursa de 
3 000 m obstacole cred că prie
tenul meu suedezul Anders Găr- 
derud a fost si aste cel mai 
mare specialist al probei.

— Și acum, la despărțirea 
de pista de concurs, ce vei 
face ?

— Despărțirea este numai de 
competiții, deoarece voi conti
nua să alerg pentru sănătatea 
mea și coi fi un spectator pa
sionat al concursurilor atletice. 
Pe plan profesional, urmez 
cursurile de programatori ana
liști in informatică, activitate 
căreia mă voi dedica. (n.a. 
Gheorghe Cefân este, în același 
timp, inginer silvic).

— Dragă Cefan, în nu
mele iubitorilor atletismului 
iți mulțumim pentru minu
natele curse de pe stadioa
nele noastre și ale lumii și 
îți dorim ca și pe alte pla
nuri să fii de folos sportu
lui nostru drag.

Romeo VILARA

Studioul „AL Sahia" a 
realizat, la cererea C.N.E.F.S., 
un nou 
tar, care iși 
reliefeze 
vă a 
in ultimele trei decenii. Inti
tulat sugestiv „Daciada — 
sportul la sate" (regizor : 
Eugen Popiță, consultant 
științific : T. Bozianu), fil
mul demonstrează cu căldu
ră mutațiile esențiale sur
venite în viața satului nu 
numai pe plan economic, ci 
și în conștiința oamenilor, 
sportul înscriindu-se ca o 
componentă socială tot mai 
activă. Prezentînd drumul 
unor mari sportivi — Nico- 
lae Martinescu, Vasile Diba, 
Gheorghe Berceanu, Alee 
Năstac ș.a. — spre cele mai 
înalte culmi ale performan
ței, drum care iși are ince-

putul în primele întreceri 
desfășurate în satele natale, 
filmul demonstrează cu pu
tere de convingere că spor
tul a prins rădăcini adinei 
în satul românesc, iar com
petiția națională „Daciada" 
a stimulat energiile și ini
țiativele locale. Subliniem, 
de asemenea, valoarea ar
tistică a unor imagini, sus
ținute cu patos de măiestria 
cîntărețului Tudor Gheor
ghe, elemente care au făcut 
ca această peliculă să se 
bucure de o frumoasă apre
ciere la Concursul național 
al filmului documentar, în 
cadrul căruia a fost distins 
cu premiul II. Prezentat în 
premieră la televiziune, 
cest film 
mărit în 
ecranele.
(EM. F.)

grăbim să le aducem Ia 
Iubitorilor hipismului.

Reluarea alergărilor de 
mează să aibă loc (dacă 
tervenî ceva neprevăzut) ____ __
șttul lunii februarie. în ceea ce pri
vește activul cabalin, anul acesta va 
fi _ „rulat" un efectiv format drn 205 
trăpași, ponderea aparținînd cailor 
de 2 și 3 ani (75 și, respectiv, 61 
reprezentanți), în dauna „bătrinilor" 
(40 cai de 4 ani, 17 de 5 ani, restul 
fiind de 6, 7 și 8 ani). Cit despre 
caii de 2 ani, aceștia se prezintă 
peste așteptări, fiind, după părerea 
tehnicienilor, mult superiori genera
țiilor anterioare. Cîțiva dintre el. 
Satanica (Viraj și Sutana), Dirijor 
(Gabarit și Dioda), Sintom (Talion șl 
Simina), Stiiat (Talaz șl Senzația),

trap vr- 
nu va ta- 

către «fîr-

Sportul

Retuș (Seceriș și Rațiunea) se 
marca in mod cu totul deosebit._
de obicei, prima lor evoluție publică 
urmează să aibă loc la începutul 
lunii mol, moment care va marca și 
începerea reuniunilor de joia după, 
amiază. In altă ordine de Met, anul 
acesta vor fi date în folosință 7 
grajduri noi cu o capacitate de că
rare de 40 cai fiecare (cite 2 for
mații la un grajd) și un grup social. 
De asemenea, se preconizează 
stagiunea hipică să la sfîrșit 
cursul lunii septembrie, cind se va 
trece la amenajarea unei noi piste, 
urmi nd ca in anul ce urmează să 
fio dată în folosință (lucrările sînt 
deja începute) o tribună, acoperită 
șl dotată cu Instalație de încălzire, 
cu o capacitate de 2000 locuri. De 
asemenea, s-au luat măsuri privind 
mărirea numărului coselor de joc 
în vederea descongestionării acestora. 
Referitor la numărul formațiilor exis
tente, acesta este același (13), efec- 
tuindu-se doar citeva schimbări de 
driver!. Astfel, 1. Fio rea a trecut la 
antrenorul I. Oană, I. Stan la G. 
Tănase, G. Ciobonu la G. Solcan, I. 
Crăciun la Tr, Dinu, G. Popescu la 
Tr. Marinescu, Sondu Nicu la G. 
Niculae, I. Bănică la D. Toduță șl 
Fi. Pașcâ la S. Onache. Acestea sînt 
deocomdată noutățile pentru actuala 
stagiune șl perspectivele anului ce 
urmează.

BASILE MIRCEA, COMUNA 
MARCEȘTI. „Echipa mea favorită 
este Rapid, care însă in ultimul 
timp imi aduce mal mult ne
cazuri decit bucurii-. Numai In 
ultimul timp 7 Vă aduceți amin
te de Rapidul de altădată și vreți 
să știți care din cei doi Ion lo- 
nescu, 
U.T.A. 
Buzău, 
tricoul cu

ca 
în

Gh. ALEXANDRESCU

astăzi antrenori, unul la 
șl celălalt la Gloria 

este cel ce a îmbrăcat 
Rapidului. împreună

Dimitriu II a jucat antrenorul 
azi al Gloriei Buzău, liderul _ 
riel I a Diviziei B. Celălalt Ion 
Ionescu a fost la Știința Bucu
rești.

MANOLE URSU, CIMPINA. Nu 
există un loc anume. In teren 
sau In afara terenului, unde tre
buie să aștepte serviciul adver
sarului un jucător de tenis. El 
poate relua mingea de oriunde, 
după ce insă ea a Intrat lntil 
In careul de serviciu, lulnd con
tact acolo cu terenul.

ȘTEFAN VIONGA, BRAȘOV. 
Părerea dv este Împărtășită, cu 
siguranță, și de mulți alțl Iubi
tori al fotbalului, anume că loan 
Igna, fostul atacant al echipelor

de 
se-

U.T.A. și „Poli“ Timișoara, a 
avut un »start“ bun ca arbitru 
divizionar A. Să sperăm că nu • 
ne va înșela așteptările, că și în 
1978 va arbitra la același nivel, 
în altă ordine de idei, nu vă 
aduceți aminte dacă Pele a Jucat 
împotriva echipei noastre în Me
xic, la campionatul mondial de 
fotbal din 1970, în meciul Bra
zilia — România, cîțtigat de sud- 
americani cu 3—2. Nu numai că 
a Jucat, dar a fost și autorul 
a două din cele trei goluri în
scrise de brazilieni. Dar nu i-am 
purtat pică pentru asta.

ANA STOICA, MORENT. Olga 
Szabo este acum antrenoare la 
clubul Steaua, unde speră să for
meze o nouă... Olga Szabo, care 
să ne aducă succese la scrimă.

IOAN BERZ, MIERCUREA 
CIUC. A fost o greșeală de trans
misie a agențiilor străine, care 
ne-a scăpat și nouă. Vă cerem 
scuze, deci, dacă v-am dat de 
lucru căutînd să vă amintiți ce 
victorii a obținut boxerul... Gui
llermo Vilas pentru a figura pe

locul 9 intr-o anchetă privind cel 
mai buni sportivi al anului 1S77. 
Este vorba, firește, de tenisma- 
nul Guillermo Vilas.

OPRESCU, BUCU
REȘTI. După cum văd, pasiunea 
din anii tinereții — fotbalul — 
nu s-a stins nici acum. Epigrama 
trimisă nu este lipsită de unele 
calități. Poate că vom primi în 
curind una pe deplin realizată. 
Reținem, oricum, aprecierile des
pre jucătorii Unchiaș (A.S.A. 
Tîrgu Mureș) și Moș (Universi
tatea Cluj-Napoca), unchiași și 
moși numai ca... nume. Pe tere
nul de joc nu se comportă ca 
atare !

ROBERTO, PIATRA NEAMȚ. 
Mulțumim pentru felicitări.

HANS KLAUSER, REȘIȚA. Ați 
împlinit 25 de ani, măsurați ■ 
2,06 m șl vă place baschetul. Șl 

" cum ați stat... ascuns pînă 
acum ? Cu o înălțime de 2,06 m 
este greu să treci neobservat. 
Timpul performanței a trecut, 
din păcate. N-a trecut însă și tim
pul de a practica baschetul pentru 
plăcerea dv personală. Timpul 
acesta nu trece niciodată. Vreți, 
oricum, să afiați adresa Fede
rației române de baschet. Iat-o : 
strada Vasile Conta nr. 16, sec
torul 1, București, Cod 70 139. 
Este In aceeași clădire cu redac
ția noastră. I

Ilustrații : N. CLAUDiU



SPORTUL 
ȘCOALA A EDUCAȚIEI

ETICĂ-PERFORMANȚĂ, UN TOT INSEPARABIL,

O RELAȚIE OBLIGATORIE IN COMPETIȚII
7 7
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O na din principalele cerințe ale sportului este aceea de 
a forma nu numai oameni sânătoți ți riguroși, dar ți 
de a educa pe tineri in spiritul eticii ți echității socia

liste, al muncii pline de dăruire pentru înflorirea patriei, 
pentru dezvoltarea ei pe coordonatele deschise de istoricele 
hotâriri ale Conferinței Naționale a partidului.

In rubrica noastră de astăzi prezentăm, față in față, exem
ple pozitive in acest sens ți fapte față de 
luată o atitudine hotârită, fermă.

care se cere
I
I
MAESTRU DE ARME,

I Necunoscută în scrimă cu 
mai bine de un deceniu și ju
mătate în urmă, Craiova s-a 
afirmat tot mai spectaculos în 
aria performanței odată cu 
apariția antrenorului Paul 
Ghinju. Maestrul de arme de 
la clubul sportiv Electropu- 
tere a crescut și a lansat, con
tinuu, în echipe divizionare și 
în loturile reprezentative, la 
toate eșaloanele de vîrstă și 
de calitate, noi și noi spada
sini.

Paul Ghinju nu îți va vorbi 
niciodată de munca sa cu ju
niorii, despre felul cum îi 
crește, cum îi promovează. El 
refuză să facă paradă de re
zultatele strădaniei sale. Dar 
faptele lui sînt foarte grăi
toare.

Din masa copiilor și junio
rilor de ieri-alaltăieri, Paul 
Ghinju a ridicat cîțiva colegi 
de breaslă. Astăzi îi întîlnim 
— adevărați artizani — trudind 
și ei la descoperirea și for
marea unor tineri scrimeri de 
performanță : Marin Ghim- 
pușan la I.E.F.S., Dumitru 
Popescu și Marin Alecu în 
municipiul Craiova. Antrenori 
ar fi putut fi și ai ți doi foști 
elevi ai maestrului de arme 
de la „Electroputere", Ale
xandru Mironov, profesor de 
matematică la un liceu din 
Craiova, și Mihai Mironov, 
inginer la o întreprindere din

,-tAM DAT MEREU SPORTIVE PENTRU ECHIPA 
DE GIMNASTICA A ȚÂRII--

CU ALTRUISM Șl TACT SE PREGĂTEȘTE 
Șl SCHIMBUL DE MÎINE... AL ANTRENORILOR

în anul 1973, cînd unul din 
cele mai prestigioase trofee ale 
Federației Române de Gimnas
tică, „Cupa României", era în- 
minat profesorului-antrenor Ni- 
colae Buzoianu, de la Clubul 
sportiv școlar din Sibiu, faptul 
constituia, chiar și pentru cei ce 
cunosc îndeaproape această dis
ciplină, o adevărată surpriză. 
Peste un an, însă, oind inimo
sul și harnicul colectiv de an
trenori sibieni trecea cu brio o 
nouă „probă de foc" — de data 
aceasta C.S.Ș. cucerea «Cupa 
României" atît la feminin, cit și 
la masculin —, era evident pen
tru toată lumea că nu de sur
prize poate fi vorba, ci de mun
că temeinică, de pasiune, com
petență, calificare profesională, 
din care au rezultat 300 de gim
naste și gim naști în pregătire, 
eu o prezență anuală de 50 de 
sportivi Ia campionatele republi
cane. Deoarece rezultatele ul
terioare au adus noi confirmări 
ale activității desfășurate în 
secția de gimnastică a C.S.S. 
Sibiu, l-am solicitat pe antreno
rul Nlcolae Buzoianu să ne vor
bească despre experiența sa șl 
a colectivului din care face parte.

— Mi se pare absolut firesc
— ne mărturisește interlocutorul
— să vorbesc ații despre munca 
mea. cit și despre a colegilor, a 
„echipei" antrenorilor sibieni. 
Si aceasta pentru că, se știe 
prea bine, ia gimnastică, eu deo
sebire in cea feminină, nu se 
poate acționa de unul singur. 
Eu. de exemplu, lucrez împre
ună cu antrenoarea Kristl Voi- 
ciulescu, dar pentru a fi mai 
bine ințelese rezultatele noastre 
bune obținute pină acum este 
necesar să menționez că la Clu
bul sportiv școlar din Sibiu își 
desfășoară activitatea în gim
nastica feminină încă trei an
trenori, Ana Crîhan, Adrian Go- 
reae și Rodica Drăgoi, cărora li 
se adaugă patru entuziaști spe
cialiști in gimnastica masculină: 
Horst Stoltz, Mihai Weber, Si
mion Moldovan și Viorel Hoa- 
ghea. Colaborăm foarte bine, al
cătuim cu adevărat o echipă in 
cel mai pur înțeles al cuvîntu- 
lui, și poate că tocmai in aceas-

I
s

MAESTRU DE SUFLETE
Constanța. îndatoririle lor 
profesionale nu le-au îngăduit 
să dea curs unei vocații pe 
care, neîndoielnic, o aveau. 
Au rămas însă în sfera activi
tății „mușchetarilor", ca spri
jinitori ai unor secții de per
formanță.

