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In preajma celei de-a 60-a aniversări a zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a îm
plinirii a 45 de ani de activitate revoluționară, re
dacția ziarului nostru primește zilnic, din toate 
colțurile patriei, scrisori în care sportivi de frunte 
ai țării, antrenori și tehnicieni, profesori de edu
cație fizică, tineri și tinere îi adresează secretarului 
general al partidului, din adîncul inimilor, urări de 
viață lungă și sănătate, pentru binele și prosperi
tatea patriei noastre.

CU DRAGOSTE DE FIICĂ
M-am gindit deseori și mă gindesc mai ales acum Ia căl

dura pe care mi-a arătat-o întotdeauna tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Colegele mele de școală mi-au spus că au simțit 
că această căldură este ceva cu totul deosebit, ceva care în
seamnă mai mult decit dragostea față de un sportiv care 
s-a străduit să cinstească culorile patriei.

In aceste zile, cind trăim in atmosfera sărbătorii care 
se apropie, aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
aceste zile cind eu însămi trăiese bucuria certitudinii că voi 
reveni în sport, după o pauză prelungită, in urma unei boli 
pe timpul căreia, am aflat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat, părintește, de starea sănătății mele, in aceste 
zile am reușit, cred, să-mi dau seama mai bine de motivele 
pentru care dinsul imi poartă o dragoste deosebită, cum 
susțin colegele mele. Sint încredințată că președintele țării 
știe că am muncit întotdeauna mult, că am reușit să inving 
deseori obstacolele grele in concursuri, că m-am pregătit 
fără preget cu gindul la Montreal, unde era in joc numele 
țării mele. Sint încredințată, de asemenea, că dinsul a văzut 
cum intr-o noapte anume, sau chiar in două, străduințele 
mele in Canada au primit o notă mai mică decit s-ar fi 
cuvenit. Așa se face că din dragostea pentru o fată care a 
trudit mult in copilărie și din amărăciunea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sint sigură, a avut-o cind a văzut că 
legile dreptății sportive nu se respectă întotdeauna, s-a 
născut acest simțămint mai cald, pe care l-au simțit cole
gele mele, și pe care il simt și eu.

Astăzi, cind apropierea primăverii imi dă puteri și spe
ranțe noi, mă gindesc cu o dragoste nemărginită la condu
cătorul nostru iubit, fără grija căruia eu, Teodora Ungu- 
rcanu, aș fi rămas, poate, o gimnastă oarecare. în aceste 
zile aș dori să mă aflu din nou alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a-1 îmbrățișa la rîndu-mi așa cum a 
făcut-o dinsul, cu alita dragoste, în acea seară de august 
1976, în Palatul sporturilor și culturii.

TEODORA UNGUREANU 
maestră emerită a sportului

UN TINERET CRESCUT 
CU PĂRINTEASCĂ GRIJĂ

Anii adolescenței mele au corespuns primilor ani ai socia
lismului pe pămintul românesc. Și nu pot să nu mă întorc, 
adesea, cu gindul la vremurile de atunci, cind condițiile de 
învățătură și de practicare a sportului ne cereau 
eforturi și sacrificii enorme. Nu arareori Ie povestesc tine
rilor de azi, pentru a-i îmbărbăta și a-i îndemna să înțe
leagă și să răsplătească grija ce Ii se po3rtâ de către condu
cerea partidului și statului, greutățile noastre de atunci.

Acum, cind văd tot ce s-a făcut și se face pentru propă
șirea sportului, aș vrea, parcă, să fiu iarăși tinăr și să pot 
îmbrăca din nou tricoul cu numele țării pe el. Noi, cei din 
primele generații de reprezentanți ai sportului românesc so
cialist, simțim și mai intens transformările adinei ale so
cietății noastre, poate pentru că le pătrundem și prin prisma 
marilor pasiuni ale tinereții. Unde și cum făceam noi sport ? 
Unde și cum fac tinerii de azi ? Sint două întrebări cu răspun
suri cu totul diferite. La ele mă gindesc și acum, cind ne pre
gătim să omagiem a 60-a aniversare a primului bărbat al 
țării, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și iarăși aș vrea să fiu tinăr, să mă bucur ca

DUMITRU MEDIANII
medic radiolog la Spitalul Fundeni, 

maestru emerit al sportului
(Continuare in pag. a 2-a)
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Pentru prima oară la Palatul
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ANCHETA Cum sint valorificate condițiile pentru practicarea sporturilor de iarnă ?

VATRA DORNEI, VATRA SCHIULUI!

Pe Dealul Negru antrenamentele incep odată cu prima zăpadă 
și se incheie cind răsar ghioceii

Munca dirzâ, perseverentă, 
desfășurată nu întotdeauna in 
condiții favorabile, cu multe 
rezultate remarcabile — iată pe 
scurt caracteristicile activității 
în domeniul schiului la Va
tra Dornei și în împrejurimi, 
îndrăgostiți de frumoasele me
leaguri bucovinene, foștii elevi 
dorneni deveniți profesori de 
educație fizică (bineînțeles, cu 
specializarea schi) s-au înapoiat 
acasă, urmînd exemplul profe
soarei lor Rodica Pal-Șindilarn, 
care, în anii cind era una dintre 
cele mai valoroase fondiste ale 
țării, a refuzat ofertele făcute 
de cluburile din Brașov și a re
venit la Vatra Dornei. Unitatea 
de echipă a Rodicăi Pal și a foști
lor el elevi (acum colegi), Pa
vel și Petru Chiriluș, Constantin 
Gorca, Ion Miron, toți profesori- 
antrenori la Clubul sportiv șco
lar din Vatra Dornei, precum 
și sprijinul primit din partea 
unor profesori aflați în locali
tăți din apropiere — Moise Ni- 
culescu și Iuliu Pa ța din Cim- 
pulung, Elena Boiarinov din 
Dorna Arini, Nectaria Malanca 
din IacobenI, Marius Florian 
din Ciocănești — au condus la 
succese notabile, concretizate 
prin ridicarea unor elemente 
pînă la nivelul lotului național ca 
de pildă Vladimir Todașcă, Cor
nelia Mititelu, Vasile Rebreanu,

Foto : C. ALEXA-Suceava
Iuliana Pața, Gabriela Mihalca, 
Adrian Potingă, Maria Manola- 
che și Cornel Buta. Pe „pista de 
lansare" se află acum o nouă 
promoție, avind ca fruntași pe 
Doina Ichim, Augustina Mihal- 
cea, Poliana Bor, Elena Bâjbâ- 
iac. Florentina Tarnavschi, Con
stantin Răuță, Mihai Radulescu, 
Cornel Grigoroșcuță, Florentin 
Burcă și Eugen Pal. Desigur, se 
cuvine a fi subliniat sprijinul 
permanent primit de 
sportiv școlar din partea 
liilor populare județean 
șenesc, a Inspectoratului

Clubul 
consi- 
și oră- 
școlar,

0 O tradiție frumoasă 
continuată cu pasiune și 
cu rezultate lăudabile 0 
Generații de tineri schiori 
progresează pînă în lotul 
național 0 Dificultăți care 
se cer grabnic înlăturate 
0 In plină iarnă, magazi
ne de sport fără schiuri I 
0 De ce au fost desfiin
țate centrele de inițiere ?

Liceului minier și Școlii gene-
rale din Vatra Dornei.

Cîteva cuvinte despre „secre
tele" acestei rodnice activități, 
de fapt explicații care pot servi 
drept experiență altor centre : 
selecția pentru secția de schi 
are loc in fiecare toamnă, cu 
prilejul crosurilor de masă or
ganizate in orașe și in comune ; 
antrenamentele se desfășoară in 
cursul anului aproape fără în
trerupere, pe stadion, în parc, 
pe Dealul Negru, pe Drumul 
Tătarilor sau in sala de sport 
a liceului ; în taberele de va-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 7-a)

CAMPIONATELE NAȚIONALE
LA ARME CLI AER COMPRIMAT

Azi șl mîine vor fi desem
nați primii campioni ai țării pe 
1978, și anume la tir în sală 
cu arme cu aer comprimat. Cel 
mai buni trăgători — care au 
reușit să atingă la concursul de 
săptămîria trecută haremurile 
de participare — vor evolua la 
finalele campionatului republi
can individual și pe echipe, 
pentru seniori și juniori, la 
pușcă și pistol (la 10 metri).

întrecerile, la toate categoriile 
de trăgători, vor fi viu dis
putate, deoarece competiția de 
azi și mîine constituie un cri
teriu de selecție pentru Balca
niada care va avea loc peste o 
săptămînă la București. Dar 
sportivii se gindesc și la apro
piatele campionate europene de 
sală (februarie, în Danemarca). 
Iată motive care ne fac să pre
vedem obținerea unor rezultate 
bune.

Azi și mîine, la Brașov

CONCURS DE SELECȚIE
La numai o săptămînă după 

consumarea întrecerilor din ca
drul „Cupei 16 Februarie" la 
lupte libere, acum este rindul 
luptătorilor de la stilul greco- 
romane să-și dispute șansele 
pentru intrarea în Iotul națio-

LI EUPEE GRECO-ROMANE

sporturilor

naL Azi și mîine, sala Dinamo 
din Brașov găzduiește concursul 
de selecție al tinerilor sportivi 
dornici de afirmare și pe plan 
internațional. Ca și la stilul 
libere, regulamentul permite 
participarea luptătorilor care 
n-au împlinit virsta de 22 de 
ani, cu excepția celor care au 
cucerit medalii la marile între
ceri internaționale (C.E., C.M., 
J.O.).

Printre competitori se nu
mără și campioni de anul tre
cut, ca de pildă I. Trăscăveanu 
(Steaua). Dumitra Matei (Dina
mo) — la pușcă, Șt. Nedelcu 
(Dinamo) — la pistol. Pentru 
a-și apăra titlurile, aceștia vor 
avea de luptat cu adversari re
dutabili ca I. Codreanu, R. Ni- 
colescu, Eva Olah, Mariana Feo- 
dot (pușcă), D. Iuga, L. Stan, 
C. Ion și alții (pistol), care 
s-au și remarcat la acest 
început de sezon.

Competiția se desfășoară in 
sala de tir cu aer comprimat a 
poligonului Dinamo din Capi
tală. Azi au loc întrecerile pe 
echipe, iar mîine concursul in
dividual.

CAMPION A TELE INTERNA ȚIONA L E 
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI
• Jucători din 12 țări ia start • Pc tabelele de concurs: Cian Li, Maria Alexandru,

Ursula Hirsclunuiler,
La București au avut loc tra

gerile la sorți pentru cam
pionatele internaționale de te
nis de masă ale României, pro
gramate, așa cum am anunțat, 
între 10 și 12 februarie, la Pa
latul sporturilor și culturii din 
Capitală.

Alături de sportivii noștri 
fruntași (prezenți în cadrul a 
trei selecționate), la întrecerile 
tradiționalei competiții și-au 
confirmat participarea jucătoa
re și jucători din 12 țări : R. P. 
Chineză, Franța și Iugoslavia — 
cu cite două selecționate —, 
Australia, Bulgaria, Cehoslova

secretin, stipantici și aiți
cia, Danemarca, R.D. Germană, 
R. F. Germania, Polonia, 
U.R.S.S. (Moscova) și Ungaria 
— cu cite o selecționată.

Printre fruntașii tenisului de 
masă european și chiar mon
dial înscriși, pe tabelele de con
curs se numără : Cian Li (R.P. 
Chineză), Erzsebet Palatinus 
(Iugoslavia), Kristen Kruger și 
Ursula Hirschmuller (R. F. Ger
mania) și Maria Alexandru 
(România) la feminin, Lian 
Ko-lian (R. P. Chineză), Pa
trick Birocheau și Jacques Se
cretin (Franța), Zoran Kosa- 
novici. Anton Stipancici și Mi-

sporthi dc frunte
livoi Karakasevici (Iugoslavia), 
Jochen Leiss și Peter Stellweg 
(R. F. Germania) la masculin.

în total, la actuala ediție, ti
tlurile de campioni internațio
nali ai României și le vor dis
puta 52 de jucătoare și 67 de 
jucători — la probele de sim
plu, 26 de cupluri — la dublu 
feminin, 36 — la dublu mas
culin și 50 — la dublu mixt.

Tragerile la sorți au fost e- 
fectuate în prezența vicepre
ședintelui Uniunii europene de 
tenis de masă, Josef Nekvasil 
(Cehoslovacia).

Astăzi, de la ora 16, pe patinoarul ,,23 August"

UN NOU DERBY HOCHEISTIC 
STEAUA-DINAMO

Patinoarul artificial ,,23 August* 
din Capitală va fi, astăzi, gaz
da unei noi atractive partide de 
hochei din cadrul primei grupe 
valorice a Diviziei A, în care 
se întîlnesc, pentru a 7-a oară 
în acest sezon, eternele rivale 
STEAUA șl DINAMO. Celelalte 
șase jocuri s-au soldat cu trei 
victorii ale stellștilor, cu două 
succese ale dinamoviștilor, un 
meci — ultimul — încheindu-se 
la egalitate (3—3). în această si
tuație, Steaua are un avans de 
două puncte acum. înaintea în- 
tîlnirii ce precede întreruperea 
campionatului, care urmează să 
fie reiuat după disputarea gru
pei B a Campionatului mondial, 
în martie, la Belgrad. Jocul va 
începe la ora 16 și va fi ar
bitrat la centru de O. Barbu, 
ajutat la cele două linii de 
M, Presncanu șl FU Gubernu.

