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S-a încheiat cursul antrenorilor divizionari A

Cursul de perfecționare a an
trenorilor divizionari A, precum 
și a unui grup de tineri teh
nicieni din Divizia B și-a con
sumat ieri ultimul act. Progra
mul zilei a început cu un test 
privind prioritatea acțiunilor 
din fotbalul românesc, menite 
să contribuie cu cea mai mare 
eficiență la ridicarea calitati
vă a celui mai îndrăgit sport 
de la noi. După cercetarea răs
punsurilor antrenorilor, ordinea 
urgenței primelor cinci acțiuni 
ar fi următoarea : 1. Creșterea 
exigenței și disciplinei. 2. Mări
rea volumului de muncă. 3. 
îmbunătățirea clasificării spor
tivilor pe baza muncii și a va
lorii. 4. Eliminarea elementelor 
refractare, a acelora care nu 
fac față exigențelor de pregăti
re. 5—6. Asanarea morală a 
fotbalului. 5—6. îmbunătățirea 
condițiilor materiale d» lucru.

Sondajul printre tehnicienii 
prezenți la curs a fost sinteti
zat de antrenorul federal Con
stantin Cernăianu. Apoi, vice
președintele F R.F., Ștefan 
Covaci, în calitatea sa de direc
tor al cursului, a prezentat con
cluziile desfășurării întregu
lui curs accentuind asupra nece
sității ca tehnicienii de frunte 
ai fotbalului nostru să treacă 
imediat la aplicarea învățămin
telor desprinse din suita de

teoretice și practice, dinlecții 
proiecțiile de filme, din discu
țiile pe marginea referatelor și 
a altor probleme.

ANTRENAMENTUL TREBUIE SA 
DEPĂȘEASCĂ SOLICITAREA 

DIN MECIURI I

în continuare, tovarășul Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., a 
ținut să sublinieze citeva din
tre sarcinile majore ale antre
norilor de fotbal în perioada 
imediat următoare. Vorbitorul 
a început prin a reaminti ade
vărul de atitea ori verificat că 
nivelul și forța de joc a repre
zentativelor sint in directă le
gătură. decurg din valoarea ge
nerală a competiției interne, 
campionatul Diviziei A. El a a- 
rătat că nu se poate ajunge la 
construirea unei trainice echi
pe naționale fără ca gradul de 
valoare a campionatului să 
crească, fără ca numărul și po
tențialul selecționabililor să se 
ridice și ele. Și cum între joc 
și antrenament este legătura 
dintre efect și cauză, vorbitorul 
a arătat că modelul de pregătire 
trebuie 
jocului, 
de ele. 
fățișată 
creșterea volumului (și în mod

deosebit a 
(aliat sau 
norului care va ști sau nu va 
ști sâ-1 folosească. Antrena
mentul «trebuie să depășească 
solicitarea din meciuri! Să se 
ajungă la situația ca jucătorul 
să termine cu resurse partidele 
de mare intensitate, în care ad
versarul i-a pus tot timpul 
probleme. Tinerii noștri spor
tivi au calitățile fizice necesa
re unui asemenea efort, le lip
sește insă, ca forță declanșatoa
re de energii, mobilizarea, do-

intensității) și timpul 
un dușman) antre-

Eftimie IONESCU 
Gheorghe NICOLAESCU
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să exprime cerințele 
să fie cit mai aproape 
Mai departe a fost în- 
relația care există între

CUM SINT VALORIFICATE
CONDIȚIILE PENTRU PRACTICAREA 

SPORTURILOR DE IARNĂ?

din Rășinari in drum spre pirtie„Alpinii" de la școala

ÎN „TRENUL PERFORMANTEI" LOCURILE 
SE OBȚIN NUMAI PRIN MUNCĂ

Convorbire cu mecanicul de locomotiva Doru Bardaș, 
maestru al sportului

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

Maestrul sportului Doru Bar
daș a urcat de multe ori po
diumul de premiere. în 1959, 
bunăoară, a cucerit titlurile de 
campion republican la caiac 
simplu 1 000 m, 10 000 m și 
20 000 m. După 10 ani de fruc
tuoasă activitate sportivă. în 
1969 a început să urce și trep
tele profesiunii. Mai întîi, fo
chist pe un „Pacific". Ceferist 
adică, o pasiune mai veche, o 
tradiție a familiei Bardaș. Pre
cum o făcuse și în sport, el va 
urca tot mai sus: în 1970 — 
mecanic pe locomotive cu aburi; 
in 1973 — mecanic pe locomo
tive Diesel-electrice ; în 1975 — 
mecanic pe locomotive electri
ce.

Reîntilnirea cu reporterul 
sportiv nu-1 surprinde. înalt, 
masiv, cu mișcări elastice, de
prinse pe Snagov, coboară de pe 
locomotivă, vorbește cu pasiu
ne despre muncă, despre sport 
în general, despre caiac-canoe 
în special.

— M-am bucurat foarte mult 
de răsunătorul succes obținut 
anul trecut de sportivii noștri 
la Campionatele mondiale de 
caiac-canoe, din Bulgaria. Era de 
așteptat acest bilanț strălucitor: 
și după volumul antrenamente
lor de astă-vară. dar, mai ales,

după calitatea muncii depuse. 
Se vedea, vreau să spun, că 
sportivii din lot reușiseră să se 
autodepășească. Adică, să depă
șească ceea ce a fost bun — 
ca pregătire — cu un an in 
urmă. Sint convins că anul a- 
cesta lucrurile se vor petrece la 
fel. La fel, în sensul că tot din 
„stafia" Snagov vor obține 
„locuri rezervate" in garnitura 
de elită a caiacului și canoei 
mondiale. însorita stație Sna
gov avind doar un singur ghi
șeu : MUNCA — CLASA I.

— Există la unii sportivi pă
rerea că ar funcționa și ghișee 
pentru „călătorii de plăcere"...

— Știu. Cu „vagoane de dor
mit" in care, din păcate, se o- 
dihnesc și antrenori. In această 
privință. federațiile, cluburile 
sportive ar putea împărtăși din 
experiența noastră, a ceferiști
lor. Mă refer la control „Că
lătorește" clandestin — ii dai a- 
mendă sau... il cobori. Observi 
că a ocupat locul altuia — il 
așezi unde trebuie. Nu are „cla
sa" respectivă, nu prezintă „su
plimentul" de viteză, de calitate 
la „trenurile" tot mai rapide de 
astăzi — aplici regulamentul !

Vasile TOFAN

6 000 de spectatori la derbyul de hochei I

DINA^O-STEAliA 3-3, DUBI l'N JOC PALPITANT
Partida de aseară dintre Stea

ua și Dinamo (a șasea în ac
tuala ediție a campionatului 
național de hochei) nu a des- 
mințit așteptările, ea avind toa
te atributele unui mare derby. 
In fața a peste 6 000 de specta
tori s-a jucat acerb, cu încăr
cătură psihică și emoțională 
maximă, fiind un meci de mare 
atracție și de un bun nivel teh
nic.

întîlnirea a purtat, în general, 
amprenta echilibrului. Atacuri
le rapide, bine concepute tac
tic, s-au purtat de la o poar
tă la alta. în min. 10, o foar
te frumoasă combinație a pri
mei linii dinamoviste îi permi
te lui Tureanu să deschidă sco
rul. Două minute mai tîrziu, 
V. Huțanu egalează la capătul 
unui contraatac. Tot pe un 
contraatac Dinamo preia condu
cerea prin Solyom (min. 23), 
dar „veteranul" G. Szabo rea
duce egalitatea in min. 34. Apoi 
Pană (min. 39) creează din nou 
avantaj formației dinamoviste.

în repriza a treia, lupta este 
îndîrjită și, într-o lungă pe
rioadă de dominare a Stelei, 
Nistor restabilește egalitatea in

In atac jucătorii echipei Steaua

min. 46, de data aceasta în mod 
definitiv. Ultima parte a între
cerii aparține hocheiștilor de la 
Steaua, dar cei de la Dinamo se 
apără cu atenție și partida se 
încheie cu un echitabil rezul
tat de egalitate: Dinamo — 
Steaua 3—3 (1—1, 2—1, 0—1). 
Diferența in clasament rămîne 
neschimbată — Steaua 19 p, Di-

namo 17 p — ceea ce face deo
sebit de atractivă întîlnirea din 
turul 7, programată sîmbătă pe 
patinoarul artificial „23 Au
gust". Au arbitrat bine M. 
Presneanu (la centru), ajutat de 
Gh. Mureșanu și O. Barbu (la 
cele două linii). Astăzi este zi 
liberă în campionat.

De vorbfl cu prof, univ dr. doc. LIVID POPOVICH!

OMUL ACTIV FIZIC
ESTE MAI ACTIV

SCHIUL SIBIAN PE PANTA... DECLINULUI
• După ce, cu mari 

J,alpine" au... dispărut • 
voie de sprijin o 
ținari — pepiniere care promit !

eforturi, au fost înființate, secțiile 
„Fondul" supraviețuiește, dar are 

„Șoimii* din Sibiu și Școala generală din

de
ne-
Ră-

Șl INTELECTUAL

Puternic centru al schiului, cu 
pîrtiile sale din zona Păltiniș, 
Sibiul a găzduit, de-a lungul 
anilor, nenumărate concursuri, 
la capătul cărora reprezentanții 
săi au îmbogățit lista performe
rilor și chiar a campionilor na
ționali. Să ne amintim că Ana 
Scherer a urcat pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului la al
pine, că în 1959 60, la aceeași 
probă, tineri foarte înzestrați ca 
Kolf și Gunther Speck obțineau 
titluri de campioni naționali de 
juniori.

