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La întreprinderea „23 August11 din București

„DACĂ TOTI CEI CARE SE PRICEP AR PUNE UMĂRUL, 
AM OBȚINE REZULTATE MAI BUNE ÎN SPORT..." 
este de părere Gheorghe Buruc, Erou al Muncii Socialiste

I.E.F. S. - Lie. nr. 2 și Steaua debutează 

în „sferturile" cupelor europene la baschet 

VALOAREA ADVERSARILOR STIMULEAZĂ AMBIȚIA 
ECHIPELOR NOASTRE DE A PROMOVA ÎN SEMIFINALE!

Pe malul lacului Pantelimon, 
prefigurînd un nou loc de agre
ment al bucureștenilor, oameni 
harnici au amenajat terenuri de 
handbal, de volei, de baschet, 
de fotbal. Aceste locuri devin, 
din primele zile ale primăverii 
și pînă-n toamnă tirziu, adevă
rate furnicare de tineri și vîrst- 
nici. Tinerii, elevi ai școlilor ge
nerale sau profesionale, ai li
ceelor din sectorul 3, vin aici cu 
speranța că peste ani vor de
veni, poate, sportivi cunoscuți 
în țară și peste hotare ; cei mai 
în vîrstă, oameni ai muncii de 
la marea întreprindere „23 
August", pentru a continua în
trecerea, de astă dată pe terenul 
de sport, cu alții de-o seamă 
cu ei, din cele 20 de cercuri 
sportive ale întreprinderii...

CUM SÎNT VALORIFICATE 
CONDIȚIILE PENTRU PRACTICAREA 

SPORTURILOR DE IARNĂ?
Continuăm astăzi să publicăm impresii și puncte de vedere 

referitoare la situația centrelor de sporturi de iarnă, cu intenția 
declarată de a ajuta la găsirea mijloacelor celor mai adecvate
de valorificare a bazei materiale existente si de relansare a dis
ciplinelor hivernale.

Intr-o zi de concurs pe pîrtiile din Poiana Brașov
Foto : Dragoș NEAGU

SCHIUL BRAȘOVEAN ARE NEVOIE URGENTĂ DE... CERUIRE!
De cînd se știe, Brașovul 

este sinonim cu sporturile de 
iarnă. Frumosul oraș de la 
poalele Tîmpei a devenit, cu 
timpul, unul dintre cele mai 
importante centre turistice ale 
țării, iar in sezonul rece ca
banele, vilele și elegantele ho
teluri din întreaga zonă devin 
neincăpătoare. Dar trebuie spus 
că ultimele evoluții ale prac-
ticanților sporturilor de iarnă 
în arena internațională nu au 
avut darul să satisfacă. Unele 
paradoxuri în domeniul schiu
lui intilnite in județul Brașov 
confirmă temerea că dacă nu 
se vor lua măsuri grabnice pen
tru soluționarea unor probleme 
litigioase — deloc neglijabile — 
nu vor fi îndeplinite obiective
le de performanță pe care, în
crezătoare, federațiile de spe
cialitate și le-au propus, în bu
nă concordanță cu C.J.E.F.S. 
Brașov.

Toată lumea dorește con
cursuri de schi și recunoaște ca
litatea lor spectaculară, atrac- 
tivitatea lor. Dar, pentru ca pu
blicul să aibă ce vedea, la 
competiții trebuie să fie pre-

Paul 1OVAN

Deseori, în aceste locuri poate 
fi întîlnit și un om de statură 
potrivită, zvelt, cu părul nins. 
Este Gheorghe Buruc, șef de 
echipă in secția montaj locomo
tive a întreprinderii „23 August*, 
distins cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste*, pentru 
îndelungata și rodnica sa acti
vitate.

„De ee-mi place sportul ? — 
răspunde la întrebarea noastră 
tovarășul Gheorghe Buruc. 
Fiindcă m-a pasionat de copil, 
în tinerețe am jucat fotbal. în 
echipa Metalului. Cu Voinescu, 
Ene, Tălmaciu, Marinescu. Pe 
măsura trecerii anilor, pasiunea 
mea pentru sport n-a scăzut, 
încerc și astăzi să-mi aduc 
contribuția pentru ca mai tine
rii mei tovarăși de muncă să

O Antrenori recompensați 
pentru... inactivitate © 
Nici o pîrtie omologată 
de F.I.S. © Intr-un sezon, 
o singură cursă de cobo- 
rîre © Obiective impor
tante pe agenda C.J.E.F.S. 

Astăzi, milioane de copii cu ghiozdanul la sub
țioară iau iarăși drumul școlilor. Vacanța s-a ter
minat. Dar vacanța nu a însemnat și un repaus 
total. Mai ales pentru micii practicanți ai sportului, 
care au îmbinat orele de destindere cu cele afec
tate pregătirii lor atente, in tabere centralizate. 
Ceea ce s-a intîmplat și cu mini-scrimerii clubului 
Steaua, a căror activitate o prezentăm într-un re
portaj inserat în paginile 2-3.

facă atletism, să joace volei sau 
fotbal. Aceasta — nu stind de-o 
parte, ci activind ca membru al 
biroului clubului Metalul. îmi 
pare rău că sportivii clubului 
nostru nu reușesc, in ansamblu, 
să realizeze succese la nivelul 
celor pe care le înregistrează 
colectivul nostru în producție, 
produsele întreprinderii bucu- 
rindu-se, după cum se știe, de 
frumoase aprecieri atit in (ară, 
cit și peste hotare. Dacă toți cei 
care se pricep — și in între
prinderea noastră foarte mulți 
au făcut sport — ar pune umă
rul la dezvoltarea activității, la 
rezolvarea problemelor de fie
care zi, am obține, evident, re
zultate mai bune. Cred, de ase
menea, că performanțele spor
tivilor ce reprezintă clubul Me
talul ar fi mai valoroase dacă 
și forurile sindicale și-ar în
drepta mai mult privirea spre 
ei, fiindcă o merită".

„Asemenea ginduri ii animă 
și pe aiți pasionați ai sportului 
de la „23 August", ca Nicolae 
Marinescu, șef de echipă și pre-

Pomprliu VINT1LA

(Continuare în pag. 2—3)

La Snagov au continuat colocviile antrenorilor
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OBLIGAȚII SPORITE-PE FIECARE POST-
ÎN FOTBALUL
Cursul de perfecționare a an

trenorilor de fotbal a avut ca 
prim punct al programului său de 
ieri o expunere a lui Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F., 
antrenorul echipelor naționale, 
asupra concepției moderne de 
joc. Lecția, de măre actualitate, 
și-a propus să reamintească ma
rile principii ale concepției de 
joc, oprindu-se, în principala sa 
parte, asupra noutăților din 
fotbalul de mare performanță. 
Este și capitolul asupra căruia 
vom stărui și noi în cele ce 
urmează.

Vorbitorul a trecut în revistă 
posturile, menționînd ceea ce 
jocul modern pretinde astăzi de 
la ele. Astfel. PORTARUL a 
devenit mult mai solicitat, pre
tențiile postului fiind astăzi 
mult maj mari. La noi însă, din 
păcate, portarii sînt prea puțin 
lucrați, ei se bucură uneori de 
un „regim de menajare" care 
nu le folosește de fel. Portarul 
de astăzi trebuie să fie un gim
nast de categoria a III-a și un 
atlet de bună valoare. Iată deci 
cit de complexă a devenit pre
gătirea acestui post ! în pri
vința LIBEROULUI. referentul 
a desprins trei tipuri ale aces
tui post relativ nou în fotbal : 
liberoul defensiv (reprezentat,

După mai mult 
de o lună de zile 
de întrerupere, cu
pele europene la 
baschet sînt reluate 
săptămîna aceasta 
prin întrecerile se
riei (unice) semi
finale în C.C.E. la 
băieți și cele ale 
grupelor sferturilor 
de finală în toate 
celelalte competiții. 
Spre lauda lor, 
două echipe româ
nești — I.E.F.S.-
Lic. nr. 2, in C.C.E. 
la fete, și Steaua, 
în Cupa cupelor — 
participă la aceste 
faze superioare ale 
disputelor respec
tive, intilnind for
mații cu reputație 
în baschetul euro
pean.

în intenția de a 
se prezenta cit mai 
bine pregătite, bas
chetbalistele de la 
I.E.F.S.-Lic. nr. 2 
au folosit Sala 
sporturilor din Bra
șov și urcușurile 
Tîmpei. Revenite 
duminică seară în Capitală, ele 
s-au aflat din nou în sala de 
antrenament (Floreasca) ieri 
dimineață, cînd au efectuat ul
tima „lecție" înaintea exame
nului pe care-1 vor susține joi 
seară in compania echipei GEAS 
Sesto San Giovanni. „Știm că 
va fi o întilnire foarte dificilă, 
ne-a declarat antrenorul loan 
Nicolau, deoarece valoarea e- 
chipei și entuziasmul publicului 
local fac ca GEAS să fie o 
formație greu de întrecut pe 
teren propriu. Pină acum bas
chetbalistele de la GEAS ne-au 
eliminat de două ori (n.r. : în 
1974 — din Cupa „Liliana Ron- 
chetti" și în 1977 — din C.C.E.), 

DE MARE PERFORMANȚĂ
de pildă, de italianul Burgnich), 
care se rezumă la sarcinile 
stricte de apărare; liberoul pru
dent (apărînd mai rar în atac) 
și care ar fi întruchipat de jo
cul polonezului Gorgon sau al 
lui Sătmăreanu II ; și, în fine, 
liberoul ofensiv, foarte bine 
ilustrat de modul cum acționea
ză pe acest post Beckenbauer. 
FUNDAȘII LATERALI se pre
zintă, în tactica actuală, ca în
că cel mai nedefinit post. încă 
nu s-a ajuns la o cristalizare a 
sarcinilor fundașilor de margi
ne, în sensul ca acțiunile lor de 
atac să reprezinte tipuri de 
manevre care să se încheie, în 
mod logic și pregătit, cu fina
lizări. Problema susținerii acțiu
nilor fundașilor laterali nu a- 
pare încă bine însușită și sesi
zată de coechipieri. Iar mijloa
cele de exprimare ofensive ale 
jucătorilor utilizați pe aceste 
posturi sînt încă prea puține și 
prea simple. MIJLOCAȘII re
prezintă astăzi pe jucătorii la 
fel de buni în defensivă, în 
construcție și în ofensivă. Ei a- 
par aidoma acelor instrumentiști 
care stăpînesc la fel de bine 
mai multe instrumente. Un post 
complex al cărui titular trebuie 
să poată face față oricărui mo
ment al jocului în orice zonă

Una din temele antrenamentului de teri : 
aruncarea la coț de la semidistanță ; execută' 
Ana Aszalos. Foto : V. BAGEAC

dar tocmai acest lucru deter
mină jucătoarele noastre să facă 
tot posibilul pentru a promova 
în semifinale". Precizăm că din 
lotul italiencelor nu vor lipsi 
jucătoarele internaționale Mabel 
Bocciu, Rosetta Bozzolo, Vanda 
Sandon, Cristiana Tonelli care, 
alături de celelalte coechipiere, 
au eliminat în „optimi" pe Eli- 
zur Tel Aviv.