Ieri seară, turul șapte al pri
mei grupe valorice a Diviziei A 
a început cu un meci în care 
Steaua a învins fără emoții pe 
S.C.M. Ciuc CU 8—3 (4—1, 4-0,
0—2). Cu excepția primelor 10 
minute și a ultimei reprize în 
care campionii n-au prea fost 
în mînă, în rest ei au dominat 
copios.

Au marcat : Popa (2), Herghe
legiu, Justinian, Gheorghiu, Hă- 
lăucă. Cazacu și Popescu (Stea
ua), Peter, Sandor și Deneș 
(S.C.M. Ciuc).

Meciul a fost corect arbitrat 
de Fl. Gubernu (la centru), bine 
secondat de C. Sgîncă și M. 
Presneanu, la cele două linii.

Turul șapte se încheie mîine 
cu meciul Dinamo — S.C.M. Ciuc, 
programat la patinoarul „23 
August* de la ora 16.

Călin ANTONESCU
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CU... „OSCAR 7“!
Puțini dintre ieșeni știu că in

tre frumosul lor oraș și satelitul 
de telecomunicații „Oscar 1" s-a 
realizat, nu de mult, un... dia
log ! instalați la ultimul nivel al 
clădirii care adăpostește „Casa 
de cultură a tineretului*, radio
amatorii Constantin Bălan, Ion 
Iacob, Dan Frunzeti au pindit, 
pur și simplu, momentul cînd 
„Oscar" a survolat lașul, tnce- 
pind să-l „bombardeze* cu unde 
radio. Dispus să „converseze", 
satelitul le-a recepționat semna
lele, retransmițindu-le sub for
mă de impulsuri. „Nu a fost o 
premieră absolută — ne spune 
Constantin Bălan, șeful radiodu- 
bului județean dar satisfac
ția noastră n-a fost diminuată 
de acest fapt-. Satisfacție expli
cabilă și meritată dacă avem in 
vedere că cei trei, precum și 
alți radioamatori, au pregătit mi
nuțios evenimentul, confecția- 
nind ei înșiși o serie de antene 
speciale și chiar unele piese. Ca 
să nu mai vorbim de răbdarea 
care le-a fost necesară...

PRIMII PAȘI SPRE LUMEA 
TEHNICII AERONAUTICE

AL POPORULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

in vizilâ
la radiocluftul ieșean

Printre radiocluburîle din țară, 
cei ai județului Iași (YMKAE) 
se poate mindri și cu o altă 
performanță, de astă dată ta 
premieră absolută : stabilirea 
unei legături bilaterale cu un 
radioamator din Insula Peștelui 
(VK9XX). De 20 de ani tncoc.ce. 
aceasta este singura legătură 
stabilită intre un radioamator 
din România și unul dîn înde
părtata insulă ! In cursul anului 
care a trecut, radioamatorii ie
șeni au realizat peste 3 de 
legături bilaterale cu colegi de-ai 
lor din țară și din străinătate. 
Numărul nu este impresionant 
(alte radioduburi se mtndresc 
cu 5—6 000 de astfel de legături), 
dar dacă ținem seama de fap
tul că obiectivul principal l-a 
constituit migăloasa muncă de 
inițiere in acest frumos și 
sport a copiilor de la Casa pio
nierilor, precum și înființarea 
de radioduburi la întreprinde
rea Tehnoton, Direcția Radio-TV 
din Iași și ta unele localități 
din județ, atunci avem motrt-e 
să apreciem ca meritorie actzt-.- 
tatea depusă de acest nHoclub 
moldovean. Paralel cu acttsmatea 
sa profesională și de i.ndrumdto~ 
al începătorilor, Y06AHL (adtzl 
inginerul Dan Frunzeti. ta lim
baj... pămintean) a obținut ttStU 
de campion republican la unde 
sev-te ta 1977, fiind declarat și 
cel mai bun sportiv al «mthu 
la radioamatorism.

Ion GAVRJLESCU

Ing. Cringu Popa fi una din 
operele talc

Orele de serviciu s-au ter
minat de mult, dar cîțiva ti
neri ingineri și tehnicieni n-au 
plecat acasă. Au rămas să-și 
petreacă o parte din timpul li
ber in atelierele secției de mo
delism. O joacă de copii T De
parte de a fi vorba de așa 
ceva. Ei și-au făcut din acest 
sport o preocupare dintre cele 
mai serioase și, la riadul Iui, 
modelismul a avut o contribuție 
botăritoare la formarea lor ca 
specialiști in aeronautică. Este 
vorba de membrii secției de 
aeranodelism AVIA din cadrul 
Institutului de mecanica fluide
lor și construcții aerospațiale 
din Capitală.

„Ciad am inceput să practic 
modclistnul — ne spunea ing. 
Cringu Popa, conducătorul sec
ției — purtam pantalonași 
scwți. Această -joacă serioasă-, 
cam • namea academicianul 
Hori* Hulubei, și el aeramo- 
delist ia tinerețe, m-a captivat 
ea fatal, mi-a eondas pașii spre 
lumea tehnicii aeronautice...*

Datorită practicării acestui 
.joc serios*, Cringu Popa — 
și ca ei atiția alți tineri 
a terminat liceul eu bogate cu
noștințe in aerodinamică și 
tehnica construcțiilor, a intrat 
eu succes la Facultatea de ae
ronautică a Politehnicii, și-a 
luat diploma de inginer cu elo- 
gioase aprecieri. Secția AVIA 
de la I M.F.C-A este rezultatul 
inițiativei sale, la care s-au 
alăturat alți taientați construc
tori : Banda retresen. Petre

tăi lui Cringu, maestru al spor
tului).

Sportivii de la AVIA s-au 
impus curînd în confruntările 
de pe timpurile de zbor, acolo 
unde tehnica se cere completa
tă cu o serioasă pregătire fi
zică (dacă ținem seama că une
ori este necesar să alergi kilo
metri întregi pentru recupera
rea aparatelor lansate în văz
duh). Iată doar un scurt bilanț 
al anului 1977 : 4 titluri de
eampioni naționali individuali, 
prin Cringu Popa (3) și Neagu 
Bogdan, trei titluri de campioni 
pe echipe, eiștigarea trofeelor 
„Cupa Bihorului* și „Cupa 
Clnj-Napoca*. un loc 2 la Bal
caniada aeronautică.

Orele de serviciu Ia I.M.F.C.A. 
se terminaseră demult. Pe ae- 
ranodeliști i-am găsit, însă, în 
atelierele de lucru (este lăuda
bil ajutorul pe care conducerea 
institutului îl acordă secției 
AVIA), făcind calcule, proiec- 
tind noi aparate de zburat, con
struind aripi, fuselaje — ele
mente din care se vor asambla 
viitoarele păsări cu inimi me
talice. O muncă migăloasă de... 
inginerie a miniaturilor, în ca
re se materializează nu numai 
cunoștințe tehnice, ci și căldu
ra unei admirabile pasiuni. 
„Ne așteaptă, anul acesta, cî- 
teva confruntări internaționale 
— ne spunea ing. Cringu Po
pa — și ținem ca, participînd 
la ele, să reprezentăm ea cins
te sportul românesc*. Alte pre
ocupări ? „Am luat sub îndru
marea noastră secția de mode
lism de la Casa pionierilor a 
sectorului 2. Sint o mulțime de 
copii care îndrăgesc acest sport. 
Și avem datoria să-i ajutăm, să 
contribuim la educarea micilor 
șoimi ai patriei prin muncă 
pentru muncă—*

Lăudabilă și prețioasă aceas
tă inițiativă a modeliștilor de 
la AVIA ; nu uită că și ei au 
fost, la rindul lor, ajutați să 
facă primii pași în activitatea 
loc pe vremea cînd purtau pan
talonași scurți.

V.T. MUREȘ

Cucuîanu. Bogdan Neagu. Ari- î 
ton Casâan. Gheorghe Popa (ta- I

tinerii de acum de onoarea și prețuirea de care se bucură 
cei ce aduc victorii sportive țării. Fiindcă astăzi, mai mult 
ca oricind, educația fizică și sportul au intrat in rindul acti
vităților de mare importanță socială. Știm cu toții ce mare 
contribuție a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu la fundamen
tarea unor noi concepții despre sport, la transformarea 
acestei activități intr-un puternic mijloc dc întărire a sănă
tății publice. Eu, ca medic, am avut prilejul să constat și la 
locul de muncă, la Spitalul Fundeni, pe care secretarul ge
neral al partidului l-a vizitat in vara treeută, preocuparea sa 
statornică pentru sănătatea, pentru viața și fericirea româ
nilor.

MOMENTUL CEL MAI FERICIT

cu 
pe 
dc

seama
le dă

înnoi-

Clipele de mare fericire pe care i le oferă sportul unui 
performer sint ■ numeroase. Momentul victoriei, cel al pre
mierii, cind steagul se înalță pe catarg, iar fanfara intonează 
Imnul de Stat al României socialiste, revenirea printre cei 
dragi- între ele, inegalabil, momentul suprem este acela în 
care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, te răsplătește cu zimbelul său bun, părintesc, 
vorba sa caldă, încurajatoare. Am trăit această clipă — 
care mulți sportivi și-au făurit-o ca țel — într-o seară 
august 1976, la Palatul sporturilor și culturii.

Ceea ce m-a impresionat, atunci ca și altă dată, a fost 
faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul ale cărui preocu
pări cuprind destinul întregii națiuni, toate sectoarele dc 
covirșiioare importanță ale economiei, cunoaște in amănunt 
și problemele sportului, și oamenii lui. Mi-am dat 
că aici se află originea justeței indicațiilor pe care 
mișcării sportive.

Ca orice cetățean al țării, simt și mă bucur de toate
rile României. Cu gîndirca sa înaripată, președintele țării 
vede viitorul patriei pînă la împlinirea visului de aur al 
poporului : construirea comunismului. Craiova copilăriei mele 
a devenit un puternic centru industrial, cu cartiere moderne, 
eu lăcașuri de cultură și sport. Este de fapt o imagine a 
întregii țări, pentru că în fiecare oraș pe care l-am vizitat 
semnele înnoirii sint evidente.

Firește, despre cel mai iubit fiu al poporului, despre 
primul autor al atitor victorii ale poporului nostru, despre 
omul care și-a făcut din lupta pentru pace in lume țelul 
nobil al vieții sale, se vor scrie numeroase volume. Eu aș 
vrea doar să mai remarc un lucru : de excepțională impor
tanță pentru noi toți este îndemnul pe care ni-1 adresează 
necontenit, întărit de impresionantul exemplu personal pe 
care ni-I dă zi de zi, de a munci mai mult și mai bine, de 
a fi îndrăzneți, de a gindi nu numai pentru binele generației 
noastre, ci și pentru al celei viitoare, de a nc dovedi dragostea 
de patrie prin ceea ce facem zilnic.

La virsta de 60 de ani, 
este un om tinăr. îi doresc 
binele națiunii noastre !

președintele Nicolae Ceaușescu 
să rămină așa mulți ani, pentru

NATALIA MĂRĂȘESCU
maestră emerită a sportului

Popasuri la Orșova și Drobeta Tr. Severin
0 competiție soi-generis
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între 17 și 21 ianuarie 1972. 

în Eucegi, zona Padina, se va 
desfășura cea de a 8-a ediție 
a Raliului republican al echi
pelor Salvamont, acțiune com
plexă, care are drept scop veri
ficarea gradului de pregătire a 
echipelor, instruirea teoretică și 
practică a acestora și realizarea 
unui larg schimb de experier.ță. 
Competiția nu va fi lipsită de 
demonstrații, la care iși vor da 
concursul și trupele de visă
tori de munte.

Concursul va întruni echipe 
din acele județe ale țării in 
care se pune problema salvării 
oamenilor in munți. Vor fi pre- 
zenți la această acțiune și re
prezentanți ai ministerelor, ai 
consiliilor populare, ai organi
zațiilor care au obligația de a 
sprijini activitatea Salvamont-

Lucruri (aparent) mărunte
Na aflăm In plin sezon hi ver

nal, în care nu puțini sint cei 
care se îndreaptă spre zonele 
montane fie in excursii, fie pen
tru practicarea unor sporturi spe
cifice. Dar iată că, cu acest pri
lej, întilnim și cazuri in care 
urni turiști, neglijînd echipamen
tul, pornesc la drum în pakon și 
pa-nlofi. Un bun cunoscător al 
munților, organizator de excursii 
la Agenția B.T.T. București, Aris
tide Căliman, ne spunea : „Am 
acasă o colecție întreagă de 
toc ari...- De aici și pînă la posi
bile accidente nu mai este decît 

un pas. Printre .instrucțiunile 
B.T.T., de exemplu, există în
scrisă obligația ca excursioniștii 
„să posede îmbrăcăminte adec
vată, iar pentru excursiile mon
tane — bocanci, pantaloni, pulover, 
hanorac ș.a.“ Dar, din păcate, 
ne-am convins, însoțind un tren 
de excursioniști, că această clauză 
este deseori ignorată. Un exem

Probele teimico-apdcative, in 
număr de patru, se vor des
fășura astfel : marți — proba 
teoretică și practică de orien
tare și căutare In teren (de 
fapt, o probă complexă de ori
entare sportivă, in cursul că
reia se caută posturile de con
trei) ; miercuri se va desfășura 
proba de slalom uriaș (40—45 
de porți. pe o distanță de 
800 m) ; joi — proba de schi 
cu achia (akja) pe teren jalo
nat (transport de rănit sau lest 
in barca-sanie), iar vineri, in 
ultima zi de concurs se vor 
desfășura proba complexă (de
plasarea la locul accidentului, 
acordarea primului ajutor și 
transportarea accidentatului) și 
exerciții demonstrative, Simbâ- 
tă va avea loc festivitatea de 
premiere.

plu ni l-a oferit gh.dui Mihai 
isăilă, care ne spunea că a avut, 
printre par tic:pantele la una din 
excursiile organizate de Liceul 
economic nr. 2 din Capitală, une
le fete echipate ._ca de oraș.