Deși condițiile sînt radical 
îmbunătățite — ne referim atît 
la baza materială, cît și la nu
mărul cadrelor didactice, cu 
mult mai numeroase — tabloul 
de azi al schiului sibian, mai 
a’-s în nrobele alpine, nu este 
de natură-să-i satisfacă pe iu
bitorii acestui sport. După ce 
s-au făcut eforturi foarte mari 
și au trebuit învinse multe greu
tăți pentru înființare, aproape

AU 
cum 

comentează faptul în sine pro
fesorul Viorel Hărțău, secretar 
al C.J.E.F.S. Sibiu : „Deși în
cepuseră să apară ț-ezultate, in
struirea sportivilor fiind asigu
rată de cadre pregătite, secția 
de sport-turism a Consiliului 
Central al U.G.S.R. nu a 
sprijinit sub nici o formă 
țiile sale de schi alpin din 
nicipiul și județul Sibiu, 
vorba. în principal, de cele de 
la Metalurgica. Independența, 
întreprinderile ..1 Decembrie" și 
„Mătasea roșie" din Cisnădie. 
La Cisnădie se mai desfășoară 
activitate, dar dacă inimoșii in
structori de aici vor fi ajutați 
doar cu... îndemnuri sînt scep
tic în privința rezultatelor vii
toare".

toate secțiile de schi alpin 
FOST DESFIINȚATE. Iată

mai 
sec- 
mu- 
Este

Ion GAVRILESCU
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Prof. univ. dr. doc. IJVIU POPOVICIU, șeful Catedrei de neuro
logie a I.M.F. Tg. Mureș, laureat al premiului „Gh. Marinescu" al 
Academiei, autor al unui număr de peste 500 de lucrări științifice 
publicate in țară și străinătate, in domeniul neurologiei, neurofizio- 
logiei, electroencefalografiei și al cercetărilor 
sportiv, în prezent practicant al schiului 
amabilitatea să ne acorde un

— Ce rol atribuiți educa
ției fizice și sportului prin 
prisma preocupărilor dum
neavoastră ?

și al
de somn, fost poli- 
alpinismului,

Valeriu CHIOSE

a avut

— Oamenii activi fizic sint 
mai activi și intelectual, cre
ează mai mult, sînt mai opti
miști și mai voluntari. Este un 
fapt de observație biochimică 
și fiziologică că proteinele ce
rebrale, care sînt suportul me
moriei și al performanțelor in
telectuale, se refac mai bine 
dacă, in cursul unei zile, iți 
consacri citeva ore de mișcare 
în aer liber, făcind o excursie 
plăcută, exerciții fizice sau 
sport. De asemenea, circulația 
sanguină se intensifică în urma 
educației fizice și sportului. A- 
teromatoza — apanaj nedorit 
al secolului, provenind in spe
cial dintr-o viață sedentară — 
cunoaște cea mai bună profi-

interviu.
laxie 
panaj 
colului îl constituie dereglările 
psihice, manifestate prin ne
vroze. Or, nevrozele — cu în
treg cortegiul lor simptomatic, 
adică oboseală, iritabililate, la
bilitate afectivă, insomnii, du
reri de cap etc. — se pot trata 
mult mai bine prin educație 
fizică și sport decît prin me
dicamente, O mișcare în aer 
liber este mai. eficientă decît 
un sedativ cu care omenirea 
secolului nostru se îndoapă co
pios. Obezitatea, care merge 
mină în mină cu ateromatoza, 
se previne prin educație fizică 
și sport. O insomnie, care e 
foarte supărătoare, se previne 
și se tratează mai ușor prin 
citeva exerciții fizice, printr-o 
plimbare în aer liber, decît 
printr-un hipnotic, care este 
dăunător. Sint țări in care via-

mișcare. Unprin
la fel de nedorit

alt a- 
al se-

ța sedentară duce la un con
sum mare de droguri pericu
loase pentru sistemul nervos. 
De pildă, potrivit statisticilor, 
peste 3 milioane de francezi iau 
în fiecare seară un drog hip
notic, iar în S.U.A. lipsa de 
organizare a timpului liber și 
de îmbinare a activităților pro
fesionale cu un regim rațional 
de educație fizică și sport duce 
Ia o producție de droguri, tran
chilizante și hipnotice pentru 
liniștirea sistemului nervos care 
depășește, anual, suma de 500 
de milioane de dolari.

— Dacă ar fi să semna
lați anumite situații care 
s-ar cere îmbunătățite, la ce 
exemplificări concrete ați 
recurge ?

— Se vorbește mult — în 
presă, la TV — despre educa-

Horia CRISTEA
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Sub însemnul „Daciadei“

LA VĂLIUG, COMUNA ÎN CAHE FIECARE COPIL 
ARE 0 SANIE ȘI 0 PÎRTIE

„BALERINA" DIN ORAȘUL DE PE FIRIZA

Mașina înainta anevoie prin 
albul dens, greu, al iernii bo
gate. Aveam impresia că, prin
tre cele două șiruri de brazi și 
de molizi, parcurgeam o ade
vărată pirtie de bob. Urcam 
Snsă. La minus 19 grade, lăsa
sem în urmă focurile eterne ale 
Reșiței ca să găsim, undeva în 
sus, la poalele Semenicului, urme 
ale sportului...

...Le-am găsit, atunci cînd 
ne-am apropiat de Văliug. Știam 
că tot aici, unde in urmă cu 25 
de ani fusese amenajat primul 
lac de acumulare din țară, func
ționase cu alți 10 ani mai îna
inte și primul teleferic din 
țară. Dar atit. Acum însă, am 
găsit Văliugul ca un fel de 
ținut scandinav, în care singura 
culoare este albul. Dar nu un 
alb imaculat, ci imul brăzdat 
în toate direcțiile de urme pa
ralele, un alb înțepat de vîrfu- 
rile bețelor de schi. Ne-a fost 
dat să auzim aici : „Nu există 
casă în care să nu fie cel puțin 
o pereche de schiuri și o săniu
ță". în această afirmație, Gheor
ghe Munteanu, de 6 ani prima
rul comunei, punea multă mîn- 
drie. Aici fiecare casă are cite 
o grădină care urcă, urcă, spre 
pereții dealurilor înconjurătoa
re, grădină care, iama, intră în 
deplina proprietate a copiilor. 
Și fiecare grădină are o pîrtie 
care pornește de sus, de lîngă 
pădure, și se oprește lîngă 
pridvorul casei... Iată, în dreap
ta drumului, pîrtia lui Petru 
Both, iată, în stingă, pîrtia lui 
Lucian Blaga, iată pîrtia lui 
Constantin Tismănar, a Elisabe- 
tei Munteanu, a lui Augustin 
Retezan, pîrtiile tuturor copiilor 
din Văliug. Cu mulți dintre ei 
am vorbit și, așa îmbujorați 
cum erau, la minus 19 grade, 
ne-au ajutat să aflăm ■ un alt 
adevăr al ..Daciadei" de iarnă 
de pe aceste meleaguri : la Vă
liug, fiecare copil are sania lui.

De luni, In Capitală

IINISNANII SE ÎNTREC

PENTRU „CUPA UNIRII"
Tradiționala competiție de 

tenis pe teren acoperit „Cupa 
Unirii" va avea, în acest an, 
o anvergură deosebită. Două 
turnee, deschise seniorilor și 
juniorilor, vor desemna fieca
re cîte un nou component în lo
tul reprezentativ. Acestea sînt 
programate, începînd de lunea 
viitoare, în sala „23 August". 
Alte două întreceri (masculin 
și feminin) încep tot luni, în 
sala Steaua.

• LA CONSTRUCTORUL 
LC.M.S. galați este în curs 
de desfășurare o frumoasă 
competiție, dotată cu „Cupa 
24 ianuarie" la șah, tenis de 
masă și popice. La faza pre
cedentă finalelor s-au întrecut 
sute de tineri constructori. a 
DUMINICA s-a inaugurat se
zonul de schi la Odorheiu Se
cuiesc cu concursul de cobo- 
rire ae la Harghita Mădăraș 
(1810 m altitudine). Din cei 
peste 50 concurenți. cei mai 
rapizi au fost M. Buzas (la 
junion I), L Faoian și Zsuzsa 
Fabian (juniori LI) și S. Banki 
(COpiO. • VACANȚA DE IAR
NA a elevilor din Constanța 
a fost deosebft de bogată în 
activități sportive. Au avut loc 
numeroase manifestări la vo
lei, baschet, atletism și alte 
discipline, organizate de Casa 
pionierilor (director : Dorina 
Rotundu). a ÎN ORGANIZA
REA C.J.E.F.S. HARGHITA și 
a cotidianului în limba ma
ghiară „Eidre" în comuna Ciu- 
mani s-a desfășurat o compe
tiție de hochei pentru echipe 
sătești. Dintre cele opt parti
cipante, pe primele trei locuri 
s-au clasat echipele comunelor 
Ciumani, Joseni și Dănești (în 
finală : Ciumani — Joseni
6—0). • PE PATINOARUL a- 
sociației sportive Petrolul Bra
șov există o frumoasă activi
tate și în această iarnă. A- 
proape 200 de copii sînt cu
prinși în cele 16 grupe de i- 
nițiere, conduse de 10 instruc
tori, printre care Irina Moser, 
Imola și Andrei Sava și Ma
riana Ciubucă. Grupele de a- 

în afara primarului, la Vă
liug există mulți alți oameni 
pentru care sportul constituie o 
problemă cît se poate de se
rioasă. Printre ei, Constantin 
Țiuc, lucrător în cadrul primă
riei. Responsabil, în parte, prin 
această funcție, cu activitatea 
sportivă a consătenilor săi, el 
ne-a spus, arătîndu-ne o con
strucție lungă, ciudată, pe care, 
cu siguranță, nimeni nu s-ar 
aștepta s-o vadă în plin centrul 
comunei : „Aici a dat Nică al 
nost’ prima oară cu bila 1“ Cine 
putea fi Nică ? Ce putea fi 
„bila"? Ne-a lăsat mai întii 
mirați, apoi ne-a întrebat : „Nu 
știați că Iosif Tismănar, cam
pion mondial la „perechi", la 
sportul popicelor, este născut 
în Văliug ? Noi l-am învățat să 
arunce bila spre popice, de aia 
a rămas al nost’, nu ne-a uitat, 
deși a mers în toată lumea. Ce 
vă arăt eu, acuma, e popică- 
ria..." Ei bine, da, se poate vorbi 
la Văliug și despre sport în 
sală. Nu numai despre popice, 
disciplină tradițională, ci și des
pre șah, sau despre tenis de 
masă, care și ele sînt practicate 
în această comună pierdută un
deva departe, între munții și 
dealurile Semenicului. Dumini
ca vizitei noastre a fost plină 
de întreceri la mai multe dis
cipline sportive. Nu numai pen
tru că mai toți navetiștii Re
șiței care locuiesc în Văliug 
trecuseră, din obișnuință, pe la 
căminul cultural (unde se joacă 
șah și tenis de masă), sau pentru 
că elevii se aflau în vacanță. 
Ci pentru că atit la popicărie, 
cît și la cămin am întîlnit șl 
mulți, foarte mulți, oameni în 
vîrstă. Și astfel ne-am dat sea
ma că în comuna lui „Nică" 
Tismănaru sportul nu cunoaște 
limite de vîrstă...