I.E.F.S.-Lic. nr. 2 pleacă azi 
spre San Giovanni cu următo
rul lot : Ștefania Giurea, Liliana 
Duțu, Maria Roșianu, Ana Asza-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

de teren s-ar produce. CEN
TRUL ATACANT a devenit 
mult mai obligat față de con
strucția fazelor decît înainte. 
Trebuie să fie un jucător care 
să stăpînească bine deposedarea, 
fiindcă i se cere să scoată mingi 
de la fundașii adverși. Trebuia 
să evite replierile exagerate, 
dar este dator să știe să rețină 
cînd și cit trebuie balonul, spre 
a se porni construirea unei ac
țiuni de atac, atunci cînd pri
mește un balon fiind încă izo
lat de coechipieri. Apoi, el de
vine un distribuitor de mingi, 
deci intră într-un rol mai puțin 
obișnuit pină acum pentru acest 
post. în fine, EXTREMELE, un 
post în care schimbările sînt 
structurale. Ele au nevoie de 
viteză, ca și pînă acum, dar li 
se cere în plus rezistență, forță 
de debordare, de construcție, 
știința apărării. Profil — prin 
urmare — complet modificat 
față de tiptil vechii aripi, forța 
de finalizare rămînînd mai de
parte o sarcină a postului.

Cîteva dintre sarcinile pri
mordiale în munca antrenori
lor, față de cerințele înaltei

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

(Continuare in pag. 2—3)



CU ENTUZIASM, PE DRUMUL MĂIESTRIEI SPORTIVE
Steaua își pregătește „schimbul de mîine“ la scrimă

Cinci prichindei cu tunici albe 
freamătă de nerăbdare in fața 
ușii înțepenite, sub cheie, a 
sălii de sport de la „baza nouă" 
a Snagovului. Au venit cu un 
sfert de oră mai devreme. înain
tea celorlalți 35 de „coechipieri" 
de la secția de scrimă a clubu
lui Steaua, înaintea profesori
lor lor, antrenorii Olga Szabo, 
Gheorghe Culcea și Alexandru 
lstrate. Ii cheamă Valentin 
(Saiu), Claudia (Grigorescu), 
Adela (Dincă), Mădălina (Ga
bor) și Roxana (Dumitrescu) și 
gestul lor ridicat la „scară mare" 
s-ar putea traduce prin pasiu
ne, ambiție și dragoste de mun
că în sportul îndrăgit. Au in 
jur de zece ani și s-au angrenat 
după selecții minuțioase, făcute 
prin școlile bucureștene cu un 
an în urmă.

Desigur, sub fruntea lor seni
nă, de copii sănătoși, aflați în 
vacanță într-o tabără sportivă, 
nu poate încăpea grija și preo
cupările maeștrilor lor. Ei se 
antrenează doar cu mare poftă, 
intre două jocuri, între două 
bătălii cu bulgări făcuți anevoie 
din zăpada firavă rămasă pe 
alei, între două mese zdravene, 
Intre două ceasuri de somn bun, 
între două cîntece sau două 
poezii, cu care au cinstit bradul 
de iarnă. Și presară pe unde 
trec cite puțin din prinosul lor 
de candoare, pe care antrenorii 
se străduiesc să nu o strivească 
sub rigorile unor antrenamente, 
totuși, serioase. Dar ce au de 
spus, în fond, acești antrenori 
care se străduiesc să împingă

pe drumul măiestriei sportive 
entuziasmul unor copii talentați 
care, la întrebarea noastră „De 
ce practici scrima au răs
puns astfel : „Pentru că mă lupt 
toată ziua" (Valentin Saiu, cla
sa a V-a, Șc. nr. 109) ; „Fiindcă 
este frumoasă și faci și mușchi 
la ea* (Ancuța Cătuțiu, clasa a 
V-a, Șc. nr. 205).

Să-i dăm cuvîntul fostei cam
pioane mondiale, maestra eme
rită a sportului Olga Szabo, 
coordonatoarea acestei tabere 
de mușchetari liliputani :

„Copiii aceștia, pe care-i ve
deți executind dezinvolt fondări 
ți parade-riposte, s-au supus 
initial, la selecție, normelor fi
zice și specifice din îndreptarul 
întocmit de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport. 
Mărturisesc că am cîntărit lu
crurile cu o balanță de farma
cie, pentru a nu ne deruta pon
derea aptitudinilor fizice genera
le, la care o Cati Stahl, de pil
dă, n-ar fi putut răspunde nici
odată excelent, deși acest lucru 
n-a împiedicat-o să devină o 
mare floretistă. Am trecut ți 
dincolo de cifra tipărită, adău
gind in talger și calitățile mora
le ale micuților. Iată de ce nu 
trebuie să surprindă eliminarea 
rapidă a unui puști talentat foc, 
pe nume Puiuțu, care nu aplica 
decit „legea pumnului", terori- 
zind pur și simplu colectivul. 
Am pornit cu acești copii la un 
drum luna, care se va încheia 
peste 5—6 ani, cind se vor putea 
socoti roadele. In mod normal, 
din 40 de începători nu pot ieși

CUM SÎNT VALORIFICATE CONDIȚIILE 
PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE IARNĂ?

mai mult de 5—6 scrimeri de 
mare valoare fi in numele aces
tei cifre mărunte noi ducem o 
campanie globală susținută. Ce 
face plutonul „de 40", aici la 
Snagov 1 Două antrenamente pe 
zi, fără a mai adăuga și incăl- 
zirea energică de dimineață, 
transformată intr-o adevărată 
ședință de pregătire fizică. Pri
mul, specific, la sală: ca de 
exemplu, fondări, lucru la ma
nechin, exersarea fleșei, exer
ciții in doi. Toate, repetate 
pină la automatizare, dar cu 
grija permanentă de a alunga 
rigiditatea, de a lăsa ți spațiu 
pentru o glumă reușită, pentru 
o șotie nevinovată. După-amia- 
ză alergare sub formă de sprin
turi sau crosuri, partide de fot
bal pentru băieți. Dacă stau și 
mă gindesc bine, la o asemenea 
solicitare in pregătire eu ajun
sesem abia pe la 16—17 ani, 
cind fusesem cooptată in lotul 
olimpic al României". ,

...Sfîrșit de antrenament la 
sală. Prima serie „de 20“ execu
tă, sub comanda lui Gheorghe 
Culcea, pași înainte , și pași 
înapoi. Miniscrimerii sînt mai 
încordați decit lamele armelor 
lor. „Un pas înainte 1 Doi îna
poi ! Doi înapoi 1 Unul înainte ! 
Unul înapoi !“, sună comenzile. 
Sacadat și neprevăzut Exact, ca 
în concurs, cînd adversarul pin- 
dește cea mai mică eroare. Cine 
greșește iese automat de pe 
planșă. Rămln in finală Nicoleta 
Dobre și Viorel Maciu. fiindcă 
ei nu au greșit niciodată. Dar... 
obosește Gheorghe Culcea, gre
șind cîteva execuții și departa
jarea nu se mai face niciodată. 
Izbucnește, firește, un haz gene
ral. Deși triumfase ca de obi
cei, joaca se înhămase la antre
namentul serios.

(Urmare din pag. 1)

zenți schiori bine cotați din 
mai multe țări. Dorința aceas
ta, legitimă, nu poate fi satis
făcută din simplul motiv că 
In Carpații noștri nu există nici 
o pirtie omologată de federația 
internațională !

Pîrtia Lupului corespunde cel 
mai bine cerințelor actuale ale 
schiorilor, dar, pentru a deveni 
competitivă pe plan internațio
nal sînt necesare citeva Îmbu
nătățiri ce se așteaptă a fi re
alizate în cursul acestui an. 
Pînă atunci, probabil că pe ea 
se vor desfășura (ca de obicei 
în deplin anonimat) tot con
cursuri interne, iar acestea, 
după cum s-a constatat în se- 
zoanele trecute, au loc extrem 
de rar. De exemplu, în sezonul 
1976—77 pe pîrtia Lupului nu 
s-a disputat decit o singură 
cursă de coborîre !

întrecerile fondiștilor nu ne
cesită amenajări speciale. Tra
seele lor pot fi alese în di
verse locuri și acestea se află 
din belșug în județul Brașov. 
Biatloniștii dispun de un poli
gon bun în Poiana Brașov, iar 
la Rîșnov localnicii și-au a- 
menajat unul pentru disputele 
juniorilor.

Cei mai vitregiți au fost sări
torii de la trambulină. Ei nu 
dispun decit din acest sezon de 
noua trambulină din Poiană, 
construită de clubul sportiv șco
lar „Brașovia". Cea de la Pre
deal necesită și ea cîteva îm
bunătățiri. în rest... nimic, iar 
rezultatele extrem de modeste 
înregistrate de această ramură 
atît de spectaculară a schiului 
nu surprind pe nimeni.