Alt fenomen dăunător : consu
mul de alcool. Sondajul făcut in 
trenul de care am amintit ne-a 
demonstrat că deși frigul de a- 
fară invita la ceai fierbinte, mulți 
au preferat... țuica fiartă. Din 
tren la cabană. La Predeal, la 
Clăbucet-sosire, mirosul de miti
tei inunda pirtia. Lingă grătar, 
lăzile cu bere. Un ceai T Numai 
in restaurant ! Acolo ne-am
plimbat de la un ospătar la altul 
pînă am găsit unul... amabil. In 
schimb, un afiș ne informa că 
vinul fiert costă 25,65 lei litrul, 
iar țuica fiartă 57,15 lei litrul. Să 
ne mai mirăm că pe mese domi
nau sticlele cu băutură ?

Deci, două cauze — echipa
ment neadecvat și consum de al
cool — care pot genera nedorite 
accidente și care trebuie înlătu
rate energic de către factorii res
ponsabili.

Em. F.

LAVINIA „ARUNCĂ MĂNUȘA" 
MAESTREI POLIHRONIADE...

Dispute aprige la clubul cooperatorilor severineni 
Foto : Alexandru SCHINDERMAN — Drobeta-Tr. Severin

O după-amiază pe malurile Du
nării- O sirenă anunță plecarea 
unui vapor din Drobeta-Tumu 
Severin. Parcurgem, pe șosea, 
drumul spre Orșova. De-o parte
— apele bătrinului Danubiu strin- 
se in cureaua de beton a uriașu
lui complex hidroenergetic 
„Porțile de Fier 1“ ; de cealaltă 
parte — granitul sdneii care s-a 
lăsat, totuși. învins de hărnicia 
oamenilor care au ridicat, peste 
timp, ceva ta fel de durabil. A- 
colo. unde a apărut pe harta 
țării unul dintre cele mai noi și 
frumoase orașe — Orșova, ne 
oprim citeva minute la Casa de 
cultură, impunătoare construcție 
arhitectonică, cum sint dealt
fel toate construcțiile din jur. 
Sint în plină desfășurare între
cerile de tenis de masă și șah
— fazele pe asociație — din ca
drul „Daciadei" — ediția de iar
nă — la care participă membrii 
asociațiilor „Dunărea", „ Cazan e- 
le“ și „Șantierul naval". Petru 
Blădinescu (Cazanele) și Nicolae 
Mita (Dunărea), cîștigâtorii con
cursurilor de tenis de masă, au 
drept la un meci suplimentar, 
ca răsplată pentru meritele lor. 
Schimburi de mingi tăiate, Ui
tate, stopuri, intr-un cuvînt, tot 
arsenalul maeștrilor tenisului de 

masă. Cu un plus de tehnică, e- 
lectncianul Blădinescu iese în
vingător și promite partenerului 
de întrecere revanșa, cu prima 
ocazie.

Concursul „navaliștilor" este 
dominat de elevul Nicolae Pîrv 
de la liceu] NAVROM, cel care 
a ciștigat „Cupa Independenței". 
Așa cum se prezintă la masa de 
joc, convinge pe oricine că este 
un autentic talent, intrăm îm
preună cu Ștefan Dobre — pre
ședintele C.J.E.F.S. Mehedinți — 
alături, . în frumoasa popicărțe 
cu piste de parchet. întrecerile 
sint în toi ; nimeni nu este a- 
tent decit dacă s-au prins sau 
nu „canalele". Tabela cu rezul
tate ne oferă situația exactă a 
participanților. Noi o notăm pe 
cea a câștigătorilor : Alexandra 
Florescu (țesătoare la „Cazane- 
le"), Nicolae Dumitrescu (ingi
ner — „Cazanele"), Constantin 
Orbulescu și Icn Popovici (Șan
tierul naval).

Sintem informați că la liceul 
„Ștefan PLavăț- elevii iși desem
nează campionii pe asociație la 
șah. Dăm o fugă și acolo. Doina 
Radu și Dumitru Nițu sînț cei 
mai buni, dar selecția a fost 
greu de realizat, deoarece fieca
re dintre cei peste 40 de parti

cipantă a vrut să fie laureatul...
S-a înserat Dinspre Dunăre 

suflă un vînt aspru, tăios. Hi
drocentrala pare un brîu feeric 
de lumină peste ape...

La Drobeta-Tumu Severin po
posim la Casa de copii. Sintem 
aver Liza ți că în club „se joacă". 
Deschidem cu grijă ușa : la 9 
mese de șah au l*oc dispute a- 
prige în cadrul „Cupei Unirea", 
sub însemnul „Daciadei", între 
șahiștii C.S. Școlar și cei ai Ca
sei de copii. Prof. Ion Ciurel, 
dascăl' priceput în jocul minții, 
ne-o arată printr-o privire com
plice. care înglobează și mindrie 
și grijă deosebită, pe Lavinia Po
pescu, premianta clasei a VH-a. 
Ne șoptește că are deja catego
ria a Il-a de clasificare și a 
ocupat locul II la „Cupa Inde
pendenței", de la Suceava. Și, 
în plus : „nutresc speranța că 
vom realiza împreună și mai 
mult". Călcăm regula spectato
rului de șah și o întrebăm pe 
Lavinia : „Ce-ai zice de o par
tidă cu Elisabeta Polihroriiade ?" 
Răspunsul, oarecum neașteptat, 
vine imediat : „deocamdată nu 
sint suficient de pregătită pen
tru așa ceva, dar mai tîrziu tare 
mult aș dori o asemenea Intîl- 
nire". Lavinia Popescu a arun
cat mănușa ? Ne-am bucura tare 
mult să fim cît de curînd 
„martorii satisfacției"...

O ultimă vizită : sala clubului 
A. S. Voința. Cooperatorii vin 
rînd pe rînd, fiecare , după ce 
și-a terminat treburile. Pină 
seara tîrziu, masa de tenis este 
luată cu asalt. Cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit revizorul 
contabil Constantin Balâci, fri
zerul Nicolae Ținică și mecani-. 
cui auto Nicolae Crogan. Pe sce
na din incinta. clubului, șahiștii 
nu aud sau mai bine, zis nu se 
sinchisesc de, țăcănitul mingilor 
de celuloid. Atenția ,le este con
centrată asupra pionilor, căilor, 
turnurilor. Tăbăcarul Nicolae 
Coculescu avea să termine în
vingător în „Cupa Unirea".

Cînd am părăsit clubul coope
ratorilor, se făcuse noapte de-a 
binelea. Dinspre Dunăre sufla 
același vînt aspru. O sirenă de 
pe un vapor slobozea răgușit un 
semnal marinăresc.

Mihail VESA



ANUL MUNCII PENTRU CALITATE 
ÎN TOATE LOTURILE OLIMPICE

I Importanța fiecărui an dintr-un nou ci
clu olimpic crește progresiv. 1978 este, 
din multe privințe, hotărîtor. Acesta 

este mobilul amplificării pregătirilor iacă din 
primele zile ale noului <”>, aceasta este ex
plicația sirguinței cu care sportivii și antre
norii luptă pentru a obține, prin mărirea vo
lumului de muncă, a nouă calitate, supe
rioară.

Mobilizați de îndemnurile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, performerii, laolaltă cu candi-

dații la gloria sportivă și-au fixat obiective 
îndrăznețe, astfel ca in 1980 performanțele 
delegației olimpice a României să fie net 
superioare celor de la Montreal. Se pun 
acum bazele creșterii forței, a puterii orga
nismului, pentru a se intra apoi în fondul 
pregătirilor specifice, al acumulărilor tehni- 
co-tactice. Reporterii ziarului nostru s-au de
plasat în cîteva dintre locurile unde se pre
gătesc acum performanțele sezonului estival 
și au încercat să 
țiale ele acestor

vă prezinte aspectele eseri- 
vacanțe dedicate muncii.

MULT" POATE ÎNSEMNA, 
ÎN ACELAȘI TIMP, Șl „BINE"!

La ora apariției acestor rinduri, cei mai buni semifondiști și 
fondiști din țară, 60 la număr, seniori și juniori, au luat startul 
în „campania de primăvară", prima etapă a sezonului 1978 care 
programează, in august, examenul cel mare — campionatele 
europene de la Praga. Obiectivele primului trimestru: campio
natele europene de sală (Milano, 11—12 martie) și Crosul Bal
canic (in Turcia, 5 martie).

Așadar, Ileana Silai, Natalia Mărășescu, Maricica Puică, Ilie 
Floroiu, Gheorghe Ghipu. Paul Copu și colegii lor se află din 
nou la Băile Felix. Stațiunea, cunoscută omului obișnuit ca 
excelent loc de odihnă, refacere și tratament a devenit, de 
4—5 ani, pentru alergătorii noștri pe distanțe medii și lungi 
unul din locurile preferate de pregătire. Aici, unde clima este 
mai îngăduitoare, unde pădurea din dreapta șoselei ce vine de 
la Oradea ascunde un frumos traseu (care cunoaște acum fie
care pas al Ilenei, al Nataliei sau al lui Floroiu) — aici a 
început, drumul ascendent al semifondului românesc spre pozi
țiile fruntașe ale ierarhiilor mondiale, aici s-au pus bazele unor 
performanțe a căror semnificație nu trebuie reamintită: 1:57,39, 
4:02,66, 4:23,8, 27:59,9 etc... Concomitent cu performanțele a 
crescut și faima traseului de la Felix și nu mai departe decit 
in, decembrie trecut, însăși Tatiana Kazankina, însoțită de cei 
mai buni alergători din U.R.S.S., a venit să se antreneze in 
acest mic paradis al alergătorilor...

Privit din interior, „paradisul" înseamnă, de fapt, două sau 
— cel mai adesea — chiar trei antrenamente zilnice, zeci de 
kilometri de alergare pe iarbă, dar și pe zăpadă sau noroi; ki
lometri al căror număr crește, la sfirșitul unei luni, pentru Silai, 
Mărășescu sau Puică pină la o cifră apropiată de cea care re
prezintă distanța dintre București și Oradea, pentru I.oroiu 
sau Ghipu dintre Constanța și Oradea.

Perioada de antrenamente la Felix poate fi asociată — prin 
numărul mare al distanțelor lăsate în urmă, al ședințelor de 
pregătire — cu o etapă de lucru cantitativ. Experiența prac
tică acumulată de tehnicienii noștri, măiestria lor — recunos
cută, obiectiv, de timpii pe care-i aminteam, dar și de colegi 
din alte țări — precum și conștiinciozitatea elevilor lor garan
tează. zi de zi, suportul calitativ. „Mult" poate însemna, în ace
lași timp, și „bine". Este deviza cu care s-au obișnuit — și 
ne-au obișnuit — alergătorii noștri, deviza cu care au pornit 
Ia drum — la figurat, dar și la propriu! — în „campania ’78“ 
Ileana Silai, Natalia Mărășescu, Maricica Puică, Ilie Floroiu...

Vladimir MORARU

Z/1
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O scurtă cursă pe schiuri 
completează programul unei 
zile de activitate intensă.

LA PIATRA ARSĂ, HARNICII GIMNAȘTI
„TULBURA" LINIȘTEA BUCEGILOR...

Antrenamente intense pentru noul «in corupet’țîonol
Pe platoul Bucegilor, liniștea 

este de-a dreptul tulburătoare. 
La mari intervale de timp, pașii 
răzleților turiști, care se încu
metă să urce muntele in condi
țiile vitrege ale iernii, fac să 
scirțiie zăpada. La complexul 
turistico-sportiv de la Piatra 
Arsă, pe un ger aspru de mi
nut 15 grade, activitatea grupu
rilor de sportivi aflați aici in 
scurte stagii de pregătire, este 
insă in toi. Printre aceștia și 
lotul masculin de gimnastică al 
țării. Antrenorii Mircea Bădu
lescu și Ștefan Harko, împreună 
cu asistentul medical Liviu 
Borș, lucrează-aici cu zece din
tre cei mai buni gimnaști ai 
țării: Dan Grecu, Mihai Borș, 
Radu Branea, Ștefan Gali, Li
viu Mazilu, Ghcorghe Neagu, 
Gabriel Popescu. Pavel Szabo, 
Ferenc Jenaki și Vaier Florea, 
Sorin Cepoi, Ion Checicheș, Au
relian Georgescu și Kurt Szilier 
au fost reținuți de examene in 
Capitală.

Antrenorul emerit Mircea Bă- 
dulescu ne pune in temă cu o- 
biectivele lotului pe care-l con

PE SCHIURI SPRE
Zile splendide în Poiana Bra

șov. Zile cu ger de minus 5 
grade, dar cu soare și zăpadă 
bună pentru schi. Zile de mun
că intensă pentru sportivii a- 
flați într-o scurtă vacanță în 
Poiana Brașov...