Radu TIMOFTE 
Doru GLAVAN

13-19 februarie, la Calați $i Brăila
CEI MAI BUNI BOXERI
în vederea selecționării și pre

gătirii boxerilor români care vor 
participa la tradiționalul turneu 
internațional „Centura de aur" 
(13—19 martie, la București), 
F.R. Box organizează, exact cu 
o lună înainte, deci în perioa
da 13—19 februarie, competiția 
internă „Turneul primăverii", 
în condițiile obișnuite în ulti
mii ani.

Competiția se va desfășura 
paralel, în două orașe care își 
impart categoriile de greutate: 
la Galați — semimuscă, cocoș, 
semiușoară, semimijlocie, mij
locie și grea, iar la Brăila — 
muscă, pană, ușoară, mijlocie 
mică și semigrea. Vor fi admiși 
maximum 16 boxeri la fiecare 
categorie, selecționați pe baza 
performanțelor anterioare. In

\ ansa ți, care se antrenează de 
trei ori pe săptămină, vor par
ticipa sîmbătă la un carnaval 
pe gheață. • LA MĂGURELE, 
comună aparținind de muni
cipiul București, a avut loc zi
lele trecute o reușită întrecere 
polisportivă dotată cu „Cupa 
vacanței" la handbal, lupte, 
șah, tenis de masă și volei. Pe 
primele locuri s-au clasat Da
niela Baniu și Narcis Giures- 
cu —- la tenis de masă, Elena 
Engiu și Gabriel Kemeni — la 
șah, Constantin Crăciun, Pe
tre Mihai și Nicolae Zaharia 
— la lupte. • COMITETUL 
U.T.c. de la întreprinderea 
„Progresul- din Brăila a ini
țiat întreceri dotate cu „Cupa 
24 ianuarie" la șah și tenis de 
masă. După desfășurarea eta
pei pe grupe și organizații de 
bază U.T.C., acum concursul 
a ajuns în faza pe secții de 
producție. Rezultate frumoase 
au obținut tinerii de la ,>me- 
canic-energetic" și „excavatoa
re". e CINCI ECHIPE parti
cipă la campionatul județului 
Bihor la lupte greco-romane 
rezervat copiilor. In cea de-a 
patra etapă, care a avut loc 
la Marghita, pe primul loc s-a 
situat Crișul Oradea (antre
nor : Al. Szabo). Micii luptă
tori de la Crișul se află și în 
fruntea clasamentului general 
cu 170 p, ei fiind urmați de 
C.S. Școlar Oradea I cu 137 p 
și Șc. sp. Marghita cu 80 p.

RELATĂRI DE LA î T. Sirio- 
pol, A. Pialoga, D. Moraru, V. 
Pașcanu, C. Gruia, O. Guțu, 
Tr. Enache și I. Ghișa.

Ce repede trec anii !... Iată, 
parcă a fost ieri ziua in care o 
fetiță de o remarcabilă candoa
re solicita profesoarei Ana Toth 
din Baia Mare să intre și ea in 
cercul de balet al școlii. De fapt, 
nu era vorba de balet, ci de 
gimnastică modernă, de gimnas
tică ritmică, disciplină sportivă 
care cucerea tot mai multe fe
tițe din orașul de pe Firiza...

Fetița se numea Carmen Coca 
și, bineînțeles, dorința ei a fost 
implinită. Prof. Toth, pedagog 
clarvăzător, a intuit lesne ce ta
lent are in față, călăuzindu-i cu 
răbdare pașii spre performanță. 
In 1972, după numai doi ani 
de pregătire, Carmen făcea să 
dispară granițele anonimatului, 
ocupind locul 3 la „Cupa Școlii 
sportive nr. 2“ din București. 
Drumul spre afirmare înce
puse !

Acest drum a debutat eu pro
misiuni, fiind continuat cu o... 
altă antrenoare, prof. Rozalia

DIN CEPARII
Așa cum arată — un voinic în toată puterea 

cuvîntului — viitorul absolvent al Liceului indus
trial metalurgic din Slatina, acum în ultimul an, 
iși trădează ușor afinitățile pentru sportul lupte
lor.

Se numește Ion Răduțescu și este, cum o spune 
cu toată convingerea antrenorul său, Dumitru 
Bărbulescu, „omul care vine", sportivul perfor
mer în devenire.

Omul care vine este vecin de comună cu an
trenorul. Unul locuiește in Ceparii de Olt, celălalt 
în Găneasa. întîmplarea a făcut ca drumurile lor 
să se întîlnească deseori. Și de la un banal 
schimb de cuvinte s-a ajuns la o cunoaștere te
meinică. Pe antrenorul slătinean l-au im
presionat seriozitatea, cumințenia tînărului. Pe 
adolescent, pasiunea cu care tehnicianul sportiv 
îi vorbea despre lupte, arătîndu-i, cu argumente, 
că ș; el poate ajunge un Cernea, un Berceanu sau 
un Martinescu.

Pe acest drum s-a angajat ferm Ion Răduțescu. 
Ferm înseamnă și antrenamente zilnice, dar și 
rezultate : campion școlar și de juniori, precum 
și cîștigător al „Turneului Prietenia", desfășurat 
in R.D. Germană. Trei performanțe într-un sin
gur an ! Și tot din 1977, sportiv nominalizat în 
lotul olimpic.

Antrenorul ține să remarce : „Nu sînt prea 
mulți ani de cînd a plecat din sala mea Petre 
Dicu, maestru al sportului, medaliat cu bronz la 
J.O. de la Montreal. Acum, Dicu face parte din 
clubul Dinamo București... Sint convins că și cu 
Răduțescu se va intimpla același lucru, va prinde 
aripi și își va lua zborul. Un zbor, poate mai 
energic, către medaliile olimpice. Căci la cei 19 
ani ai săi este serios, sîrguincios și tenace".

Cu aceleași calități Ion Răduțescu s-a impus 
și ca elev. în catalogul anului V al Liceului in
dustrial metalurgic — note peste 8, care anunță 
un absolvent bine pregătit și un viitor subinginer 
specializat în mecanică. Pare ciudată această ale
gere ? Nu, dacă reținem dorința exprimată nu o 
dată de tînărul luptător : „N-aș accepta niciodată 
să fac sport fără a fi legat trainic de producție, 
de un colectiv de muncă, așa cum sînt acum..."

Ion Răduțescu învață, dar muncește și la marea 
întreprindere de aluminiu din Slatina, unde do
rește să rămînă, împreună cu antrenorul său — 
electrician de meserie, om apreciat și în această 
calitate —, cu colegii de sport, voinici ca și el, 
cu care, după încetarea lucrului, se reîntîlnește 
în sala de antrenament sau de concurs...

Tiberiu ST AMA

ÎN ,,TURNEUL PRIMĂVERII-
intenția de a stimula activita
tea competițională și în perioa
da precedentă, federația a im
pus participanților condiția să 
fi disputat minimum două în- 
iilniri amicale in cursul anului 
1978. Și încă o noutate : pen
tru a lăsa șansele deschise ori
cărui concurent, nu se vor sta
bili capi de serie, perechile 
fiind determinate prin tragere 
la sorți.

-.. ~ —

ÎN SERIA SECUNDĂ

A CAMPIONATULUI

DE HOCHEI
După o zi de odihnă, între

cerile din cadrul grupei valo
rice secunde a campionatului 
național de hochei au continuat 
pe patinoarul artificial acoperit 
din Miercurea Ciuc.

Derby-ul zilei l-a constituit 
întîlnirea Dunărea Galați — 
Sportul studențesc A.S.E. Gă- 
lățenii. au dominat în primele 
două reprize și în minutul 43 
conduceau cu 4—1. Studenții 
au avut apoi o revenire pu
ternică, insuficientă, însă, pen
tru a răsturna rezultatul. Scor 
final : 4—3 (0—1, 3—0, 1—2). 
Au marcat : Moroșan (2), Li
ga și Berdilă, pentru învingă
tori, respectiv M. VI ad, FI. 
Gheorghe și FI. Sgîncă.

Unirea Sf. Gheorghe a decis 
în prima repriză partida cu A- 
vîntul Gheorghieni : 5—2 (4—1, 
0—0, 1—1). Autorii golurilor :
Baka (2), Kemenessy, Todor și 
Bandaș, pentru Unirea, An
drei și Gydrgypal, pentru A- 
vintul.

Tirnava Odorhei a întrecut 
cu 9—4 (4—3, 0—0, 5—1) pe 
Agronomia Cluj-Napoca for- 
țînd nota partidei în ultima 
parte a jocului. în minutul 
50, scorul era 5—4 !