Maestrul de arme din Cra
iova a făcut mai mult; a con
tinuat să educe, cu același e- 
lan, în spiritul disciplinei, 
responsabilității, pasiunii și 
respectului față de muncă, 
toate generațiile care i-au 
trecut prin mină, transmițînd 
tinerilor săi sportivi calitățile 
cu care și el a răzbit în sport, 
în viață. Ca urmare a grijii 
cu care privește atît pregăti
rea, cit și educarea scremerilor, 
mulți dintre aceștia se îm
plinesc nu numai ca sportivi, 
ci și profesional. Unii au a- 
juns sau vizează loturile re
prezentative : Adrian Cără
midă este student la Medici
nă, Liviu Isăilă tehnician a- 
preciat la întreprinderea E- 
Iectroputere, Dan Mănescu se 
pregătește pentru profesiunea 
de inginer specializat în elec
trotehnică, Ion Dima, Ion Bo- 
taru șt Ion Nițulescu vor de
veni profesori de educație fi
zică. La „clasa" sa, antreno
rul Paul Ghinju n-a avut ni
ciodată corigenți,

Tiberiu STAMA

tă înțelegere jl întrajutorare 
permanentă se află „secretul" 
performanțelor noastre. De mai 
bine de cinei ani dispunem de o 
sală specială de lucru (unde se 
desfășoară atît antrenamentele 
fetelor, cit și cele ale băieților), 
cu spațiu insuficient față de ne
voile noastre. Dar tocmai această 
situație ne-a mobilizat, ne-a am
biționat să lucrăm bine, să ne 
dovedim cunoștințele profesio
nale. Faptul că, în anii din ur
mă, am putut da cu regularitate 
sportive pentru echipa reprezen
tativă a țării este, cred eu, un 
indiciu că eforturile noastre nu 
se irosese in van. Consider că 

avem reușite deoarece am 
acordat • mare atenție pro
cesului de selecție. pri
mul pas, decisiv aș spune, al 
activității de performanță. în 
momentul in care sînt definiti
vate grupele de lucru pe co
lective de antrenori, se alcătu
iește un riguros program de an
trenamente, de desăvârșire a 
măiestriei sportive, vizindu-se — 
este de la sine înțeles — cele 
mai înalte performanțe. In acest 
scop cerem pregătire asiduă și 
căutăm soluții pentru două an
trenamente pe zi fără să fie 
afectată școala. Sintem bucuroși 
ca, după Maria Antinie, o altă 
siblancă onorează gimnastica 
românească. Mă refer Ia Marilena 
Neacșu, rezervă la J.O. de la 
Montreal, participantă la C. E. 
de la Fraga, campioană a țării pe 
anul 1977 la bîrnă, de multe ori 
componentă a selecționatei țării. 
Iar acum „ștafeta selecției" in lo
tul reprezentativ a fost preluată 
de Angela Bratu și Carmen Savu, 
tinere de talent, care au reale 
posibilități de afirmare. înregis
trăm o mare afluență de copii 
spre sala de sport, situație care 
ne umple inimile de bucurie, 
mai ales in perspectiva noii 
săli a sporturilor de la Sibia.

g-,__ Constantin MACOVEI

ORGANELE DE ORDINE 
îl SANCȚIONEAZĂ - 

CONDUCEREA CEUEÎUIUI... 
ÎNCHIDE OCHII

Este o cinste deosebita pentru un 
sportiv să se poată minări cu fap- 
tul că cel ce-l aplaudă in întrecere 
Âl prețuiesc ji ca om, pentru com
portară exemplară în viață, în socie
tate. Din păcate, însă, mal există 
fi... „uscături-, tineri care îți pătea
ză cinstea de vlăstar în marea pe
pinieră a sportului prin acte repro
babile, antisociale. în această pos
tură s-au găsit, de curînd, voleiba
listul Cristian Zugravu și baschet
balistul Adrian Coman, din secțiile 
de performanță ale C.S.U, Galați, 
oare au ajuns în situația de a fi 
treziți la realitate de către orga
nele de ordine. Dar să prezentăm 
chiar relatarea făcută de It. colonel 
Ștefan Munteanu, adjunct al coman
dantului miliției din Galați :

„Era trecut cu mult de miezul 
■wpții cînd Cristian Zugravu și prie
tena sa, împreună cu Adrian Ce
man, se întorceau de la un chef pre
lungit Consumaseră multe pahare— 
peste măsura admisibilă. La o inter
secție, cei doi au încercat să o- 
prească un autoturism. Conducătorul 
mașinii - lector univ. Gabriela Duțu 
- a evitat cu greu un accident. Cei 
doi, in special Zugravu, au ta bă rit 
pe mașină, lovind cu picioarele in 
caroserie, arătindu-țî in felul acesta 
puterea și „personalitatea*. Au fost 
chemate în ajutor organele de or
dine. Dar nici ele n-au putut iă-l 
liniștească, pe moment, pe turbulenți. 
Zugravu s-a repezit la ofițerul de mi
liție, încercînd să-l molesteze. Cum 
era și firesc, au ajuns în arestul 
miliției, unde și-au petrecut noap
tea. Pentru acte ie lor antisociale — 
ținîndu-se seama și de faptul că 
Cristian Zugravu tulbură deseori li
niștea locatarilor din blocul în care 
locuiește — au fost amendați-.

Acestea sînt faptele și ele trebuie 
sancționate cu toată asprimea. Ceea 
ce nî se pare ciudat însă este optica 
pe care o are conducerea clubului 
gălățean î nu numai că... a încfils 
ochii, dar a încercat să influen
țeze (chiar antrenorul echipei de 
volei) pentru a nu face cunoscute 
aceste fapte opiniei publice. Este e 
atîtudi-ne care nu numai câ nu ono
rează clubul dar în fapt încurajează 
asemenea acte reprobabile.

T SIR1OPOL

în ultimii 20 de ani, luptă
torii români de la stilul greco- 
romane au obținut nenumărate 
succese pe plan internațional. 
Nume ca Dumitra Pîrvuleseu, 
Ion Cernea, Ion Țărâna, Va
leria Balarca. Nicolae Marti- 
nescu, Simion Popescu, Ioa 
Baciu. Gheorghe Berceanu și 
mulți alții — printre care și 
performerii de azi — au devenit 
cunoscute pe toate meridianele 
globului. 1

Fără îndoială, la baza aces
tor mari succese — care au 
contribuit substanțial la creș
terea prestigiului sportului 

românesc în arena internațio
nală — se situează munca. O 
muncă intensă, fără menaja
mente, dirijată de peste 20 
de ani, cu multă exigență, de 
antrenorul emerit Ion Cornea- 
nu. încercînd să afiăm cheia 
succeselor elevilor sâi, i-am 
adresat o Întrebare în acest 
sens lui I. Comeanu. Iată ce 
ne-a mărturisit : „luci din ac
tivitatea mea ca sportiv de 
performanță am înțeles că nici 
cei mai talentați luptători nu 
pot obține succese dacă nu dis
pun de o capacitate de efort 
superioară adversarilor. Am 
învățat — cum se spune — pe 
pielea mea ce înseamnă să ai 
resurse fizice suficiente de Ia 
primul pină la ultimul sunet 
de gong. Această armă am în
cercat — cu toate mijloacele — 
să o ofer și elevilor mei. Și. 
de cele mai multe ori, am 
reușit.

Necesitatea realizării unui 
volum crescut de lucru m-a 
obligat să găsesc noi soluții. 
Am constatat că, deși se în
deplinea întotdeauna progra
mul de antrenament, fără o

ÎNĂLȚĂTORUL SENTIMENT 
AL ÎMPLINIRII DATORIEI

Printre cele mai spectaculoa
se, dar și cele mai dure spor
turi, in care rezistența fizică 
3e cere completată de curaj șt 
perseverență de un fel deose
bit, un loc aparte 11 ocupă pa
rașutismul, mal ales parașutis
mul feminin. Este explicabil — 
de aceea — faptul că sînt rare 
exemplele de mare longevitate 
sportivă in această disciplină.

Unul dintre aceste rare cazuri 
II constituie Maria lordânescu, 
maestri a sportului, componen
tă de bază a lotului reprezen
tativ feminin. Primii pași în 
parașutism i-a făcut cu 17 ani 
în urmă. Reporterul nota pe a- 
tunci, cu prilejui Campionatului 
republican de parașutism : „O 
tinără speranță. Mari cică, a e- 
voloat splendid. Despre ea se 
va mai scrie, sperăm...- Ulte
rior, Maria Iordănescu a intrat 
în lotul reprezentativ. Iar Ia 
încheierea sezonului de zbor din 

participare activă și conștientă 
a sportivilor, adică fără ca ei 
să lucreze ca plăcere, nu ajun
geam la rezultatul dorit. Am 
gindit și conceput noi exerci
ții, pe care sportivii să le exe
cute ca plăcere (de multe ori 
sub formă de concurs) in așa 
fel incit nici să nu-și dea sea
ma cînd au depus un volum 
mare de efort. Părerea mea 
este că de alegerea exercițiilor 
depinde in cea mai mare mă
sură îndeplinirea volumului de 
muncă propus și chiar a temei 
lecției de antrenament. Trebuie 
să spun că pentru mine munca 
de antrenor nu înseamnă numai 
orele de pregătire, nici chiar 
ziua întreagă. Sini nenumărate 
nopți in care stau, gîndese și 
alcătuiesc exerciții cu care se 
poate perfecționa și tehnica di
feritelor procedee de atac sau 
apărare, dar se realizează — cu 
plăcere — și volumul tie mun
că necesar.

In pios, am învăța! ceva: 
lucrind împreună cu ei, exis- 
tind deci exemplul personal 
al antrenorului, sportivii par
ticipi și mai intens la pregă
tire. Am peste 20 de ani in 
munca de antrenor al lotului 
și, deci, mult mai puțini pen
tru activitatea viitoare. Aceas
tă situație m-a obligat să mă 
gîndese și la viitorii mei în
locuitori. De aceea, în afară 
de Ion Cerne3, Nicolae Pavel 
— care stat mereu alături de 
mine —, la pregătirea lotului 
au fost convocați de fiecare 
dată antrenori ai diferitelor 
secții, ca Hie Marinescu, Vir
gil Gherasim, Simion Popescu, 
Constantin Ofițerescu etc., 
care să aplice in munca lor 
zilnică cele Învățate la lotul 
național. Numai astfel perfor
manțele luptătorilor români 
pot fi egalate în viitor și chiar 
amplificate."

Mihai TRANCA 

anul trecut, în carnetul său de 
zbor a fost notat saltul nr. 
2 210 ! Deci 2 210 salturi cu pa
rașuta, de la altitudini mai mici 
sau mai mari, pe vreme bună 
sau rea, 2 210 confruntări cu 
văzduhul, cu necunoscutul, cu 
șocurile deschiderii parașutei, 
după ce ai „zburat" prin văzduh 
cu peste 50 de metri pe secun
dă. Toate aceste salturi sînt, 
prin ele însele, o performanță.

— Ce al oferit, Maria Iordă- 
nesca, In acești ani, sportului 
căruia i te-ai dedicat ?

— Nu chiar atît cit aș fi dorit 
eu. Cred că un om care spune 
că a făcut totul nu este cinstit 
cu sine însuși. Am realizat o 
seamă de succese. De pildă, am 
stabilit 36 de recorduri naționa
le individuale și în grup, două 
recorduri mondiale, am cîștigat 
trei titluri de campioană națio
nală și un titlu de campioană 
balcanică la salturile în grup, 
alături de colegele mele. Condi
țiile care ne sînt create, însă, 
pentru a reprezenta sportul 
românesc pe arena mondială ne 
impun, ca o datorie de onoare, 
să facem mult mai mult.

— Șl ce satisfacții ți-a adus 
parașutismul ?

— Multe, foarte multe ! Mai 
Intîi, aș zice, sentimentul dem
nității de tinăr sportiv al aces
tei patrii. La Cooperativa de 
confecții „Drum nou" din Capi
tală, unde lucrez, oamenii mă 
Înconjoară cu stimă, cu prețui
re, pentru fiecare succes al meu. 
Apoi, pentru rezultatele obținu
te am fost distinsă cu titlul de 
maestră a sportului. Parașutis
mul mi-a prilejuit, de aseme
nea, lacrimi de bucurie cînd, 
la diferite competiții interna-, 
ționale, am urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului în 
acordurile Imnului României 
socialiste. Și, în sfirșit, o emo
ționantă satisfacție am trăit-o 
de curînd, cînd la conferința 
Federației Aeronauticii Interna
ționale, desfășurată la Roma, 
ml-a fost acordată prestigioasa 
distincție Diploma „Paul Tissan- 
dîer". După mine, parașutismul 
este nu numai o școală a cura
jului, ci și o școală a educației, 
a educației prin muncă și pen
tru muncă și apărare a patriei 
noastre socialiste.

Viorel TONCEANU

NU STRIVIJI GERMENII 
DE DREPTATE Șl ADEVĂR!

Ne scrie un director de școală. 
Din pana iui picură nedumerire. 
Indignare șl un incomensurabil 
regret. Se numește Ioan Frențtu 
șl conduce o școală generală din 
Hunedoara, nr. 7. Ce l-a deter
minat pe tovarășul director să 
ne scrie ? Sâ-i dăm cuvîntul.

„...Necazul nostru constă tn 
faptul ci, participtnd cu echipa 
de fotbal a școlii la ultima edi
ție a „Cupei tineretului- și afun- 
glnd in faza de zonă, am consta
tat un fenomen deplorabil, cu 
implicații negative multiple, ctș- 
tigătoarea zonei de la Cluf-Na- 
poca, formația liceului din Mar- 
ghita, a prezentat cinci elevi 
care erau depășiți de virstă. Noi 
i-am depistat, verificindu-i ulte
rior cu ajutorul organelor com
petente. (Stnt alăturate, pentru 
a subltnla autenticitatea afirma
țiilor, fotografiile celor cinci 
elevi, avind notate pe spate da
tele personale reale, din care 
rezultă depășirea netă a pragu
lui admis, de 14 ani). Menționăm 
că in urma declarațiilor noastre 
că ne vom deplasa la pitești, la 
turneul final, pentru a demasca 
incorectitudinea, echipa liceului 
din Marghlta nici nu s-a mal 
prezentat la finali. Am dori ea 
la următoarea ediție, tn cadrul 
„Dacladei-, si se găsească mo
dalități mai concrete de verifi
care și legitimare...*

Are dreptate tovarășul director 
Frențlu. S-ar putea bloca din 
timp, astfel, practica nocivă a 
substituirii, pusă In slujba per
formanței cu orice preț. Obligtnd 
niște elevi să învețe datele de pe 
certificatele de naștere ale alto
ra, profesorii respectivi, pe
dagogi cu numele, nu fac dadt 
să calce tn picioare germenii de 
dreptate șl adevăr încolțiți ta 
conștiința unor copilandri cu 
ochii deschiși mari asupra vieții.

Ion CUPEN



CURSUL DE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR
ANII TREC, ANALIZELE 

FORMALE RĂMÎN...
Oricit am fi fost de puțin 

pretențioși, așteptam evident 
mult mai mult de la referatele 
care își propuneau să analizeze 
modul de desfășurare a turu
lui Diviziei A — ediția 1977 — 
78, precum și comportarea echi
pei noastre reprezentative în 
anul trecut.

In locul unor referiri anali
tice, la obiect, informarea pre
zentată de vicepreședintele Co
legiului central al antrenorilor, 
Nicolae Petrescu, a fost presă
rată de aprecieri cu caracter 
general, nesusținute nici de ci
frele statistice la care s-a re
curs.

încercînd, de pildă, să întă
rească o afirmație JS-ar putea 
spune că s-au remarcat și une
ia tendințe de joc modern, dar 
ele nu s-au vădit în tot cursul 
jocului sau in toate partidele. 
Marcajul, jocul cu libero s-au 
extins și unele echipe le fac 
mai bine ca anul trecut**, re
feratul arată : „Dovada aces
tei îmbunătățiri rezultă din 
faptul că în turul acesta s-au 
marcat doar 414 goluri, față de 
418 în 1975, cînd primele echi
pe (N.N. — fruntașele clasa
mentului) nu aveau probleme 
eu apărările. Primele trei cla
sate in acest tur au marcat 
adversarilor lor 91 de goluri 
fată de 100 in 1976 și 105 in 
1975“.

Poate oare să explice, de 
exemplu, o diferență de patru

goluri pe totalul unui tur de 
campionat tendințele de joc 
modern observate în evoluția 
unora dintre divizionarele A?!?

Firește că nu, cifrele de mai 
sus — ca dealtfel și cele in
serate în paragrafele cu nuan
ță critică — neprovenind din- 
tr-un efort de cercetare serioa
să a faptelor, de investigație 
profundă a cauzelor.

Din audierea întregului refe
rat a fost limpede pentru toți 
că autorului i-au lipsit datele 
importante necesare unei ana
lize temeinice (chiar și acele 
date culese la fața locului, res
pectiv la meciul Steaua — Di
namo, n-au prea avut de-a 
face în chip convingător, de
monstrativ, interesant, cu rea
litatea), folositoare fotbalului 
nostru, aflat lntr-un moment 
de impas, din care este hotărit 
să iasă.

Toate aceste date, elemente 
concrete și competente de ana
liză, i le-ar fi putut oferi, cre
dem, vicepreședintelui Colegiu
lui central al antrenorilor doar 
foile observatorilor federali de 
la toate meciurile turului Divi
ziei A ; dar, așa cum s-a mai 
^cris, în cîteva rinduri, în a- 
ceste coloane, acești observa
tori competenți au fosț prea 
puțini, precumpănitor fiind nu
mărul observatorilor „de oca
zie**, neinarmați cu cunoștințe 
temeinice despre fotbal.

Antrenorii divizionari, elevi la 
expunerile

binevenite oricum, deși mulți 
din sală cunosc — din exem
plele oferite de echipele par
tenere de peste hotare — că 
jucătorul libero are voie să 
participe la acțiunile ofensive 
ale formației sale CU CONDI
ȚIA CA ÎN ACEL MOMENT

acest curs, urmăresc cu atenție 
Foto : Dragoș NEAGU

EL SA FIE SUPLINIT DE UN
ALT COECHIPIER, că absolut 
toți componențil liniei de mijloc 
trebuie să îndeplinească sarci
nile duble, fiind rînd pe rînd 
— in funcție de fază — mijlo- 
caș-apărător sau mijlocaș-lna- 
intaș.

FOTBAL TOTAL DOAR ÎN TEORIE ?