Deci, constatări nu prea mă
gulitoare cu privire la baza 
sportivă necesară practicării 
schiului de performanță, deși 
mulți au impresia că „Brașo
vul stă excesiv de bine".

Amintim încă o dată că, deși 
capacitatea turistică de cazare 
din frumoasa stațiune s-a mă
rit considerabil de la un se
zon la altul, nici acum nu se 
rezolvă favorabil găzduirea 
schiorilor, care sînt nevoițî să 
locuiască în condiții necores

punzătoare. Dacă nici pentru 
membrii loturilor naționale nu 
se găsesc locuri in cabane, a- 
tuncl cum mai putem vorbi de 
salturi calitative in schiul nos
tru de performanță ?

în Brașov există două clu
buri care furnizează loturilor 
republicane majoritatea sporti
vilor : Dinamo și A.S.A. După 
cum se știe, federațiile de spe
cialitate au fost aspru criticate 
pentru slabele rezultate înre
gistrate în cursul ultimelor se
zoane de schiori, biatloniști, bo- 
beri etc. Nu mult după aceea, 
cluburile menționate și-au re
compensat antrenorii pentru ex
celentele realizări in cadrul— 
campionatelor naționale I

Am adus în discuție toate 
aceste aspecte pentru a atrage 
atenția asupra lor în condițiile 
în care obiectivele de perfor
manță ale CJ.E.F.S. Brașov sînt 
dintre cele mai importante, ele 
vizind, în bună măsură, relan
sarea sporturilor de iarnă în 
marile competiții internaționa
le. Iată citeva dintre ele :

• Consolidarea secțiilor de 
performanță la schi, biatlon, 
bob, sanie și patinaj.

• Sprijinirea în mod deose
bit a biatlonului și bobului, in 
vederea obținerii unor rezultate 
bune la Jocurile Olimpice, cam
pionatele mondiale, campionate
le europene etc.

• Impulsionarea probelor de 
schi alpin și fond pentru co
pii, juniori și tineret, astfel ca 
la Jocurile Balcanice, la CJ. 
și J.O. să se poată participa și 
realiza performanțe corespun
zătoare.

• înființarea unui club teri
torial pentru sporturi de iarnă, 
sprijinit corespunzător.

Iată citeva obiective care pot 
fi realizate dacă toți cei care 
doresc relansarea sporturilor de 
iarnă vor sprijini substanțial e- 
forturile care se depun. Să nu 
uităm, totuși, că 73 de repre
zentanți ai sporturilor de iarnă 
din acest județ fac parte din 
diferite loturi republicane, că 
Brașovul ar trebui să fie cu a- 
devărat (nu doar să se presu
pună !) centrul de bază al 
schiului, biatlonului, bobului și 
patinajului din țara noastră.

LA SFÎRȘIT DE SĂPTÂMINĂ
întreprinderea de turism, hoteluri |i restaurante București vă invită 

in excursii montane.
Au fost reținute pentru dv. cabanele :

CĂMINUL ALPIN POIANA SECUILOR
CUIBUL DORULUI DIHAM
™°raAarsa "atra
PISCUL ClINELUI SUSAI
VALEA CU BRAZI CHEIA

Schiorii a.ansați sînt așteptați pe pirtii dificile, începătorii au la in- 
aemino piste de dificultate scăzută, iar vilegiaturiștii zor găsi satis
facții. peisagistice, odihnă, atmosferă reconfortantă, distracții ca spec
tatori Io concursurile de schi.

Filialele de turism din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. 
Republicii nr. 4 și 68, Cal. Griviței 140, funcționează cu program non
stop intre orele 8 și 20, oferindu-vă servicii de calitate.

în Divizia A de handba

FETELE JOACĂ PREA... BARE
Interesul pentru handbalul fe

minin se dovedește a fi în eviden
tă creștere. Peste 5 000 de specta
tori au urmărit meciurile etapei 
a n-a a Diviziei A și jocurile 
le-au satisfăcut, în general, exi
gențele. Chiar și publicul bucu- 
reștean, altădată blazat, a luat cu 
asalt tribunele sălii Floreasca. A 
contribuit la aceasta șl faptul că 
organizatorii au reunit toate me
ciurile într-o sală, renunțînd la 
un vechi șl păgubitor obicei : a- 
cela de a le răspîndi In toate 
colțurile Capitalei.

Surpriza etapei a furnizat-o U- 
niversitatea București, echipa Si- 
monei Arghir-Sandu șl a Doinei 
Furcoi, ce tinde să devină și e- 
chipa Georgetei Andronache, care 
a întrecut-o pe Universitatea 
Cluj-Napoca chiar tn sala de pe 
malul Someșului. Fără discuție, 
nu numai oboseala a fost cauza 
înfrîngerii clujencelor. Antrenorul 
Tiberiu Rusu trebuie să caute (și 
va găsi) adevăratele cauze ale a- 
cestel comportări nesatisfăcătoare.

Principala discuție care se poar
tă în jurul acestei etape o for
mează duritățile. Așa cum antici
pam — dar mai repede decit 
ne-am fi închipuit —, jocul băr
bătesc al... fetelor s-a transfor
mat intr-o suită de durități și 
brutalități care au dus la acci
dentări și la denaturarea jocului. 
Evidente și la alte echipe, aceste 
carențe au ieșit mai mult în 
relief la formația I.E.F.S. Echi
pă pe care am lăudat-o după pri
ma etapă pentru curajul cu care 
a abordat noua ediție a campio
natului cu un lot de jucătoare ti
nere — reușind o victorie în de
plasare (la Tg. Mureș) —, I.E.F.S. 
vrea, cu orice mijloace, să se 
mențină In fruntea Ierarhiei. Și

aceste „orice mijloace" sînt, din 
păcate, jocul dur, încercarea ne
reușită de a înlocui tehnica cu 
brutalitățile. Jocul a degenerat și 
din aceasta de cîștigat au avut 
handbalistele de la... Progresul. 
Ele și-au văzut de joc, au profi
tat de momentele cînd adversa
rele erau preocupate de cu totul 
alte lucruri (discuții cu arbitrii, 
urmărirea unei anumite jucătoa
re pentru a o obstrucționa 
ș.a.m.d.) și au înscris golurile vic
toriei. Antrenorul loan Bota are 
datoria să stopeze această ten
dință a tinerelor sale jucătoare. 
EI trebuie să le oblige să mun
cească pentru a recupera handi
capul tehnic, să Ie disciplineze, 
■ă le Impună respectul cuvenit 
față de adversare. Cunoaștem ver
siunea potrivit căreia handbalul 
internațional a devenit foarte dur 
și sîntem de acord cu jocul atle
tic, în forță. Intre el și jocul bru
tal, sancționat de orice arbitru 
din lume, este însă o diferență 
ușor sesizabilă. Diferență de care
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LA ZI
A Vineri, la ora 18, este progra

mata in sala Floreasca din Capitala 
partida amicala internaționala de 
handbal masculin dintre formația 
Steaua și Sel. armatei cubaneze.
• Arbitrii Constantin Căpățînâ și 

Romeo lamandi vor conduce — în pe
rioada 10—12 ianuarie — meciuri în 
cadrul competiției internaționale ce 
se desfășoară Ic Sofia.

Tînăra și talentata jucătoare flfleorgl 
țcrie un nou gol pentru Rapid (Fază di 
tructorul Timișoara).

*\\\\\\\\\\\^^^^^Ion CUPEN

„Cupa speranțelor41 la patinaj viteză CUM EDUCAȚI COPIII, TOVAR,

RAMPĂ DE LANSARE A TALENTELOR.
Simbătă și duminică am a- 

sistat pe pista lacului Ciucaș 
din Tușnad la „Cupa speranțe
lor", rezervată patinatorilor de 
viteză pînă la 10 ani. Avind, de 
data aceasta, un regulament 
inedit, competiția s-a dovedit 
de o reală eficiență In acțiunea 
pentru dezvoltarea acestui sport 
olimpic. Să concretizăm : 1. la 
stan au fost prezenți aproape 
60 de fete și băieți, cifră care, 
conjugată cu numărul copiilor 
angrenați in preliminariile com
petiției, devine semnificativă ; 
2. alături de orașe cunoscute ca 
Tg. Mureș. Miercurea Ciuc, Si
biu, Cluj-Napoca ș.a. au apărut 
pe foile de concurs reprezen
tanți din centre noi ca Suceava 
ci Constanța ; X cele cîteva 
sute de patine și ghete oferite 
in dotare de către forul de re
sort unor secții și școli cu clase

CUPELE EUROPENE 
LA BASCHET 
(Urmare din pag. 1)

cu profil au ajuns in miini 
bune, fiind mai mare dragul 
să-i vedem pe micii concurenți 
cit de frumos erau echipați ; 4. 
am constatat că o serie de cadre 
didactice tinere lucrează cu pa
siune pentru progresul elevilor 
lor. Un fost sportiv din Bucu
rești, Florian Rășină, prieten 
statornic al patinatorilor, care 
vine în fiecare sezon la Tușnad, 
remarca, privind la întrecerile 
speranțelor : „N-am văzut nici
odată atit de multe talente, care, 
supuse unei atente pregătiri, pot 
deveni patinatori de nădejde".

Și acum să notăm numele 
celor care au urcat pe po
diumul laureaților : 250 m (f) — 
1. Doina Ciolan (C.S.Ș. Sibiu) 
32,3, 2. Adriana Panait (C.S.Ș. 
Sibiu) 32,7, 3. Stela Boldijrir
(Școlarul Constanța) 33,3 ; (b) — 
1. D. Bota (C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca) 31,3, 2. O. Cristea
(C.S.Ș. Buc.) 31,6, 3. R. Hordo- 
bețiu (C.S.S. Sibiu) 32,2 ; 500 m 
(f) : 1. Adriana Panait 63,9, 2. 
Doina Ciolan 64,0, 3. Noemi
Kedei (Mureșul Tg. Mureș) 65,6; 
(b) — 1. R. Hordobețiu 62,5, 2. 
V. Moruzi (C.S.Ș. Buc.) 64,3, 3. 
O. Cristea 66,1.