V. PAȘCANU, coresp.

Vă reamintim că DUMINICA 15 
IANUARIE 1978 se va desfășura 
PRIMA TRAGERE LOTO — 2 
DIN ACEST AN !

La tragerile LOTO—2 se efec
tuează 3 extrageri — în continua
re — de cîte 4 numere fiecare 
dintr-un total de 75 (de la 1 la 
75)

Se atribuie cîștiguri pe 6 cate
gorii.

Kando. Carmen a avut un mo
ment de dezorientare: oare
noua antrenoare va fi la fel de 
înțelegătoare ca și predecesoa
rea ? După primele lecții, de
zorientarea s-a risipit.

Cu fiecare an, insă, exigența 
in pregătire creștea văzind cu 
ochii. Fiindcă și disputa pentru 
întiietate, pe plan național, că
păta mereu noi dimensiuni. 
Carmen a acceptat orice încăr
cătură de efort, a înțeles că dru
mul ei spre marea performanță 
este condiționat de muncă, de 
stăruință. A muncit cu răbdare 
și a furnizat o mare surpriză, în 
1976, cucerind trei locuri I la 
concursul republican al școli
lor cu profil de educație fizică. 
In același an avea să obțină 
locul doi la campionatele na
ționale. Sint rezultate care anun
țau, parcă, marele ei succes din 
1977 : campioană absolută la 
concursul școlilor cu profil de 
educație fizică. Rezultatul o

DE OLT, LA

CUM SINI VALORIFICATE CONDIȚIILE 
PENTRU PRACTICAREA SPORIURIEOR DE IARNĂ ?

(Urmare din pag. 1)

în ultima vreme — din do
rința de a revitaliza sporturi 
pentru practicarea cărora sînt 
create condiții foarte bune — 
C.J.E.F.S. și comisia de schi au 
trecut la acțiuni practice. Mun
ca a fost luată de la capăt (ne 
referim la probele alpine), prin 
înființarea unor centre la Li
ceul nr. 1, la întreprinderea de 
piese auto și la Clubul sportiv 
universitar. Este sigur că în
tr-un viitor nu prea îndepărtat 
vom putea scrie despre rezul
tatele bune ale acestor secții. 
Deocamdată, foarte concrete și 
promițătoare sînt roadele mun
cii de la Școala generală nr. 2 
din Rășinari. Datorită înțelege
rii de care au dat dovadă or
ganele județene de partid, pre
cum și Ministerul Educației și 
învățământului, în această loca
litate funcționează, de cîțiva 
ani, 6 clase cu profil de schi 
alpin, în care sînt cuprinși peste 
200 de elevi. Aceștia beneficiază 
de îndrumarea a trei cadre di
dactice specializate : Gheorghe 
Tomescu, Mihai Ungureanu și 
Dan Lașiță. Elevi ca Berbel 
Hening, Steluța Sturzu. Adriana 
Macrea, Oprea Micu și alții a- 
flați, se înțelege, la vîrstă ju
nioratului, au început să se a- 
firme atit in întrecerile de nivel 
județean, cît și în cele repu
blicane. în stațiunea Păltiniș ei 
au la dispoziție atit pîrtii foarte 
bine amenajate, cît și un tele- 
scaun, care poate transporta 
360 de persoane pe oră. De ase
menea, a fost amenajat un tele- 
schi pe versantul Dăneasa. Pa
siunea pentru performanță l-a 
îndemnat și pe profesorul Frantz 
Breitenstein de la Liceul nr. 1 
ca, împreună cu elevii săi, să 
amenajeze un baby-lift la Prej- 
ba, instalație utilizată cu mare 
randament.

în ceea ce privește probele 
de fond, ele au fost mai noro
coase. ca să spunem așa. dato
rită faptului că și condițiile na

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Se pot cîștiga autoturisme „Da

cia 1300", precum și premii in 
bani de valoare fixă și variabilă.

Se acordă cîștiguri și pentru 2 
numere din cele 4 ale uneia din 
extrageri, precum și pentru 3 
numere din totalul celor 12 ex
trase. 

consacră: o aduce meritat în 
lotul național (inițial mai fusese 
in 1976). Carmen se află, așa
dar, in plină ascensiune.

La Liceul nr. 1 din Baia Mare, 
Carmen Coca din clasa a Xll-a 
este foarte cunoscută. „Ca toți 
elevii buni, ține să sublinieze 
prof. Nicolae Romitan, dirigin
tele clasei. Carmen este pre
miantă, responsabila clasei ; o 
fată realmente excepțională !“.

Ce-ar mai fi de adăugat ? 
Poate doar amănuntul că iși do
rește să ajungă și ea profesoa
ră de educație fizică. Folosește 
orice oră liberă in acest scop, 
solicită consultații suplimentare 
profesorilor, zăbovește deseori 
în bibliotecă. Pregătește, cu alte 
cuvinte, de pe acum „momentul 
iulie 1978“, al concursului de 
admitere la I.E.F.S., pe care do
rește să-l susțină cu fruntea 
sus 1
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turale permit o mai largă răs- 
pindire a acestor probe, dar și 
pentru că o mină de profesori 
și instructori pasionați s-au în
grijit de creșterea unor elemen
te care au obținut rezultate 
bune în diferite concursuri. Ba
za acestei probe, atit în ceea 
ce privește selecția, cît și pro
cesul de instruire, se află la 
Clubul sportiv școlar „Șoimii" 
din Sibiu. Aici funcționează 5 
grupe (70 de elevi), dintre care 
una este de performanță, o alta 
de sportivi avansați și 3 de în
cepători. Coordonată de profe
sorul Hartwig Fabrițius (ajutat 
din acest an școlar și de pro
fesorul Mihai Trimbițaș) secția 
de fond de la „Șoimii" și-a în
scris în palmares două locuri 
III la concursurile cluburilor 
sportive școlare cu profil, un 
loc III la „naționalele" de ju
niori din anul trecut, precum și 
mai multe locuri fruntașe la 
campionatele republicane.

Mai trebuie să adăugăm că, 
în afara cadrelor didactice spe
cializate, la revitalizarea schiu
lui sibian concură* și o comisie 
județeană formată din pasionați 
ai acestui sport : Dumitru Do- 
brescu, Gerd Stenzel, Marius 
Constantinescu, Maria Trimbițaș 
și alții. Atit comisia județeană, 
cît și organele locale care coor
donează activitatea sportivă în 
județul Sibiu își îndreaptă a- 
cum cea mai mare parte a pre
ocupărilor către secțiile de alpi
ne și fond amintite, care pose
dă pepiniere capabile să revita- 
lizeze schiul sibian de perfor
manță. Este necesară, totodată, 
o îmbunătățire a aprovizionării 
cu materiale și schiuri a maga
zinelor de specialitate, atit la 
Sibiu, cît și în principalele lo
calități unde se practică acest 
sport. De exemplu, în ziua vi
zitei noastre la Sibiu (și aceas
ta se petrecea în plină iarnă !) 
în magazinul nr. 1 de articole 
sportive al municipiului se gă
seau doar... trei perechi de 
schiuri pentru fond !
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Participînd cu cît mai multe 
bilete vă măriți șansele de a vă 
putea număra printre marii cîști- 
gători !
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Iată de ce, în bilanțul spor
tiv al anului 1977, nu putem 
trece cu vederea lipsa unor 
tinere apariții remarcabile 
la mai multe ramuri cu pon
dere olimpică. Și iată de ce 
ne bucură să aflăm cifre 
statistice elocvente de la un 
mare club bucureștean, re
zervor permanent de cadre 
pentru loturile olimpice. Ei 
bine, de exemplu, din cei 
211 candidați olimpici ai clu
bului Dinamo — candidați 

cunoscuți de pe a- 
cum și aflați în 
plină pregătire, cu 
șanse de a obți

ne, în 1980, „pașaportul o- 
limpic“ pentru Moscova 
— numai 16 au mai par
ticipat la olimpiadele de 
pînă acum. Chiar dacă me
dia de vîrstă (23 de ani) a 
acestui numeros grup de as
piranți la lauri olimpici nu 
este chiar optimală, să reți
nem totuși, ca un element 
pozitiv, faptul că există stră
dania împrospătării sensibi
le a loturilor, cu tendința de 
a valorifica — pe plan fizic 
și mai ales psihic — ambiția 
debutantului ! Ceea ce sub
liniază o tendință lăudabilă 
și în ton cu cerințele actuale 
ale sportului de performanță 
din țara noastră, preocupat 
de crearea unui eșalon pu
ternic, combativ, viguros — 
calități pe care tinâra gene
rație le posedă cu precădere.

Victor BĂNCIULESGU
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— Sinteți cunoscut 
adept al „schiului de 
De ce ?

— Schiul poate fi practicat 
pină la virsta de 70 de ani, 
fiind un sport complex care îți 
solicită forța, atenția, curajul, 
inițiativa. După o zi de schi, 
ești parcă un alt om, relaxa
rea este extraordinară, ca să nu 
mai vorbim de tonusul psihic, 
despre forța de muncă. După 
schiul de o zi devii mai cu
rajos, mai mobil, atit fizic, cit 
și psihic.