ÎNTREBĂRI-CHEIE RĂMASE FĂRĂ RĂSPUNS

Astfel a fost risipită mai bi
ne de o oră din timpul afectat 
după-amiezii de joi. Și cîte ar 
fi trebuit să cuprindă mate
rialul de analiză chiar la acest 
attt de Important capitol, „Ten
dințe de joe modern", cu des
tule puncte rămase în suspen
sie încă de la cursul de per
fecționare desfășurat, anul tre
cut, tot la Snagov, în aceeași 
sală I

Intr-adevăr, nici acum, după 
un an, din referatul prezentat 
(lipsit — cîtă superficialitate ! 
— de exemple concrete de ju

cători și echipe), antrenorii di
vizionarelor A ca și ceilalți an
trenori invitați n-au putut primi 
răspuns la întrebările rămase 
neclarificate. Ca de pildă : îi 
este permis sau nu libero-ului 
să-și părăsească zona de bază 
pentru a urca in atac ? Sau : 
mai rămine valabilă pentru li
nia mediană acea strictă spe
cializare : mijlocaș de apărare, 
mijlocaș de atac 7

Asemenea lămuriri din par
tea unui reprezentant al foru
lui tehnic al F.R.F. ar C fost

întrucît și alte probleme ale 
jocului propriu-zis, alte tră
sături, din cele cinci, au ră
mas undeva în afara... refera
tului, se impune, credem, ca, 
în zilele următoare, ele să fie 
RELUATE ȘI LĂMURITE DE 
CEILALȚI LECTORI trecuți pe 
programul cursului de perfec
ționare, și în primul rînd 
de directorul cursului, Ștefan 
Covaci.

Audiindu-1 și cu alte ocazii, 
sîntem convinși că Ștefan 
Covaci va prezenta — pe a- 
ceastă temă, „Tendințe de joc 
modern**, o lecție de ținută, 
convingătoare. Reputatul antre
nor Ștefan Covaci, autor al 
cărții „Fotbal total", mai tre
buie, credem, să lămurească, de 
ce la Madrid și, respectiv, 
București, în partidele retur cu 
Spania și Iugoslavia din pre
liminariile Campionatului mon
dial, echipa noastră națională a

practicat un joc atît de unila
teral : prea defensiv în prima 
partidă și prea riscant în cea 
de a doua.

Sînt părtași, cumva, la aces
te comportări negative ale for
mației reprezentative și antre
norii divizionarelor A 7

Din referatul pe care îl aș
teptăm de la Ștefan Covad, 
precum și din discuțiile pe ca
re, Crește, le va declanșa, a- 
ceastă problemă trebuie lămu
rită. Fie numai și pentru sim
plul motiv că nu peste mult 
timp — prin voia sorților — 
echipa noastră națională va 
trebui să-și măsoare din nou 
forțele în campionatul euro
pean cu formațiile Spaniei 
și Iugoslaviei Cunosdnd și a- 
nalizînd temeinic prima gre
șeală, n-o mai fad pe a doua._

GH. N1COLAESCU

CARE AU FOST 
UITAȚI DE SEL

Discuție asupra unor nume care ■
locul In loturile i

Se știe, sezonul de toamnă 
1977 a fost, pe toate fronturile, 
nereușit. Una dintre erorile co
mise în „campaniile" fotbalului 
nostru a fost credem și una de 
selecție. Scrutînd prin toate por
țiunile 
startul 
trebuie să mărturisim din capul 
locului că penuria de jucători 
de valoare certă a îngreunat 
sardna tehnicienilor noștri.

Au rămas, totuși, stingheri, 
In afara loturilor reprezentative, 
dțiva jucători care meritau o 
soartă mai bună 7 Chestiunea 
se poate discuta, ceea ce în
cercăm și noi în rîndurile de 
mai jos.

Care ar fi deci după părerea 
noastră, jucătorii uitați de se
lecționeri la loturile A și de 
tineret, ambele angrenate în 
mari competiții de miză, preli
minariile C.M. și C.E. 7

caravanei aliniate la 
campionatului 1977/78,

RĂDUCANU : In condițiile în 
care Cristian dădea semne de 
slăbldune la echipa de dub, 
nemaiconfirmînd partida excep
țională, împotriva Spa
niei, la I 
dnd loviturile de tea
tru (titularizarea unor 
tineri talentați) ar fi 
fost incriminate ca un 
risc uriaș, chemarea 
„bătrînului" Răducanu 
rezolvare. Rutina cîștigată în 
focul atîtor bătălii grele și va
loarea sa constantă ar fi repre
zentat argumente valabile, in
tr-un moment 
careului nostru, 
venise un lucru
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Rodat cu buneM. ZAMFIR :
rezultate în anticamera echipei 
naționale (reprezentativa de ti
neret), piteșteanul are alura u- 
nui fundaș lateral echilibrat, cu 
știința deposedării și apetit pen
tru ofensivă, cu plasament fe
ricit.
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„TRIBUNA
„Analiza Diviziei A“, care a 

reprezentat primul punct al pla
nului tematic al Cursului de 
perfecționare a antrenorilor de 
Ia Snagov, a prilejuit și primele 
discuții ale participanțiior. Subli
niem — primele — pentru că, 
așa cum a ținut să sublinieze 
conducerea cursului, aceste dis
cuții vor avea un caracter per
manent, prilejuind un neîntre
rupt schimb de opinii, pre
zentarea unor sugestii, emi
terea de păreri în privința ma
rilor probleme ale fotbalului 
nostru. Această „tribună a opi
niilor" rămine deschisă pe tim- 
pul întregului curs.

Iată, pentru astăzi, spicuiri din 
cuvin tul antrenorilor și medici
lor din prima zi a cursului.

• Antrenorul Gheorghe OU 
(F. c. Constanța) s-a ocupat de 
aspectul pregătirii tehnice ; ea 
trebuie — a subliniat antrenorul 
constănțean — bine prinsă, înde
lung analizată pe timpul cursu
lui. în privința fondului de ju
cători, antrenorul Ola a apreciat 
că el este insuficient și că îm
prospătarea lui — în privința 
Diviziei A — cu elemente din 
eșaloanele inferioare se impune.

N.N. Observațiile antreno
rului Gh. Ola sînt îndreptă
țite. Ele scot în prim plan 
preocuparea ca tehnica să nu 
fie neglijată de dragul altor 
elemente ale jocului, pentru 
că rămîne determinantă pen
tru exprimarea în teren.

• Antrenorul Traian Ionescu 
(Jiul) a dezbătut problema exi
genței conducătorilor tehnici 
față de jucători. Antrenorul — a 
spus Tr. Ionescu — trebuie să 
dea dovadă de curaj în direcția 
măsurilor disciplinare, chiar a- 
tunci cînd situația lotului îi creea
ză prin aceste măsuri unele difi
cultăți. Turul campionatului a fost 
oglinda fotbalului nostru. Echipa 
națională nu poate atinge o clasă 
ridicată de joc dacă nivelul cam
pionatului este așa de coborit ! 
Se impune și o restructurare to
tală a loturilor Diviziei A, efec
tuată cu competență, cu princi
pialitate, renunțîndu-se La ele
mentele nedisciplinate, la cele 
necorespunzătoare valoric. Pen
tru o dezvoltare în perspectivă, 
cît mai rapidă și eficientă, a 
fotbalului nostru ar fi utilă stu
dierea și găsirea de către un 
colectiv de antrenori competenți 
a căilor celor mai eficiente. Ju
niorii reprezintă problema nr. 1 
a fotbalului nostru ; pentru a- 
ceastă activitate trebuie depuse

OPINIILOR44 © OMOROnt OLA despre necesitatea împrospă
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imixtiunile conducerilor in activitatea tehnicienilor

ȘTEFÂNESCU : Cel mai do
tat „libero" dintre apărătorii „în 
exercițiu" la ora actuală. Ex
celent la echipa sa de club, ca
pabil să schimbe registrul tac
tic, adaptîndu-se spontan situa
ției de moment, ar fi reprezen
tat după părerea noastră, o so
luție infinit mai potrivită decît 
„soluția Dobrău” în meciul cu 
Iugoslavia.

mai mari eforturi, ie Impun 
schimbări de mentalitate, mal 
mult efort pentru descoperirea 
talentelor. Actualele promoții nu 
dispun de talente cu adevărat 
remarcabile. Vorbitorul a solicitat 
înființarea unul centru de copii 
și juniori și la Jiul. In direcția 
activității echipei naționale, an
trenorul Traian Ionescu consideră 
că se impune o contribuție mal 
largă a oamenilor de hialtă com
petență, o mai frecventă consul
tare a lor.

N.N. Unul dintre cei mai 
experimentați antrenori al 
noștri a insistat asupra latu
rilor de bază ale activității 
de performanță. Unele su
gestii sînt Imediat aplicabile, 
mai cu seamă cele privind 
atitudinea față de jucători, 
valabilă pentru foarte mulți 
tehnicieni ; ele constituie „so
luții de urgență" practice.

• Antrenorul Angelo Niculescu 
(Politehnica Timișoara) a apre
ciat ca total nesatisfăcător turul 
campionatului. Asemenea iul 
Traian Ionescu, el socotește că o 
reprezentativă bună nu se poate 
constitui fără un campionat bun. 
Nu trebuie prezentată — a spus 
A. Niculescu — ca soluție abso
lută îmbunătățirea pregătirii 
fizice ; pregătirea psihologică este 
mult mai slabă decît aceasta. O 
lipsă determinantă a echipelor 
noastre o reprezintă marcajul în 
apărare. Antrenorii nu insistă 
suficient — este și cazul Politeh
nicii Timișoara — pentru însuși
rea unor manevre tehnico-tactice. 
Arbitrajele nu sînt totdeauna un 
ajutor pentru creșterea valorii 
jocurilor, ci o frînă: tolerante
cu gazdele, ele acceptă, favorizea
ză jocul dur, obstructionist. De 
asemenea, acordarea cartonașelor 
galbene nu se efectuează egal și 
în situațiile care o cer, înregis- 
trîndu-se unele abuzuri. Ciclul 
de antrenamente elaborat de 
F.R.F. poate fi efectuat în con
dițiile programării normale a 
campionatului. Organizarea lor în 
finalul campionatului n-a fost 
binevenită. Antrenorii trebuie să 
insiste, să se preocupe de mo
dernizarea ședințelor de pregăti
re, de asocierea lor cu jocul

propriu-zis. Echipele care ne 
reprezintă în cupele europene au 
nevoie de întîlniri cu adversari 
puternici de peste hotare; unele, 
ca A.S.A. Tg. Mureș, se prezin
tă cu o necorespunzătoare ex
periență intematlon^ă.

N.N. Vom sublinia aspectele 
privind modernizarea antre
namentelor, pe bună dreptate 
semnalate de reputatul nostru 
tehnician. Tot la acest capitol 
este de remarcat că luarea 
ca bază a ciclului săptămînal 
al F.R.F. reprezintă • utili
tate, atestată de un vechi 
practician.

Dr. Vasile Frinculescu (Univer
sitatea Craiova) : Rezultatele for
mației craiovene din toamnă sînt 
urmarea directă a unui climat 
de indulgență în raport cu cel 
existent în primăvară. Lipsa de 
exigență la antrenamente și 
jocuri nu putea rămîne — a 
spus V. Frinculescu — fără 
efecte negative. Cocoloșlrea lip
surilor : de pildă conducerea 
tehnică a vrut ca Balacl și Crl- 
șan să nu joace în partida cu 
Dinamo, la București, la fel Tili- 
hoi în partida din Cipru, pentru 
justificate motive disciplinare, 
dar conducerea clubului s-a o- 
£us. Și a avut cîștig de cauză...

1 multe cazuri, antrenorii sînt 
la cheremul conducerilor. Un alt 
caz de slăbiciune, ridicarea sus
pendării Iul Beldeanu. în privin
ța pauzei competiționale, opinea
ză pentru o vacanță lungă de 
lamă și pentru o întrerupere 
mică de activitate în vară. Pro
blema menținerii formei rămîne 
esențială pentru întregul proces 
de pregătire, trebuie să fie o 
preocupare a medicilor echi
pelor. La noi — a spus V. Frin
culescu — s-au Înregistrat prea 
puține reușite în această pri
vință. De văzut chiar cazul 
Universității Craiova, care a 
coborit îngrijorător — ca poten
țial — în finalul sezonului.

N.N. Medicul craiovean, 
care deține și calificarea de 
antrenor a abordat o serie de 
aspecte importante ale pregă
tirii. Așa cum s-a mai accen
tuat dealtfel în cursul discu

țiilor din prima zi, se așteap
tă o mai eficientă contribuție 
a medicilor echipelor ia acti
vitatea de instruire. Dar, 
Înainte de toate, trebuie să se 
ajungă ea toate cele 11 di
vizionare A să albă medici eu 
eîte o normă întreagă. La a- 
ceastă oră doar trei benefi
ciază de o asemenea situație!

BĂRBULESCU : Revelația se
zonului, coechipierul lui Do- 
brln reprezintă o „rara avis" în 
fotbalul nostru. Are spirit de 
sacrificiu și o mare capacitate 
de efort (un Romilă piteștean), 
concretizată într-o circulație 
bogată și lucidă în teren. Poate 
fi necesarul „om In plus" atît 
în faza de atac cît și în cea 
de apărare.
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Cunoașteți talente 
care nu au încă un nume?

Primele zile ale noului an 
ne-au adus la redacție zeci 
de scrisori, răspunsuri la ini
țiativa noastră pe tema „Cu
noașteți tinere talente care nu 
au încă un nume 7“

M. Nedelcu din București 
ne scrie că la întreprinderea 
mecanică de utilaj chimic se 
află un tinăr de 19 ani — 
Ion Buzilă —, născut in co
muna Berceni, deosebit de ta
lentat, care pur și simplu 
„a entuziasmat in meciurile 
inter-secții prin șut puternic 
și precis, prin clarviziune și o 
tehnică foarte bună*. Pe Ni
colae Plosceanu, un prieten 
al său il caracterizează astfel : 
„Este elev la Liceul industrial 
energetic din Craiova, născut 
tn 1958, 1,77 m înălțime, 60 kg ; 
cuminte și ambițios, voia de 
mult să joace, dar nu l-au 
lăsat părinții. Cu o pregătire 
serioasă, poate deveni in scurt 
timp jucător in C, B sau chiar 
A". După ce relatează că sa
tul său avea una din cele mai 
frumoase baze sportive din ju
deț, dar lăsată acum la., dis
poziția vacilor, gîștelor și ra
țelor, după ce subliniază că 
forurile competente ar trebui 
să transforme campionatele 
județene în adevărate rezer

voare pentru eșaloanele supe
rioare, Victor Călugărițoiu din 
Bălcești (Vîlcea) îi recomandă 
unor antrenori competenți pe 
C. Briceag, Petre Gheorghe și, 
posibil, pe fratele său Marin 
Călugărițoiu, „cu toții tineri 
zdraveni, care ar putea face 
față oricînd în echipe de cate
gorii superioare". Alexandra 
Vestemeanu, din comuna Vic
toria (Brăila), este elev in 
clasa a Vll-'a și vrea neapărat 
să ajungă un bun jucător de 
fotbal. Nimic mai simplu. Dru
mul spre realizarea visului său 
va trebui să treacă neapărat 
printr-un centru brăilean de 
pregătire a tinerilor jucători. 
Viorel Roman are 21 de ani 
și lucrează la I.O.R. București. 
A Început să descifreze a.b.c.-ul 
fotbalului la fostul centru 
„23 August", avîndu-1 ca prim 
antrenor pe Francisc Fabian. 
A abandonat, apoi, o perioadă 
de timp. Antrenorul Olimp 
Mateescu a voit să-1 legiti
meze la Flacăra roșie, dar — 
din cauza studiilor — nu putea 
lua parte la toate antrenamen
tele. Acum are suficient timp 
disponibil și dorește din toată 
inima să joace la clubul său 
preferat, Rapid. Am luat le
gătura cu conducerea acestui
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ÎN VARĂ, 46 DE „SPERANȚE 5 INVENTARUL
ACUM DOAR 12 JUSTIFICA!