Un grup de fondiști pe schi
uri zoresc spre linia de sosire, 
după ce au înconjurat Poiana. 
Sint vreo 15—20, dar în frunte 
au rămas numai patru. Sprint fi
nal. Trec linia de sosire, învă- 
luiți în aburii respirației. Dan 
Bonciu, Marin Valeniin, Marian 
Petrescu, Ion Radu, apoi Aurel 
Lungu, Constantin Căruțașu, Io
nel Gancea și ceilalți. Degeaba 
ii veți căuta pe acești schiori 
printre fruntașii fondului. îi 
veți găsi insă pe listele de start 
ale întrecerilor cicliste din se
zonul competițional 1978 și — 
poate — printre fruntașii lor. 
Arbitri, sînt antrenorii Ion Stoi
ca și Paul Soare, oameni tineri, 
abia coborîți din șa, ambițioși, 
dornici să învețe, mai ales de 
la „starostele" breslei, antreno
rul emerit Nicolae Voicu.

Rutierii, majoritatea în deve
nire. fac trei antrenamente pe 
zi. Dimineața o înviorare pre
lungită, cu gimnastică și aler-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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Dan Donciu și Marin Valentin - liderii Sonfiiștilor
CICLISTE

9
cu

(urse pe schiuri; z.inic 18 22 hm • Peintilnirc
bicicleta Id 16 ianuarie • Campionatele
cclc balcanice - obiective principale

gări, înainte de amiază un an
trenament (sau un concurs) de 
schi fond, cu distanțe variind 
între 18 și 22 km, iar după a- 
miază haltere sau patinaj. în 
timpul liber, tot... schi și pati
naj.

— Sînt obosiți băieții după 
trei antrenamente ?

— Dimpotrivă. Niciodată n-au 
fost mai dornici de efort ca 
acum — ne spune antrenorul 
pistarzilor, Paul Soare.

— Dar bicicleta ?
— Se vor reintîlni cu ea — 

și nu se vor mai despărți pină 
la sfirșitul toamnei — la 16 ia
nuarie. Pe șoselele de pe malul 
Mării vom începe pregătirea 
specifică, dar antrenamentele de 
pregătire fizică generală nu vor 
fi eliminate nici măcar în 
timpul perioadei competiționa- 
le — își destăinuie intențiile 
antrenorul Ion Stoica.

mondiale
in 1913

acestor an- 
începute

9 Acum, cînd ma
joritatea lacurilor sînt 
acoperite cu un strat 
gros de gheață, cam
pionii mondiali Ivan 
Patzaichin, Vasile Dl- 
ba șl Li pat Varabiev 
cochetează cu... pan
tele de schi din Pre
deal. Antrenorul e- 
merit Radu Huțan, e- 
xigent cum îi știm, 
nu face nici un ra
bat pregătirilor din 
această perioadă, a- 
plicînd cu consecven
ță proverbul 
gospodar iși 
na car și 
nie*.

face 
vara

.omul 
s iar- 
. sa-

de an.• început __
Sabrerii clubului Stea
ua au debutat foarte 
bine în etapa inau
gurală a diviziei A.

Recent, la Iași, Cor
nel Marin, Ioan Pop. 
Marin Mustață și A- 
lexandru Nilca au cîș- 
tlgat toate partideie 
susținute, instalîn- 
du-se în fruntea cla
samentului și aștep-

Despre obiectivul 
trehamente timpurii, 
chiar la... începutul acestui an, 
nu i-am mai întrebat pe cei 
doi tineri tehnicieni. Le știu toți 
membrii familiei ciclismului. Ei 
trebuie să formeze o echipă de 
100 km contratimp cu care să 
cîștige Balcaniada de la Anka
ra și să se claseze între primii 
6 la campionatele mondiale din 
R.F. Germania. Misiune extrem 
de dificilă, dar nu imposibil de 
realizat. Mircea Romașcanu, 
Marin Valentin, Nicolae Savu, 
poate chiar și Vasile Teodor, 
formează nucleul de la care se 
pleacă. Și, dintre atitea... ca
targe, cite se află pe creste de 
valuri, poate că vor fi unele 
care vor atinge malurile, com- 
pletînd acest nucleu al marilor 
ambiții.

se văd încă din 
start...

• Sezonui sporturi
lor de iarnă este în 
plină desfășurare. 
Schiorii loan Cavași 
și Gheorghe Vulpe de

BREVIAR

tînd calmi următoa
rele întreceri. Antre
norul Constantin Ni- 
colae este satisfăcut 
de felul cum elevii 
săi se pregătesc. Nici 
un minut întîrziere la 
antrenamente, nici un 
rabat vieții sportive, 
iar rezultatele bune

ta A. s. 
împreună 
norul lor, 
viei, sînt 
așteaptă 
primele curse de sla
lom. Zăpada abun
dentă din ultimeie zi
le, pregătirile intense 
efectuate, le dau spe-

Telefericul, 
ou antre- 

Nicolae io- 
optimiști și 
încrezători

Hristache NAUM

ranțe într-o compor
tare cit mai bună 
atît în concursurile 
interne cit șl în cele 
de peste hotare.

• Lotul olimpic de 
polo se află la... Po
iana Brașov. Dispu
tele din piscina J.O. 
de la Moscova se pre
gătesc încă din aces
te zile. Pantele Pos
tăvarului sînt urcate 
zilnic în pas voini
cesc. Alergarea prin 
zăpadă asigură rezis
tența și forța nece
sare... evoluțiilor din 
bazinul cu apă. An
trenorii, foștii inter
naționali Ștefan Kro
ner și Alexandru Sza
bo sînt mulțumiți de 
modul cum răspund 
ia solicitări elevii lor.

•?n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^

duce: „Și pentru noi, cei care 
ne desfășuram activitatea pe 
târimul sportului, 1978 este un 
an al muncii de calitate, care 
trebuie să aibă ca rezultat con
firmarea succeselor anterioare 
ale gimnasticii românești. Nu 
uităm nici un moment că, la re
centa ședință a Comitetului fe
derației, lotul masculin a fost 
serios criticat pentru unele lip
suri din activitatea sa. Acesta 
este și motivul pentru care, 
chiar de la începutul anului, am 
abordat cu toată seriozitatea și 
răspunderea pregătirea, consi- 
derind că 1978 este o etapă ex
trem de importantă a proce
sului complex de antrenament 
in vederea Jocurilor Olimpice 
de la Moscova, din 1980".

Și aveam să ne convingem, 
urmărindu-i la lucru pe gim
naști, că există temeiuri să se 
acorde credit antrenorului Mir
cea Bădulescu. Indiferent de 
condițiile atmosferice, cea mai 
mare parte a programului zilnic 
al sportivilor se desfășoară in 
aer liber (circa 75 la sută), iar 
restul (aproximativ 25 la sută) 
— in sală, cu activități specifi
ce. După inviorarea de dimi
neață, care are loc cu regulari
tate la 7,30, urmează o „repri
ză" de jocuri distractive pe ză
padă, continuată cu excursii in 
ritm impus (in raport de starea 
terenului) de două ore. După-a- 
miaza, din nou circa două 
de pregătire in aer liber și 
in sală.

— Mi-am dat seama și
anii precedenți că antrenamen
tele efectuate la 2000 metri al-

ore 
una

din

titudine măresc considerabil ca
pacitatea noastră de efort — ne 
spune multiplul nostru campion 
Dan Grecu. Acumulările pe 
care le facem aici ne asigură 
rezerve de energie pentru o bu
nă perioadă de activitate inten
să în Capitală. Obiectivele mari 
pe care secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a pus în fața în
tregului nostru popor ne mobi
lizează și pe noi, sportivii de 
performanță, să muncim mai 
bine, cu mai multă eficiență. 
Avem ’ obligația să reprezentăm 
cu cinste culorile țării la cam
pionatele mondiale din acest an.

încă de pe acum, antrenorii 
și gimnaștii stabilesc planurile 
de muncă pentru zilele ce vor 
urma imediat stagiului de pre
gătire la altitudine. Reintorși in 
Capitală sau la cluburile din 
țară din care fac parte, membrii 
lotului iși vor relua, săptămina 
viitoare, antrenamentele speci
fice, accentul căzînd de data a- 
ceasta pe perfecționarea exerci- 
țiilor impuse, învățarea de noi 
clemente la liber alese, astfel 
ca luna martie să-i găsească 
apți să abordeze activitatea 
competițională.

Prezența in lot a unor gim
naști cu bogată experiență ca 
și a unor tineri care bat la por
țile consacrării creează o emu
lație deosebită in pregătire, este 
de bun augur pentru creșterea 
măiestriei sportive, pentru atin
gerea obiectivelor propuse în 
anul 1978 — rezultate valoroase 
în marile competiții ale calen
darului internațional, care să 
marcheze noi afirmări in pal
maresul gimnasticii masculine 
românești.

Constantul MACOVEI

SPRINTURI IN BAZIN LA 6 DIMINEAȚA
Este ora 6 dimineața. încă 

nu s-a luminat de zi. In pisci
na acoperită a hotelului „Mon
tana" din Sinaia, cele mai bu
ne înotătoare din țară, impre- 
ună cu antrenoarea lor Cristina 
Șoptereanu, sînt gata pentru 
cel dinții antrenament al zilei. 
Este o imagine cu care ne-am 
obișnuit încă din primele zile 
ale anului, mai precis de la 3 ia
nuarie, cind grupa campioane
lor noastre și-a reluat pregătiri
le, cu maximă intensitate. Fără 
perioada de tranziție obișnuită 
cu ani in urmă.

„Cu două săptămini inainte 
am încheiat primul ciclu de 
pregătire — ne-a spus Cr. Șop
tereanu. Fetele au lucrat bine 
și cele mai multe au și ajuns 
la nivelul atins in vara trecu
tă. Noul ciclu este insă după 
părerea mea mult mai impor
tant. Pe de o parte trebuie să 
continuăm, conform unei plani
ficări precise, procesul de acu
mulare (forță, rezistență): pe 
de altă parte va trebui să reali
zăm, in bazine scurte (25 m), 
recordurile pe care ni le-am 
propus pentru lunile de vară. 
Acesta este și motivul pentru 
care nu ne putem permite nici 
măcar luxul unei ore de răgaz".

Și în timp ce oaspeții hotelu
lui mai dorm încă, fetele par
curg în bazin serii non-stop. Cu 
intensitate din ce în ce mai 
mare și cu pauze tot mai mici. 
Carmen Bunaciu, Anca Miclăuș, 
Camelia Hoțescu, Daniela Geor
gescu, Ligia Anastasescu au 
venit la antrenament cu forțe 
proaspete și nici un kilogram

in plus, lucru esențial pentru 
aceste tinere sportive, în conti
nuă creștere. înoată cu plăcere, 
cu gindul la concursurile din 
... martie. Ne-au și făcut o pro
misiune: absolut toate recordu
rile din tabelă vor fi corectate! 
Și, așa cum le cunoaștem, știm 
că se vor ține de cuvînt.

După două ore de lucru in
tens se face schimbul de ștafe
tă al generațiilor; în bazin a- 
par tinerele speranțe, cele care 
vor trebui intr-o zi să ia locul 
campioanelor. Printre ele, Iri- 
nel Pănulescu, Edit Kuglis, Cris- 
tine Seidl, Carmen Alexe. Vîr- 
sta lor — 14 ani. Un cvartet 
mixt, capabil și la această oră 
de 4:36,0—4:37,0, o performanță 
care l-ar plasa printre primele 
15 ștafete de senioare ale Euro
pei. Cu toate sînt candidate la 
„europenele" de juniori din a- 
cest an (limita de vîrstă — 15 
ani) și de aceea programul lor 
de pregătire nu diferă de cel al 
campioanelor. După antrena
mentul de dimineață urmează o 
mică „excursie" pină la Cota 
1400 m, reconfortantă după e- 
fortul depus în bazin. După-a- 
miaza — cel de al doilea antre
nament. Și așa în fiecare zi. 
Pentru că altfel nu se poate a- 
junge acolo sus, la marea per
formanță.

Adrian VASIL'U



Teme de reflecție
DIN VIATA 

SECȚIILOR

Aurel NEAG'J

■
83
82
80
79

i este intere- 
poate avea 

mare in 
creșterii și

IMPLICAȚIILE JUNIORILOR
Un amic, ocupat în 

profesia sa cu traficul 
avioanelor TAROM în 
cursele internaționale, 
se gîndește în puține
le ore libere la fotbal. 
Această pasiune îl 
destinde chiar dacă, 
de cele mai multe ori, 
rezultatele din fotbal 
nu-1 satisfac.

„Cred, îmi spunea 
el, că dacă ne plîn- 
gem de lipsa de jucă
tori valoroși trebuie

să găsim și soluții 
pentru ca juniorii, re
zervorul fotbalului, să 
fie in atenția cluburi
lor și a federației. So
luția ca eșalonul se
cund al echipelor di
vizionare să fie alcă
tuit numai din juniori 
este exeelentă, însă 
efectul rămîne pe ju
mătate. atit timp cit 
rezultatele echipelor 
de juniori nu influen
țează clasificarea echi-

DIVIZIA A, 
EDIȚIA 1976-77 

Clasament 
final

DIVIZIA A,
EDIȚIA 1976-77 

Clasament compus, 
A+junioci

1.
2.
3.
4.
5.