— In sensul convorbirii 
noastre, ce rol ar trebui să 
joace cadrele didactice uni
versitare ? ,

— Una dintre componentele 
educației comuniste o consti
tuie educația fizică și sportul, 
activități sociale in care, din 
păcate, prea puțini studenți 
sînt angrenați de cadrele di
dactice. Fiecare dintre noi este 
un îndrumător de an de studii, 
de grupe de studenți. în ca
drul lor, ne intilnim în labora
toare, in clinici, la spectacole, 
in biblioteci, dar nu și pe te
renul de sport. Or, tocmai prin- 
tr-o asemenea ieșire comună 
s-ar putea realiza atitea resur
se educative : 1) legătura din
tre cadrul didactic respectiv și 
student, afinitate, coeziune, a- 
fecțiune reciprocă — sub as
pect interuman ; 2) educația
sportivă a studentului, acesta 
ajungind să se convingă, prac
tic, că sportul este oricum de 
preferat unui pahar cu băutură 
alcoolică ; 3) studentul învață 
un sport căruia ii rămîne fidel 
o viață întreagă ; 4) studentul 
va cunoaște mai bine România 
pitorească, realizările regimului 
nostru ; 5) și cel mai important 
lucru : în timp ce faci sport 
eu el, poți să discuți și să-i 
realizezi studentului o edu
cație multidimensională. E- 
ducația studentului nu se face 
in mod rigid sau strimt, ci și 
prin cultură, prin mijloace ar
tistice. prin sport, printr-o îm
binare a mijloacelor educative, 
prin modalitățile unor atracții 
mai dinamizante, pe care, din 
păcate, nici conducerile institu
telor nu Ie au în vedere sufi
cient. Să fie clar, dacă trans
porți numai o mină de studenți 
intr-o tabără nu ai făcut mare 
lucru, pentru că educația marii 
mase studențești nu se face 
numai in acest mod !

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

DE LA UN BUT LA ALTUL

HuA tra-
ES DIN 11
978
33 37 2 9
13 23 31 12

CÎȘTIGURI:
342.290 lei.

• Am anuntat acum cîteva zile 
in ziarul nostru că R.C. Sportul 
studențesc și Știința Petroșani 
urmează să întreprindă in cursul 
lunii februarie, in perioada de 
pregătire, scurte turnee in străi
nătate. "Astfel, studenții bucureș- 
teni vor juca in sudul Italiei, iar 
cei petroșeneni în Belgia. Iată, 
ne vine vestea că și Dinamo in
tenționează să plece în aceeași 
perioadă în Franța. Dinamoviștii 
bucureșteni ar urma să susțină 
partide amicale la Brive, Angou-

COLEGIUL DIVIZIONAR „A“ EXISTA J

DAR... LIPSEȘTE

(Urmare din pag. 1)

internaționale, 
cu alte pu- 

de peste ho
ți se tot vor- 
din vorbă în

CU DESĂVlRȘIRE!
divizionare, realizînd ast-Povestea noastră începe ca 

orice poveste. A fost odată, cu 
cîțiva ani în urmă, o ședință 
la federație. Se discuta, ca și 
astăzi, cum să se urnească fot
balul din loc, să fie mai bun, 
cum să facă cluburile echipe 
mari și tari care să triumfe 
în competițiile 
în confruntările 
ternice formații 
tare. Se vorbea 
bea și uite așa, 
vorbă, s-a născut ideea înfiin
țării unui colegiu divizionar 
din care să' facă parte toți 
președinții cluburilor și asocia
țiilor sportive cu echipe în 
primul eșalon fotbalistic al ță
rii. S-au făcut convocările de 
rigoare și, cît ai clipi din ochi, 
a apărut acest organ ajutător 
al federației, al fotbalului în 
general. Și ce cuvinte frumoa
se s-au spus atunci, ce planuri 
s-au pus pe hîrtie. „Noi vă 
informăm cu tot ce hotărim la 
centru, voi ne informați pe noi. 
că de aia sintem aici să vă 
ascultăm părerile, să ne aju
tăm reciproc. Doar sînteți cu
reaua noastră de transmisie. 
Lunar o să vă adunați să dez
bateți problemele disciplinare 
ale campionatului, să creați un 
cadru loial de relații intre clu
buri, să vă respectați și să vă 
stimați unii pe alții, colegiul 
să devină o tribună a opiniilor, 
a schimbului de experiență, ce 
mai încolo și încoace, o să a- 
veți multe de făcut în calitate 
de conducători pentru a scoate 
fotbalul din impas, pentru a-1 
ajuta să facă acel salt calitativ 
pe care toată lumea îl așteaptă 
de ani și ani...“ Pe răbojul 
vremii stă scris că mare bucu
rie și mulțumire a fost în acea 
zi, că oamenii s-au întors la 
echipele lor cu multă tragere 
de inimă și gînduri mari.

Au urmat apoi convocările 
lunare (nu totdeauna), una, 
două, trei, nouă și uite așa 
oamenii veneau hăt de departe, 
cu avionul sau vagonul de dor
mit, stăteau cîteva ore în șe
dință, mai ascultau cîte un ra
port al federației, își mal re
zolvau unele treburi curente 
prin Capitală, după care se 
întorceau pe la casele lor a- 
proape așa cum veniseră. Cu 
fiecare an eompetițional ve
neau și reorganizările, că, deh !, 
unii retrogradau, alții promo
vau, un președinte se retrăgea, 
altul se mai îmbolnăvea... După 
aceea iar se rosteau cuvinte 
mari, iar se făceau planuri, 
cum că colegiul are menirea 
și competența că de aia are 18 
președinți de cluburi și asocia
ții sportive... că el trebuie să 
facă și să dreagă...

Un alt răboj din luna februa
rie a anului 1977 deapănă in 
continuare povestea colegiului. 
Alt președinte, alte declarații. 
„Vrem să fim un organism via
bil și mai ales ascultat în Bi
roul federal, că sint atitea lu
cruri de făcut în fotbalul nos
tru. Vrem să instaurăm o mun
că responsabilă în cadrul echi
pelor, să luptăm împotriva chiu
langiilor și a jucătorilor care 
poluează fotbalul prin actele 
lor de indisciplină de tot fe
lul, vrem să instaurăm relații 
sincere și loiale între echipe, 
de respect reciproc, să înlătu
răm barierele reci, artificiale 
născute dintr-un rezultat sau 
altul neconvenabil gazdelor, să 
explorăm și mai mult marea 
masă a suporterilor... Și am 
mai vrea să punem în aplicare 
ideea reuniunilor lunare ale 
colegiului prin rotație Ia echi-

ȘTIRI... ȘTIRI...
0 ILIE OANA, ANTRENOR LA 

UNIVERSITATEA CRAIOVA. Pre- 
gătirile divizionarei ,,A“ Uni
versitatea Craiova pentru viitorul 
sezon se vor desfășura sub con
ducerea antrenorului Iile Oană, 
ajutat de Constantin Deliu. In 
zilele de luni, marți șl miercuri 
fotbaliștii craioveni au fost su
puși controlului medical sub su
pravegherea dr. Vasile Frîncules- 
cu. Astăzi, la ora prînzului, va 

lâme și Aurillac, cu formații din 
prima divizie franceză.

e Comisia de rugby din muni
cipiul București a omologat re
zultatele primei părți a campio
natului municipal la categoriile 
juniori II și Onoare-tineret, com
petiții pe care le organizează a- 
nual. La Juniori II clasamentul 
arată astfel : 1. CI. sp. Locomo
tiva 25 p; 2. Olimpia 22 p; 3. Ae
ronautica 21 p ; 4. CI. Sp. școlar 
20 p ; 5. R.C. Grivița Roșie 19 p 
etc. La Onoare-tineret în frunte 

pele 
fel reale schimburi dc experien
ță în privința conducerii și or
ganizării activității de perfor
manță, a conservării și dezvol
tării bazei materiale, a modu
lui cum să organizăm mai bine 
activitatea de educație in rin- 
dul sportivilor și al spectatori
lor. Vrem... vrem... vrem !...

Intrerupem aici firul poveș
tii noastre, căci multe avea de 
făcut și (din păcate) n-a fă
cut acest colegiu. Federația de 
specialitate ar trebui să dea, 
măcar acum, în ceasul al doi
sprezecelea, un nou start a- 
cestui organism ajutător al ei. 
Reconsiderarea activității cole
giului divizionar A se impune 
cu acuitate după toate neîm- 
plinirile sezonului fotbalistic 
de toamnă. Așteptăm măsurile 
căci investiții de... vorbe s-au 
făcut pină acum cu nemi
luita !

Stelian TRANDAFIRESCU

S-A ÎNCHEIAT cursul antrenorilor divizionari a

rința de autodepășire. Făcînd 
unele aprecieri asupra norme
lor de control, tovarășul E. 
Ghibu a insistat ca ele să fie 
înțelese ca un mijloc de diri
jare a procesului de instruire- 
antrenament și nu ca un scop 
in sine. Totul să ducă spre 
obținerea acelor rezultate su
perioare pe care forțele și do
tarea fotbalului nostru le în
dreptățesc, potrivit cu sarcini
le pe care Programul de dez
voltare a mișcării sportive le 
pune în fața celei mai popu
lare ramuri sportive de la noi.

TESTELE VOR FI DE FAPT 
O ATESTARE...

a 
prin

Cursul de perfecționare 
antrenorilor s-a încheiat 
euvîntul tovarășului Anghel Pa- 
raschiv, președintele F.R.F. De 
la început, vorbitorul a ținut 
să precizeze că nu va aborda 
problemele generale ale fotba
lului, ci va face cîteva consi
derații asupra cursului și a 
unor subiecte de actualitate din 
activitatea fotbalului. Președin
tele F.R.F. a insistat pe nece
sitatea ca tot ceea ce repre
zintă noul, modernul, tot ceea 
ce se desprinde din studierea 
jocului formațiilor străine de 
mare performanță să fie adap
tat, aplicat la fotbalul nostru.

Mai departe, vorbitorul a 
subliniat necesitatea oa activi
tatea antrenorilor să capete 
mai multă forță de creativitate, 
de inventivitate, prin perma
nenta perfecționare profesiona
lă, dar și prin muncă intensă. 
S-a abordat și problema surse
lor de informare, de documen
tare tehnică, anunțindu-se u- 
nele acțiuni pentru remedierea 
situației din acest sector, între 
care crearea unui buletin per
manent al F.R.F., efectuarea de 
specializări în cadrul I.E.F.S. 
etc. Dar ceea ce reprezintă 
esențialul în activitatea antre
norilor rămîne efortul personal 
pentru inovare, pentru perfec
ționare.