Troian IOANIȚESCU

pe poloiștii de la 
dintre antrenamen- 
pe terenul de bas- 
sala de scrimă de 
l-am întilnit și pe 
al acestei echipe, 

în prezent antrenor

$
$

Vizitîndu-î 
Rapid la unui 
tele efectuate 
chet de lingă 
la Floreasca, 
fostul jucător 
Petru Chețan, 
al grupei de copii a clubului.

In timp ce echipa campioană 
efectua un program de pregătire 
fizică în aer liber, antrenorul P. 
Chețan — un tehnician harnic și 
conștiincios, cu bune rezultate in 
instruirea copiilor și juniorilor — 
ne-a mărturisit amărăciunea pri
cinuită de incorectitudinea unor 
colegi, lată ce ne-a spus el ;

„La nivelul municipiu
lui București se orga
nizează anual un cam
pionat al copiilor și ju
niorilor, la care participa cîte șase 
echipe. Este o măsură bună, care 
contribuie substanțial la creșterea 
tinerelor talente pentru echipa 
reprezentativă de polo a țării. 
Se joacă sistem turneu, fiecare 
cu fiecare. Echipa pregătită de 
mine s-a comportat foarte bine 
pe întreg parcursul competiției și 
ar fi meritat să se claseze pe lo
cul I. Dar, unele aranjamente, 
care nu au nimic comun cu etica 
sportivă și nici cu munca de e- 
ducație pe care noi, antrenorii, 
trebuie să o efectuăm în activi
tatea noastră, au făcut ca Rapid 
să se claseze pe locul secund, 
primul loc 
litate de 
verajului), 
Progresul.
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los, Ileana Portik, Ecaterina 
Bradu, Eugenia Nicolau, Diana 
Balaș-Mihalik, Doina Prăzaru- 
Mate, Carmen Rășcănescu. .

Steaua debutează în „sfer
turi “ jucind cu B.S.K.V. Sdder- 
talje, autoarea uneia dintre cele 
mai mari surprize ale actualei 
ediții a Cupei cupelor. Victoria 
asupra Wislei este explicată, 
insă, nu numai prin progresul 
baschetului suedez, ci și prin 
prezența în formație a lui Mc 
Gray (2,12) și Berry (1,98 m), 
care pînă de curind au evoluat 
in S.U.A. Aceștia, alături de 
Karlsson (2,01 m) sînt „piesele 
grele- ale adversarei de miercuri 
seară a steliștilor. Bucureștenii 
au susținut în ultimele zile par
tide de verificare (cu Rapid și 
I.C.E.D.), iar ieri dimineață au 
plecat în Suedia, din păcate fără 
unul dintre jucătorii de bază, 
Virgil Căpușan, încă nerestabilit 
după un accident suferit de cu
rind. Totuși, baschetbaliștii de 
la Steaua sînt optimiști, stare 
de spirit reflectată de declara
ția antrenorului principal Mi
hai Nedef : „Plecăm cu intenția 
de a cîștiga, deoarece a avea 
o victorie „afară" înseamnă a 
face un pas mare spre califi
care". Steaua a deplasat urmă
torul lot : Oczelak, Cet-nat, 
Pîrșu, Tarău, Cîmpcanu. Zdren- 
ghea. Radu, Opșitaru, Netolitz- 
chi, Neagu.

„DACA TOȚI
(Urmare din pag. 1)

CEI CARE SE PRI
ședințele cercului sportiv de Ia 
cazangerie, Nicolae Arsene, șe
ful serviciului transporturi al în
treprinderii, și Ion Bănicelu, 
muncitor la secția motoare și 
membru al biroului clubului 
Metalul, care își dedică o parte 
din timpul lor activității sporti
ve, ne spune profesorul Nicolae 
Mureșanu, metodist la club. Cu 
ajutorul activiștilor obștești pu
tem organiza mai bine activita- 
tatea sportivă de masă, de atra
gere a majorității oamenilor 
muncii in practicarea sportului. 
La noi a devenit de-acum o tra
diție organizarea festivalurilor 
cultural-sportive ale primăverii, 
verii și toamnei, ca acțiuni co
mune ale clubului in colaborare 
cu comitetul U.T.C. și cel al 
sindicalelor din sectorul 3. De 
fapt, ele sînt finale pe sector 
ale unor campionate de casă, 
organizate in întreprinderile din 
sector, la fotbal, handbal, volei, 
cros, sporturi tehnico-aplicati- 
ve. In intreprinderea „23 Au
gust" s-au organizat — sub egi
da „Daciadei" — campionate la 
fotbal (cu participarea a 20 de

echipe), la handbal (16 echipe), 
precum și la volei, șah, popice, 
tenis de masă. Pentru cei care 
îndrăgesc drumeția s-au inițiat 
peste 70 de acțiuni turistice. 
Merită să mai amintesc de Cu
pele „16 Februarie" și „23 Au
gust", de celelalte manifestări 
sportive dedicate Conferinței 
Naționale a P.C.R. în acest fel, 
au fost angrenați in activitatea 
sportivă mii de tineri și vîrst- 
nici".

Cu tovarășul Sava Spălaru, 
președintele clubului Metalul, 
discutăm despre cea de â doua 
latură a activității — aceea a 
sportului de performanță. Clu
bul are secții de atletism, box, 
canotaj feminin, fotbal, lupte 
greco-romane, tir și handbal 
Merită consemnat faptul că clu
bul Metalul a avut reprezen
tanți la toate edițiile Jocurilor 
Olimpice de după război, iar 
doi dintre ei — Lia Manoliu și 
Ștefan Petrescu — au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere.

„Este cunoscută preocuparea 
noastră de a descoperi talente, 
de a le forma pentru sportul de 
performanță — ne spune tova
rășul Sava Spătaru. Aceasta se
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SCHIORI ROMANI 
ÎN CONCURSURI
PESTE HOTARE
Luni a plecat în R.F. Germa

nia și Cehoslovacia lotul na
țional de biatlon, care va parti
cipa la mai multe concursuri în 
compania unora dintre cei mai 
buni biatloniști din Europa. An
trenorii Marcel Stuparu și Ște
fan Stăiculescu conduc în între
ceri următorii sportivi : Gheor
ghe Girniță, Cornel Potroanche- 
nu, Gheorghe Voicu, Iosif Ta- 
maș și Victor Fontana. Biatlo
niștii noștri vor lua parte la 
curse de 10 km, 20 km și ștafeta 
4 x 7,5 km.

Azi, lotul reprezentativ de 
schi fond pleacă în R.D. Ger
mană, pentru a participa la 
concursurile ce vor avea loc în 
localitățile Kingenthal și Ober
hof. Antrenorii Gheorghe și 
Iosif Olteanu însoțesc următorii 
schiori : Dumitru Drăghici, Eleo- 
nor Cercel, Petre Ciobanu, 
Laszlo Markos, Ion Rusu, Mimi 
Oncioiu, Elena Urs, Elena La- 
gusis, Piroșka Abos, Maria Toma 
și Cornelia Mitilelu-Dudu.

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ
Zăpada abundentă din ultimele 

zile a îmbrăcat în mantie 
întregul lanț al Carpatilor. 
bitorii schiului au motive 
bucurie. Competițiile se vor 
fășura în bure condiții. La 
ia na Brașov vor avea loc, în 
această săptămînă, o serie de 
concursuri în care vor fi an
grenați numeroși schiori. Astfel, 
joi și vineri, alpinii se vor în
trece, în Postăvar, într-o cursă 
de slalom special și una de sla
lom uriaș. In concurs vor fi 
prezenți cei mai buni specialiști 
ai genului din întreaga țară.

Biatloniștii juniori se vor în
trece pe traseul din Poiana mică 
a Brașovului în etapa județeană, 
care va avea loc joi și vineri.

Sîmbătă șl duminică, fondiștii 
fruntași își vor disputa „Cupa 
A.S.A.* Brașov. De remarcat că 
organizatorii au inclus în pro
gram șl cursa de 30 km, fapt 
îmbucurător, deoarece am fost 
obișnuiți ca această probă să se 
dispute o singură dată pe an, 
adică la campionatele naționale.

Săritorii pe schiuri — copii și 
juniori — se vor întrece dumi
nică, pe trambulina din Poiana 
Brașov, în „Cupa Brașovia-.

albă
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de 
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CONCURSUL DE DESCHIDERE 
DE PE SEMENIC

REȘIȚA, 9 (prin telefon). Pe 
Semenic a avut loc primul con
curs de schi al sezonului, la start 
fiind prezenți schiorii Clubului 
sportiv școlar din Reșița. Proba 
de slalom, cu 48 de porți, a fost 
cîștigată de Victor Șelar și Lucia 
iana la juniori, Cristian Minei iy 
și Carmen Iana la copii I, res
pectiv Victor Gheorghițâ și Simo
na Zeriu la copii II. Tot în ca
drul concursului a fost organiza
tă și o probă de fond pentru co
pii, la care s-au înscris aproape 
40 de concurenți. De remarcat că, 
începînd din acest an, în cadrul 
catedrei de schi a C.S.Ș. Reșița, 
ființează 5 grupe de performan
ță pentru schi fond, care se a- 
daugă celor 3 de schi alpin exis
tente. Prima evoluție a fondiști- 
lor a remarcat o bună pregătire 
și un interes crescînd al profe
sorilor Ștefan Gero și Doina 
Schweiger pentru aceste probe, 
cărora masivul Sen^enic le oferă 
condiții naturale dintre cele mai 

Tuschkanbune. Au cîștigat : C._________
șl Mioara Sucilă (copii I), I. Ru- 
ju și Mariana Donath (copii n).