En sondaj semnificativ privind disccrnămiiKul
antrenorilor in privința apțițudinilor tinerilor jucători

Vara trecută, la încheierea 
primei ediții a campionatului 
Diviziei naționale de juniori, 
am efectuat un sondaj in rîn- 
dul celor 18 antrenori ai echi
pelor, solicitîndu-le numele a- 
celor jucători pe care îi VĂD 
apți de promovare în campio
natul următor, adică cel actual. 
I-am rugat să cîntărească bi
ne, cu mare atenție, fiecare 
nume pentru că la ora... sca
denței ii vom confrunta cu a- 
firmațiiie pe care le-au făcut. 
Ora scadenței n-a sosit incă. 
Drumul noului campionat a fost 
parcurs numai pe jumătate. 
S-au consumat totuși 17 din 
cele 34 de etape și dintre cele 
46 de nume pronunțate in vară 
NUMAI UNUL SINGUR a a- 
juns într-o formație de Divizia 
A. Este vorba de Irimia, fun
daș central la F.C.M. Reșița. 
Acest unic exemplu spune ex
trem de mult. El demonstrează, 
înainte de toate, că ÎNTRECE
REA CELOR MAI BUNI JU
NIORI DIN ȚARĂ, după un 
început spectaculos. TINDE ȘI 
EA SPRE ANONIMAT, ca — 
din păcate — toate competițiile 
rezervate tinerelor .^speranțe ale 
fotbalului nostru. Dacă In toam
na anului precedent, adică du
pă primele 17 etape ale edi
ției inaugurale, am asistat la 
promovări multe, spectaculoase 
și cîteva dintre ele reușite (Iri- 
mescu, D. Zamfir, Ignat, Nicșa, 
Zalupca, Anlohi etc.), iată că 
in campionatul in curs de des
fășurare „producția” este ex
trem de săracă, de fapt aproa
pe nulă ! Sigur că atunci cind 
analizăm eficacitatea diviziei de 
juniori, cind vorbim despre 
promovări, trebuie să avem în 
vedere și celălalt aspect al pro
cesului : unde și cine face res
pectiva promovare, mulți an
trenori din Divizia A rămînind 
in continuare „conservatori", 
preferind să mențină in echi
pele pe eare le pregătesc ju
cători plafonați. Dar...

—Dar să revenim la subiect 
și să arătăm că oricit de con
servator ar fi unul sau altul 
dintre antrenorii divizionarelor 
A, un junior dacă are valoare 
iși impune el Însuși promova
rea, ascensiunea spre virful pi
ramidei. Dobrin e un exemplu, 
Dumitriu n — Încă unul. Bă
lăci — un ai treilea. Mai sint 
și altele. Cu alte cuvinte, este 
vorba, înainte de toate, de VA
LORILE EXISTENTE LA NI
VELUL DIVIZIEI DE JUNI- 
ORL

Acum, la încheierea turului 
campionatului Diviziei de ju
niori, am repetat sondajul din 
vară, adreslnd aceeași întreba
re celor 18 antrenori. Si sur
priza pe care am avut-o a fost 
dintre cele mai mari. Din cele 
46 de nume recomandate de 
antrenori, la sCrșitul campio
natului trecut, au mai rămas 
doar 12 17 E adevărat, cîteva 
echipe și-au schimbat antreno-

rii (este și acesta un subiect 
de analiză, dar despre care am 
mai scris) și cei noi au dat cu 
totul alte exemple de jucători 
cu perspectivă. Cei mai mulți 
dintre ei, însă, i-au uitat cu 
desăvîrșire pe „recomandații" 
din vară. Antrenorul liderului, 
D. Chiriță, i-a omis pe Pandi- 
chi, Alexa și Moldovan ; A. 
Coșereanu (Jiul) i-a preferat 
acum pe Pocșan și Niculescu 
lui Crecan și Bălănescu, iar D. 
Pătrașcu (F.C. Corvinul) crede, 
in continuare, in Klein și To- 
derici, dar nu-i mai vede apți 
de progres pe Vulpescu și Bor- 
bely. Și așa mai departe. Doar 
trei antrenori, T. Itineanțu 
(„Poli" Timișoara), Al. Dan 
(U.T.A.) și G. Vida (F.C.M. Re
șița) și-au menținut fevoriții, 
indicind și in vară și la în
cheierea turului aceiași jucă
tori : Tomoreanu, Bodea („Po- 
—Boroș, Urban (U.T.A.), 

Riteș (F.C.M. Reșița).
nepotriviri care dau de 
care vorbesc despre 
ACELUI „OCHI" CA
SA CÎNTĂREASCĂ ce

u*).
Irimia,

Iată 
gindit, 
LIPSA 
PABIL __________________
jucători anume au calități pen
tru a se putea investi în ei 
mari speranțe. Neexis tind acest 
»«ehi“, selecția continuă să se 
facă la întimplare sau fără 
discernămintul atit de necesar 
muncii in perspectivă.

Fără Îndoială, există și erori. 
Dar, una este să spui acum 46 
de nume și alta peste numai 
șase luni — alte 34 nume noi; 
• dovadă de SUPERFICIALI
TATE și de PREGĂTIRE NE- 
CORESPUNZATOARE a celor 
eare se ocupă de pregătirea co
piilor șl juniorilor.

Lauren țiu DUMITRESCU

AR PUTEA
IEPURELE

inclusiv de antrenorii divizio
narei C Azotul Slobozia, unde 
speră și el să se transfere. 
Șt. Grancea (Armeniș — Bra
șov), D. Constantinescu (Bucu
rești), P. Gogiu și I. Crăciun 
(București), C. Pîrvu (Reșița), 
P. Cherecheș (Brașov), V. Du
mitrescu (Cornești — Dîmbo
vița) și Încă mulți alții se 
autorecomandă ca jucători de 
perspectivă.

Și lista cu astfel 
lungă. Majoritatea 
ne-au scris sint, 
mult... iubitori ai 
decît jucători activi. Alții au 
Înțeles greșit sensul acțiunii 
lansate de redacție. Noi am 
sperat să ne fie recomandați 
tineri dotați care evoluează în 
echipe miei, in campionatele 
de juniori, municipale sau ju
dețene, tineri de perspectivă, 
dar care nu au încă un nume 
așa cum este cazul cu o bună 
parte dintre jucătorii din Di
vizia A. Așa ceva dorim și 
așteptăm, nu scrisori în care 
autorii lor ne spun despre ei 
Înșiși că sint foarte talentați 
și gata să devină, peste noapte, 
titulari în formații de A sau 
B....

de nume e 
celor care 
insă, mai 
fotbalului

DIN PĂCATE,
De-a lungul celor 17 etape ale 

turului Diviziei B, în fruntea 
clasamentelor din seriile a II-a și 
a Iil-a s-au perindat (ca niște 
cicliști... la trenă) Chimia Rm. 
Vîlcea, Metalul Plopeni, Dinamo 
Slatina, U.M. Timișoara, C.F.R. 
Cluj-Napoca, Victoria Călan, F.C. 
Baia Mare. O singură excepție 
(dealtfel și performera sezonului, 
după părerea noastră), Gloria 
Buzău, statornică nu numai prin 
locul ocupat (lideră aproape tot 
sezonul), dar șl prin unele pres
tații ale sale.

Nu s-a schimbat însă nimic 
față de precedenta ediție In ceea 
ce privește raportul dintre victo
riile gazdelor și cele ale oaspeți
lor, care rămîne Ia disproporții 
care te pun pe gînduri : 343 DE 
VICTORII ALE GAZDELOR șl 
DOAR 39 ALE OASPEȚILOR.

GOLURI MARCATE S 1113 GAZ
DELE — 255 OASPEȚII ! Au fost 
etape cind într-o serie, adică in 
9 meciuri, echipele din deplasare 
au marcat doar două goluri și au 
primit. In schimb, 24 (spre exem
plu, etapa a 11-a, din seria a 
m-a).

Dincolo de graiul acestor cifre, 
mereu alarmante, să mai spu
nem că bilanțul sezonului In di
vizia secundă a fost sub aștep
tări în cazul unor echipe de la 
care, pe bună dreptate, se cere 
mai mult : Rapid și Progresul 
(în calitate de foste divizionare 
A), Steagul roșu Brașov (locul 8 
la sfîrșitul turului), C.S.U. Galați 
(14), Ceahlăul P. Neamț (17), 
C.F.R. Pașcani (18), Metalul Buc. 
(14), Unirea Alexandria (15), 
Electroputere Craiova (17), Pra
hova Ploiești (18) și chiar U.M.T. 
(7), care a început excelent se
zonul dar l-a terminat prost. în
tr-o serie (a n-a), în care I 
echipe sint eșalonate pe distanța 
a doar trei puncte : Rapid se a- 
flâ pe locul 6, la egalitate cu 
două foste divizionare C, Mus
celul Cîmpulung și Gaz metan !

Echipa din Giulești dorește să 
ne demonstreze că... între Divi
ziile A și C se poate pune, prin 
intermediul ei, semnul egalității?! 
Iată una din „enigmele** sezo
nului de toamnă în Divizia B I 
Oricum, evoluția slabă a Rapidu
lui, startul defectuos al Progre-

LIPSURILOR SE MENȚINE,
calitateaINTACT *PaIru flcs,,rcunor Jocuri $1 valoarea unor 

® „l" Cluj-Napoca, echipa cu cele mai bune
• Oaspeții aproape că nu... îndrăznesc să
sulul, oscilația de la „a cfștlga 
acasă** la „a pierde in deplasare** 
a formației F.C.M. Galați au COBO- 
RlT nivelul diviziei secunde .'

Pentru a ne edifica mal bine 
asupra a ce a fost in sezonul de 
toamnă la divizia secundă, l-am 
rugat pe patru dintre cel mal 
buni arbitri să ne răspundă la 
cîteva întrebări : 1) Ce meciuri 
de Divizia B ați condus 7 2) Ce 
impresie v-au făcut 7 3) Ce nume 
de jucători de perspectivi 
reținut ’ iată răspunsurile :

Rm.ION IGNA : 1) Chimia
Vîlcea — Dinamo Slatina, F.C.M. 
Galați — Steagul roșu. Armătura 
Zalău — „U“ Cluj-Napoca, C.F.R. 
Cluj-Napoca — Armătura Zalău, 
î) Singura echipă eare m-a im
presionat in mod plăcut a fost 
„U“ Cluj-Napoca. Tlnără și ea 
vârstă șl ca mișcare In teren. 
Dacă ar avea un Dobrin, să zi
cem, sigur ar promova (N.A. — 
Credem șl noi !) Fotbalul de la 
eșalonul secund ml se pare di
luat. Unele formații nu justifică 
pretențiile afișate de a promova 
in primul eșalon. Nu ml-au plă
cut protestele la decizii, discuții
le la loviturile de la 11 m, 
date la faze 
dur pe care 
din fașă, 
probleme cu 
tonul și iți pun tribunele in eap. 
3) Puțini jucători 
Dealtfel, nici nu 
vreun nume.
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PETBEA : 1)CONSTANTIN
C.S. Botoșani — Portul Constanța, 
Victoria Tecuci — F.C.M. Galați, 
Nitramonla — Gloria Buzău, 
U.M.T. — Metalurglsul Cugir, 
U.M.T. — C.FJL Timișoara, Glo
ria — C.S.M. Suceava. 2) Ml-a 
plăcut jocul Nitramonla — Gloria 
Buzău. In meciul de la Tecuci 
n-am observat nici o diferență 
intre cele două formații, in timp 
ce la Botoșani am condus • par
tidă mediocră. Angajamentul fl-

Din viața secțiilor: I.C.I.M. Brașov

MODESTIA, MUNCA SERIOASĂ, DISCIPLINA
ATUURILE UNUI „11“-REVELATIE

Una dintre cele 12 echipe pro
movate in vara lui 1977 in eșa
lonul secund al fotbalului nos
tru a avut o comportare mai 
mult decît meritorie in prima 
parte a campionatului. Este 
vorba de I.C.I.M. Brașov, re
prezentanta marii întreprinderi 
de construcții din orașul de sub 
Tîmpa, o veritabilă revelație a 
Diviziei B, care a reușit să de
pășească pînă și pronosticurile 
celor mai optimiști dintre sim- 
patizanții ei. Pierzind acasă un 
singur punct On partida cu F. C. 
Brăila), dar cîștigind 5 în depla
sările efectuate, I.C.I.M. a a- 
juns la o „lungime" de lider 
(Gloria Buzău) și se află— cap 
la cap cu F.C.M. Galați, care 
plecase din start ca mare fa
vorită a seriei. Cum se explică 
buna comportare a fostei divi
zionare C, care a acumulat 5 
puncte mai mult decît Steagul 
roșu și cu 7 peste cit a adu
nat cealaltă echipă brașoveană, 
Tractorul, ambele cu loturi mai 
valoroase și experiență compc- 
tițională superioară ?

Iată patru răspunsuri auto
rizate care definesc cu precizie 
tinăra echipă brașoveană :

„Muncind cot la cot cu toți 
ceilalți constructori ai unității 
noastre, fotbaliștii au ajuns 
se cunoască foarte bine eu 
ceștia. Jucătorii, pruJre care 
vem și cîțiva Wmbri 
partid, știu de stimă
bucură ei din partea oameni
lor muncii din întreprindere. La 
rindul lor, aceștia — cei ce 
iubesc fotbalul, și nu sint pu
tini — înțeleg și apreciază just 
eforturile în plus făcute de ju
cători, duminică de duminică, 
pe terenul de fotbal". (ION BUR- 
LACU, secretarul comitetului 
de partid).

„Una dintre sursele care au 
generat bunele rezultate din 
tur o constituie modestia tutu
ror jucătorilor din lot. Balasz, 
Ilirlab, Lie, Dobre, Toderașcu 
și ceilalți au Înțeles să stea 
zdravăn cu picioarele pe pă- 
mint, au ințeles că numai prin- 
tr-un efort permanent vor pu
tea să-și indeplinească angaja
mentul luat in fața colectivului 
de muncitori din întreprindere".

să
a- 
a- 
de 
se

(ing. AUREL BĂDIȚOIU, pre
ședintele secției de fotbal).

„Facem tot ce este posibil 
pentru fair-play. Ne place ca 
totul să fie limpede, străduin- 
du-ne si creștem fotbaliștii in 
spiritul corectitudinii, al unei 
atitudini serioase față de munci, 
față de sport, față de coechi
pier, adversar și spectator. E- 
chipa a Învățat să lupte cinstit 
și eu abnegație, iar atunci cind 
a pierdut să recunoască juste
țea victoriei partenerului de în
trecere" (ing. NICOLAE HURU- 
IOCEA, vicepreședintele secției 
de fotbal).

„Ne-am preocupat să asigu
răm condiții bune de pregătire 
jucătorilor. Terenul nostru este 
unul din cele mai bune din țară, 
începînd din primăvară, vom 
trece la mărirea capacității tri
bunei a II-a. Ne gindim Ia ame
najarea a încă unui teren sim
plu, care să fie rezervat copiilor 
și juniorilor" (ANDREI THO
MAS, președintele comitetului 
sindicatului).

Așadar : MODESTIA, în sen
sul frumos al cuvîntului, efor
tul fără rezerve, stima reci
procă intre jucători și con
structori, spiritul de 'corectitu
dine, condiții corespunzătoare 
dc pregătire — iată prin ce 
poate fi definită echipa pregă
tită de antrenorul Constantin 
Mateescu, fost jucător al Ra
pidului. O echipă tinără, re
prezentanta unei asociații ti
nere, care a înțeles că numai 
printr-o disciplină fermă și o 
muncă serioasă se pot ob
ține rezultate corespunzătoare. 
Dar vorbind despre tinerețea 
I.C.I.M.-ului (Balasz, Cosma, 
Hîrlab, Arineanu, Lupuțan, Lie, 
Dobre, Ghileanu, Ciobanu, 
Funkstein, Șerbina, Toderașcu, 
Mitu, Borca, Neagu, Moraru, 
Albu, Dan) trebuie să subli
niem cu precădere faptul că 
asociația se preocupă permanent 
de creșterea unor tineri jucă
tori de certă perspectivă. în a- 
cest sens, doi oameni, antreno
rul Ion Cazan și instructorul 
Paul Marinescu, depun eforturi 
demne de laudă pentru depista
rea si pregătirea unor veritabile 
talente. Dealtfel, Ghileanu,

Neagu, Moraru, Șerbina, Borca, 
Albu sint produse „marca 
LC.I.M.", iar Nicoară, Pista și 
Boeru — speranțe ale celor doi 
antrenori — au Început de-acum 
să bată și el la poarta echipei 
de seniori. Că această problemă 
a juniorilor este tratată eu răs
punderea necesară o probează 
și faptul că LC.I.M. a jucat tot 
timpul eu un junior titular 
(Borca), că alți cițlva tineri se 
află In atenția conducerii teh
nice pentru a li se oferi po
sibilitatea apărării culorilor e- 

disputelorchipei in viitoarea 
Diviziei B.

LC.I.M. Brașov nu 
măgit suporterii pe 
toamnei *77. Dimpotrivă. .Nici 
în retur nu vrem să-i dezamă
gim — afirma căpitanul echi
pei, mijlocașul Mitu. Pentru că 
ne vom strădui să răsplătim 
cum se cuvine eforturile făcute 
pentru a ni se crea condiții 
foarte bune de muncă și pre
gătire".