49
45
41
37
37

Dinamo
Steaua
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. M. 
Jiul

6. Politehnica Tim. 36 
Sportul stud. 
Polit. “ ‘ 
F. C.
S. C. 
F. C. 
U.T.A.
F.C.M. Reșița 
F. C. Corvinul 
F. C. Constanța 
Rapid
Progresul
F.C.M. Galați

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. 
Z
3,
4.

Bacău

Iași 
Bihor 
Bacău 

Argeș

DIVIZIA A, 
EDIȚIA 1977-78 

Clasamentul actual 
de toamnă

Corvinul

Iași 
Bihor

bată 
nocturn' 
ore este de-a dreptul penibil, atit pei 
antrenori cit fi pentru jucători, cu 
mai mult cu cit ți jucătorii au cite 
Dănuț care intuiește motivul vizitei 
trenorului.

Pe la miezul nopții, sau chiar mai 
ziu, antrenorul revine arară. Soția

«r- 
_____  . . «“ 

doarme încă, ti vede obosit. tl întreabă : 
„Bine dar nu cred că este necesar sa treci 
pe la toți jucătorii. Pe unii îl cunosc... Sint

Steaua
Dinamo
Univ. Craiova 
S. C. Bacău

5. A.S.A. Tg. M.
6. F. C. Constanța 77
7. Politehnica Tim. 73

Polit.
F. C.
U.T.A.
F. C.
F. C. Argeș 
Rapid
F.C.M. Reșița 
Sportul stud.
Progresul
F.C.M. Galați

63
68
67
64
64
62■
59■
43
42

DIVIZIA A, 
EDIȚIA 1977-78 

Clasamentul compus, 
A -rjuniori

A.S.A. Tg. M. 
Steaua
F. C. Argeș 
Poli. Tim. 
Dinamo
F.C. Olimpia 
Jiul
Sportul stud. 
U.T.A.
S. C.
F. C. Petrolul 
Univ. Craiova 
F.C. Constanța 
F. C. Bihor
C. S. Tirgoviște 
Polit. Iași
F. C. Corvinul 
F.C.M. Reșița

Politehnica Tim. 42
42
42
41
40
39
33
33
33
33
33
32
31
31
29
28
26
22

F. C. Argeș 
S. C. Bacău 
/uS-A. Tg. M. 
Steaua
F. C. Constanța 
Univ.
F. C. 
F. C.
F. C.

Craiova 
Petrolul 
Corvinul 
Olimpia 

Sportul stud. 
U.T.A.
Polit. lari 
Dinamo
Jiul
F.C.M. Reșița
F. C. Bihor
C. S. Tirgoviște

pelor de seniori, echi
pelor A. Oricit de 
preocupate ar fi clu
burile de fotbal de 
echipele lor de juniori 
nu vor fi interesate in 
măsura în care ar fi 
obligate s-o facă, spre 
binele lor și al fotba
lului nostru, dacă 
punctele cîștigate sau 
pierdute de juniori in 
campionat s-ar adăuga 
clasamentului echipe
lor A și clasamentul 
general final ar fi dat 
de această adiționare. 
Să-i vedeți atunci pe 
conducătorii de cluburi 
și pe antrenori cit 
s-ar îngriji de atent 
de juniori ! V-ați gin
dit vreodată cum ar 
arăta asemenea clasa
mente ?“

Sugestia 
sântă și 
eficacitate 
direcția < 
promovării schimbului 
de miine in fotbal. 
Dealtfel, o asemenea 
formulă a fost utiliza
tă în campionatul mu
nicipal de fotbal al 
București ului și chiar, 
pentru scurt timp, in 
Divizia B Dar cine ar 
fi îndrăznit oare s-o 
facă pentru Divizia 
A î Am întocmit cla
samente compuse (A 
+ juniori) și le-am 
pus, pentru compara
ție, alături de cele 
existente, ale campio
natului final 197677 și 
al clasamentului actual 
al turului divizionar 
A. Le aveți in față. 
Comparați-le 1 Cam
pioana anului trecut 
ar fi fost Steaua, in 
loc de Dinamo, iar 
Jiul ar fi retrogradat, 
pe cînd Rapid s-ar fi 
salvat. Iar lidera ac
tuală de toamnă ar fi 
Politehnica Timișoara.

O temă de medita
ție pentru mediul am
biant al fotbalului, de 
la suporteri la mem
brii biroului federal.

PASIUNE ȘI 
(ONDIțlA LUI

SCUT
MUNCA IA PATRAT

„U CLUJ NAPOCA IN RETUR
NU IN1
Convorb

un 
fot- 
cu-

...Ultimul meci al tu
rului se terminase de a- 
proape o jumătate de oră. 
Jucătorii lui »U“ se în
dreptau spre ieșire. La 
gura vestiarelor, un „cu
loar viu*. Cam trei sute 
de suporteri, în majori
tate studenți și elevi, ră
măseseră pe un ger nă- 
praznic să-și aplaude e- 
chipa de lingă inimă, să-i 
mulțumească pentru fru
mosul sezon și să-i ureze 
o primăvară la fel de 
rodnică. în mijlocul ace
lei manifestații de sim
patie, Remus Cîmpeanu. 
vicepreședinte al clubului 
universitar, monologa e- 
moționat : „Din epoca de 
aur a lui „U“, n-am mai 
intîhut o asemenea at
mosferă entuziastă ! E 
marea noastră bucurie, e 
marele eiștig !“

...După „cădere", 
nume de tradiție în 
balul nostru intrase
rind in anonimat. Și acest 
lucru se datora echipei, 
conducerii, suporterilor. 
Se mai încercase o ac
țiune de întinerire, o 
muncă de perspectivă, 
dar publicul își pierduse 
răbdarea, jucătorii mai 
vechi nu-și regăsiseră en
tuziasmul, iar conducerea 
clubului trecea, parcă 
prea ușor, de la entuziasm 
Ia pesimism. Oricum, 
sfirșitul campionatului 
trecut pregătise premisele 
pentru o acțiune de cu
raj, aruncarea in luptă a 
unor jucători cruzi, dar 
plini de talent, an ga jind, 
de fapt, și conducerea 
secției de fotbal a lui „U“ 
și pe suporterii echipei. 
Și această punte spre 
viitor a rezistat

...La începutul actualu
lui campionat s-a res
tructurat nu numai con
ducerea secției, a echipei, 
dar și stilul de muncă. 
Conferențiarul universitar 
de matematici Sever 
Groze, redevenit preșe
dinte al secției, declara 
din start că „primul de
ziderat este refacerea uni
tății morale a echipei". 
Acest lucru s-a realizat

La derbyul „V“ — F.C. Baia Mare (din care a fost 
surprinsă această secvență) stadionul 
cipal“ a fost plin, ca in 
roșii"' !.„ Foto :

in primul rînd prin îm
bunătățirea relației secție- 
echipă. Multi oameni ti
neri in secție, cadre di
dactice cu care unii ju
cători se intilnesc în am
fiteatre, cum sînt prof. 
Dumitru Mugioiu, lectorii 
de la Facultatea de chi
mie FI. Buturcâ și Teo
dor Hodișan, președinte
le secției Sever Groze și 
vicepreședintele Vasile 
Miclea, ei și toți ceilalți 
din conducerea lui „U“ au 
încercat, și au reușit, o 
apropiere între jucători, 
antrenori, conducători și 
public. Cum ? Solicitînd 
tinerei echipe dăruire și 
respect, disciplină și am
biție. „Am căutat încă din 
campionatul trecut să 
zămislim o echipă nouă, 
care să răspundă dezide
ratelor suporterilor noștri, 
studenții. N-am abando
nat gindul marii perfor
manțe, al promovării, dar 
mai întîi ne-am gindit să 
realizăm o echipă în a- 
devăratul sens al cuvîn- 
tului !“ — mărturisea
prof. D. Mugioiu. „O e- 
chipă studențească nu 
numai cu numele, ci și 
in joc, în comportare !“ 
— completa S. Groze. A 
reușit „U“ Cluj-Napoca 
acest lucru ?

Indiscutabil, da ! Cine 
a urmărit echipa în ulti
ma toamnă, a rămas im
presionat de jocul, cu elan 
cu adevărat studențesc al

epoca de 
I. LESPUC

clujean „Muni- 
aur a „șepcilor 
— Cluj-Napoca

roșii ", de evo-

în ultifi 
mai mult 
util, cred 
medicină-: 
despre ap 
dicilor la 
a fotbal iș 
noi o inc 
gher apai 
Hipocrate 
rectomled 
cină spor

— In fi 
tat și 
obligă 
dintre 
starea 
referim 
nescu, ca 
tivitatea 
Ia Caniai 
Manea, f 
activitate 
duți

ex 
să
m 
Kt

„șepcilor 
luția sa modernă, de dis
ciplina 
anonimi
Drobotă, 
Berindci, 
reșan și 
care Lăzăreanu, Cîmpea- 
nu II și Luchescu au de
venit „veterani", joacă cu 
o pasiune pe care „U“ 
n-a mai avut-o de mult. 
E un dor de afirmare în 
actualul joc al lui „U“ de 
care antrenorul P. Mol
doveana nu-i străin, un 
rod al antrenamentelor 
în plus pe care cei mai 
mulți le fac, al seriozită
ții cu care acest club de 
tradiție a știut să por
nească de la bază pentru 
a escalada, trainic, trep
tele afirmării.

în ultima toamnă, „U“ 
și-a depășit condiția. Cla
sarea echipei pe locul 
III, la trei puncte de 
lider, reprezintă pentru 
cei mai mulți o mare și 
frumoasă surpriză. Tînă- 
ra echipă clujeană a ajuns 
în cursa pentru promo
vare pentru că primul ei 
gînd a fost să joace, nu 
să mimeze fotbalul. Și 
acest joc deschis, din pa
siune nealterată, s-a ma
terializat în 11 victorii 
(record realizat numai de 
alte două echipe : Gloria 
Buzău și C.F.R. Cluj-Na
poca). „U“ Cluj-Napoca a 
apărut, surprinzător pen
tru mulți, dar meritat, 
zicem noi, în cursa pen
tru promovare. Va reuși 
atit de tînăra și talenta
ta echipă studențească să 
revină în eșalonul de eli
tă al fotbalului românesc, 
acolo de unde a plecat 
în vara lui ’76 ? Condu
cerea secției e realistă. 
Știe că tentativa va fi 
foarte grea, dar echipa va 
cuteza. Suporterii sînt 
optimiști, dar nu și-au 
pierdut simțul rațiunii. 
Ne-a confirmat studentul 
Dorin Sima din anul III al 
Conservatorului „Gheor
ghe Dima“ : „Dacă echipa 
noastră își va menține și 
în retur hărnicia, pasiu
nea și modestia, atunci 
va promova in prima di
vizie 1“ Conferențiarul u- 
niversitar de matematici 
Sever Groze ne oferea 
„ecuația" succesului lui 
„U“ din ultimul sezon: 
„Cheia realizărilor noas
tre din toamnă s-a numit 
pasiune și muncă. Cheia 
returului trebuie să se 
numească : pasiune și 
muncă la pătrat !“„.

ei. Acești tineri 
Iosif Mureșan, 
Vidican, Pop, 
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CHIRILĂloan

oameni foarte liniștiți șl corecți". Antreno
rul zimbețse amar fi-i răspunde: ..De acord 
eu tine, dar dacă Uit (n.a. — un jucător) 
ar ar_a mțîne că n-am trecut șl pe la 
Costicd (n-a. — alt jucător), ar fi vai și 
amar de viața mea-.

Această

Organizînd cantonamentul, 51 
>Am făcut totul». Cred Insă

scenă din viața fotbalului nu 
este deloc exagerată. Am prezentat 
tis reaM. Antrenorii întreprind

X

LEAGĂNUL CONȘTIINȚEI IMPACATE
E aproape ie seara, tn cameră, o twaaiă 

p'.ăcută. EL, un bărbat da aproximativ Să 
de ani, citește ziarul. Ea. soția, K roagă me
reu pe băiat za se culce, pentru că e SSrzia. 
iar miine e o zi grea, la școală. Băcttul 
nu ascultă și continuă să-fi lipească avio
nul. Mai mult, pentru a atrage eomp.tct- 
tatea tatălui — ar vrea si mai fure cisev» 
minute — U roagă să-i explice ce e cu 
elicea, deși el, Ddnuț, știe foarte btae că 
avionul său nu are elice. Toii: cedează 
insistențelor ți se ridică din fotoliu- Dar, 
pe neașteptate, sare ca ars : ,.s-a făcut j». 
Fug 1" Sofia 12 privește mirezi: ..Iarăși î 
La ora asta !* Dar soțul a și ieștt pe ușă-,

Acest bărbat care se încadra atit de bine 
Intr-o plăcută scenă de familie «u este 
decit unul din numeroșii noștri antrenori 
de fotbal egre sar ca arși tn farul orei H 
pentru simplul fapt că se siv.: datori si 

la ușile jucătorilor lor. „Turneul 
“ oare se repetă din 24 in 24 de

situa- 
tumee 
pentru 
ora 23 

, ._______ _______________ ___  ____  cercul
vicios se tnvirtește mereu, dar nimic nu 
se schimbă.