Doru GLĂVAN, coresp.
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pentru sportul de performanță. 
Care-t rezultatul muncii desfă
șurate cu multă răbdare și per
severență ? Douăsprezece dintre 
aceste tinere sînt în lotul na
țional de canotaj, Marioara 
Boariu, Stela Bandol și Elena 
Chirițoiu remareîndu-se în mod 
special".

★
Răspunzînd generoasei invi

tații pe care le-a adresat-o... 
iarna, numeroși tineri și vîrst- 
nici de la „23 August", alături 
de elevi ai școlilor profesionale, 
ai liceelor din sectorul 3, vin 
zilnic pe malul lacului Panteli- 
mon, pentru a petrece cîteva ore 
în ambianța plăcută de aici. Cei 
care îndrăgesc patinajul îl pot 
practica fie pe suprafețele beto
nate ale terenurilor acoperite 
acum cu un strat gros de gheață, 
fie chiar pe oglinda lucie a la
cului. Atunci cînd condițiile o 
vor permite, pe dealurile din 
preajma bazei sportive se vor 
desfășura interesante întreceri de 
săniuș.

Așa înțeleg să-și petreacă o 
parte a timpului liber cei care, 
zi de zi, muncesc în marea în
treprindere bucureșteană „23 
August".-

*
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I La Snagov au continuat colocviile antrenorilor

I
I MONTAJUL T V !
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I SPORTUL STUDENȚESC, LA STARTUL PREGĂTIRILOR
| Rezultate Dune, dar și semne de întrebare după vizita medicală efectuată ieri

Semnul că activitatea fotba
listică reîncepe l-au dat mai 
întîi antrenorii, prezenți încă 
de acum cîteva zile la consfă
tuirea de la Snagov. De Ieri și 
jucătorii s-au reunit la clubu
rile lor : in cursul dimineții 
i-am întîlnit la Centrul de me
dicină sportivă pe fotbaliștii de 
la Sportul studențesc, cei mai 
grăbiți din Capitală în testarea 
capacităților lor fizice și psihice 
în vederea noului sezon. Con
duși de dr. Florin Brătilă, me
dicul echipei, jucătorii au făcut 
un circuit medical care a cu
prins atît amănunțite examene la 
cabinetele de boli interne, 
O.R.L., ortopedie, neuropsihi- 
atrie, cît și analize de labo
rator. Așa cum este regula, 
dacă apar deficiențe, dacă u- 
nele analize nu sînt bune, res
pectivul sportiv este investigat 
încă o dată, cu repetarea anali
zei. Ceea ce nu a fost cazul 
la Sportul studențesc. într-a- 
devăr, după cum ne-a spus și 
dr. Alexandra Popovici, medic 
primar din cadrul Centrului de 
medicină sportivă, jucătorii de 
la Sportul s-au prezentat, după 
această vacanță, cu indici des
tul de buni față nu numai de 
alți ani, dar și de alte loturi 
de sportivi. La această conclu
zie generală s-a ajuns folosin- 
du-se metode moderne nu nu
mai de investigație, dar și de 
prezentare a rezultatelor cu a- 
jutorul calculatorului electronic. 
Astfel, dacă în mod normal la 
un fotbalist în plină activitate 
se admite țesut adipos In pro
porție de 12%, plusurile demon
strate de „alb-negri" au fost,

în majoritatea cazurilor, mici 
(2—4%), acceptabile pentru a- 
ceastă perioadă. De asemenea, 
calculîndu-se indicele de forță 
care trebuie să fie egal cu 1, 
cei mai mulți dintre jucători 
s-au apropiat de eL Ceea ce 
înseamnă că, în general, antre
norii Rădulescu și Kraus vor 
relua pregătirile cu lotul lor 
avînd un bun punct de plecare.

Dar există și jucători „cu 
probleme". Astfel, nu se știe 
în ce măsură se va conta pe 
aportul lui Răducanu. Avînd cu 
cîtva timp în urmă un grav 
accident de automobil, el a scă
pat cu vătămări destul de pu
ține, dar care mai necesită timp 
pentru vindecare totală. Dealt
fel, Răducanu nici nu a fost 
prezent la examenul medical de 
ieri. Au lipsit, de asemenea, 
O. Ionescu, Grigore, C. Vlad și 
Cățoi. Au fost prezenți însă 
ceilalți 16 jucători din lot : por
tarii Lazăr și Popa, apoi Ior
gulescu, Predeanu, Stroe, Radu
lescu, Munteanu, Chihaia, Ma
nea, Grosu, M. Sandu, Cazan, 
Șerbănică, Ciugarin, Tănăsescu 
și Margelatu. Au fost, printre 
ei, și sportivi cu un țesut adi
pos depășit ca procente (Pre
deanu — 20,9%, Stroe — 20 •/«, 
Popa — 21,2*.Șerbănică — 
20,7%, Grosu — 20V«, ceea ce 
înseamnă că trebuie să se mun
cească mai mult cu ei), după 
cum alții au un indice de forță 
redus (Șerbănică — 0,790, Gro
su — 0,800, Stroe — 0,800, Tă
năsescu — 0,886). Sînt, insă și 
sportivi care s-au prezentat cu 
cifrele foarte aproape de nor
mal. Este in special cazul lui

Ciugarin este unul 
dintre jucătorii 
Sportului studen
țesc care s-a pre
zentat cu indici va
lorici buni la com
plexul examen me
dical de ieri. Iati-l 
la testarea capaci

tății toracice

Foto : D. NEAGU

Râdulescu. Cu toate 
o hepatită, indicii lui 
buni : 12% și 0,960. Rămine ca 
examenele de laborator să ex
prime starea generală a sănătă
ții sale. în bună condiție s-au 
mai prezentat Iorgulescu, Ciu
garin, Margelatu, Manea, Chi- 
haia, ceea ce înseamnă că în 
în vacanța ieri încheiată aceș
tia s-au gîndit și la viitoarea 
lor activitate fotbalistică.

O problemă specială prezintă 
însă M. Sandu, operat pentru 
a doua oară de menise, la a- 
celași genunchi. Dacă reface
rea mușchiului atrofiat va mer
ge bine, s-ar putea să fie pre
zent în linia ofensivă a echipei 
sale chiar de la începerea re
turului.
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PUBLICUL VREA GOLURI, CIT MAI MULTE GOLURI, 
Nil NUMAI IN

Ce impresie de ușurință în 
înscrierea golului — scopul fi
nal al jocului de fotbal — a 
creat, sîmbătă (desigur, fără 
voia realizatorilor), retrospecti
va T.V. în aproximativ 90 de 
minute, durata Unei partide, 
s-au înscris goluri (200) mai 
cît intr-un tur de campionat, 
portarii, unii dintre ei celebri, 
scoțînd, învinși, balonul din 
plasă, la șuturile expediate de 
Kroll, Bettega, Platini, Chanon, 
Klaus Fischer, Geels, Highway, 
Dudu Georgescu, Iordănescu, 
Vrînceanu, Bălăci, Cheran, du
pă cum se vede jucători de pro
fil diferit aparținînd tuturor li
niilor.

Dar asta a fost pe micul e- 
cran, foarfecă montajului, gri
julie să realizeze subiectul, as- 
cunzînd întreaga realitate 
pe dreptunghiul gazonului, un
de — în zilele noastre, ca 
mare a avansului luat de fun
dași în eternul duel purtat cu 
înaintașii — numărul golurilor 
s-a tot micșorat.

Ce trebuie făcut, așadar, pen
tru a repune GOLUL 
turile sale ?

La această întrebare 
pus să răspundă ieri, 
de perfecționare a antrenorilor, 
Constantin Teașcă, autorul re
feratului „METODE ȘI MIJ
LOACE ALE JOCULUI ÎN A- 
TAC, RAPORTAT LA CERIN
ȚELE FOTBALULUI MO
DERN".

Adept al jocului colectiv, 
constructiv, ofensiv — pe care 
îl încadrează în așa-numitul 
„sistem al dezarticulării apără
rilor aglomerate" — C. Teașcă 
și-a axat expunerea lui nu pe 
„rețete incontrolabile în acest 
joc de fotbal care nu se repe-

de

ur-

in drep-

și-a pro- 
la cursul

OBLIGAȚII SPORITE
(Urmare din pag. 1)

performanțe expuse în finalul 
lecției : abandonarea pe cît po
sibil a muncii „din duminică 
în duminică, de la etapă la eta
pă", de lucrat mai mult în 
perspectivă ; sigur că există 
dorința succesului, dar nu tre
buie să se mai cadă in capcana 
luptei orbești pentru rezultate ; 
datoria de a face ca fiecare 
jucător să progreseze și, din 
sumumul acestor progrese, e- 
chipa cîștigă ; mai multă aten
ție pentru rezerve, există multe 
cazuri de jucători uitați pentru 
că nu sînt folosiți în formațiile 
titulare.

tă“, ci pe principii verificate în 
practică. Așa, de pildă, preocu
pat de jocul „supercolectiv", re
ferentul îl numește pe portar 
primul înaintaș, solicitîndu-i 
acestuia să degajeze pe cît po
sibil balonul cu mina coechipie
rului cel mai bine plasat în ra
port cu dispunerea adversarului 
în teren la faza respectivă ; po
trivit aceleiași concepții, C. 
Teașcă dă „frîu liber" fundași
lor și mijlocașilor de a partici
pa la acțiunile ofensive ale e- 
chipelor lor, 
rește, intr-un 
complexe de 
toate cele trei 
renului —, relații vizînd, final
mente, înscrierea golului.

„În jurul purtătorului de ba
lon, se subliniază în referat, 
să se creeze o salbă de posibili
tăți, dar ea, această „rețea de 
comunicare" dintre fotbaliștii 
unei formații, nu trebuie să fie 
automatizată, in baza unor con
semne rigide, ci ORGANIZATA 
în așa fel incit să lase sufi
cient loc CREAȚIEI JUCĂTO
RILOR".