și-a deza-
parcursul

L D.

formalii
aprecieri
înscrie 1

zic este confundat cu duritățile, 
uneori cu jocul de intimidare al 
gazdelor. 3) Nimic deosebit.

OTTO ANDERCO : 1) Chimia 
Rm. Vîlcea — Progresul, Gaz me
tan — Metalul Plopeni, Avîntul 
Reghin — „U** Cluj-Napoca, Glo
ria Bistrița — C.F.R. Cluj-Napoca, 
Victoria Călan — „U“, Steagul 
roșu — Victoria Tecuci. 2) In 
general, au fost dispute sportive. 
Greu de făcut o apreciere, dar 
cred că în seria a iii-a se joacă 
mai bine. Mi-a plăcut, îndeosebi, 
„U** Cluj-Napoca : joacă un 
fotbal modern, are pregătire fi
zică bună. Unele Jocuri conduse 
de mine (la Brașov. Mediaș) au 
fost slabe. 3) Vidican și Mureșan 
(ambii de la „U").

FRANCI SC COLOȘI : 1) S. C.
Tulcea — Tractorul, F.C. Brăila — 
S. C. Tulcea, C.S. Botoșani — 
Gloria Buzău, Aurul Brad — „U« 
Cluj-Napoca, Tractorul — Gloria. 
2) Tînăra echipă clujeană — „U4* 
— se mișcă bine, dar nu are su
ficient curaj. Meciurile se carac
terizează prin dăruire, 
ment, însă se manifestă 
lacune, îndeosebi de 
Există tendința unor 
gazdă de a juca tare, ceea 
creează probleme și arbitrilor. La 
Botoșani, dacă am căutat să-l 
temperez pe localnici, după meci, 
supărați că au ratat și un 11 m, 
mi-au spus că „nu i-am lăsat să 
joace*4. Un mod de a privi lu
crurile destul de dăunător. 3) 
Florescu (,,U“).

Așadar, prea puține aprecieri 
pozitive, deși cei patru reputat! 
arbitri au condus meciuri în care 
au evoluat 26 de echipe, din toate 
zonele clasamentelor, cu aspirații 
mai mari sau mai mici, cu posi
bilități mai bune sau mai modes
te. Deși nu este vorba de niște 
concluzii generale, se poate des
prinde faptul că doar cîteva din
tre echipe (Gloria Buzău, F. C. 
Baia Mare, *
fac față ;-------- ----- .
care rămîne marea carență

se joacă prea tare, în 
nuare, adică dur, mai ales 
partea gazdelor ;

procesul de instruire este 
ficitar ;

cu puține excepții, nu se 
crează în perspectivă, de unde și 
lipsa de jucători tineri, pe care 
să se conteze în viitor ;

se aleargă după rezultate ime
diate, obținute uneori cu orice 
preț și cu orice argument.

Cu un asemenea bogat inventar 
de lipsuri, e normal, ca fotbal 1 
de la eșalonul secund să bată 
pasul pe loc.

angaja- 
multe 

tehnică, 
formații 

ce

„U“ Cluj-Napoca) 
jocului in deplasare, #

» 
confl- 

du»

Iu-

Constantin ALEXE

ȘTIRI, ȘTIRI
• LUNI ÎNCEP VIZITELE 

MEDICALE ALE ECHIPELOR 
DIVIZIONARE A. Așa cum s-a 
stabilit de către Colegiul cen
tral al antrenorilor, luni vor 
începe controalele 
toate divizionarele 
lele medicale vor 
in zilele de 9, 10 
rie.

medicale la 
A. Controa- 
fi efectuate 
și 11 ianua-

• Ion MOTROC, NOUL AN
TRENOR AL LUI F.C.M. RE
ȘIȚA. O dată cu începerea 
noului sezon, conducerea teh
nică a echipei F.C.M. Reșița va 
fi asigurată de antrenorul L 
Motroc, care îl înlocuiește pe 
C. Manolache, revenit la U.M. 
Timișoara.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Nu uitați ! Milne 8 IANUA

RIE 1978 se va desfășura Tra
gerea extraordinară PRONO
EXPRES a Noului An după o 
nouă formulă tehnică.

Se atribuie : autoturisme
„Dacia 1300“, excursii peste 
hotare precum și ciștiguri în 
bani de valoare fixă și varia
bilă.

Vă prezentăm avantajele a- 
cesiei trageri față de cea an
terioară :
• Se efectuează 13 extrageri, 

cu 3 extrageri
• Se extrag 

mere în loc de
• Se acordă 

ciștiguri în loc de 12.
IMPORTANT ! Ciștigurile atri

buite la faza a IlI-a se suportă 
din fondul special al sistemului 
PRONOEXPRES !

Participarea — pe bilete de 
6. 15 și 25 lei varianta simplă. 
Numai bi'etele de 25 lei parti
cipă la toate extragerile.

ASTAZl — ultima zi pentru 
procurarea biletelor 1

AZI este ultima zi 
depunerea buletinelor 
cursul Pronosport din 
nuarie 1978.

pentru 
la
8

con-
ia-

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

6 IANUARIE 1978

LA

21 30

in plus ;
în total 72 nu-
50 ;
20 categorii de

Extragerea I : 75 79 2 35 
14 89 1

Extragerea a II-a : 53 12 
24 60 50 47 63

Fond 
lei din 
tegoria

Plata 
tragere 
municipiul București de la 16 ia
nuarie pînă la 6 martie 1978, in 
țară de la 19 ianuarie pînă Ia 6 
martie 1978, iar 
poștale începînd 
Ianuarie 1978.
• Tragerea 

Pronoexpres a Noului An 
avea loc în sala clubului spor
tiv „Dinamo" din șos. Ștefan 
cel Mare, începînd de la ora 16.

67 43

942.831total de ciștiguri :
care 273.622 report la ca- 

1.
cîștigurilar de la această 
se va face astfel : in

prin mandate 
cu data de 19

extraordinară
va



înaintea bilanțului — perspectiva ! ANCHETA cm SINI VAIORIfHVIE CONDIȚIILE
M PROGRAM lÂliG DE PREGĂTIRI A BOXIRHOR 
Șl 0 ACTIVITATE COMPHIJlOJiALĂ BOGATĂ

PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE SEZON?
în cadrul unei tradiționale 

conferințe de presă, conducerea 
Federației române de box a 
făcut bilanțul anului pugilistic 
ce s-a încheiat și a marcat 
jaloanele calendarului competi- 
țional al anului 1978. Și de astă 
dată — ca și în trecut •— am 
considerat că simpla enumerare 
a succeselor nu ne va face să 
progresăm. Firește că e meri
tuos palmaresul anual în care 
figurează 104 medalii obținute 
în cursul a 20 de acțiuni inter
naționale la care au participat 
boxerii noștri. Dar cele 24 vic
torii pe diverse ringuri ale lu
mii tot nu ne vor face să 
uităm că ne-am întors de la 
campionatele europene de la 
Halle, cu 6 medalii, dar nici 
ana de aur !

Tratînd bilanțul anului 1977 
ea un etalon, preferăm să dăm 
prioritate perspectivei, cu atît 
mai mult cu cit pînă la ziua 
inaugurării turneului olimpie 
de box de Ia Moscova (20 iulie 
1980) mai sînt puțin peste 900 
de zile — răstimp suficient 
(dar nu larg 1) pentru pregă
tirea unei reprezentări națio
nale la înălțimea prestigiului 
școlii noastre pugilistice și cu 
performanțe care să întreacă 
prestațiile olimpice precedente. 
Iată gîndul cu care încercăm să 
judecăm programul preconizat 
de federație.

Punctul de miră al anului 
competițional îl vor constitui 
desigur campionatele mondiale 
(aflate la cea de a doua ediție) 
de Ia Belgrad, în perioada 
5—20 mai. Nu numai din cauza 
prestanței unui asemenea turneu, 
ci mai ales pentru că, în sala 
„Pionir", va putea fi trecut în 
revistă, comparativ, potențialul 
pugilistic ai lumii, cu doi ani 
înaintea reîntîlnirii —. la ace
lași nivel — din capitala so
vietică. Pentru prima jumătate 
a anului, planurile vor fi 
structurate in consecință, cu a 
filieră de selecție corespunză
toare : competiția națională 
„Turneul primăverii" (13—19 fe
bruarie) — pentru a afla care 
sint cei mai valoroși boxeri la 
fiecare categorie — și apoi 
„Centura de aur“ (13—19 mar
tie), cu o bogată participare In- 

POPILUL DE ASTĂZI, ADULTUL FORMAT DE MÎINE
(Urmare din pag. 1)

voasi vor face față în mod su
perior acestor greutăți pe cart 
le impune efortul, adeseori în
delung ți greu, pentru a se de- 
săvirși inti~o profesiune sau 
pentru a-și realiza un ideal in 
viață. Valoarea formării pe plan 
fizic și cerebral a unui tinăr ți 
destinul lui personal și social, 
ca om matur și virstnic, este 
condiționată in foarte mare 
măsură de modalitatea dezvol
tării sale pe aceste planuri in 
copilărie și adolescență. De a- 
ceea, educația globală in a- 
ceastă perioadă, in care dezvol
tarea pe plan fizic trebuie să 
fie o preocupare permanentă 
pentru copil și școală, are o 
importanță decisivă pentru re
zultatul de mai tirziu — ttnărul 
format. Copilul de astăzi este 
adultul de miine. Insuficiența 
fizică, atit sub raport somatic, 
cit mai ales funcțional, in spe
cial sub forma extremă de de
bilitate fizică, constituie un 
reazem deficitar pentru activi
tatea psihică, ce se va resimți 
in manifestările și randamentul 
său, puțind ajunge la stări de 
inhibiție și complexare. care 
handicapează deopotrivă in pri
vința aportului social și al rea
lizării personale. Performanțele 
uluitoare pentru care au fost 
pregătiți cosmonauții (sovietici 
și americani) au implicat un 
program drastic și îndelungat 
de exerciții fizice, fără de care 
nu ar fi putut suporta efortu
rile îndelungate pe care le-au 
presupus drumurile spațiale, 
precizia în acțiuni și gindire, 
în condițiile de imobilitate și de 
claustrare.

— Și dacă am reveni pe... 
pămint ?

— Nenumărații subiecți — 
bolnavi și sănătoși — pe care 
t-am examinat, printre care 
s-au numărat și sportivi supuși 
la observații medicale in cursul 
efortului, m-au ajutat să des
prind următoarele constatări: 
a) sportivii au o dezvoltare fi- 

Sportul

ternațională, ca ultim test de 
verificare a celor desemnați să 
evolueze la campionatele mon
diale.

Faptul că tot spre sfirșitul 
primei jumătăți a anului se 
situează și campionatele euro
pene de tineret (10—18 iunie, 
Dublin) face ca întreaga aten
ție a federației — cel puțin 
în primul semestru — să se 
concentreze aproape exclusiv 
asupra sarcinilor de reprezen
tare internațională. Pentru lo
turile naționale (de toate ca
tegoriile) sînt prevăzute In 
cursul anului 41 acțiuni com- 
petiționale. Dar pentru ceilalți 
boxeri — adesea foarte buni — 
dinafara loturilor ?

Răspunsul la această între
bare firește că nu poate fi ob
ținut doar de la federație, d 
și de la numeroasele secții de 
box de pe cuprinsul țării. Con
ducerile secțiilor trebuie să 
manifeste mai multă inițiativă 
in organizarea de competiții 
închegate sau de gale izolate 
(cu scop net propagandistic), 
pentru a întreține pe tot teri
toriul o vie activitate pugilis- 
tică, singura capabilă să asi
gure climatul necesar progre
sului calitativ, saltului valoric 
și obținerii de performanțe 
bune. Precum federația însăși
— care a plasat, ca o conse
cință logică, abia spre sfîrși- 
tul anului centrele de greutate 
ale calendarului intern — tre
buie să contribuie la activiza
rea centrelor provinciale prin 
acțiuni de control, instruire și 
îndrumare mai dese, astfel ca 
să nu repetăm situația de atîtea 
ori trăită cînd un an întreg 
stăm și veghem doar rarele în
treceri și mai mult stagiile de 
pregătire comună ale membrilor 
loturilor, lâsînd viața pugills- 
tică a țârii să vegeteze. Aci, 
rolul federației este să stimu
leze activitatea pe plan local, 
să găsească formele adecvate 
pentru stirnirea unei emulații 
sportive și organizatorice. Și, 
poate, să ajungă la concluzia
— de mult probată prin alte 
părți — că pregătirea cea mai 
buaă este concursul publie 1

Victor BÂNCIULESCU

zici armonioasă ți plăcută, iar 
funcțiile lor viscerale sînt ta li
mite fiziologice, unele dintre 
ele — respirația și circulația — 
devenind apte si faci față fără 
oboseală exagerată la eforturi 
mari ; b) cei care au practicat 
educația fizici ți sportul Hat 
mult mai rezistenți la îmbolnă
viri, in special față de maladi
ile cronice ; e) sedentarismul 
este un factor care favorizează 
uzura precoce a articulațiilor, 
formarea varicelor, apariția o- 
bezitiții, a dislipidemiei și ate- 
rosclerozei, precum și o rezis
tență micșorată la factorii de 
stress care stau atît de des la 
originea nevrozelor și turburi- 
rilor psihice. Din tot ce am a- 
firmat mai inainte rezultă ci 
educația fizică ți sportul ar tre
bui să devină o obișnuință a 
tuturor, ele contribuind la for
marea unor cetățeni bine clă
diți biologic și. astfel, mult mai 
eficienți social. S-a făcut mult 
pe acest drum. Cred insă ei 
mai sint multe de făcut in spe
cial pentru sporirea bazei mate
riale, pentru practicarea educa
ției fizice și sportului in toate 
școlile, precum și pentru cetă
țenii tineri ți adulți. în acest 
sens, edilii care supraveghează 
urbanizarea multilaterală a a- 
șezărilor României socialiste ar 
trebui să fie permanent preo
cupați de amenajarea in ca
drul noilor spații arhitectonice 
a locurilor necesare pentru 
practicarea de masă a diferite
lor sporturi.

— Am dori, in încheiere, 
să cunoaștem opinia dv. în 
legătură cu sportul de per
formanță,

— Perioada postbelică ți, în
deosebi, ultimul sfert de veac 
au demonstrat că limitele posi-

'' Agenția de excursii cu turiști români in străinătate vă 
| oferă în perioada 8—24 martie 1978 interesante excursii de 

documentare profesională la Tirgul de Ia Leipzig, din R.D.
J Germană.
' Excursiile sînt cu o durată de 11 zile, pe itinerarul Bucu- 
[i rești — Berlin și retur (deplasarea se face cu trenul, iar în 

interiorul R. D. Germane cu autocarul). înscrierile se pri- 
ji mese pînă la data de 3 februarie. Informații suplimentare — 
. la Agenția de excursii cu turiști români în străinătate, str, 
' Episcopiei nr. 2 (telefon 16.44.31), și la Oficiile județene de 

turism.

Zăpada și gerul invită la o mai atentă cercetare a fenomenului 
sportiv de iarnă, dar ne îndeamnă la aceasta și rămînerea în urmă 
a disciplinelor hivernale la noi. Astfel se îmbină actualitatea cu 
o problemă stringentă a sportului nostru. în Programul de dez
voltare a mișcării sportive pînă in 1980, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., se subliniază rolul sporturilor 
de iarnă în dezvoltarea activității sportive de masă și de perfor
manță, arătîndu-se direcțiile principale în care trebuie acționat.

în acest sens, suita de articole pe care o inaugurăm în acest 
număr va trece în revistă principalele centre de sporturi de 
iarnă, cu posibilitățile lor actuale, cu experiența lor și cu mij
loacele de ameliorare existente.

începem, așadar, astăzi cu o zonă din nordul țării, MARA
MUREȘUL.

ÎN MARAMUREȘ ESTE ZĂPADĂ [4 LUNI OIN AN],
DAR UN CLUB AL SCHIORILOR LIPSEȘTE

V

In Maramureș iama s-a In
stalat de mai multă vreme. 
Peste tot, zăpada abundentă te 
îmbie să-ți iei schiuriîe la spa
te, să petreci cîteva ore bune 
în aerul tonifiant al înălțimi
lor. Dealtfel, oamenii de prin 
aceste locuri cunosc și aprecia
ză satisfacțiile pe care le o- 
feră coboririle pe schiuri șl le 
preferă altor activități In tim
pul liber, la sfîrșit de săptă- 
mînă. Ce li se oferă pentru a- 
ceastă pasiune ?