Care ar fi soluția ? Simplă. Ren-untarm 
la ipocrizia turneelor nocturne, foarte puttn 
erica ce a- punctul de vedere al tntrețl- 
r.erii capacității fizice și foarte nocive din 
punctul de vedere al relațuXir autresxor- 
jucător.

Ce propuneți j — se aud roci. P-opunem 
instaurarea unor relații de încredere, dia- 
mctral opuse unei sugestii făcute de un 
antrenor „pățit-, care a fost de părere că 
Singura soluție ar fi reurârea de luni pută 
duminică.

Ce putem spune despre o ase-r.enea so
luție bt anul an? Răspunde Stefan Covad, 
prinsr-o dederație făcută in cadrul unui 
interviu, acum doi ani fi ceva : „Cantona
mentul care se practică ta unele țări eu
ropene e moartea fotbalului. îmi dau tot

mai mult seama că formula cantonamen
tului este un mijloc de acoperire pentru 
antrenor.
poate spune : ___ ______ ___
că jucătorii stat cel care trebuie să-și a- 
sume răspunderea. In afară de asta, can
tonamentul înseamnă o mare plictiseală. 
Nici nu știți ce mult contează ca jucătorul 
să vină la meci direct de acasă. Am ajuns 
la concluzia că fotbaliștii nu trebuie dă
dăciți. Un fotbalist nu recepționează mai 
mult declt o idee sau două ta cursul unei 
ședințe de pregătire teoretică. Restul » 
balast. Iată de ce ședințele la Ajax nu 
durau mal mult de 8—9 minute".

Așadar, reunirea permanentă cade. Și ar 
trebui fă cadă fără excepție. In același 
timp, insă, antrenorul trebuie si renunțe 
fi la postura sa penibilă de oaspete nedo
rit, la ore tirzii, tn casele jucătorilor. Cu 
atl: mai mult cu cit a doua zi, înainte 
de antrenament, medicul echipei, prlntr-un 
sondaj de un minut, poate să-i ofere an
trenorului, pină fn amănunt, întregul ta
blou al nopții jucătorului. Dar pentru că 
această posibilitate fără putință de tăgadă 
nu este folosită, antrenorul, nevrind să-și 
aprindă paie tn cap. recurge la penibilele 
sale escapade nocturne, pentru a adormi 
apoi liniștit, in leagănul conștiinței îm
păcate.

ȘTI
• 8.CI 

ora 12, 
gerea la 
ziua de 
petiției s

• o 
în clădi 
Golescu 
Proiectăr 
Uzată d< 
Ianuarie, 
tieole di 
cele trei 
ca mijlc 
pregătiri

• UN 
tehnică 
roșit, Ic 
numit f<

Mircea M. IONESCU

• TU 
mână c 
competii 
februar! 
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SlMBATA
ATLETISM. Sala „23 August", 

de la ora 1« : concursul inaugu
ral al sezonului în Capitală.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 15 : Steaua — C.S.U. Bra
șov, Rapid — Universitatea Ti
mișoara, I.C.E.D. — Farul, 
I.E.F.S.-Uc. 2 — Dinamo Bucu
rești. meciuri în cadrul Diviziei 
A (masculin).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 16 : steaua — Dina
mo (Div. A).

TIR. Sala poligonului Dinamo, 
de la ora 9 : campionatele 
publicane pe echipe (arme 
aer comprimat).

DUMINICĂ

re- 
cu

ATLETISM. Sala „23 August*, 
de La ora < : concursul inaugu
ral al sezonului tn Capitală.

BASCHET. Sala Floreasca, de

ora i.39 : C.S.U.
Brașov, Rapid Universitatea
Tim.șoara. I.C.E.D. — Farul. 
LE-F.S.-Lic. 2 — Dinamo Bucu
rești, meciuri în cadrul Diviziei 
A (masculin).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 16.3» : Rapid — Universita
tea Cluj-Napoca ; ora 1L4« : 
Progresul — Universitatea Timi
șoara ; ora 18,50 : Universitatea 
— Confecția București, meciuri 
in cadrul Diviziei A (feminin) ; 
ora 24 : Universitatea — SeL ar
mata: cubaneze, med amical.

HOCHEI. Patinoarul ^3 Au
gust", ora 16 : Dinamo — S. C. 
Miercurea Ciuc (Div. A).

TIR. Sala poligonului Dinamo, 
de la ora 9 : campionatele — 
publicane Individuale (arme 
aer comprimat).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 
Dinamo — știința Bacău (f. 
sala Giulești, ora 11 : Rapid 
Explorări Baia Mare (m. A).

N’U uitați! ASTĂZI — ultima zi cînd 
vă mai puteți procura bilete pentru 
tragerea LOTO-2
15 ianuarie 19*8 1

de miine, duminică

1» : 
A);

ROMÂNIAFILM prezintă
▼\A/W\*/V\*Z,r\*/T\*ZVXA/T\A/v\AZV\*/V\AZT\AZT\AZ»\AZ»

ACȚIUNEA „AUTOBUZUL"
o producfic a Casei de iilmc 3,

Tragerea Loto-2 
de miine 15 ia
nuarie 1978 va a- 
vea loc in sala 
clubului sportiv 
Dinamo din șo
seaua Ștefan cel

Mare, la ora 17.
Rezultatele vor 

fi transmise la 
posturile noastre 
de radio și tele
viziune în cursul 
serii.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 13 IANUARIE 1978

Extragerea I: 14 22 13 16 48 39 61 20 77
Extragerea a H-a ; 2 25 53 86 27 72 

31 51 63
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI :

1.128.502 lei din care: 268.993 lei RE
PORT CATEG. I.

AZI este ultima zi și pentru depune
rea buletinelor La concursul Pronosport 
din 15 ianuarie 1978!

cu concursul Ministerului fie Interne

FILM REALIZAT IN STUDIOURILE CENTRULUI
▼^v^r^'v^k/rww\4k/V^/v>A/rM

cu :Gheocghe Dinică, Irina Petrescu, 
Roman, Draga Olteanu-Matei, Jean Constantin, A 
Gheorghe Patru

Scenariul : loan Grigorescu 
Regla : Virgil Calotescu 
Imaginea : Vasile Vivi Drăgan 
Muzica : Cornelia Tăutu 
Decoruri : Virgil Moise 
Costume : Oltea lonescu 
Sunet: Bujor Suru 
Montaj: Eugenia Naghi 
Director film : Dumitru Tofan
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STRUNGUL ARAD. De cîteva zile, la conducerea 
ul Arad se află Emanoil Gherghef, care, a 

cepreședinte al clubului U.T.A., în care a
Dan.

CUREȘTENI și-au început și ei pregătirile pen- 
. Antrenamentele se desfășoară în fiecare marți 

stadionul Dinamo.

Dichiseanu, Silviu Stănculescu, Vistrian 
ia na Calotescu, Dumitru Rucăreanu,

NOU |N ACTUALITATE. Marți 17 Ianuarie, la 
rației române de fotbal (str. dr. Staicovici) tra- 
16-imile Cupei României, care se vor disputa in 
echipelor participante la această etapă a com- 
la tragerea la sorți.

TA EXPOZIȚIE. Deschisă în ziua de 4 ianuarie,
porturilor și Telecomunicațiilor, din bd. Dinicu 

grija Comitetului Sindicatului din Institutul de 
intitulată „Microfotbal" (fotbal de masă), rea- 

Emil Cod rea nu, se închide mîine, duminică 15 
trine cuprinzînd circa 300 fotografii, desene, ar- 
ri de specialitate, este expus microfotbalul cu 
joc distractiv, ca joc sportiv — competițional și 

teoretică și, respectiv, joc complementar în
liștilor.

DIVIZIONARE A PESTE HOTARE. Federația 
ectuarea de turnee peste hotare, în etapa pre- 
tre turneele perfectate : Steaua în Siria (1—8 
roc (1—15 februarie) ; C.S. Tirgoviște în Liban. 
Siria (7—14 februarie).

enea 
rimul 
di cină

OCRATE" APĂRĂ SĂNĂTATEA JUCĂTORILOR>
Dc luni, tot Ia snagor.

MĂRUNTE LEGATE DE UN MECI SAU ALTUL!
sportivă, dr, Ion Drâgan

un nou curs
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sportivă, ținut în 1965 la- Miin- 
chen, s-a discutat cazul porta
rului reprezentativei vest-ger- 
mane, Tilkovski, care pierduse 
un rinichi. Atunci, medici din 
17 țări n-au ajuns la un con
sens asupra faptului dacă e 
sau nu moral ca acel portar să 
mai activeze. El însă a apărat 
și, din cite știu, a rămas sănă
tos și după retragerea din fot
bal. La fel cu fostul fundaș 
Merlan, de la Oradea. Reve
nind la „cazurile" puse în dis
cuție, trebuie să rețineți un lu
cru esențial : avizul îl dăm 
unor „jucători-problemă" nu
mai după ce avem un diag
nostic confirmat și de marii 
specialiști in materie, după ce 
avem certitudinea materială și 
morală a medicului de club sau 
de lot și a sportivului în cau
ză și după ce sintem convinși 
că recomandările noastre și 
controalele se vor efectua ri
guros. Iar toate „cazurile-pro- 
blemă" trecute prin comisia 
de expertiză a Ministerului Să
nătății au fost rezolvate cores
punzător, în cei 15 ani de la 
Înființarea Centrului nostru ne- 
inregistrîndu-sc nici un acci
dent. Pe noi ne interesează 
In primul rînd starea sănătății, 
dar nu putem întoarce spatele 
psihicului unui fotbalist aflat 
intr-o activitate de mare per
formanță. Prin acest aviz de 
joc pe care îl oferim unor spor
tivi care au avut anumite tul
burări, dar le-au înlăturat 
printr-un tratament adecvat, 
sint convins că avem sportivul 
mult mai legat de noi, deciț 
invers, dacă i-am interzice 
mai joace.

— Nu-i riscantă, oare, 
ceasta legătură ?

— Vă referiți, probabil, _ 
Manea, Iordache, Burcea, Naș
te și Trandafilon, care au pri
mit recent alte avize. Medici
na de vîrf pe plan mondial în 
materie de hepatită cronică sta
bilizată nu conține contraindi
cați! de efort, singurele mijloa
ce eficiente fiind regimul ali
mentar și cel igienic de viață. 
Dacă adăugați că acestor jucă
tori le asigurăm o medicație 
hepato-protectoare și dacă nu 
omitem că în elaborarea avizu
lui un rol important l-a jucat 
șl conștiința jucătorului, atunci 
avem argumente pentru a-i 
considera pe Iordache, Manea 
și Burcea în afara oricărui pe
ricol, atîta timp cit vor res
pecta noile norme de viață im
puse de condiția lor, particu
lară. în privința lui Naște,

v-am dat exemplele lui Til- 
kovski și Merlan. Sigur că ele
mentul de risc există pentru 
oricare om, pentru că repeta
rea 
tor 
pla 
vai.
cădem pradă scepticismului.

— Din eîic știm, au existai 
cazuri in care s-au făcut pre
siuni pentru acordarea avizului 
de joc pentru unii „fotbaliști- 
problemă", punindu-se mai pre
sus de viitorul sănătății 
om micile interese legate 
meci sau altul.

— Asemenea 
tat ! Cu Iulică 
nlel șl Gojgaru 
probleme cu cluburile respec
tive, care nu voiau să accep
te retragerea titularilor. Din 
fericire pentru noi și pentru 
fotbal, în ultimii doi ani ase
menea presiuni au dispărut to
tal, inregistrîndu-se reversul. 
Acum, conducerile diferitelor 
cluburi ne trimit jucători la 
control, unele echipe (U.T.A., 
C.F.R. Timișoara și Flacăra- 
Automecanica Moreni) solici- 
tînd chiar să se efectueze con
trolul medical din această iar
nă, la București, la Centrul de 
medicină sportivă. Rămîne insă 
un alt aspect in discuție. E- 
xistă armele științei de prote
jare a sănătății, in general, și 
a sportivului. Dar ele nu sint 
întrebuințate ca atare. Uneori 
se tratează 
anumite 
mal, Ce 
dere, o 
mică și 
imediate 
tul. Ignorarea acestor mici per- 
turbațil, de care antrenorii și 
conducerile cluburilor nu sint 
străine, duce, treptat, la „ca- 
zuri-problemă“. Aș apela, deci, 
în special la medicii echipelor. 
Pentru că ei nu trebuie să uite 
că sint în primul rind activiști 
sociali.

unui traumatism asemănă- 
poate avea loc și la sim- 
coborîre greșită din tram- 
Important este insă să nu

[SIE RINOUl
CELOR DE JUNIORI
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i Cunoașteți talente 
II care nu au încă un nume?

17 ANI [1,84 m, 76 kg],
AMBIȚIOS, TENACE, BUN SUTER

t ' ’ V

CINE TESTEAZĂ UN VIRF DE ATAC?