încadrîndu-i, fi- 
sistem de relații 
colaborare — în 

mari zone ale te-

In di scuf ie,
Antrenorul federal Octavian 

Popescu a prezentat, în finalul 
programului rezervat lecțiilor, 
tema „Metodica învățării și 
perfecționării contraatacului". 
După ce a subliniat că, în timp, 
arma contraatacului a fost se
sizată la Arsenalul lui Chap- 
mann, între cele două războaie, 
ca, apoi, să evolueze într-o for
mă superioară, mult perfecțio
nată, Ja Internazionale, sub an- 
trenoratul lui Helenio Herrera, 
(la noi, la Dinamo București, 
sub conducerea lui Traian Io-

Atras de complexitatea tipu
lui de fotbalist pe care l-a re
prezentat, la timpul respectiv, 
Di Stefano, autorul referatului 
recurge la următorul citat a- 
parținînd celebrului 
„Fotbalul viitorului 
foarte bine. Nu vor fi

jucător : 
îl văd 

nici 
fundași, nici mijlocași, nici îna
intași, ci JUCĂTORI APA- 
RÎND, ORGANIZÎND ȘI AT A - 
CÎND CU ACEEAȘI UȘURIN
ȚA. Pentru a atinge acest ide
al, rămine desigur încă mult 
drum de parcurs. Rămine, mai 
ales, de dezvoltat sensul jocu
lui colectiv, de afirmat din 
ce în ce mai mult tehnica fie
cărui element". ...Citat din 
„Football Magazine" datînd din 
anul... 1961 pentru a marca 
parcă răminerea în urmă a 
fotbalului nostru la acest mare 
capitol „Jocul în atac".

Cum să fie lichidată, cit mai 
repede, această rămînere 
urmă ? O sugerează 
referatului, șpunînd: 
mentul modern (n.n. 
vind 
jocului în atac, raportat la ce
rințele fotbalului actual) tre
buie să fie regăsirea scenelor 
unui joc adevărat, o repetare 
fidelă a piesei fără public".

în 
autorul 

„Antrena- 
— pri- 

metodele și mijloacele

G. NICOLAESCU

contraatacul
nescu, arma contraatacului a 
fost cel mai bine folosită), re
ferentul s-a oprit asupra defi
niției contraatacului și- asupra 
mijloacelor prin care el poate 
fi realizat pe plan fizic, tehnic, 
tactic și psihic. Fiecare factor 
a fost îndelung analizat, iar re
feratul s-a încheiat cu o serie 
de recomandări și observații 
decurgînd din cazuri ale echipei 
de tineret sau din situații tipi
ce privind corecta sau incorecta 
aplicare a acestei arme moder
ne a ofensivei fotbalului.

PRONOSPORT INFORMEAZĂLOTO
DUMINICĂ 15 IANUARIE 

SE VA DESFĂȘURA PRIMA 
TRAGERE

A ANULUI 1978

Se pot ciștiga autoturisme 
in„Dacia 1300“, precum și premii 

bani — fixe și variabile.

• Cîștigurile se acordă pe 
categorii.

6

• Se atribuie cîștiguri și pen
tru 2 numere din cele 4 ale u- 
neia dintre extrageri, ca și pen
tru 3 numere din totalul celor 12 
extrase.

• Se participă pe bilete de 10 
lei varianta simplă, achitată in
tegral sau sfert.

Procurațî-vă din timp biletele 
cu numerele dv. preferate !

★
ASTAZI, ultima zi pentru pro

curarea biletelor la tragerea obiș
nuită Pronoexpres de mîine, 11 
ianuarie, care se va desfășura 
după noua și atractiva formulă 
tehnică lansată la 28 decembrie 
1977.

DE CE NU IANOVSCHI ?
125 de antrenori figurează 

(unii numai cu... numele !) ca 
preocupîndu-se de pregătirea 
celor aproximativ 6 000 de co
pii și juniori din cele 46 de 
centre ale fotbalului nostru. 
O parte dintre aceștia — nu 
prea mulți, din păcate — și-au 
făcut efectiv un crez din a 
căuta, crește și promova ju
cători tineri în eșaloanele su
perioare, îndeosebi în Divizia 
A. Leonte Ianovschi munceș
te, de ani de zile, cu buiie 
rezultate la F.C. Argeș. Cris
tian și Speriatu, Staneu, Zam
fir șl Bărbulescu, Dobrin șl 
Radu n sînt cîteva dintre 
„produsele" sale. La Universi
tatea Craiova, Gheorghe Scă- 
eșteanu și Nicolae Gîrleștcanu 
(ca să ne referim numai la 
doi dintre antrenorii centru
lui) au făcut din pepiniera 
Universității una dintre cele 
mal eficiente din țară, Bol- 
dici, Negrllă, Bălăci, Cămăta- 
ru, Donose, Geolgău par- 
curgînd fillera firească a gru-

pelor centrului, de la copiii i 
anonițni, la titularii de azi ai 1 
echipei. Ion Mihăilescu (Ra- ] 
pid), Dumitru Pătrașcu (F.C. , 
Corvinul), Leon Lazăr (Meta- i 
Iul București), Francisc Fabian ’ 
și fc»etre Mihai (Steaua), Fio- ] 
rin Știrbei (Progresul Bucu- , 
rești), Alexandru Dan (U.T.A.), i 
Teodor Mezaxos (Chimica Tir- i 
năveni) au... albit la tîmple j 
muncind cu seriozitate și dă- , 
ruire în acest „cîmp arid" al 1 
fotbalului. ;

La toate aceste nume de ] 
antrenori ne-am gîndit, aproa- , 
pe instantaneu, cînd am aflat i 
că unul din tehnicienii selec- 1 
ționatei de juniori trimisă să ! 
reprezinte țara la San Remo , 
este Bujor Hălmăgeanu !? Fi- i 
rește, Hălmăgeanu a fost un ' 
foarte bun jucător, un model j 
de dăruire în teren, corect și , 
disciplinat. Dar toate acestea i 
nu au prea mare legătură cu ' 
Hălmăgeanu-antrenorul. El fi- [ 
gurează ca antrenor de numai i 
trei ani. Și trebuie lăsate să i 
vorbească pentru el, mai în- ’ 
tîi. faptele, rezultatele muncii ] 
sale la centrul Steaua și nu- , 
mai după aceea să i se în- i 
credințeze misiunea de a ân- > 
trena o echipă reprezentativă, ] 
fie ea chiar și de juniori. Ia- , 
tă de ce considerăm că pentru i 
selecționata care s-a deplasat ' 
la San Remo era mai îndrep- j 
tățită numirea oricăruia din- j 
tre antrenorii amintiți la în
ceputul acestor rînduri și. pe I 
care îi recomandă cu priso- ] 
sință faptele, rezultatele, ju- , 
cătorii crescuți de ei de-a lun
gul anilor. Dealtfel, în lotul ' 
care s-a deplasat la San Re- ] 
mo s-au aflat doi jucători de t 
la F.C. Argeș — ambii titulari 
— (argumente pro Ianovschi, ' 
de exemplu) și numai unul • 
singur de la Steaua ; dar și 
acela pe post de... rezervă !

Laurențiu DUMITRESCU

CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES

DIN 4 IANUARIE 1978

Categoria 1: 1,50 variante au
toturism Dacia 1300; Cat. 2: 6 
variante 25% a 5.656 lei; Cat. 3; 
13,50 a 2.514 Ici; Cat. 4: 85,25 a 
398 lei;
Cat. 6:
199,25 a 
a 40 lei.

Cat. 5: 173 a 196 lei;
5.685 a 40 lei; Cat. 7:
200 Iei; Cat. 8: 2.900,75

Report categoria 1: 342.290 lei.

Autoturismul Dacia 1300 a 
fost obținut de MARIN ION 
din CONSTANȚA.



în turneu! de handbal de la Coruna

ROMÂNIA-FRANJA 22-17
MADRID, 9 (Agerpres). — în 

ziua a doua a turneului mascu
lin de handbal care se desfă
șoară în orașul La Coruna, se
lecționata României a învins cu 
22—17 (14—9) formația Franței. 
Meciul a fost urmărit de peste 
3 000 de spectatori. Reprezenta
tiva Spaniei a întrecut cu 25—24 
(12—9) echipa Japoniei. Repre
zentativa U.R.S.S. a avut zi 
liberă.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BOB-4

CIȘTIGAT DE ECHIPAJUL AUSTRIA I
La Campionatul european de 

bob-4, găzduit (ca și „Cupa 
Națiunilor") de pista olimpică 
de la Innsbruck, victoria a re
venit echipajului Austria I, for
mat din Fritz Sperling, Frânez 
Kofel, Franz Rednak și Walter 
Kock, care a totalizat în cele 
patru manșe 3:40,68. Pe locui 
secund, Horst Schonau — R.D.G. 
I cu 3:40,74, iar pe locul III 
Meinhard Nehmer — R.D.G. III 
cu 3:41,06. Locul 4 a revenit e- 
chipajului R. F. Germânia I cu 
3:41,39. Echipajele România I

REZULTATELE COMPLETE ALE INTILNIRII 
DE BOX S. U. A. - ROMÂNIA

' în localitatea californiană 
Stateline a avut loc prima con
fruntare dintre echipele de box 
ale S.U.A. și României. După 
cum se știe, gazdele au obținut 
victoria cu 7—4. Din cauza di
ferenței de fus orar nu am pu
tut comunica rezultatele com
plete ale tuturor meciurilor în 
numărul nostru de ieri, făcînd 
acest lucru în rîndurile ce ur
mează : semimuscă : Richard 
Sandowal b.k.o. 3 Săli Adem ; 
muscă : Jerome Coffee b.p. Ni- 
ță Robu ; cocoș : Rocky Lock
ridge b.p. Teodor Dinu ; pa
nă : Johnny Bumphus b.p. 
Gheorghe Ciochină ; semiușoa-

Divizia A la hochei

STEAUA A OBȚINUT 
0 VICTORIE LEJERĂ

Cel de al 6-lea tur al primei 
grupe valorice din Divizia A la 
hochei a programat ieri, la pa
tinoarul „23 August", jocul din
tre Steaua și S. C. Miercurea 
Ciuc. Diferența de valoare din- ■ 
tre cele două formații nu ridica, 
firește, nici un dubiu în privința 
rezultatului. Singura întrebare 
era : în ce măsură formația din 
Miercurea Ciuc va putea să o- 
pună o rezistență onorabilă 
campionilor ? Răspunsul a ve
nit repede. Steaua a luat jocul 
în serios și, aplicînd de la în
ceput un presing insistent, a ri
sipit iute orice speranță ofensi
vă a inimoșilor jucători din 
Miercurea Ciuc. Dealtfel, scorul 
final este, în acest sens, ilustra
tiv : 10—2 (5—0, 4—1, 1—1).