La Mogoșa (1212 m) — pîrtii 
excelente, teleferic, două caba
ne cu aproximativ 400 de locuri 
de cazare. în proiect, un tele- 
schL La Borșa — pîrtii toarta 
bune pentru amatori, o tram
bulină cum nu există alta în 
țară, permițînd sărituri de pes
te 90 m și, alături, una pen
tru începători. Două hoteluri 
și o cabană stau în permanen
ță la dispoziția amatorilor. Alte 
pîrtii, adesea populate, Intn- 
nim la Vișeul de Sus, Tg. Lă- 
puș sau Baia Sprie. Fondlștil 
își pot alege trasee dintre cele 
mai variate la „Izvoarele”, cu 
cele 7 cabane ale sale. în con
cluzie : condiții — după păre
rea multor specialiști — foar
te bune pentru practicarea spor
turilor de iarnă la nivelul ce
rințelor de performanță. Și tra
diție. La Borșa, de pildă, de 
ani și ani. copiii se duc și se 
Întorc de la școală pe schiuri 
confecționate de bunicii lor ! Și 
pasiune. Lista celor care in 
flecare săptămină vin in mod 
voluntar să amenajeze pîrtii, să 
îndrume și să arbitreze Între
cerile celor mai mici schiori

bilităților fizice in performan
țele atletice sau din alte spor
turi sint mult mai mari decit 
se credea. La acestea s-a ajuns 
nu numai printr-o perfecționare 
a tehnicilor de antrenament, ci 
mai ales printr-o sporire enor
mă a cantității de efort in an
trenamente. în privința fotbalu
lui, de pildă, joc despre 
care toată lumea vorbește, 
eu cred următoarele: 1)
una din rădăcinile răului in 
fotbalul nostru este lipsa de au- 
todisciplină, insuficienta edu
cație a jucătorilor în ultimă 
instanță, care nu respectă ri
gorile cerute de metodele mo
derne de antrenament tn fot
balul de performanță ; aceasta 
explici lipsa de competitivita
te internațională intr-un foc 
care a sporit enorm in viteză, 
care cere, din această cauză, o 
rezistență sporită, care implici 
permanente schimbări de locuri 
in condițiile participării globa
le la atac ți apărare și care, 
in sfirțit, necesită d tehnici 
superioară ; 2) nivelul insufi
cient al majorității antrenori
lor noștri, atit din punct de ve
dere al pregătirii tehnice, cit 
și al autorității profesionale și 
morale ; 3) imixtiunea neprin
cipială, subiectivi și. adesea, 
pasională a unor factori care au 
răspundere, dar nu in fotbal; 
4) existența acestor slăbiciuni 
favorizează pe ultima — inco
rectitudinea in arbitraje și !n 
relațiile intercluburi. ,

— Ați fost șef de promo
ție in liceu și in facultate. 
Ce deprindere sau deprin
deri- mai păstrați din acei 
ani ?

— în sensul convorbirii noas
tre • fac zilnic gimnastici șt 
automasaj. 

este mult prea lungă pentru a 
o putea face publică în rln- 
durile de față. Totuși, merită 
a fl subliniat un caz de ex
cepție. în iarna trecută, tehni
cianul electronist Iosif Tărăk 
din Bala Mare a apărat la un 
concurs cu o instalație electri
că de cronometraj pe care a 
construit-o singur, cu mijloace 
proprii !

De ce nu apar, in aceste con
diții. și performeri ai schiului 
maramureșan T Este o între
bare pe care oricine o poate 
pune în mod firesc, apreciind 
marile posibilități pe care le 
oferă acest județ (condiții na
turale, tehnicieni buni, un bo
gat rezervor de copil talentați). 
A. Solyom. metodist la 
C.J.E.F5. Maramureș, etalea
ză o listă de tineri campioni : 
Dan Șuta, Gabriela Gulie, Ro
ca Fabian. Erica Horvath, Ma
ria Bele. Nici unul nu are mai 
mult de 14 ani. Au fost și mai 
tnulți in anii trecuți. Au apă
rut.. si apoi au dispărut Unii 
au plecat in alte județe. Revi
ne in discuție cazul lui Teodor 
Ilieș. A Învățat să schieze și 
s-a perfecționat la Baia Sprie; 
a plecat insă la Brașov șl a 
devenit campion național de 
juniori la biatlon. De ce a ple
cat r

HANDBALUL FEMININ A
(Urmare din pag. 1)

(Adriana Grecu — 13 ani. Ma
na Petre — 18 ani, Amorphi 
Ceavdaridis — 20 de ani etc.), 
în schimb. Mureșul are acum 
— în afara lotului de anul tre
cut — și pe Maria Szollăsi, re
venită in arenă, care dă un 
plus de tehnicitate echipei Ro- 
zaliei Șoș. Judecind astfel, vic
toria studentelor reprezintă In
tr-adevăr o surpriză.

Etapa inaugurală a scos in 
evidență pofta de joc a echipe
lor, tendința spre dirzenie, 
combativitate. Atita timp cit 
evoluția se menține tn limi
tele regulamentului nu există

PROGRAMUL ETAPEI A U-A 
(duminică, t ianuarie)

CLUJ-NAPOCA : Universitatea
— Universitatea București.

TIMIȘOARA : Universitatea — 
Mureșul Tg. Mureș

BUCUREȘTI : * Rapid — Con
structorul Timișoara (Sala Fio
roase». de la ora 16.M>

* Confecția — Hidrotehnica 
Constanța (Sala Floreasca. de ia 
ora 17.40)
• I.K.F.S. — Progresul (Sala 

Floreasca. de ta ora u.s«)

motive de supărare, dar din- 
tr-o experiență — din păcate 
bogată — știm că spre sfir
șitul turului I și, îndeosebi, pe 
parcursul celui de la doilea, 
cînd apele se Învolbură și 
unele formații simt amețeala... 
subsolului, jocul dirz se trans
formă în durități, brutalități șl 
chiar— încăierări. Ar fi de do
rit ca antrenorii — în primul 
rind ei — să vegheze Ia stricta 
respectare a regulilor. Șl cel 
mai bine se poate face im pri
mind jucătoarelor in procesul 
instructiv-educativ tehnicitatea 
necesară, pregătirea care să le 
permită mobilitate, viteză de 
reacție.

Dintre echipele care au evo
luat bine în această etapă inau
gurală trebuie remarcată

I
 Unitățile de producție X 

șl prestări servicii ale X 
cooperației de consum, X 
care vă oferă o gamă X 
largă de produse și ar- X 
ticole de amintiri turis- X 
tice, artizanat și artă X 
populară, precum si o X 
gamă variată de servicii, X 
vă urează, cu prilejul X 
Anului Nou 1973. sănă- X 
tate, un an prosper și X 
tradiționalul X

LA MULȚI ANI” £

„Așa procedează cei mai 
mulți in momentul cind incep 
să „cocheteze” cu performanța. 
Și faptul este explicabil. Secția 
de schi de la C.S.M. Baia Maro 
a fost desființată în mod ne
justificat, cea de la Simared 
nu este nici ea prea stabilă, 
iar cea de la Casa Pionierului 
este foarte tinără, ea și mem
brii săi. La Borșa, la Baia Sprie 
există clase speciale de schi, 
in școli. Avem și tehnicieni 
pricepuți : Al. Domuță, D. Soia, 
C. Amărășeu, F. Iring, D. A- 
lexandra. Lipsește insă un club 
de schi — este de părere A. 
Solyom — care să concentreze 
forțele tehnice de care dispu
nem in județ, să ofere copi
ilor posibilitatea de a practica 
sportul favorit și după ce tree 
de vîrsta junioratului, adică a- 
tunci cind pot deveni cu ade- 

f vărat performeri. Există, de
sigur, și posibilitatea creării u- 
nor secții la cluburile școlare 
(n.r. în momentul de față ine
xistente !), dar acestea nu vor 
rezolva problema intratotul”.

O ultimă problemă pe care 
o ridică majoritatea specialiș
tilor din județ este aceea a 
materialului sportiv : „Pentru 
Începători avem echipament su
ficient — cel de concurs insă 
este depășit și reprezentanții 
noștri pierd adesea pentru că 
schiuriîe lor nu alunecă la fel 
cu cele ale adversarilor”. Est* 
și acesta un amănunt care nu 
trebuie neglijat.

în concluzie : mai multă pre
ocupare pentru crearea cadrului 
organizatoric desfășurării unei 
activități permanente este ab
solut necesară, pentru că — 
și C.J.E.F.S. Maramureș tre
buie să înțeleagă tn primul 
rind acest lucru — este de 
neconceput lipsa unei (sau u- 
nor) unități puternice de schi 
în județul In care rareori local
nicii se plîng de lipsa zăpezii—

Adrian VASILIU ’>

DEBUTAT PROMIȚĂTOR
Hidrotehnica Constanța. Deși 
debutantă în Divizia A, echi
pa lui Traian Bucovală a ob
ținut un prim și promițător 
succes care poate să însemne 
un puternic tonic moral. For
mația din Constanța este nu 
numai cea mal tinără din cam
pionat (medie de vîrstă — 20 
de ani), dar și cea mai înaltă. 
Are, deci, atuuri importante 
care-1 deschid reale perspecti
ve. pare echipa care se apro
pie cel mai mult de cerințele 
actuale ale handbalului inter
național. Rodindu-se, învățînd 
să lupte în apărare, să folo
sească avantajul gabaritului,' 
Hidrotehnica poate să deschi
dă o nouă pirtie in handbalul 
românesc.

Nutrim convingerea că fo
rul de resort, tehnicienii hand
balului feminin vor urmări cu 
atenție aceste prime S etape 
ale campionatului Diviziei A 
pentru a depista elementele 
talentate, capabile să facă față 
exigențelor echipei naționale. 
Și așa cum om mai sugerat,' 
nr tt deosebit de important ca 
ei să participe și la antrena
mente, să-i îndrume pe antre
nori in desfășurare* procesului 
instructiv-educativ, să le indice 
anumitor jucătoare, pe care le 
au in vedere pentru selecție — 
un anumit post de preferință, 
un anumit mod de evoluție și 
chiar un anumit mod de pre
gătire. Ar ajuta astfel echipele 
respective, reprezentativa na
țională și — în mod neîndoiel
nic — handbalul românesc.

LA ZI
• Echipa masculină B a țării 

noastre s-a deplasat tn Polonia 
pentru trei meciuri — tn perioa
da 7—12 ianuarie — în compani* 
reprezentativei A a țării gazdă, 
care se pregătește pentru apro
piatul start în campionatul mon
dial. Din Iot fac parte, printre 
alții, Solomon. Croitoru. Tase, 
Bedivan, Dumitru șl Măricel 
Voinea. Echipa este însoțită de 
antrenorul Mircea Costache □.

I
 Magazinele Hermes din

București, str. Șepcarî 5 
nr. 16, str. Constantin j 
Exarcu nr. 1, bd. Nicolae } 
Titulescu bloc 13 și Ca- 4 
lea Dorobanți nr. 140, }

unități de prezentare și < 
desfacere ale Centralei J 
de producție, prestări și . 
construcții a Centrocoop, • 
urează, cu prilejul Anu- : 
lui Nou 1978, tuturor vi- • 
zitatorilor și clienților 
lor

„LA MULTI ANI”



TOPUL „SPORTUL" LA LUNGIME 
ÎN PREAJMA UNUI NOU START
• Lia Nanoliu, iostă campioană olimpica: „o idee excelenta, care trebuie 
cilinsă" ® o competiție pentru elevi și... profesori • Recordurile arădencclor 

așteaptă să lie doborite!

Actualitatea in hochei

ÎNVINGĂTOARE ieri, 
STEAUA ÎNTÎLNEȘTE AZI PE DINAMO

' Topul „Sportul" la lungime 
se află într-o pauză firească. 
Vacanța școlară a impus-o. Dar 
cum școlile își reiau activitatea 
săptămîna viitoare, să facem un 
scurt popas. Vă propunem ca 
In cadrul acestui popas inter
locutorul nostru să fie fosta 
campioană olimpică Lia Mano- 
liu, care va face un prim 
bilanț :

„Am găsit excelentă ideea și 
sper ca ea să fie continuată și, 
mai ales, extinsă. In țara noas
tră au existat întotdeauna spor
tivi buni la sărituri, indiferent 
dacă asta s-a întîmplat la înăl
țime. la lungime sau la triplu. 
Topul „Sportul" a pornit, se 
vede, de Ia ideea că lâ lungi
me bărbați (spre deosebire de 
lungime fete) rezultatele sînt 
mai slabe. Socotesc că emulația 
care se stîmește în rîndul ele
vilor de 15 ani prin interme
diul acestui top este extrem de 
binevenită. Rezultatele, pe care 
fe-am urmărit cu atenție, con
firmă ideea că în atletismul 
nostru anonim există multe ta
lente care așteaptă să fie sepa
re la iveală. Un 5,68 ca acela 
al elevului Șumandan din Arad, 
ca și acel 5,37 al elevului Vio
rel Oniga din Timișoara, sînt 
cifre care ascund un potențial 
real. Mă gîndesc la condițiile 
elementare care au existat, ta 
mod • firesc, în timpul execu
tării săriturilor, mă gîndesc Ia 
rele numai două încercări, nu

> ~ _
A DEVENIT ATLETISMUL UN SPORT PRIORITAR?

(Urmare din pag. 1)

atletismului românesc, acum, la 
începutul anului care desparte 
ta două ciclul olimpic „Mosco
va 1980 ?“

Există, pretutindeni, intenții 
bune, există unele realizări ex
primate, în cîteva locuri prin 
creșterea nivelului general al 
rezultatelor, prin apariția unor 
speranțe autentice. Referindu- 
ne. Insă, la efortul general, pe 
toate planurile, în direcția tra
ducerii în viață a dezideratu
lui exprimat în sarcinile Pro
gramului, ar fi greu de formu
lat un calificativ favorabil, un 
răspuns afirmativ la întrebarea 
care a dat titlul anchetei.

Iată, pornind de la bază, de 
acolo de unde trebuie să por
nească orice drum spre per
formanță, din ȘCOALA, putem 
spune că ATLETISMUL NU A 
DEVENIT ÎN ȘCOALA NOAS
TRĂ UN SPORT PRIORITAR! 
Este cea mai importantă și, ta 
același timp, cea mai Îngrijo
rătoare concluzie a anchetei. 
Dacă în școli care cuprind — 
pînă la o vîrstă la care se pot 
face aprecieri definitorii la a- 
dresa viitorului sportiv al „can
didatului" la performanță — 
întreg tineretul țării atletismul 
nu este sportul prioritar, în
seamnă că baza pe care vrem 
să clădim viitorul edificiu este 
șubredă. Este nu numai o pro
blemă de conștiință a profeso
rilor de educație fizică (cei 
mai mulți cu specializare atle
tism !), dar și de profesionali- 
tate, pentru că programa di
dactică așează atletismul acolo 
unde îi este locul ! Credem că 
este cazul ca Ministerul Edu
cației și învățămîntului să cau
te soluții noi, sisteme de apre
ciere a muncii profesorilor por
nind chiar de la necesitatea 
respectării prevederilor progra
mei ! !

NIVELUL MEDIOCRU DE 
DEZVOLTARE A CALITĂȚI
LOR ATLETICE NU FACE 
RĂU NUMAI ATLETISMULUI,

SlMBATĂ DUMINICA

in cadrul

ISteaua 
cadrul Di-

poligonul
9 : „Cupa 

Ia arme cu aer

HOCHEI. Patinoarul 
August", ora 18 : 
Dinamo, meci în 
viziei A.

SCRIMĂ. Sala Floreasca, 
de la ora 8 : întreceri de flo
retă (masculin) în cadrul di
viziilor A și B.

TIR. Sala de la poligonul 
Dinamo, de la ora 9 : „Cupa 
primăverii", concurs republi
can la arme cu aer compri
mat (comori și juniori). 

uit faptul că aceste sărituri 
S-au executat in decembrie, de
seori pe vreme rea (așa cum 
s-a întîmplat și la Suceava). 
Dar faptul că organizatorii au 
ținut cu tot dinadinsul ca topul 
să se desfășoare în aer liber 
compensează din plin reduce
rea (posibilă) a săriturilor cu 
câțiva centimetri.