IEMATOGRAFICĂ „BUCUREȘTI

♦

♦

♦
♦ 
♦
♦

♦ 
♦
♦

unui 
de un

exis-cazuri au 
Popa, Ene Da- 
am avut multe

ușor, superficial, 
perturbații de la nor- 
câ-i vorba de o întin- 
entorsă sau o angină 
aceasta din interesele 
ale unui joc sau al

M. BATRINU

Luni va începe, la Snagov, 
Cursul de perfecționare a an
trenorilor -**- __ __
pregătire a copiilor și junio
rilor. La aceasta nouă reci
clare vor participa 125 de an
trenori din cele « de unități 
finanțate de F.RL, de U 
care se așteaptă un pronun
țat și rapid salt calitativ in 
activitatea pe care o desfă
șoară. Pe parcursul celor 
nouă zile vor fi supuse 
dezbaterii probleme acute ale 
eșalonului de copii și juniori. 
Astfel, in prima zi, după cu
vîntul de deschidere, va ur
ma, o analiză a activității 
centrelor de copii și juniori 
pe anul 1977. în continuare 
se va prezenta o situație a 
fotbalului la nivelul juniori
lor, raportată la cerințele 
performanței. „Conținutul jo
cului, caracterizarea efortului, 
relația competiție — antre
nament" ; „Anticiparea con
cepției despre jocul de fotbal 
în următorii ani* ; „Volumul 
general de activitate necesar 
obținerii performanțelor Înal
te* și „Capacitatea de efort* 
sint subiectele care vor fi 
dezbătute in ziua a doua a 
cursului.

Specificul pregătirii grupe
lor de copii (10—12 și 13—15 
ani) și cele cinci trăsături 
ale jocului, cu exemplificări 
din activitatea celor mai 
bune centre din țară, vor o- 
cupa un spațiu destul de 
mare, ca dealtfel și selecția, 
aspectele medico-pedagogice, 
antrenamentul individualizat, 
conținutul educativ al pro
cesului de instruire și multe 
altele. C. Ardeleanu, I. Voi- 
ca, M. Nicolae, dr. E. Cristea, 
Gh. Vida se numără printre 
autorii referatelor supuse 
dezbaterilor.

Cursul se va încheia marți 
24 ianuarie, cînd cei 125 de 
antrenori vor răspunde unui 
examen în scris.

din centrele de
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„Consider acțiunea dumneavoastră 
ca foarte utiiă, ți ai nd cont de fap
tul că există cu adevărat multe ta
lente redescoperite de oimeoL Eu 
sint un pensionar bâtrin — ne scrie 
in continuare G. Matei din Suceava 
— care în tinerețea lui a jucat șl 
fotbal, La echipa Dinamo din frumo
sul nostru oraș, și urmărind cu a- 
tențîe ■leerurita din co mp taftului ju
dețean om refinut cițivo jucători cor*, 
bine pregătiți, pot activa cu succes 
chior in Divizia A. Este vorbo de 
Constantin Ctvteaiă (lăcătuș Io I.R.A. 
Suceava), de Io A.S. Av'mtul din co
muna Si. “
(lăcătuș 
aceeași 
elev de 
altfel și 
generală 
văzut nici un antrenor bun. Poate 
că cit ndo.le numele in zor...". Ceea 
ce de fapt nădăjdwm și noi să se 
iatimple. 
cotau 
nume 
Petre 
t'me, 
cerea 
rul mecanic 
Și un F.S.
„Este vorba ___
șapte ani a jucat ta una din echi
pele de copii și juniori ale clubului 
Steaua șl împiedicat să se remarce 
tocmai atunci cind trebuia" * Din 
comuna Oprișor, jud. Mehedinți, Ște
fan Brinzan ne scrie : Alex. Plăcîn- 
taru. Lazâr Șutilă șl Eugen Lungoci 
sint elevi. Au 16 ani. Primul e por
tar, ceilalți doi, fundași. Flăcăi zdra
veni, tari pe ' picioare. „Numai de 
s-ar găsi cineva care să-i pregăteas
că așa cum trebuie", a lată șl o 
scrisoare pentru Remus Cimpeonu șl 
Petre Moldoveana de la „U" Cluj- 
Nopoca. Un inginer din lemut, care 
semnează indescifrabil, II recomandă 
cu cea mai mare căldură pe Camei 
Mâhâcean, autorul unul număr Im
presionant de goluri In campionatul 
Județului Mureș. De ta 14 ani, a Ju
cat la Energia lernut. împreună cu 
echipa de juniori a asociației, a câș
tigat de două ori campionatul jude
țului. A fost „curtat" și de cîteva 
echipe, printre ele numărîndu-se Mu-

lli«. da Petru Mojcnliuc 
Io l.U.P.S. Suceava), de la 
echipă, de Ghiță Cokeriu, 
Io Progresul Salceo, ca de- 
Vasil. Spătaru (de la Șc. 
Scheta). Pînă acum nu Pe

_ Inginerul Alexandru Ni- 
din București cvcnseciă »m 

care ar trebui luat In seamă : 
Lucian. Are 19 ani, 130 n înol- 
70 kg 
de a

greutate, ombițta *1 p4ă- 
juca. Lucrează la atetie- 
al întreprinderii „Stela", 

deosebit de interesant, 
de un tinâr care thnp de

reșul Luduș șî Gloria Bistrița. Dar, 
devenind din toamna lui *77 student 
la Cluj-Napoca (Facultatea de științe 
economice, secția finanțe), nu a mai 
putut fi legitimat la Bistrița. Avem 
ferma convingere câ clubul studențesc 
din orașul de pe Someș nu va ezita 
sâ-l încerce pe cel care, după opinia 
inginerului din lemut, „joaca fantas
tic”. • Născut la 5 septembrie 1959, 
1,72 m, 69 kg, viteză foarte bună 
(40 m în 4,2 secunde), rezistență te- 
marca bilă (3200 m sub 12 minute), 
plasament, joc bun cu capul. Astfel 
îl caracterizează Adrian Neagu din 
Galați pe Teodor Zaharia, care joaca 
într-una din ce!e mai bune echipe 
ale campionatului județean. Cine ve
rifică datele gălățeanului A. Neagu ? 
• „Pe Ion Gosca de la Confecția 
Tg. Jiu l-am văzut jucînd de mai 
multe ori în campionatul județului — 

de 
din
Un 
se 
de 

pas

ne scrie Cornel Donescu. Aproape 
fiecare dată a fost cel mai bun 
echipa sa și chiar de pe teren, 
astfel de jucător n-ar trebui să 
piardă în anonimat". Un astfel 
jucător or putea să facă primul 
spre consacrare prezentîndu-se antre
norului Pandurilor, Constantin Ofet, 
cel care la Craiova a lucrat mulți 
ani La rînd cu excelente rezultate în 
descoperirea tinerelor talente. • 
Gheorghe Suciu face parte din con
ducerea asociației sportive Unirea 
Ungheni, echipă care activeazâ în 
campionatul județului Mureș, iar Ște
fan Bordea este jucătorul pe care el 
îl recomandă : 1,84 m, 76 kg, centru 
atacant, golgeterul echipei. Joacă de 
ki 13 ani. Acum are 17. De ce n-ar 
fi încercat la un trial de juniori ? 
Mai ales câ fotbalului nostru îi lip
sesc atacanțî de valoare. Și în mod 
deosebit vîrfurile bătăioase, pene
trante, eficace.

Petre Lucian, Lungoci, Mâhâcean, 
Goșca, Bordea și ceilalți sint tineri, 
între 16 și 19 ani, recomandați aten
ției generale de oameni serioși, care-î 
cunosc foarte bine. Ne-am convins de 
acest lucru cîtîndu-îe cu cea mai 
mare atenție scrisorile, lata de ce 
consideram absolut necesara testarea 
lor de către antrenori competenți. Și, 
cine știe ? Nimeni nu are nimic de 
pierdut. Dimpotrivă.
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UNIVERSITATEA CRAIOVA
SĂ DEPĂȘEASCĂ ACTUALUL MOMENT DE CUMPĂNĂ

ESTE HOTĂRÎTĂ Astă scară,

Ia Buenos Aires
o

Fotbalul cratovean s-a pus în 
mișcare la începutul acestei săp- 
tărnîni, însoțit, firește, de intere
sul enorm al iubitorilor lui din 
capitala Băniei, care așteaptă în 
retur grabnica redresare a echi
pei favorite. Instalarea la condu
cerea tehnică a cunoscutului 
experimentatului antrenor 
Oană, petrecută joi la prînz, a 
făcut rapid înconjurul orașului. 
Foarte mulți suporteri ai „alb- 
albaștrilor" cînd dau ochii cu 
noul antrenor îi pun aceeași în
trebare: „Credeți că băieții vor 
ajunge acolo — sus — unde au 
mai fost?” Calm, cum îl știm, 
Ilie Oană le răspunde: „Trebuie, 
deoarece echipa are valoare. Dar 
aceasta depinde nu numai de noi, 
antrenorii, ci, in prunul rind, de 
jucători și chiar de dv., de la 
care se cer răbdarea și liniștea 
necesare. Prin muncă, ordine și 
disciplină nu se poate să nu a- 
duceni echipa în față!“. Iată, 
așadar, într-o simplă declarație, 
planul de bătaie cu care Ilie 
Oană pornește pe greul drum al 
recuceririi unui loc fruntaș în 
„bătălia primăverii” 
țigării 
oltean.

Fără 
central 
craiovene l-a constituit ședința 
de analiză a activității secției de 
fotbal în perioada august 1977 — 
ianuarie 1978, ținută joi seara în 
prezența întregului lot (Purcaru, 
Lung, Boldici, Negrilă, Ungurea- 
nu, Constantinescu, Ștefănescu, 
Tilihoi, Purima, Berneanu, Bel
deanu, Bălăci, Irimescu, Țiclea- 
nu, Donose, Crișan, Cîrțu, Că- 
mătaru, Marcu, Stăncescu, Geol- 
gău, Smarandache și Ciobanu — 
ultimii doi promovați de la ju
niori), a secției de fotbal și a 
unor cadre de conducere locale 
care alcătuiesc angrenajul orga
nizatoric al echipei Universita
tea. Referatul, care a insistat 
mai mult pe comportarea echipei 
de seniori în prima parte a cam
pionatului (prezentat de conf. 
inginer C. Barbu — președinte
le secției), a fost tăios și a scos

șl al recîș-
temperamentalului public

îndoială că evenimentul 
al săptămînii fotbalistice

in evidenta cauzele care au gre
vat rezultatele echipei. Un în
treg „inventar” de lipsuri : • 
nerespectarea programelor de an
trenament sau pregătirea super
ficială (Bălăci, Cămataru, Cri
șan, Beldeanu, Berneanu) • via
ță nesportivă (Cămătaru, Bălăci, 
Crișan) • dezinteresul față de 
procesul de refacere (Marcu, Bă
lăci, Donose) • indisciplina în 
teren față de adversar și arbi
tri, concretizată în cele 19 carto
nașe galbene primite • nerespec
tarea disciplinei tactice în joc • 
lipsa de respect între coechipieri, 
relații și atitudini neprincipiale 
• goană după satisfacții materi-

Observații la o ședința
de analiză

ale (Crișan, Bălăci) • lipsa unui 
echilibru corespunzător între ac
tivitatea sportivă și cea profesio
nală.

Toate acestea, ca urmare a u- 
nor lacune evidente în starea e- 
ducațională a jucătorilor, apărute 
nu peste noapte, ci în timp, ple- 
cînd de la „micile" concesii 
cocoloșeli ale lipsurilor. De 
acele nevinovate „scăpări" 
vedere ale conducerii tehnice și 
ale secției de fotbal, de la răs
fățul unora dintre componenții 
echipei, cărora li s-au permis 
dese încălcări ale programului 
de pregătire și de la multe alte 
„închideri de ochi”. Factorii de 
conducere care au vorbit au fă
cut o autoanaliză, însă critica și 
autocritica trebuia să opereze cu 
mai multă tărie pentru ca pe 
viitor echipa să nu mai fie pu
să în fața unor astfel de stări 
de lucruri necorespunzătoare, dă
unătoare prestigiului ei. Fără 
discuție că și euforia succeselor 
din vara trecută (cîștigarea Cu
pei României, în principal) a 
declanșat o îngîmfare periculoa
să.

Ceea ce nu ne-a plăcut, totuși, 
la această ședință a fost faptul

Și 
la 

din

că unii dintre jucători au luat 
cu greutate cuvîntul, deși era 
clar că vinovății erau cu toții 
în sală. Ștefănescu — căpitanul 
echipei, pe care l-am fi dorit 
mai exigent — a subliniat că at
mosfera de lucru și de ordine 
s-a deteriorat grav ca urmare a 
automulțumirii, a amăgirii că 
poți să trăiești din acumulările 
de pe timpul cind echipa a ur
cat pe podium. Cel mai sincer 
a fost Berneanu, care recunoștea 
că ambiționindu-se, în rău, pen
tru rezolvarea unei probleme 
personale s-a sustras de la mun
că, dc la îndatoriri. Și Marcu a 
evidențiat cîteva deficiențe foar
te serioase: „nu mai sintem prie
teni adevărați, acumulările s-au 
pierdut datorită vieții dezordo
nate, pe linie de organizație de 
U.T.C. (al cărei secretar" este!) 
nu s-a făcut mai nimic..." Bălăci 
a spus ceva, ceva, dar a 
fost destul de confuz și deloc 
autocritic! Alții, din cei vizați în 
expunere, nici măcar n-au ridi
cat capul din pămînt, ca și cum 
nimic nu s-ar fi spus despre ei. 
Să fi fost oare acestea un semn 
că ei nu vor să se mai joace cu 
angajamentele și vorbele forma
le, că vor să demonstreze prin 
fapte întoarcerea lor către o 
muncă responsabilă și plină de 
dăruire pentru culorile clubului 
lor? Antrenorul Ilie Oană a ex
primat, în cuvîntul său, speranța 
că lucrurile se vor îndrepta, în
să numai cu prețul unei munci 
pînă la dăruire pentru a se re
cupera ceea ce s-a pierdut. Si
tuația nu este dramatică, cum 
bine a subliniat tovarășul Vasile 
Bulucea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, 
dar trebuie recunoscut că Uni
versitatea parcurge un moment 
de cumpănă. Ea se afiă în fața 
unui mare examen (și de con
știință) 
decît cu 
norme 
muncă, 
dăruire,

care nu poate fi trecut 
condiția respectării unor 
cetățenești obligatori i: 

ordine, disciplină, etică, 
sinceritate.