Punctele au fost marcate de 
V. Huțanu, Gheorghiu și Her
ghelegiu — cîte 2, Nistor, Var
ga, Antal și Cazacu — Steaua, 
respectiv Sandor și Gali. A ar
bitrat O. Barbu (centru), ajutat 
de C. Zgincâ și A. Balint Ia 
cele două linii.

Azi, de la ora 18 : Dinamo — 
S. C. Miercurea Ciuc.

★
Pe patinoarul artificial din 

Miercurea Ciuc au început în
trecerile turului 3 al grupei a 
doua valorice din Divizia A. în 
primele două etape nu s-au în
registrat surprize, favoritele 
impunîndu-se destul de catego
ric.

Iată rezultatele din prima eta
pă : Avântul Gheorgheni — 
Clubul sportiv școlar Miercurea 
Ciuc 5—4 (2—0, 2—2, 1—2) ;
Dunărea Galați — Agrono
mia Cluj-Napoca 8—1 
0—1, 4-0) 
A.S.E. — Timava 
(1—0, 5—1, 4—4).

în etapa a 2-a s-au înregis
trat rezultatele : ~
dențesc A.S.E. ■ 
14—7 (4—2, 4—3, 6—2), Dunărea 
— Tîrnava Odorhei 8—0 (4—0, 

Gheor- 
școlar

(2-8,
Galați

Cluj-Napoca 8—1 (4—0,
Sportul studențesc 

Odorhei 10-—5

Sportul stu- 
Agronomia

3—0, 1—0), Unirea Sf. 
ghe — Clubul sportiv 
10—2 (2—2, 4—0, 4—0).

V. PAȘCANU, coresp.

în clasament conduce forma
ția Spaniei cu 4 p, urmată de se
lecționatele României și U.R.S.S. 
— cîte 2 puncte (ambele cu cîte 
un meci mai puțin disputat).

★
în cadrul pregătirilor pentru 

participarea la campionatul 
mondial de~ handbal masculin, 
reprezentativa Poloniei a învins, 
la Varșovia, cu 32—23 (15—12) 
selecționata secundă a Româ
niei.

(pilot : Dragoș Panaitescu) și 
România II (Mihai Secuiu) s-au 
clasat pe locurile 16 și, respec
tiv, 18, din 25 de echipaje par
ticipante.

La „Cupa Națiunilor", ca și' 
la Campionatul European, s-a 
permis ca fiecare țară să poată 
fi reprezentată chiar și de 6 
(!) echipaje (la J.O. și la C.M. 
doar cîte 2) astfel -că boberii 
din țările care au pîrtii înghe
țate artificial (R.D.G., R.F.G., 
Austria) s-au clasat în grup 
masiv pe locurile fruntașe.

ră : Dragomir Hie b.p. Davey 
Armstrong ; ușoară: Carol Haj- 
nal b.ab. 2 Joe Young ; semi- 
mijlocie : Cornel Hoduț b.p. Ed. 
Green ; mijlocie mică : Clinton 
Jackson b.k.o. 1 Ion Miron ; 
mijlocie : Jeff McCracken b.ab. 
3 Alec Năstac ; semigrea : Cos- 
tică Dafinoiu b.k.o. 2 Ruben 
Agguire ; grea : Greg Page 
b.ab. 3 Mircea Simon.

IARNA FĂRĂ VACANTĂ DAR DACĂ SE RAZGINDEȘTE CRUYFF?
De mult timp se discută ia 

cercurile fotbalistice interna
ționale și, îndeosebi, în țările 
in care campionatele se desfă
șoară non-stop, utilitatea pau
zei de iarnă între tur și retur, 
în această iarnă, cînd gerul 
și-a făcut o apariție prematu
ră, problema a revenit în ac
tualitate.

Chiar și in Franța, țară cu 
climă mai blinda, problema 
„pauzei de iarnă" este mult 
discutată. Intr-o declarație fă
cută de antrenorul Georges 
Boulogne, acesta pleda în zia
rul parizian L’Equipe pentru 
o scurtă vacanță în timpul ve
rii (doar de 15 zile — deoa
rece o vacanță lungă scoate 
din formă jucătorii și pune a- 
poi probleme dificile în pri
vința pregătirii reînceperii 
campionatului) și o pauză ac
tivă a echipelor în timpul ier
nii : de 6 săptămînl. Medicul 
sportiv al echipei Reims (dr. 
M. Jacob), după o lungă pe
rioadă de cercetări, susține uti
litatea unei pauze de iarnă de 
două luni (15 decembrie — 15 
februarie), argumentînd că te
renurile grele provoacă multe 
traumatisme jucătorilor, și re
comandă ca perioada de în
trerupere a competițiilor să fie 
folosită cit mai eficace prin 
practicarea sporturilor de iar
nă (îndeosebi schiul) și a aler
gărilor pe zăpadă.

De cîțiva ani și în R. F. 
Germania campionatul se în
trerupe iarna timp de 14 zile 
— „ceea ce nu e mult, dar nici 
puțin... — spune antrenorul 
federal Helmut Schon. Avînd 
în vedere faptul că o pauză 
mai lungă ar dăuna pregătirii 
jucătorilor din Iot, cit și for
mațiilor angrenate în compe
tițiile europene, nu avem 
soluție".

In unele țări, ca Anglia, 
lia și altele, tradiția a 
păstrată și campionatele 
desfășoară fără oprire, ba, mai 
mult, britanicii susțin iama 
chiar 2—3 etape în 8 zile ! 
Consemnăm și faptul că, pen
tru prima oară, in Ungaria 
returul a fost reluat fără pau-

altă

Ita- 
fost

se

ECHIPA IRANULUI ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL AL C.M.
PREȘEDINTELE FEDERARS IRANIE

NE de fotbal, Kambuz Atabay, a de
clarat că, pentru amatorii de sport 
iranieni, calificarea echipei naționale 
la turneul final al campionatului 
mondial constituie un eveniment cu 
totul deosebit. „Mergind in Argentina, 
a spus K. Atabay, vom încerca să 
obținem cel mai bun rezultat posibil 
pentru a demonstra că reprezentanta

In primele zile ale anului au avut loc numeroase meciuri amicale, 
de verificare, la hochei. In imaginea noastră, o fazi din partida 
susținuți de selecționata Elveției (și ea, ca ți echipa noastră, tn 
grupa B a C.M.) cu formația cehoslovacă Dubla Jthtava. Scor final: 

6—2 pentru jucătorii cehoslovaci.

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
LA ZWIESEL (R.F.G.), PE PRI
MUL LOC INGEMAR STENMARK

„Cupa Mondială- la schi 
programat pe pîrtia de 
Zwiesel (R. F. Germania)

a 
la 
o 

probă masculină de slalom u- 
riaș, în care victoria a revenit 
suedezului Ingemar Stenmark, 
cronometrat în cele două man
șe cu timpul total de 2:34,0. 
L-au urmat Phil Mahre (S.U.A.) 
— 2:34,42, Andreas Wenzel
(Liechtenstein) — 2:35,36, Jean- 
Luc Fournier (Elveția) — 2:35,73, 
Klaus Heidegger 
2:35,79.

în clasamentul 
„Cupei Mondiale" 
conducă Ingemar 
125 p, urmat de italianul Herbert 
Plank — 70 p și austriacul 
Klaus Heidegger — 65 p.

(Austria)

al 
să

general 
continuă 

Stenmark

ANNEMARIE PROELL-MOSER 
(Șl MENȚINE POZIȚIA 

DE LIDERA 
A „CUPEI MONDIALE" LA SCHI

în cadrul concursului de schi 
de la Pfronten (R. F. Germania) 
s-a disputat o nouă probă fe- 
jninină de coborîre, cîștigată tot 

ză, in ultimele zile ale anului 
trecut ! Se vede că antrenorul 
federal Lajos Baroti este cu 
gîndul la Campionatul mondial.

Specialiștii sint, deci, de a- 
cord că fotbalul de azi nu-și 
mai permite o vacanță de iar
nă „la gura sobei“. Chiar dacă 
jucătorii sânt obligați să înce
teze activitatea competițională 
în aer liber, datorită climei as
pre din multe țări europene, 
timpul acesta trebuie folosit în 
mod eficace, prin antrenamen
te asidue vizîind în special 
creșterea potențialului fizic.

DE CE SIMONSEN Șl NU KEEGAN?
Recent, ziarul nostru 

clasamentul .. 
tuit de revista 
surprins, 
danezul 
la

____ _____ a publicat 
„Balonului de aur", alcă- 

,,France Foot-ball". A 
firește, locul 1 ocupat de 

Simonsen, ce-I drept 
cu englezul Kevinma re Ka

ALLAN SIMONSEN

(doar 3 puncte i-au despărțitegan __ . . .
pe acești fotbaliști cu reputație con
tinentală). De ce Simonsen șl nu 
Keegan ? se pot întreba iubitorii fot
balului. Extrema dreaptă de la Bo- 

zonei Asia-Oceania iți merită locul 
in rindul celor 16 finaliste**. In pro
gramul de pregătire a echipei Ira
nului sint prevăzute meciuri de veri
ficare cu selecționatele Ungariei. Ro
mâniei, Iugoslaviei, Angliei, precum 
și un stagiu de aclimatizare intr-o 
țară latino-americană, eventual Me

xic sau Brazilia. 

de campioana austriacă Anne- 
marie Proell-Moser, învingătoa
re și in prima cursă. De data 
aceasta, Annemarie Proell-Mo
ser a parcurs pîrtia in lungime 
de 2 000 m (diferență de nivel 
200 m) in 1:17,14, fiind urmată 
de Cindy Nelson (S.U.A.) 
1:18,27 și Marie-Therese Nadig 
(Elveția) — 1:18,62.