Ocupîndu-se de una dintre 
acțiunile anunțate de F.R.F. — 
trecerea testelor fizico-tehnice 
prevăzută a se efectua centra
lizat, la București, între 20 și 
24 februarie — președintele 
F.R.F. a arătat că ea nu va fi

ȘTIRI... ȘTIRI...
avea ioc la clubul craiovean in
stalarea noului antrenor princi
pal al echipei, iar după amiază 
este programată ședința de ana
liză a comportării echipei ' ‘
rul campionatului.
• ÎN PLINA vacanța. 

sia de disciplină a F.R.F. 
trunește astăzi, la ora 17, 
a analiza unele abateri care n-au 
fost soluționate în ultima ședință 
a anului trecut.

în tu-
Comi
se în- 
pentru

se află Steaua cu 15 p ; 2. R. C. 
Grivița Roșie 13 p ; 3. R.C. Spor
tul studențesc 11 p ; 4. Olimpia 
9 p ; 5. Calculatorul 7 p etc.
• Ședința de analiză a activi

tății Comisiei municipale de 
rugby va avea loc miercuri 18 
ianuarie, la ora 18, la sediul 
C.M.E.F.S. La 3 februarie se va 
întruni Biroul federal lărgit pen
tru a lua în discuție activitatea 
din anul trecut.
• în cursul acestui an, Comisia 

municipală are in proiect orga
nizarea în „premieră" a unui 
campionat pentru echipele de 
juniori m și chiar mai mici.

de făcut

FOTBALUL NOSTRU, FRUNTAȘ ÎN. 4 
|!

CANTITATEA DE SFATURI PE METRU PATRAT ■:
S-a încheiat cursul de perfecționare a 

antrenorilor. Un curs din multe puncte 
de vedere deasupra tuturor cursurilor și 
cursulețelor și colocviilor și consfătuiri

lor teoretice din ultimii 10 ani. Este o concluzie rezultînd 
dintr-o majoritate, dacă nu chiar din totalitatea părerilor. 
S-au spus multe lucruri interesante și foarte interesante, 
s-a mai bătut, e adevărat, și apa în piuă, a mai fost și cite 
un referat care a descoperit Americi pe care le știu și pi
ticii din fotbal, dar, pe ansamblu, cursul a marcat un cert 
progres calitativ in genul său. Progres în organizare, dar 
mai ales progres in numărul de idei valoroase, de sfaturi 
bune, unele dintre ele chiar excelente, meritind a fi puse 
în aplicare chiar din săptămîna aceasta, de miine, de azi ! 

Cum remarca însă președintele federației, fotbalul nos
tru n-a dus niciodată lipsă de sfaturi, ba poate că la nu
mărul de sfaturi pe metru pătrat de gazon fotbalul de la 
noi are o greu contestabilă poziție fruntașă în lume. Oame
nii activind în fotbal — s-a văzut de nenumărate ori ! — 
sînt fruntași în vorbirea fotbalului.

A sosit însă ceasul — aminat pină acum de atitea ori — 
transformării ideilor și al vorbelor în fapte.

Nimeni nu mai este dispus să CREADA vorbe și iar vor
be, oricît ar fi ele de frumoase.

Marele, generosul și atit de încercatul public al fotbalu
lui românesc așteaptă, pretinde să VADA FAPTE !

Marius POPESCU

o simplă trecere de norme, ci 
o ATESTARE, ceea ce presu
pune și o analizare a compor
tării morale, etice a sportivi
lor. Se va ține seama și de 
progresul sau de regresul a- 
numitor jucători, situații 
care, de asemenea, nu se

în 
, __ va

admite înmînarea noilor legiti
mații. S-a atras atenția asupra 
seriozității și exigenței care vor 
caracteriza aceste examene, ab
solut necesare îmbunătățirii va
lorice a fotbalului nostru. In a- 
ceastă direcție, antrenorii au 
fost atenționați să pregătească 
transferarea unor elemente va
loroase, tinere, din echipele in
ferioare, aparținind aceluiași 
județ, care vor putea fi tran
sferate în cursul unei perioade 
acordată — în mod excepțional 
— înainte de începerea sezonu
lui.

Accentuînd asupra elemente
lor de educație, de schimbare 
radicală a atmosferei din ca
drul echipelor, vorbitorul a a- 
rătat că fumatul și consumul 
de alcool vor fi interzise pe 
viitor tuturor jucătorilor. De a- 
semenea și antrenorii vor tre
bui să renunțe la fumat, pen-

RACOLERII LA TÎRNĂVENI!
Din partea asociației sportive Chimica Tîrnăveni am primit o 

scrisoare, pe care o publicăm în rindurile ce urmează :

5

STIMATA REDACȚIE,

„După cum este cunoscut, 
asociația sportivă „Chimica" 
Tîrnăveni a format de-a lun
gul anilor o serie de jucători 
tineri, care, in scurt timp, s-au 
lansat pe prima scenă a fot
balului românesc. Deși nume
le lor sînt cunoscute, simțim 
nevoia să le reamintim : B6- 
loni, Fazekaș, Vunvulea —ju
cători In activitate la A.S.A. 
Tg. Mureș, precum șl alții 
care au jucat mai demult, ca 
Dondoș (fost la ~
Mureș), Otto 1 
(U.T.A.), Szakacs 
Oradea).

Ultimul produs 
al centrului — și 
am ajuns la subiectul 
rii noastre — este Laurențiu 
Bozeșan.

După finala campionatului 
republican al juniorilor și șco
larilor, disputată la 12 iunie 
1977, pe stadionul Steaua din 
București, in care 
Bozeșan a și înscris «r- i -i iii- j 
golul victoriei în me- 'iti 1 
ciul cu Petrolul Plo
iești, acesta a fost chemat la lo
tul național de juniori. Evoluția 
lui acolo ca și la echipa lui 
de club a atras atenția spe
cialiștilor, a Iubitorilor fotba
lului dar și a... unor persoane 
din conducerile cluburilor 
F.C. BIHOR și OLIMPIA SA
TU MARE. Așa se face că fa
milia Bozeșan a Început să fie 
curtată 
oameni 
Oradea 
exclus 
de un 
Satu Mare.
și tatălui acestuia i s-au făcut 
promisiuni peste promisiuni 
în intenția de a părăsi orașul 
Tîrnăveni (și județul Mureș) 
și de a opta pentru una din 
divizionarele A, F. C. Bihor 
sau Olimpia. Lucrurile au 
mers pînă acolo îneît s-a în
cercat ca tînărul jucător să 
fie luat cu familie cu tot, fă
ră ca măcar conducerea aso
ciației noastre să fie consul
tată.

Trebuie să o spunem de la 
început că nu sintem împotri
va promovării jucătorilor va
loroși. După cum se știe, toa
te elementele de perspectivă

A.S.A. Tg.
Dembrovschi 

III (Crișul
de 
cu

valoare 
aceasta 
seri so-

pe ascuns de către 
ca Romeo Pașcu de Ia 
(care recent a și fost 

din viața sportivă) și 
anumit Anderco din 

Juniorului nostru 

$

I

<

tru a nu constitui exemple ne
gative. Trebuie să se manifeste 
o grijă deosebită, multă exigen
ță pentru viața personală a 
sportivilor, in așa fel ca ei să 
devină exemple de sănătate și 
viață ordonată, să poată răs
punde la cerințele mari ale 
pregătirii și performanței.

în privința raporturilor con- 
ducători-antrenori, tovarășul 
Anghel Paraschiv a solicitat 
tehnicienilor din eșalonul frun
taș să aibă o atitudine fermă 
in toate situațiile, asigurînd că 
F.R.F. va face totul pentru ca 
antrenorul să fie pe deplin res
pectat. Antrenorul trebuie să-și 
creeze, prin atitudine, prin 
muncă și merite o poziție so
lidă, autoritară în cadrul clu
burilor și asociațiilor. Sublini
ind că sutele de mii de iubi
tori ai fotbalului așteaptă cu 
nerăbdare o vizibilă creștere a 
fotbalului nostru, pe măsura 
condițiilor existente, vorbitorul 
a solicitat toată dăruirea și am
biția tehnicienilor de frunte 
pentru atingerea acestui obiec
tiv și a urat succes in activita
tea viitoare tuturor participan- 
ților la colocviul tehnicienilor.

au putut pleca de la Chimica 
la momentul potrivit. Așa se 
va proceda șt cu acest junior, 
dar, precizăm, vom fi de a- 
cord ca promovarea să se fa
că numai în cadrul județului 
Mureș. Jucătorul Bozeșan, care 
a învățat fotbalul la Tîrnă
veni, are obligații morale pen
tru această echipă și pentru 
orașul în care a crescut și a 
Învățat.

Dorim pe această cale să 
avertizăm conducerile celor 
două cluburi divizionare A să 
Înceteze cu aceste practici ne
sănătoase de racolare a jucă
torului nostru. El trebuie să 
se pregătească serios in aceas
tă primăvară, atit la lot, cit 
și la club In vederea dublei 
confruntări cu echipa Iugosla
viei in preliminariile turneu
lui U.E.F.A." Semnează ing. 
Oct. Popa, președintele secției 
de fotbal A.S. Chimica Tîrnă
veni.

NOTA REDACȚTEI : Așadar, 
două cluburi, specia
lizate, se pare, in ase
menea practici, con
tinuă să-și recruteze

jucători de prin... grădinile alto
ra, deși dispun de centre de co
pii și juniori, unde, se vede trea
ba, se lucrează de mintuială 
șl se mănîncă banii degeaba. 
De neînțeles atitudinea celor 
care se ocupă de racolări la 
F.C. Bihor și Olimpia Satu 
Mare, mai ales că în această 
perioadă se Încearcă să se 
Îmbunătățească atmosfera din 
fotbalul nostru, relațiile din
tre cluburi, dintre cluburi si 
Jucători ! Se știe bine că exis
tă un nou regulament de 
transferări, care oprește ple
cările dintr-un județ în altul. 
Oare cei ce lucrează în fotba
lul din Oradea și Satu Mare 
nu știu că jucătorii nu se mai 
pot transfera rîecit dună 5 ani 
de activitate de la debutul în 
echipa de la care vor să ple
ce ’ Cu atit mai erav este ca
zul de față, în care un junior 
este momit cu fel și fel de 
promisiuni (probabil și cu bani 
negri), fapt ce poate avea In
fluențe nefaste asupra formă
rii Iul ca om. Ce părere are 
F.R.F. despre acest nou caz ? 
Pină cînd vor mal fi tolerați 
în fotbal oameni care se o- 
cupă cu asemenea afaceri ?