Sper că odată cu reluarea 
școlilor și mai ales cu avansa
rea spre zilele însorite ale pri
măverii topul va lua un nou 
avînt. Ca fostă aruncătoare de 
disc, aș dori mult ca ziarul 
„Sportul" să extindă concursul 
și la aruncarea greutății. A- 
ceastă probă nu presupune o 
instalație specială. Micul cerc 
de aruncare și sectorul nu prea 
mare în care zboară bila — să 
sperăm că el va crește de la o 
zi la alta — fac ca această 
probă să poată fi organizată cu 
succes. în sfîrșit, o altă cali
tate a topului „Sportul" este 
aceea că s-a ales o probă de 
detentă și viteză, calități care 
recomandă un tinăr nu numai 
pentru atletism, ci și pentru mai 
toate jocurile sportive, ceea re 
mi se pare deosebit de impor
tant.

Principala calitate a topului 
„Sportul" rămîne, Insă, emula
ția ta rîndul tinerilor de 15 ani, 
stimulați concret prin apariția 
numelor lor în ziar. Sper ea 
profesorii de educație fizică să 
fie din ce in re mai sensibili Ia 

pentru că școala este baza de 
selecție pentru toate sporturile. 
S-a luat inițiativa creării unor 
clase cu program de atletism. 
Au luat ființă, 'aici mai multe, 
dincolo mai puține, și, chiar 
dacă Inițiativa este bună, ea nu 
rezolvă definitiv problema. Sen
sul real, pentru școală, al de
zideratului „Atletismul “ sport 
prioritar" este că fiecare clasă 
obișnuită, fiecare lecție de e- 
ducație fizică să fie, in pri
mul rind, o clasă de atletism, 
o oră de atletism !

De doi ani se acordă o aten
ție sporită SELECȚIEI, orga- 
nizîndu-se acțiuni centralizate, 
la nivel județean, sau al fede
rației. Este bine așa, se com
pletează procesul firesc, nor
mal, de zi cu zi. Dar, din re 
să depistezi, din ce să selec
ționezi ?

S-a hotărit ca elementele ta
lentate descoperite cu prilejul 
acestor acțiuni să fie aduse în 
centrele de reședință județene. 
Există, ne-am convins, înțelege
rea, chiar sprijinul inspectorate
lor școlare județene, dar nu exis;- 
tă, în multe din aceste orașe, 
atît de doritele cluburi sporti
ve școlare, unități de Înaltă 
performanță. Iar acolo unde 
există. Ministerul schimbă une
ori profilul liceului. Reamintim 
cazul Liceului nr. 4 din Timi
șoara, una din cele mai vechi 
— și mai efici» — unități 
de acest gen din jară, căruia 
i-a fost găsită o altă menire 
tocmai atunci cînd — după 
multe-eforturi — se realizase tot 
ce se poate dori pentru des
fășurarea unei activități spor
tive de înalt randament inter
nat, cantină, bază sportivă mo
del) ! !

Nu sînt rare cazurile cînd 
într-un oraș în care există 
două sau mai multe cluburi 
sportive școlare cele care au 
secții de atletism nu au inter
nat ; și invers... Iar cele care 
au și secție de atletism și con
dițiile amintite nu prea au... 
atleți, ci baschetbaliști, volei
baliști etc. !

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 16,30 : Rapid — 
Constructorul Timișoara, Con
fecția — Hidrotehnica Con
stanța, I.E.F.S. — Progresul 
București, meciuri feminine 
în cadrul Diviziei A.

SCRIMĂ. Sala Floreasca, 
de la ora 8 : întreceri de flo
retă (masculin) 
diviziilor A și B.

TIR. Sala de la 
Dinamo, de la ora 
primăverii" 
comprimat. 

rezultatele topului „Sportul" și 
să organizeze, peste tot, ase
menea concursuri. Faptul că 
topul presupune o groapă de 
sărituri cu cîteva roabe de ni
sip și o pistă de elan, chiar 
redusă, ne invită să credem că 
profesorii și elevii vor face și 
din organizarea acestei minime 
baze materiale un punct de or
goliu care să reflecte spiritul 
lor gospodăresc. MULT SUC
CES TUTUROR ÎN RETURUL 
CARE VA ÎNCEPE, DESI
GUR, PESTE O SĂPTĂMÎNĂ- 
DOUA !“.

Clasamentele la zi ale turu
lui :

Masculin — echipe : 1. Li
ceul „Ion Slavici" (Arad) — 
5,09 m (media primilor zece 
elevi din clasa a IX-a). 2. Li
ceul industrial nr. 1 Timișoa
ra — 4,69 m, 3. Liceul indus
trial nr. 4 Suceava — 4,45 m.

Masculin — individual : 1. 
loan Șumandan (Arad) — 5,68 
m, 2. Viorel Oniga (Timișoara)
— 5,37 m, 3. Dan Endrijevschi 
(București) — 5,18 m.

Feminin — echipe : 1. Liceul 
„Ion Slavici" (Arad) — 4,18 m, 
2. Liceul sanitar Suceava —3,66 
m, 3. Liceul pedagogic Sibiu — 
3,58 m.

Feminin — individual : 1. Ma
ria Ciuba (Arad) — 4,78 m, 2. 
Lucreția Coțofan (Sibiu) — 4,10 
m, 1 Felicia Flocea (Suceava)
— 4,08 m.

Ajungem și la o altă pro
blemă a atletismului nostru : 
RESPONSABILITATEA CA
DRELOR, PASIUNEA ȘI PRI
CEPEREA LOR. Din păcate, 
din cei peste 400 de tehnicieni 
care lucrează în atletism, nici 
jumătate nu lucrează pentru 
atletism, neputînd raporta, de 
ani de zile, nici un „produs". 
Statistica de acum doi ani a 
federației nu s-a modificat prea 
mult, numărul antrenorilor și 
profesorilor ta dreptul cărora, 
la bilanț, apare cifra zero este 
prea mare ! Ministerul Educa
ției și învățămîntului — mulți 
tehnicieni activează la clubu
rile școlare —, celelalte foruri 
tutelare trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru a-i aduce pe 
aceștia de partea atletismului, 
sau a-i îndepărta definitiv ! A- 
șa cum spuneam într-unul din 
articolele anchetei, atletismul 
trebuie să devină sport priori
tar ta primul rînd în menta
litatea celor care sint retribuiți 
pentru a crește și forma atleți 
de valoare !

★
Ne-am oprit asupra unor as

pecte relevate de ancheta noas
tră pe care le socotim esenția
le. Ne-am oprit, în primul 
rînd, asupra cauzelor, lăsînd 
deoparte efectele. Ele sînt mul
te, dar efectul major poate fi 
exprimat într-o frază care tre
buie să ne pună pe gînduri : 
Situația actuală a atletismului 
românesc, raportată la exigen
țele marii performanțe interna
ționale, la cerințele reprezen
tării la marile competiții, eu 
deosebire la Jocurile Olimpice 
din 1980, nu ne poate satisface. 
A devenit atletismul un sport 
prioritar. Răspunsul anchetei 
noastre este clar : pînă acum, 
NU !

Azi și mîine, la Brașov

CONCURS DE SELECȚIE 
LA LUPTE LIBERE

Prin tradiție, Federația română de lupte orga
nizează concursuri de selecție pentru completarea 
lotului național cu elemente tinere, talentate, 
care urmează să intre în pregătire pentru com
petițiile internaționale ale anului. Aceste între
ceri, dotate cu „Cupa 16 Februarie", sînt progra
mate în acest an mult mal devreme ca de obi
cei. Competiția la stilul libere are loc azi și 
mîine, în sala Dinamo din Brașov, iar cea de 
la stilul greco-romane se va disputa la sfîrșitul 
săptămînii viitoare. Devansarea datei de orga
nizare a acestui concurs se datorește faptului 
că in acest an campionatele europene au fost 
programate mai devreme, în luna aprilie.

Pentru a se oferi tinerilor luptători prilejul să 
se evidențieze, regulamentul Întrecerilor interzice 
participarea sportivilor care au depășit vîrsta de 
22 de ani, ca și a celor care au cucerit medalii 
la marile competiții internaționale, dhiar dacă se 
Încadrează In limita de vîrstă respectivă.

Mîine, pe pirtia de la Sinaia,

SE INAUGUREAZĂ SEZONUL 
ÎNTRECERILOR DE SANIE
Deși condițiile atmosferice (mai precis, lipsa 

de zăpadă) au îngreunat mult lucrările de ame
najare a pirtiei de la Sinaia, s-a izbutit — to
tuși — ca aceasta să fie înghețată parțial (circa 
600 de metri, începînd de la virajul 10), fapt 
care a permis antrenamente, dar nu la bob, 
ci la sania de performanță. Ca urmare, 80 din
tre practicanții săniei vor lua parte mîine, de 
la ora 9, la Concursul de inaugurarea sezonului, 
ei urmind să se întreacă pe parcursul a 3 manșe. 
Vor participa reprezentanți ai principalelor uni
tăți sportive cu secții de sanie de performanță : 
C.S.Șc. Sinaia, C.S.O. Sinaia, Carpați Sinaia, 
A. S. Armata Brașov, Tractorul Brașov, C.S.Șc. 
Vatra Domei, C.S.Șc. Harghita, C.S.Șc. Petroșani 
și I.E.FJS. Nu vor lipsi componenții lotului re
publican, printre care Elena Stan, Maria Maioru, 
Ion Ispas, Victor Anghel, Gheorgiie Dumitrescu, 
Ion Batista ș a.

Ceva mai animată decît 
partida anterioară, întîlnirea 
etapei a II-a a primei grupe 
valorice din Divizia A la ho
chei, disputată aseară pe pa
tinoarul „23 August" din Capi
tală, în care s-au aflat față-n 
față Steaua și S. C. Miercurea 
Ciuc, a revenit primei forma
ții cu scorul de 8—2 (2—1,
4—0, 2—1).

în ciuda faptului că i-au lip
sit doi jucători de bază : porta
rul Netedu (accidentat serios, 
el nu va juca nici în meciurile 
următoare) și fundașul Justi
nian (suspendat disciplinar), 
Steaua a început bine jocul, a 
înscris repede două goluri, lă
sînd tuturor impresia că nu 
acuză prea mult cele două ab
sențe. în min. 12 însă, hoche- 
iștii din M. Ciuc au redus din 
handicap, aspectul jocului s-a 
schimbat, luptîndu-se de la e- 
gal la egal. Ba chiar la înce
putul reprizei secunde echipa 
din M. Ciuc a fost de două 
ori la un pas de egalare, ra- 
tînd însă prin Șandor și Eross.

GRUPA SECUNDĂ

A DIVIZIEI A
Astăzi, la Miercurea Ciuc, 

se dispută primele partide din 
cadrul celui de al 3-lea tur al 
grupei secunde a Diviziei A la 
hochei. La întrecere iau parte 
formațiile Unirea Sf. Gheorgbe, 
AJS.E. Sportul studențesc, Du
nărea Galați, Agronomia Cluj- 
Napoca, Tirnava Odorhei, 
C. sp. școlar Miercurea Ciuc 
și Avintul Gheorghieni.

TIKțfii! MJSIRi JUCĂTORI INTRE „TURNEUL
CLI OR 6 NAIIUNI" Șl

Din nou, frumosul trofeu 
care răsplătește echipa învin
gătoare în „Turneul celor 6 na
țiuni" la hochei a revenit se
lecționatei de juniori a țării 
noastre. La Sofia, după un șir 
de 5 frumoase victorii, echipa 
noastră de juniori, antrenată 
de Mihai Flamaropol, Alexan
dru Kalamar și Vasile Boldes- 
cu, a acumulat maximum de 
puncte posibil, terminînd pen
tru a treia oară învingătoare 
in această competiție.

Despre semnificațiile acestui 
succes, despre perspectivele ti
nerilor hocheiști și despre a- 
propiatele obiective competi- 
ționale ale Iotului de juniori 
am discutat, la întoarcerea for
mației din Bulgaria, cu antre
norul emerit Mihai Flamaropol. 
Reputatul tehnician s-a arătat 
mulțumit de comportarea con
stant bună a echipei, de creș
terea omogenității tactice a li
niilor de atac și de buna pre
gătire fizică manifestată de 
majoritatea componenților lo
tului. Semnificativ în acest 
ultim sens este faptul că unele 
jocuri, cu Austria și Italia de 
pildă, au fost cîștigate In ul
tima repriză. Dintre jucătorii 
folosiți s-au remarcat portarul 
Vasiiescu, care treptat își 
intră ta „mină", fundașii Teo- 
doriu, Gereb și Szabo, precum 
și primele două linii de atac 
ta alcătuirea : Todor, Chiriță, 
Marca și Csiki, Csata, Toke. 
în viitor se va lucra, în spe
cial, pentru creșterea număru
lui de fundași care să poată 
da un randament deplin ta me- 

Apoi, Steaua s-a detașat (min. 
27 : 3—1), după care, scăpată 
de emoții, a obținut o victo
rie comodă. Au marcat : Ole- 
nici 2, V. Huțanu, Nistor, 
Gheorghiu, Popa, Cazacu și 
Hălăucă — cite unul — pen
tru Steaua, Șandor și Gali 
pentru S. C. Miercurea Ciuc. 
Au arbitrat : M. Presneanu și 
S. Armă.

Astăzi, de la ora 18, are loc 
meciul Steaua — Dinamo.

Călin ANTONESCU

CUPA „UNITĂȚILOR 
SPORTIVE ȘCOLARE4*
Pe patinoarul artificial din 

Suceava a început „Cupa uni
tăților sportive școlare", la care 
iau parte 9 echipe, alcătuite 
din juniori de categoria a II-a. 
Iată rezultatele : C.S. Școlar 
Galați _  C.S. Școlar Rădăuți
6—0, C.S. Școlar CIuj-Napoca — 
C.S. Școlar M. Ciuc 0—11. C.S. 
Școlar Gheorghieni — Liceul 
nr. 1 M. Ciuc 0—7, C.S. Școlar 
Galați — Pionierul Brașov 
16—0, C.S. Școlar Suceava — 
C.S. Școlar nr. 2 București 1—7, 
C.S. Școlar M. Ciuc — Pionie
rul Brașov 13—0, C.S. Școlar 
Galați — C.S. Școlar Cluj-Na- 
poca 10—1. C.S. Școlar Ră
dăuți — Pionierul Brașov 4—0, 
QS. Școlar Suceava — C.S. 
Școlar Gheorghieni 2—7, C.S. 
Școlar M. Ciuc — C.S. Școlar 
Rădăuți 6—0, C.S. Școlar nr. 2 
București — Liceul nr. 1 M. 
Ciuc 1—12. (C. Alexa —
eoresp.)

CAMPIONATUL EUROPEAN
ciurile internaționale, pentru 
ridicarea gradului de siguranță 
și de viteză a paselor, pentru 
mai multă disciplină tactică, la 
acest capitol existind tendința 
spre un joc individual (Todor, 
Gereb, Chiriță).

Toate aceste deficiențe pot 
fi remediate, ținîndu-se sea
ma că cel mai important obiec
tiv al lotului de juniori din 
acest sezon, campionatul euro
pean — grupa B va avea loc 
tocmai în a doua jumătate a 
lunii martie. Timp, deci, sufi
cient. Sperăm că atunci, în 
Belgia și Olanda, rezultatele ti
nerilor noștri hocheiști vor fi 
la fel de bune ca la „Turneul 
celor 6 națiuni" !

AGENDĂ INTERNAȚIONALĂ
• Viitoarele confruntări in

ternaționale ale lotului de ju
niori sînt programate cu se
lecționatele Bulgariei la 4 și 
5 februarie, Ungariei la 11 și 
12 februarie, R. D. Germane 
(în deplasare) la 24 și 25 fe
bruarie și, din nou, cu cea a 
Bulgariei (în deplasare) la 4 
șl 5 martie.

• Tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa Federației", 
ajunsă la cea de-a 15-a edi
ție, va avea loc anul acesta 
între 17 și 26 februarie, cu 
participarea unor valoroase 
formații de peste hotare, prin
tre care selecționata de tine
ret a Cehoslovaciei.
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1978 AȘA CUM ȘI-L DORESC MARII PERFORMERI
In ultima sâptâmînâ ne-am adresat câtorva dintre marii perfor

meri de peste hotare ai sezonului trecut, cu următoarea întrebare :

- CE AȚI DORI SA OBȚINEȚI 
IN ANUL SPORTIV 1978?

O invitație la confidențe ți pronosticuri, la dezvăluirea unor 

resul întrecerilor din viitorul sezon international.
r ■ • . ■

țările respective am obținut răspunsurile unor cunoscuți campioni 
ți performeri, pe care ie transcriem în rândurile de mai ios.

intenții care vor fi transpuse in cifre de performanță, în palma- 

Prin intermediu! unor redacții sportive ți agenții de presă din

performeri, pe care ie transcriem in rândurile de mai jos.