în urma acestor rezultate, 
Annemarie Proell-Moser se 
menține lideră a clasamentului 
general al „Cupei Mondiale" cu 
86 p, urmată de Hanni Wenzel 
(Liechtenstein) — 53 p.

HOCHEISTH SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI LA QUEBEC
în continuarea turneului pe 

care-1 Întreprinde în Canada, 
prima reprezentativă de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a jucat la 

. Quebec cu formația locală 
„Nordiks". Hocheiștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 
6—3 (3—2, 1—0, 2—1), prin go
lurile înscrise de Harlamov (2), 
Balderis, Țîgankov, Malțev și 
Anisin. Punctele echipei cana
diene au fost marcate de Ink- 
pen, Dube și Fitchner.

Chiar după terminarea meciu
lui Belgia — Olanda (0—1), care 
a stabilit calificarea reprezenta
tivei olandeze pentru turneul fi
nal din Argentina, Cruyff a a- 
nunțat că nu va face deplasarea 
la Buenos Aires. De atunci, pe 
toate căile — scrisori, reportaje, 
apeluri ale conducătorilor fede
rației din Amsterdam etc. — ce
lebrul internațional este implo
rat să revină asupra deciziei. 
Fină acum, el se menține pe po
ziție, repettnd că hotărîrea sa 
rămîne definitivă.

Ploaia de rugăminți, de implo
rări șl de apeluri l-au iritat 
însă pe tînărul internațional din 
„țara lalelelor" Jan Peters, cel 
care a strălucit Intr-un joc An-

russia Manchengladbach (doar 1,67 
ml) a Impresionat îndeosebi prin 
cursele sale lungi. în mare viteză, 
privi slalomurile făcute printre adver
sari șt, nu in ultima instanță, prle 
șuturile Iul trase „ca din tun”. Dar 
atuul Iul Simonsen, care a atîmat 
mult In balanța aprecierilor, l-a con
stituit forma sa constant bună in tot 
sezonul I

Keegan, candidat și el Ia primul 
loc, este indiscutabil un jucător de 
reală clasă internațională. A avut 
însă doua perioade distincte. Atîta 
timp cit a evoluat la Liverpool — 
ajutat de Heîghwoy și McDermott — 
a fost vedeta nr. 1 a Europei. Tran
sferat însă la Hamburg, nu s-a aco
modat cu stilul noilor săi colegi, așa 
incit media comportării sale a fost 
sub cea a lui Simonsen.

•j

de lâ- 
mereu 

a res

Obișnuiți cu munca 
murire dusă mereu și 
cu fotbaliștii, pentru 
pecta legile — nescrise Încă t 
— ale antrenamentului invi
zibil. recunoaștem că am fost 
mirau de ceea ce 11 s-a putuț 
intimpla recent jucătorilor de 
la Ujpestl Dozsa, actualul li
der al campionatului ungar 
de fotbal. Conducerea clubu
lui le-a făcut acestora un 
cadou prețios : un plus de 
sănătate 1 Este adevărat. însă, 
că acest cadou le-a fost atri
buit Intr-un ambalaj ultima
tiv : luna decembrie a fost, 
obligatoriu, perioada reducerii 
progresive a cantității de ni
cotină inhalată de jucătorii 
fumători, urmînd apoi ca pen
tru flecare țigară fumată du-

TELEX
ATLETISM a Seria concursuri

lor pe teren acoperit din S.U.A. 
a fost deschisă la Long Beach, 
în cursa de 60 m, americanul 
Houston McTear a realizat cea 
mai bună performanță mondială, 
fiind cronometrat în 6,54 (v.r. era 
de 6,57 și aparținea, din anul 1972, 
sportivului vest-german Gerhard 
Wucherer). Alte rezultate : mas
culin : greutate — Feuerbach 20,37 
m ; 60 mg — Cooper 7,74 ; pră
jină — Tully 5,59 m ; 1 500 m — 
Waigwa (Kenya) 3:38,6 ; feminin: 
800 m — Wendy Knudsen 2:06,1 ; 
1 500 m — Francie Larrieu — 
4:22,6 • Crosul de la Volpiano
(în apropiere de Torino) a reve
nit englezului Tony Simmons 
(9,800 km în 30:30,6).

BASCHET • Competiția de la 
Varșovia s-a încheiat cu victoria 
echipei masculine a orașului 
Moscova, care a întrecut în fina
lă CU 98—84 (51—50) prima selec
ționată a orașului Varșovia. în 
partida pentru locul trei, Varșo
via (B) a învins cu 112—101 
(53—51) selecționata orașului Sofia.

NATAȚIE • La Providence, în 
bazin mic : 200 y. spate — Cheryl 
Gibson (Canada) 2:02,63 ; 200 y
bras — Tracy Cawlkins (S.U.A.) 
2:16,47.

ȘAH • La Hastings, 
a 10-a : Hort — Kagan 
teriH — Nunn 1—0, 
Webb 1—0, Fedorowicz 
sian Va—Vi. Gyula Sax 
care a avut zi liberă, se menține 
lider al clasamentului cu 7*/a p.

TENIS • ,, Turneul campioni
lor" (Masters) s-a încheiat la 
New York cu victoria tenismanu- 
lul american Jimmy Connors, 
care l-a întrecut pe suedezul 
Bj6rn Borg cu 6—4, 4—6, 6—4. 
Meciul pentru locul trei n-a mal 
avut loc, acesta fiind atribuit Iul 
B. Gottfried, urmat în clasament 
de G. Vilas și R. Ramirez. In fi
nala de dublu : Hewitt, McMillan 
— Lutz, Smith 7—5, 7—6, 6—3. • 
La Monte Carlo, în turneul se
cundar al C.E. de sală (grupa B), 

a învins Portugalia cu 
Balleret — S. Cruz 6—4,

in runda
1—0, Bot-
Tarjan — 
— Petro- 
(Ungaria),

Monaco
6—4 ; L.’ Borfiga — J. Vilcva 1—6,
6— 3, 3—6 ; Balleret, Borfiga —
Cruz, Vileva 6—2, 6—3. Au înce
put meciurile-retur din turneul 
principal : la Essen, R.F.G. — 
Franța 3—0 ; la Saragossa, Spa
nia — Suedia 0—3. a Finale în 
turneul feminin de la Washing
ton : Martina Navratilova — Bet
ty Stove 7—5, 6—4 ; King, Navra
tilova — Stove, Turnbull 6—3,
7— 5.

glia — Olanda ; el și-a 
răspicat părerea în această 
vlnță : „...Vest-germanii sint 
puțini sensibili ca noi. Ei 
pierdut pe Beckenbauer,

spus 
pri
mai 
I-au 

,_____ .   dar
i-au găsit repede un înlocuitor, 
a declarat Peters. Viața merge 
înainte. Aici, in Olanda, toți cad 
tn genunchi implorindu-l pe 
Cruyff să joace alături de noi. 
Și nimeni nu ne dă vreo șansă 
fără el. E lamentabil Să re
cunoaștem, o declarație plină de 
curaj, realism, a tînărulul jucă
tor. Foarte mulți dintre comen
tatori se întreabă însă dacă el 
va mai rămîne în echipa Olan
dei în eventualitatea că cele
brul Johann Cruyff se răzgân
dește și va merge, totuși, In 
Argentina, mai ales fiind cunos
cută promptitudinea cu care a- 
cesta îșl plătește polițele—

CEI MAI BUNI..;
Continuăm astăzi lista celor 

mai buni fotbaliști ai anului 
1977, stabiliți în cîteva țări eu
ropene în urma diferitelor an
chete organizate de ziariștii spor
tivi din țările respective.

ANGLIA : Trevor Brooking
(West Ham United). AUSTRIA : 
Hans Krankl (Rapid Viena). 
FRANȚA : Michel Platini (Nan
cy). R. D. GERMANA : Juergen 
Croy (Sachsenring Zwickau). 
R. F. GERMANIA : Heinz Flohe 
(F. C. Koln). GRECIA : MimiS 
Papaioanu (Panathinaikos). I- 
TALIA : Roberto Bettega (Ju
ventus Torino). IUGOSLAVIA : 
Ivica Surjak (Hajduk Split). 
OLANDA : Johan Cruyff (deși
joacă la C. F. Barcelona, confra
ții olandezi l-au desemnat pen
tru aportul său în reprezentativa 
țării). SPANIA : J.M.S. Pirri (Re
al Madrid).

ORI PERFORMANȚĂ, :■
ORI ȚIGARĂ!

pă 1 ianuarie 1978 fotbaliștii 
prinși în flagrant delict să fie 
sever sancționați.

Lămurire, lămurire, dar — 
după cum se pare — se mai 
impun și măsuri concrete ca
re să dea adevăratele dimen
siuni ale procesului urmărit 
în timp. Sau, cu alte cuvin
te, echivalarea vorbelor cu 
faptele. Este exact ce a făcut 
antrenorul Varhidi pentru a-i 
determina pe elevii săi să în
țeleagă că performanța este 
pendinte de mulți factori, fu
matul, ca și alcoolul, micșo- 
rîndu-le „rezervele". Să în
țeleagă, la urma urmei, că 
este în propriul lor interes să 
nu fumeze. Ori fotbal de per
formanță, ori țigară ! (P. SL.).

I