In ni doilea meci
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ROMANIA - S. U. A.
în sala Arena din Milwaukee 

(statul Wisconsin) a avut loc, 
în fața a 3000 de spectatori, cea 
de a doua întîlnire dintre boxe
rii români și americani. De 
data aceasta, la capătul celor_9 
meciuri susținute, echipa Româ
niei a învins selecționata S.U.A. 
cu 5—4.

Agențiile străine de presă 
subliniază trei dintre victoriile 
românești : cocoș — Teodor Di
nu b.p. Joe Manley ; scmimijlo-

5-4, LA BOX
cie — Cornel Hoduț b.p. Roose
velt Green ; semigrea — Costi- 
că Dafinoiu b.p. Leroy Murphy. 
(După cum se vede, Hoduț și 
Dafinoiu sînt la cea de a doua 
victorie consecutivă în acest 
turneu). De asemenea, sînt men
ționate trei dintre victoriile bo
xerilor americani : semimuscă : 
Israel Acosta b.ab. 2 Săli Adem; 
pană — Tony Satana b. p. Gh. 
Ciochină ; mijlocie mică — Joe 
Williamson b.p. Ion Miron.

Turneul de handbal de la Coruna

MADRID, 11 (Agerpres). — 
In penultima zi a turneului in
ternațional masculin de handbal 
care se desfășoară în orașul 
spaniol La Coruna, selecționata 
României a întîlnit redutabila 
reprezentativă a U.R.S.S., deți
nătoarea titlului olimpic. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 
24—19 (11—8) în favoarea hand- 
baliștilor sovietici. Intr-un alt 
joc, echipa Japoniei a învins la

limită, cu scorul de 30—29 
(17—16), formația Franței.

In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. — 6 p, urmată de for
mațiile României și Spaniei — 
cîte 4 p, Japoniei — 2 p și Fran
ței — Op.

în ultima 
programate 
— Japonia 
nia.

zi a competiției sint 
meciurile România 

șl U.R.S.S. — Spa-

P£
Șl PE ZAPADA
ÎNTRECERILE VITEZIȘTILOR

La Inzell, concursul sprinterilor 
s-a încheiat cu victoria patina
torului sovietic Evgheni Kulikov, 
care a totalizat 158,615 p. L-au 
urmat Miel Govaert (Olanda) — 
158,684 p și Anatoli Medenlkov 
(U.R.S.S.) — 159,380 p. La mul- 
tiatlon feminin, pe primul loc 
s-a situat sovietica Valentina 
Golovenkina — 138,018 p, urmată 
de Ina Steenbruggen (Olanda) — 
138,381 p.

Rezultate înregistrate în ulti
ma zi de concurs: 500 m (m) — 
Kulikov 38,58 : 1 000 m (m) —
Govaert 1:17,98 ; 500 m (f) —
Liubov Sadcikova (U.R.S.S.) 43,59.

HARLAMOV IN FORMA
In continuarea turneului pe ca- 

re-1 întreprinde în S.U.A., repre
zentativa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a jucat la Cincinnati 
(Ohio) cu formația locală ,,Stin
gers'*, pe care a îhvins-o cu sco
rul de 9—2 (1—1, 4—1, 4—0). Gol- 
geterul formației sovietice a fost 
Valeri Hana mov, care a înscris 
3 puncte.

ÎN „CUPA MONDIALA' 
LA SCHI-FOND

Au început întrecerile tradițio
nalului concurs internațional de 
schi fond de la Castelrotto (Ita
lia), contind pentru „Cupa Mon
dială”. Proba masculină de 30 km 
s-a încheiat cu victoria italianu-

ns E
A

SIMBATA, CEA MAI... SUSPECTATA 
TRAGERE LA SORTI DIN ISTORIA 

CAMPIONATELOR MONDIALE
Simbătă se va desfășura, la 

Buenos Aires, tragerea la sorți 
a turneului final al celui de al 
XI-lea Campionat mondial de 
fotbal. Vor fi prezenți membrii 
Comitetului executiv F.I.F.A., 
ai celui de organizare, repre
zentanții federației argentiniene, 
ai celor 16 echipe calificate 
pentru faza finală și, bineîn
țeles, comentatori și reporteri 
ai presei scrise, radioului și 
televiziunii din întreaga lume.

Vă reamintim cele 16 selec
ționate ajunse in faza finală 
a întrecerii : R. F. Germania 
(actuala campioană). Argentina 
(echipa țârii gazdă), amindouă 
calificate direct. Italia. Olanda, 
Brazilia, Peru, Mexic, Tunisia,

Liderul „Cupei Mondiale', sue
dezul Ingemar Stenmark (in 
dreapta), după ccborirea de la 
Zwiesel, unde și-a consolidat 

poziția.
Telefoto : A.P.-Agerpres

Iul Giulio Capitanio — 1 h 29 12.9 
urmat de bulgarul Hristo Barza- 
nov — 1 h 28 18.9 și polonezul 
Joszef Luszek — 1 h 29:34.9. In 
cursa feminină de 5 km, pe pri
mul ioc s-a situat schioara vest- 
germană Carol* Goeritz — 18:98.9. 
urmată de compatrioata sa Suzy 
Riermayer — 15:28.9.

In toeiil de la Birmingham
IWIBIȚII CÎȘTIGĂ URLI

MATE PARLOV ATACĂ CENTURA
LUI CASSIUS CLAY?

Lui Mate Parlov i-a reușit 
ceea ce Lâszlo Papp n-a putut 
realiza : să devină campion 
mondial profesionist, după ce a 
deținut toate titlurile din pa
noplia boxului amator — cam
pion olimpic, mondial, euro
pean. înscriind prima infrin- 
gere în excepționalul palmares 
al argentinianului Miguel Angel 
Cuello și învingîndu-1 categoric, 
prin k.o. în rundul 9, pugilistul 
iugoslav s-a dovedit a fi cel 
mai bun „semigreu” al lumii. 
Dar victoria de la Palazzo dello 
Sport din Milano i-a trezit 
sportivului de 29 de ani dt 
Pola năzuința de a obține și 

.ai mult : după meci, el a de
clarat că ar fi dispus să atace 
centura mondială a categoriei 
supreme, deținută de Cassius

Clay. Ceea ce. pentru moment, 
nu e tocmai simplu. Campionul 
„ține cu dinții” de titlul său ; 
pentru 15 februarie, la Las Ve
gas, este programat meciul 
Clay — Leon Spinks (alt fost 
campion olimpic la semigrea). 
Iar Cassius Clay abia va trebui 
să intilnească pe Ken Norton, 
cu titlul in joc, pină in luna 
mai. De pe acum, scontindu-se 
o victorie normală a lui 
la Las Vegas, se vorbește 
intilnire Clay-Norton in 
weit sau Tunisia, la 19
Dar pină Ia toamnă, intenția 
senzațională a campionului se
migreilor de a ataca centura 
greilor s-ar putea materializa !

Turneul internațional de tenis 
de la Birmingham (Alabama) — 
la care participă si campionul 
român Die Năstase — a conti
nuat cu disputarea altor parti
de contind pentru primul tur 
al probei de simplu. Jucătorul 
american Brian Gottfried l-a 
învins cu 6—1, 6—4 pe olande
zul Tom Okker, iar mexicanul 
Raul Ramirez a dispus cu 6—1, 
6—1 de iugoslavul Zeliko Fra- 
nulovici.

Alte rezultate : Roscoe Tanner
— Buster Mottram 6—4, 4—6, 
6—3 : Cliff Drysdale — Dick 
Crealy 7—6. 6—3 ; Sandy Mayer
— Ray Moore 6—1, 7—6.

lAUMAfll
PAAVO

n PREMIULUI

Clay 
de o
Ku-
ir.ai.

Iran, Austria, Scoția, Suedia. 
Ungaria, Polonia, Spania și 
Franța. Așa cum s-a mai a- 
nunțat, tragerea la sorți (dacă 
ea se va petrece cu adevărat, 
pentru motive pe care le vom 
reaminti mai departe...) va fi 
efectuată de nepotul președin
telui F.I.F.A., ■ —
Havelange, în 
ani.

Tragerea îa 
este mai așteptată ca oricînd, 
pentru că nu se știe în ce mă
sură ea va mai fi cu adevărat 
un joc al sorților. Multe agen
ții de presă, ziare, posturi de 
radio au anunțat că cele patru 
grupe sint deja alcătuite (dînd 
chiar și componența lor), 
F.I.F.A. renunțînd la alcătuirea 
seriilor pe baza extragerii din 
patru urne — reprezentînd gra
dele valorice ale celor 16 con
curente — și alcătuind, după 
criterii proprii, grupele. Rămî- 
ne de văzut, tocmai prin com
pararea deciziilor reuniunii de 
simbătă cu anticipările (nu
meroase) de care aminteam, 
cine a avut dreptate : F.I.F.A. 
— care a dezmințit energic al
cătuirea apriorică a grupelor — 
sau agențiile de presă, ziarele, 
posturile de radio care au 
comunicat alcătuirea seriilor.