I

VLADIMIR IASCENKO (U.R.S.S.) - atletism
' 18 ani. Recordman mandial Ia să
ritura în înălțime, cu performanța da 
2,33 m, obținută în cadrul meciului 
atletic S.U.Ă. — U.R.S.S. G’uniari) 
din iulie 1977. Originar din Zaporo- 
jie, unde lucrează sub conducerea 
Iul Vasili Teleghin, un discipol al 
cunoscutului antrenor sovietic lurl 
Deacikov.

Anchetele internaționale ale 
presei sportive m-au desem
nat, la finele anului trecut, drept 
atletul cu „cea mai spectacu
loasă ascensiune11. Totodată, mi 
s-a prezis că voi urca și mai 
sus in sezonul care ne stă tn 
■față. Sint onorat și, in același 
timp, puțin derutat de încrede
rea care mi se acordă. Personal, 
nu-mi doresc decit puțin : să 
smulg încă un centimetru recor
dului mondial, pe care-l dețin 
actualmente. Un singur centi
metru I Evident, încerc să glu
mesc. Știu cit de greu este să-ți 
depășești vechea performanță și 
cit de mult o dorește de aseme
nea Dwight Stones, fostul re
cordman. Cu el încep acum o 
luptă grea deasupra ștachetei, 
în care sper să rămin tot eu în
vingător.

TEOFILO STEVENSON (Cuba) - box
’ 25 de ani. Liderul pugiliștilor cuba
nezi, deținător al tuturor titlurilor 
posibile în boxul amator Ia categoria 
grea ; dublu campion olimpic (MQrv- 
chen 1972 și Montreal 1976), cam
pion mondial (Havana 1974), oam- 
pîon panamerican și centro-amerioan. 
De anul trecut, este deputat in A- 
dunarea Națională a Republicii 
Cuba.

In ultimul sezon a trebuit să 
trec peste un moment dificil al 
carierei mele sportive, fiind ne
voit să aștept' vindecarea unei 
răni la mină. Este motivul pen
tru care nu am fost decit spec
tator la recentul meci cu echipa 
Statelor Unite, încheiat cu un 
succes al formației mele. Acum 
mă pregătesc intens pentru vii

toarele starturi, dintre care cele 
mal importante sint revanșa cu 
pugiliștii nord-americani și, desi
gur, campionatele mondiale din 
Iugoslavia. In amîndouă doresc 
să confirm valoarea titlurilor cu
cerite pînă acum. Poate că pe 
ringul belgrădean t>oi avea șan
sa să-l întllnesc chiar pe singu
rul meu învingător, „greul* so
vietic Igor Visoțki, și sd-ml iau 
revanșa. Dar gind urile mele vi
zează șf mai departe. Doresc ca 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova, în 19M, sd egalez „recor
dul* celebrului boxer ungur Las- 
zlo Papp, care a ctștigat conse
cutiv 3 medalii olimpice de aur. 
Ceea ce ar fi o splendidă încu
nunare a anilor mei de pugi
lism.

DIETRICH THURAU
(R.F. Germania) — ciclism

23 de an». Campion mondial fa 
urmărire (echipe) șl vlcecampion 
mondkri de fond. Animator ol ultimei 
ediții a Turului Franței, In core a 
purtat „tricoul galben" timp de 19 
etape.

1977 putea să fie antxi meu cel 
mare... Dacă reușeam si rezist 
in fruntea așilor pedalei <* ^ma
rea buclă*, sau dacă puteam să-l 
prind di* urmă pe Francesco 
Moser pe ultimii metri ai ului
toarei curse de șosea de la Sao 
Cristobal, la campionatul mon
dial de fond. Desigur, ar trebui 
să fiu trist. Deși presa mă com
pară uneori cu Hugo Koblot și 
cu Eddy Merckx, al căror suc
cesor aș putea să devin. Incere 
să nu-mi înșel admiratorii. Tu
turor le promit o revanșă pentru 
ediția de la Nilrburgring a „mon
dialelor*, unde vreau să-mi 
preschimb argintul medalie4. fn 
aur curat.

J. M. S. PIRRi 
(Spania) — fotbal

32 do ani. Fundaș central al echi
pai Root Madrid p al reprezentati
vei Spaniel, de 35 de ori Internațional 
(A). ducâtor complet, omniprezent pe 
teren, cu sarcini defensive fi ofen
sive. A fost ..motorul" principal al 
„11"-lul spaniol in prelimirrorWle 
C.M., încheiate cu calificarea pentru 
turneul final din Argentina.

Am încheiat socotelii» ia fa
voarea noattrd, tn greaua dis- 
puU a preliminariilor dtnaf^dee 
„MumSalului". Am cițtioat tn 
urma unei dispute dirce fi pitne 
da neprevăzut ea fotbaliști 
romăni fi iugoslavi. Dar, iată, a

veți prilejul revanșei I Sorții 
ne-au adus din nou împreună in 
viitoarea ediție a campionatului 
european. Doresc ti avem o tn- 
trecere iot atu de frumoasă, •- 
Mttfri de echipele României fi 
Iugoslaviei, cu meciuri care să 
se ridice la un înalt nivel spec
tacular, șt cei mal buni să ctf- 
ttge !

HRVOJE HORVAT
(Iugoslavia) - handbal

33 de ani. Internațional de handbal 
și membru al echipei Partizan B j •Io
va r, multiplă campioană a țării. Unul 
din cel mai desăvîrșiți conducători 
de }oc din handbalul mondial, Im- 
binînd colitâți de creator șl finaU- 
zator.

La apropiata ediție a campio
natului mondial, care se va des
fășura în Danemarca, va fî pro
babil ultima șansă a generației 
mele de handbaliști. Așa cum a- 
rată tragerea la sorți, este foar
te posibH ca să ne tntîlntm tot 
semifinale cu echipa RomăniA, 
Aș dori foarte mult ca o aseme
nea tntîlnire să însemne și • 
confruntare, dreaptă și elocven
tă, intre cele două concepții de 
foc care au făcut epocă tn spor
tul nostru. De o parte sistemul 
nostru strict de apărare pe care 
eu îl strunesc, de cealaltă for
ța in atac și fantezia explozivă 
a românilor. Dinetnțetes, aș dori 
ca noi să cîștigăm, reabilitindi*- 
ne astfel și pentru insuccesul 
suferit de echipa iugoslavă tn 
turneul olimpic de la Montreal, 
Dar aceeași dorință o au și po
sibilii noștri adversari română, 
iar o înfrângere tn fața lor nu 
ne-ar dezonora cttuși de puțin.

PETRA THOMER
(R.D. Germană) — înot

16 aru. Inotătoa'ea care a domi
nat, ie două sezoane consecutiv^ 
probata de 400 m șl 800 m tibet, 
dublă recordmană atondială și ©am- 
p;oană olimpică (Montreal 1976) pe 
aceste distanțe. In același Lmp tri
plă comp’oonă europeană (J5nk5- 
plng 1977) pe 200 m, 470 m și 800

prea bine că am de pe 
acum 6 colecție de medalii care 
impune un oarecare respect. Dar 
eu zlr.t ferm hot irită să mi-o 
îmbogățesc, tn sezonul care vine. 
Adică, td mi-o completez cu 
zele ale campionatelor mondiale, 
la care n-am avut încă șansa să 
concurez. In 1975, la ediția de ta 
Coli, eram încă prea mică șl 
n-am putut intra fn reprezenta
tiva țărU mele. Acum, ba cea da 
a treia ediție, din vară, sper sd 
pot lua stared și să termin tn- 
tnngăboare tn probele mele pre
ferate. AUa dorințe per.tru 1973T 
Sd-t văd mereu sănătoși pe to0 
din familia mea și *d-4 bucur nu 
numai cu rezultate bune tn bazi
nul de înot, d și cu note mart 
la școală. Fiindcă vreau să ter
min premiantă și tn clasa • 
Xl-a, pe care am început-o l

PERTTI UKKOLA
27 de ani. Un nume celebru în 

arena marilor competiții de lupte 
greco-romgne. Campion olimpic la 
categoria 57 kg la Montreal, deți
nător al titlurilor de campion mon
dial și european la edițiile din 1977. 
Este director al complexului sportiv 
din Tampere, orașul său de reșe
dință.

Ediția din acest cm a campio
natelor mondiale de greco-roma- 
ne ne va aduce pe pămtnt me
xican, tinde vom lupta pentru 
cete mai strălucitoare medalU.

GUSTAVO THOEN! (Italia) - schi
26 de onL Cîștlgător al „Cupei 

Mondiale" la schi în 4 ediții (1971- 
72—73—75). Campion mondial la sla
lom special și slalom uriaș. în 1974. 
Medalie olimpică de aur la slalom 
uriaș șl de argint la slalom special, 
la Sapporo 1972.

Pentru noi, schiorii italieni, 
este din ce tn ce mai greu să ne 
păstrăm supertorita tea pe pistele 
marilor concursuri alpine. Cei

PAL GEREVICH (Ungaria) — scrimă
30 de anL Membru al clubului 

sportiv b uda pe stan BVSC. Campion 
mondial Individual la sobie (Buenoe 
Alre« 1977), după ce fusese meda- 
Aat ce aur in proba pe echipe a 
CJri„ ce patru ani In urmă. Medalie 
de bronz ta ultimele două ediții ale 
J.O. Este antrenat de tatăl său, 
Akxiar Gerevich, fost șl el triple 
eompioa mondial ta această specia
litate a scrimei (1935-51-55).

Victoria de la ultima ediție a 
„mondialelor*' tmi dă aripi ! Aș 
vrea ea ea să reprezinte punctul 
de start — și nu consider că

JAN KODES
(Cehoslovacia) — tenis

31 de aaL Cel mai bun tenîsman 
cehoslovac al ultimului deceniu. 
Comp * Io Ro ta nd Ga rros (1970—71) 
șl ta Wimbledon (1973). Principal 
autor al calificării reprezentativei 
țării sale ta finala „Cupei Davîs" 
ta anul 1975.

Poate cd sezonul de tenis 197t 
va fl și ultimul tot care voi mai 
apărea tn rtndurile echipei națio
nale. Mă simt tot mai aproape 
„talonat* de tinerii noștri fucd- 
tort, cum sint Smid, Grar.at, Slo- 
zil, Bimer. Aș vrea ca acest ul
tim sezon al meu să coincidă as 
rezultate înalte și fn actuala e- 
dtție a „Cupei Davis*, să tre
cem de primele noastre adver
sare, Olanda și Polonia, pentru 
a pnsiea apoi să tntîlnim la Fra
ga, fn semifinalele grupei, echi
pa României. Ar fi un meci în
tre vechi și buni parteneri de
întrecere, un meci care poate
pasiona pe toți tubltorU de
sport din țările noastre.

(Finlanda) - lupte
Evident, doresc să-mi păstrez 
titlul cucerit la ultima ediție de 
la GOteborg. Dar poate că o voi 
face la o categorie superioară^ 
cea de 62 kg, pentru care mă re
comandă gabaritul meu actual. 
Va fi un „salt* greu, o știu prea 
bine, dear sper să-l pot efectua 
cu succes. Șl mai doresc ca lup
tătorii romăni, bunii mei prie
teni, care și-au confirmat clasa 
înaltă și tn ultimul sezon, să con
tinue pe mai departe seria bu
nelor lor performanțe.

doi mari adversari ai noștri»’ 
austriacul Franz Klammer ș£ 
suedezul Ingemar Stenmcurk, în- 
tențbonează desigur să-și păs
treze pozițiile fruntașe cucerita 
tn sezonul trecut sau chiar să le 
întărească. Eu consider totuși că 
între noi lupta rămîne deschisă 
și nu-md doresc decit forma — 
și bineînțeles șansa ! — care
mi-au adus „Cupa Mondială" de 
patru ori pini acum. ,

este prea tîrziu pentru aceasta — 
spre un lung drum de mari suc
cese. Am în tatăl meu acel 
splendid model de longevitate 
sportivă care l-a făcut sa reci^- 
tige titlul suprem la interval de 
nu mal puțin de 20 de ani ! Dă 
ce n-aș face și eu așa 7 Fiindcă 
aceste ginduri ale mele apar fn- 
tr-un ziar românesc de sport, aș 
dori, de asemenea, să adresez O 
urare de succes sabrerilor ro
mâni, oare s-au afirmat attt de 
pregnant tn competițiile ultirrvuf, 
lui sezon. j

OViDIU FOiSOR, IN RMAL 
PRINTRE FRUNTAȘII C.E. DESAH (juniori)

Campionatul european de șah pentru 
juniori s-a încheiat în orașul olandez 
Groningen cu victoria Iul Shaun Taulbut 
(Anglia), care a totalizat 9 puncte din 
13 posibile. Pe locurile următoare, cu 
același număr de puncte, s-au situat Dol
matov (U.R.S.S.) și Gheorghiev (Bulga
ria). Tinărul șahist român Ovidiu Foișor 
a avut o comportare meritorie clasindu-se 
în final pe locul patru — 8,5 puncte (la 
numai o jumătate de punct de câștigător).

în ultima rundă, Ovidiu Foișor l-a în
vins pe Goodman.

INGEMAR STEN MARK, ÎNVINGĂTOR
Slalomul special de la Oberstaufen 

(R.F.G.) a revenit lui Ingemar Stenmark. 
Pe locurile următoare s-au clasat aus
triacul Klaus Heidegger și italianul Piero 
Gros. Lider în clasamentul „Cupei Mon
diale* se menține Ingemar Stenmark

ACTUALITATEA SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ
VIRGINIA RUZiCl INT1LNEȘTE 

PE 3ETTY STOVE LA WASHINGTON
în ultimele partide ale optimilor de fi

nală din cadrul turneului internațional 
feminin de la Washington, campioana 
olandeză Betty Stove a invins-o cu 6—1, 
6—l pe americanca Julie Anthony și va 
fi adversara Virginie! Buziei to „sferturi”, 
în celelalte partide : Joanne Bussel — 
Regina Marsikova 6—3, 6—3 ; Martina 
Navratilova — Janet Newberry 6—3, 
6—2 ; Dianne Fromholts — Laura Dupont 
6—2, 3—6, 6—4.

Partida-derby din ziua a doua a „Tur
neului campionilor”, la New York, opu- 
nind pe Guillermo Vilas și Jimmy 
Connors a revenit campionului argentinian 
cu 6—4, 3—6, 7—5. In aceeași grupă, Ma

nuel Orantes l-a învins pe Eddie Dibbs 
cu 7—6, 7—5. Hezultate din grupa secundă: 
B. Borg — B. Tanner 6 4, 6—7, 6—3 ; 
B. Gottfried — B. Bamirez 6—7, 6—2, 6—4.

PRIMELE MECIURI 
DIN INDOOR-UL EUROPEAN

în primele întîlniri din cadrul campio
natului european de tenis pe teren aco
perit, oaspeții au obținut victorii. La 
Sunderland, echipa Angliei a fost Învinsă 
cu 2—1 de Suedia, deținătoarea titlului : 
Feaver — Svensson 7—6, 6—2 ; Cox — 
Johansson 2—6, 6—4, 3—6 ; J. și D. Lloyd 
— Bengtsson, Svensson 6—4, 6—1, 3—6. 
în alte meciuri : la Pamplona, Spania — 
Austria 0—3 (Higueras — Kary 1—6, 4—6; 
Soler — Feigl 7—6, 3—6, 3—6 ; Higueras, 

Moreno — Kary, Reininger 3—6, 3—6) ; 
la Lille, Franța — Ungaria 1—2 (Domin
guez — Szoke 7—5, 6—2 ; Taroczy — 
Jauffret 6—2, 6—2 ; Szoke, Taroczy — 
Dominguez, Jauffret 7—5. 4—6, 7—6) ; la 
Belgrad, Iugoslavia — B. F. Germania 
0—3

FINIȘ IN „TURNEUL 
CELOR 4 TRAMBULINE”

Tradiționala competiție internațională 
de sărituri cu schiurile, „Turneul celor 4 
trambuline”, a luat sfîrșit la Bischofshofen 
(Austria). Victoria finală a revenit schio
rului finlandez Kari Ylianttila, care a 
obținut 811,9 p, urmat de Mathias Busi 
— 773,3 p și Martin Weber — 760,4 p 
ambii din echipa R.D. Germane.

Ultimul concurs a fost cîștigat de Kar 
Ylianttila cu 242,3 p (sărituri de 101,5 ș 
106 m).
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