Vă reamintim și orașele de
semnate să găzduiască jocurile 
din serii : Buenos Aires, Mar 
del Plata, Rosario, Cordoba și 
Mendosa.

micuțul Ricardo 
vîrstă de patru

sorți de simbătă

La Bremen, 
premiul „Memorialul 
Nurmi" celor mai buni demi- 
fondiști pe anul 1977. La mascu
lin, trofeul a fost atribuit cu
banezului Alberto Juantorena. 
iar la feminin atletei norvegie
ne Grete Waitz. Juriul a fost 
alcătuit din 20 de specialiști,' 
reprezentînd 14 țări din 4 con
tinente. Juantorena a obținut 
41 de puncte, fiind urmat în cla
sament de M. Yifter (Etiopia) 
cil 20 p și S. Kimombwa (Ke- 
nia) cu 11,5 p. în clasamentul 
feminin Grete Waitz a totalizat 
27 p. Pe locul doi a fost cla
sată Irena Szewinska (Polonia) 
— 17 p și Christa Vahlensiek 
(R.D. Germană) — 15 p.

a fost decernat 
Paavo

PROGRAMUL
OLIMPIADELOR

DIN 1980
„Revista Olimpică” publică în 

ultimul său număr programul 
J.O. din anul 1980. întrecerile O- 
limpladei de vară de la Moscova 
se vor desfășura între 19 iulie 
și 3 august, prima șl ultima zt 
fiind consacrate festivităților de 
deschidere și, respectiv. închidere 
a Jocurilor. Concursurile de nata- 
ție, canotaj academic, tir. lupte 
greco romane, gimnastică, pre
cum și turneele de baschet, vo
lei, handbal vor începe Ia 29 
iulie. Competiția de atletism se 
va disputa între 24 Iulie și 1 
august.

J. O. de iarnă de la Laice Pla
cid (S.U.A.) se vor desfășura în
tre 13 și 24 februarie, in prima 
zi fiind programate întreceri de 
săniuțe. Probele de schi alpin șl 
schi nordic se vor disputa de la 
14 februarie, zi în care va debuta 
șl turneul de hochei. Patinajul 
artistic și bobul se vor disputa 
de la 15 februarie.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETiSM • La Brisbane, 

John Walker a ctștigat 1 009 m 
în 2:253 : în proba feminină de 
299 m, cîștlgată de Denise Ro
bertson în 22,8, Irena Szewinska 
a ocupat locul 5 în 24,4.

BASCHET • In turul n (me
ciuri tur) al „Cupei Koraci” s-au 
înregistrat rezultatele : Partizan 
Belgrad — A.E.K. Atena 93—78 
(42—49) ; Cibona Zagreb — B. c. 
Milano 88—87 (44—47) ; Scavoilnl
(Italia) — A. S. Berck (Franța) 
92—81 (43—39) ; Inter Bratislava— 

100—115 (50—81); 
B. C. Genova 
Juventud Bada-

Hagen 
Milano

cy Hogshead 1:53,20 ; 100 y spa
te — Linda Jezek 56,29 ; 100 y 
bras — iulla Bogdanova (U.R.S.SJ 
1:03,20.

*2—81 (43-39) ; ]
Bosnia Sarajevo 
B. C. Nisa - 
»—75 (40—38) ;
lo na — S.S.V.
(50—47) : xerox _ ____
Belgrad 97—83 (46—41).

CICLISM • In Turul Venezue
la. etapa a 2-a (La Grita-San 
Cristobal 117 km) a fost ciștigată 
de columbianul Plinio Casas în 
3 h 13:44,0. El conduce și In 
clasamentul general.

87—85 
Beko

HANDBAt, • Echipa masculi
nă a Bulgariei a învins la So
fia, în joc de verificare, selec
ționata B a Cehoslovaciei cu 
28—18 (15—8).

NATAȚIE • La Providence 
(S.U.A.) : 209 y liber — Jill Ster- 
kel 1:43,54 ; 200 y fluture — Nan-

ȘAH • In turneul de la Cara
cas, după 10 runde, conduc co- 
lumbienii Carlos Cuartas și A- 
lonso Zapata, ambii cu cîte 7 p, 
urmați de cubanezul Eldis Cobo — 
6Vi p. In runda a 10-a, Cuarta* 
l-a învins pe Lessey, iar Cobo 
pe Guttierez.

TENIS O In finala turneului 
de ia Auckland (Noua Zeelandă): 
Eliot Teitscher — Ony Parun 
8—3, 7—5, 6—1.

TENIS DE MASA • La Lon
dra, în dubla întilntre dintre se
lecționatele R. P. Chineze și An
gliei, victoria a revenit sportlvi- 
' " Chineză : la mas-

iar la feminin cu
lor din R. p. 
culin cu 8—1, 
7—2.

VOLEI • Tn 
pel Cupelor** ,________ z,
poloneză A.Z.S. Olsztyn a între
cut, pe teren propriu, cu 3—0 
(4, 4, 8) formația vest-germană 
V. V. Munster ® La Cracovia, în 
semifinalele competiției similare 
feminine, formația Dynamo Ber
lin a dispus cu scorul de 3—1 
(11, —6, 6, 10) de echipa locală 
Wisla.

semifinalele ,,Cu- 
(masculin), echipa

RINO TOMASS1 ESTE 
DE ALTA PARERt-

In telefoto : finalul dramatic 
al meciului Parlov Cuello.

In clasamentul celor 
mal buni jucători de 
tenis pe anul 1977. al
cătuit de specialistul 1- 
talian Rino Tomassi și 
publicat Ir. ziarul „Cor- 
rierre dello sport”, pri
mul loc este ocupat de 
suedezul Bjorn Borg, 
urmat de Jimmy Con
nors (S.U.A.). Guiller
mo vnas (Argentina). 
Brian Gottfried (S.U.A.), 
Vitas Gerulaitis (S.U-A.), 
Dick Stockton (S.U.A.), 
Ilie Năstase (România), 
Manuel Orar.tes (Spa
nia) și Raul Ramirez 
(Mexic). La feminin, 
pe locul întfi este si
tuată americanca Chris 
Evert.

datei cereri constă tn 
faptul că presa nu se 
ocupă aproape nicio
dată de rezultatele a- 
cestei formații, prefe
rind tot monstrul, de a 
cărui „celebritate” s-au 
gindit să profite acum 
și fotbaliștii localnici.

„WESTSTADION* 
INTERZIS I

înAbia inaugurat 
această primăvară,
.Weststadion” din Vie
rta, bază sportivă ultra-

BASCHET 
MAI COMBATIV

tn acest an, campio
natul unional masculin 
de baschet al U.R.S.S. 
se va desfășura după 
un nou regulament. In 
ceea ce privește durata 
de joc efectiv, un meci 
urmează a se disputa 
în patru reprize a cîte 
12 minute. în loc de 
două reprize a cîte 20 
minute ca ptnă acum. 
După părerea antreno
rului echipei reprezen
tative a U.R.S.S

SUB SEMNUL.. 
MONSTRULUI

Loc-J:tatea Lochness, 
din Scoția, are renu- 
mele — alimentat de 
gazetarii de senzație — 
de a adăoosti In lacul 
său o făptură mon
struoasă. un uriaș șarpe 
de mare, pe care unii 
pretind că l-au văzut 
ieșind din adîncul a- 
pelor. In această loca
litate se află însă șl 
sediul unei echipe de 
fotbal, ac tivind în liga 
a patra. Recent, clubul 
a cerut permisiunea de 
a-și schimba numele 
din Terryland In „Ness 
Monster”. Motivul ciu-

în vîrstă de 54 de ani 
și are doi nepoței, care 
și-au întîmpinat buni
cuța cu strigăte de 
entuziasm. tntrepida 
navigatoare a făcut es
cale în insula st. Mau- 
riciu, în Anglia, Trini- 
dad-Tobago, Canatul 
de Panama, Rarotonga, 
sosind în portul de 
start după o traversare 
peste mări șl oceane 
efectuată — pentru pri
ma oară — de la vest 
la est și nu invers, 
cum decurg obișnuit 
cursele solitarilor trans
oceanici.

SPORT Șl ARTA

modernă mlndria
municipalității din ca
pitala Austriei, a și 
fost Închis. Motivul 1 
Au fost descoperite de
fecte de construcție la 
tribune, ceea ce pune 
sub semnul îndoielii 
calitatea intregil lucrări. 
Pină la verificarea re
zistenței construcției în 
totalitatea ei. cele două 
cluburi vieneze Rapid 
și Austria Memphis, 
principalele .locatare” 
ale stadionului, se văd 
nevoite să joace in 
continuare meciurile 
din prima ligă fotba
listică pe terenuri de 
cartier, cu instalații 
demodate.

ceslav Krinin. noul re
gulament va 
la sporirea 
tățli jucătorilor șl 
creșterea gradului 
spectaculozitate a parti
delor.

contribui 
combați vi

la 
de

BUNICUȚA CU... 
PÎNZE

O mulțime imensă 
întîmpinat, în 
Anului Nou» pe 
lianca Anna 
revenită la I 
după ce a făcut 
lumii la bordul 
lui yacht cu 
„Uimo”, lung de 
3,7 m. Eroina remarca
bilei performanțe este

a 
ajunul 

austra- 
Heisch, 
Sydney 

: ocolul 
mlcu- 
pînze 

: numai

La cea de-a 6-a bie
nală internațională a 
sportului în artă, pre
miul *
dalia 
fost 
rului 
Capello, pentru 
sa intitulată „Verticali- 
zarea mingii", inspirată 
din jocul de volei. Au 
mai fost distinși picto
rul polonez Janusz 
Pastwa, sculptorii ve- 
nancio Bianco 
sl francezul 
Guillaume, 
la Barcelona 
ționează 
mentariu 
„Revista 
constituit 
expoziție 
gemănînd sportul 
artele plastice la 
foarte înalt nivel.

principal și „Me
de onoare” au 
atribuite sculpto- 
italian Carmelo 

opera

polonez 
sculptorii 

(Spania) 
Maurice

Bienala de 
se men- 

într-un ' co- 
publicat de 

Olimpică* —a 
o frumoasă 
de artă. in

și 
un