Stelian TRANDAFIRESCU

STABILIREA
GRUPELOR

FINALE
ALE C. M

DE FOTBAL
BUENOS AIRES, 13 

(Agerpres). — Ceremonia 
tragerii la sorți a grupe
lor Campionatului mon
dial de fotbal va avea 
loc sîmbătă seara la cen
trul cultural „San Martin" 
din Buenos Aires. Condu
cătorii Federației interna
ționale de fotbal, precum 
și delegații celor 16 echipe 
calificate la turneul final 
se află de cîteva zile în 
capitala Argentinei, unde 
s-au desfășurat mai mul
te reuniuni ale Comitetu
lui de organizare, pentru 
stabilirea capilor de serie 
și a modalităților de tra
gere la sorți.

Festivitatea va fi pre
cedată de un spectacol 
folcloric și de defilarea a 
16 tinere fete îmbrăcate 
fiecare în costumul națio
nal al țărilor participan
te. Sala, cu o capacitate 
de peste 700 de locuri, 
va fi împodobită cu dra
pelele țărilor participan
te, iar pe un soclu special 
va fi așezat trofeul din 
aur masiv ..F.I.F.A. World 
Cup“. care înlocuiește — 
începind din ediția pre
cedentă — celebra „Cupă 
Jules Rimet“, cîștigată de 
trei ori și definitiv de 
echipa Braziliei. “ 
cum s-a 
tragerea 
efectuată 
Teixeira 
virstă de 
președintelui F.I.F.A

După 
mai anunțat, 

la sorți va fi 
de Ricardo 

Havelange, în 
3 ani. nepotul



EXTEMPORAL DUPĂ VACANJĂ 26 % CORIGENȚi LA EDUCAȚIA FIZICĂ
«' 7S”^rimul extemporal după vacanță ! Au participat 280 de 
ș elevi din diferite școli. Tema, fără să fie declarată, a
'] iSk vizat 0 întrebare de fond : ce loc ați înțeles să acor- 
'< dați sportului in perioada vacanței, cînd criza de timp scade, 
;! oferind adolescentului un vast cîmp de exprimare in dome- 
■I niul exercițiului fizic ?

Reporterii noștri, prezenți aproape concomitent în opt clase 
ale unor licee și școli generale din mai multe orașe, au 
scris pe tablă următoarele întrebări :

•| 1. Ați practicat vreun sport in timpul vacanței de iarnă?
2. Cit timp ați acordat sportului in această perioadă? (Vă 

rugăm să indicați media sau, dacă sportul a fost o preo- 
j! cupare sporadică, numărul de ore).
î; 3. Ce fel de sport (sau sporturi) ați practicat ?
5 4. Ați beneficiat de vreun cadru organizat din partea
», școlii ?

5. Ați fost sau nu in vreo tabără ?
5 6. Ați participat la vreun concurs sportiv in cadrul școlii
•, sau al orașului ?
j! Cei 280 de elevi au prezentat extemporalele reporterilor 
5 noștri, lată, în cele ce urmează, cîteva micro-reportaje sinte- 
ț tizatoare. Pe pirtiile din apropierea Cotei 1400, multi elevi aflați in tabere 

au învățat să schieze

© liceul ,,/lurcl vidicu '-Sucurcșli - promovat • $ au pierdut multe din frumoasele zile ale tacanfei
• Doud școli o did (e ne in situafii diametral opuse © Prrinidliții se pot numâra pe degete

0 ORĂ.
[ MULT? E PUJIN?

BUCUREȘTI — ȘCOALA GE
NERALĂ NR. 190. • clasa a 
VIII-a B • efectiv la ora son
dajului — 22 (12 băieți, 10 fete).

1. Da — 20 ; Nu — 2.
2. In rțiedie, o oră și cîteva 

minute. Doi elevi n-au putut să 
stabilească numărul de ore, nici 
măcar de zile.

3. Preferințe — tenis de masă 
(9), fotbal (7), baschet (6). șah 
și turism (5), judo. schi, volei 
și tenis (2), patinaj, rugby, gim
nastică și caiac (1).

4. Supravegheați de cadre di
dactice sau de părinți — 20 ; 
Nu — 2.

5. Da — 7 ; Nu — 15.
6. Prezenți in activitate spor

tivă organizată (concursuri, com
petiții) — 8 ; sport neorganizat 
— 14.

Deși școala in care a fost e- 
fectuat sondajul cuprinde și cla
se cu profil de sport (atletism), 
totuși alegerea a vizat o clasă 
obișnuită. Din răspunsurile scri
se date de elevi rezulta că va
canța de iarnă a fost săracă in 
mișcare, In proporție de masă 
(90 la sută). Mai mult, au 
existat elevi care, nefiind in 
măsură să precizeze cit timp au 
practicat sportul, lasă să se în
țeleagă că n-au fost prezenți in 
nici o activitate de mișcare. 
Reține faptul că marea majori
tate a elevilor au preferat spor
turile în aer liber.

Supravegherea clasei a fost 
bună. Alături de copii s-au aflat 
fie diriginta clasei, prof. Milena 
Asandului (lb. engleză), fie pro
fesorii de educație fizică din 
școală (Damaschin. Teșu. Bâ- 
dini), fie al ți profesori (Milea) 
și chiar învățători.

Dat fiind faptul că școala dis
pune atît de sală cit și de un 
complex sportiv în aer liber 
(este cea mai bine dotată uni
tate de învățămînt din Sectorul 
5), s-ar fi putut iniția activități 
de vacanță mult mai multe și 
măi organizate.

SEDENTARISMUL
CEDEAZĂ GREU

BUCUREȘTI — LICEUL DE 
FILOLOGIE-ISTORIE „ZOLA 
KOSMODEMIANSKAIA" • cla
sa a VIII-a • prof. Valeria 
Pascal • 30 răspunsuri (0 eleve 
fiind absente).

1. Da — 14 ; Nu — 16.
2. în medie, cu puțin peste 

o oră pe zi.
3. Patinaj — 7, handbal — 2, 

caiac-canoe — 2, atletism — 2, 
fotbal — 1, săniuș — 1, gimnas
tică — 1, mers pe jos — 1.

4. Da — 2 ; Nu — 28.
5. Da — 3 (plus cele 6 eleve 

absente, care au fost în tabără, 
la Gîrbova) ; Nu — 27.

6. Da — 2 ; Nu — 28.
Ținînd seama că șase fete au 

fost plecate în tabără și nu au 
participat la test, se poate apre
cia că numărul celor care au

Sportul

practicat sportul este mai mare 
în comparație cu cei care au 
preferat... „sedentarismul", dar 
satisfăcător. Preferințele s-au 
îndreptat spre patinaj, dar nu 
au fost neglijate nici alte spor
turi, trei dintre eleve practicind 
mai mult de două sporturi. Pen
tru Eugenia Popescu și Rodica 
Cristea vacanța a însemnat și o 
pregătire asiduă la Clubul spor
tiv școlar, in secția de caiac- 
canoe. Avind in vedere că sin
gurul băiat din clasă este scu
tit medical, ne place să credem 
că răspunsul la întrebarea a 
6-a. „prefer m-rsul pe jos“, îi a- 
parține. în ceea ce privește or
ganizarea de concursuri, există 
circumstanțe atenuante, școala 
aflindu-se, in perioada vacanței, 
in renovare. De aceea, s-a pre
ferat organizarea unor excursii 
spre zonele montane.

EA UN PAS
Dt JARCUl COPILULUI-

BUCUREȘTI — LICEUL IN
DUSTRIAL NR. 1# .AUREI. 
VLAICU* • clasa a IX-a G. 
• prof. Florian Mi roi u • 23 răs
punsuri (14 fete — 14 băieți).

1. Da — 24 ; Nu.— 4
2. în medie. 1 oră și 55 de 

minute pe clasă.
X Volei — 6. gimnastică — 

3 (numai fete), handbal — X 
săniuș — 7, tenis de masă — 6, 
fotbal — 2, șah — 9, culturism
— 1, patinaj — 8. baschet — 3, 
sein — 1, canotaj — 1.

4. Da — 17 ; Nu — 11 (răs
punsurile. in majoritatea lor. a- 
parțin elevilor rare sint din alte 
localități).

5. Da — 2 ; Nu — 26.
6. Da — 4 ; Nu — 24.
în ceea ce ii privește pe ele

vii acestei clase — și, ca o con
cluzie generală, ai școlii — se 
poate aprecia că iubesc sportul 
și mișcarea. Cifra celor care in 
vacanță au petrecut o parte din 
zi in compania sportului este 
edificatoare. De notat, de ase
menea, că peste 50 la sută din
tre ei au practicat mai multe 
sporturi, preferințele balansind 
intre cele de iarnă și cele de 
sală. Am reținut și faptul că 
unii dintre ei, plecați acasă, in 
provincie, nu au renunțat Ia 
sport (ex. Ia Tecuci, Valea 
Dulce, Costești de Vilcea, Foc
șani și Ușurei). Școala s-a sttâ- 
duit să asigure condiții, dar nu 
a folosit acest prilej și pentru 
stimularea elevilor prin organi
zarea de concursuri, ceea ce, 
din cite cunoaștem, aici se face 
frecvent. Sâ nu omitem prezen
ța unora (ex. Bogdan Ionescu
— baschet la Steaua), în lotu
rile de performanță ; în timpul 
vacanței ei s-au pregătit in dis
ciplina preferată.

NOTĂ MICĂ
IA... MIȘCARE

BUCUREȘTI — ȘCOALA GE
NERALĂ NR. 49 • clasa a
Vil-a A • 24 de elevi testați.

1. Da — 14 ; Nu — 10.
2. Practicanții sportului întru

nesc o medie de 2 ore pe zi. 
10 elevi nu au practicat nici un 
fel de sport, ceea ce face ca 
media clasei să se situeze cu 
puțin peste o oră.

3. Fotbal — 10, hochei — 4, 
patinaj — 3, schi — 2, tenis de 
masă — 2, săniuș — 2 (unii 
elevi au practicat mai nulte 
sporturi).

4. Nu — 24.
5. Da — 2 ; Nu — 22.
6. Da — 3 ; Nu — 21.
Au fost, așadar — pentru 

unii — neuitate ore de săniuș. 
patinaj, hochei. Au fost meciuri 
de fotbal, partide de tenis de 
masă, de tenis de cimp. Știm, 
de asemenea, că inotătorii (cla
sele speciale I—IV) au fost în 
tabără pe Litoral, la Neptun. 
în general, elevii de la „49? au 
avut o activitate sportivă fruc
tuoasă. școala fiind in imediata 
apropiere a Complexului spor
tiv _23 August", beneficiind — 
cu alte cuvinte — de baze spor
tive. Din păcate, insă, au fost 
și 10 răspunsuri cu „NU“ pe 
toată linia. Deci, „Notă mică 
lo— mișcare" pentru cei 10 elevi 
(sau eleve) care nu au practi
cat nici un sport !

PUTEREA ERÂDIEIEI
PLOIEȘTI — LICEUL „MIHAI 

VITEAZUL", de matematică- 
fizicâ • clasa a VIII-a A, cu 
profil de volei (dirigintă : prof. 
Georgeta Stănescu, prof, de e- 
ducație fizică Mircea Dumitres
cu) o 33 răspunsuri.

1. Da — 33.
X în medie, o oră și jumăta

te. zilnic.
X Săniuș — 30, excursii — 25, 

patinaj — 23, schi — 9, fotbal
— 7, volei — 4. tenis de masă
— 2, șah, inot și baschet — 
cite 1.

4. Da — 26. (Șapte și-au pe
trecut vacanța cu familia).

5. Da — 29 ; Nu — 4.
6. Da — 22 ; Nu — 11.
Trebuie precizat de la început 

că este vorba de o clasă (de 
băieți și fete) cu profil de volei, 
sport cu tradiție la acest liceu. 
Profesorul de educație fizică 

Așadar, cei 280 de elevi participant! la 
,, extemporalul" sportului ne oferă un 
tablou destul de sugestiv. Intii de 
toate se poate vorbi despre faptul că așa- 

zisa „criză de timp* invocată in timpul 
cursurilor, pentru a se justifica o mai re
dusă activitate in domeniul educației fizice 
și sportului, n-a mai fost valabilă. Vacanța 
de iarnă demonstrează că elevii nu au pro
fitat — in totalitatea lor — de timpul lor li
ber, pentru a completa deficitul de mișcare 
pe care il au in timpul școlii.

„Extemporalul" ne mai oferă tabloul deloc 
îmbucurător al absenței unui număr de 72 
de elevi de pe terenul de sport. Cifra ni se 
pare deosebit de mare, in contextul vacanței 
de iarnă.

Dacă ne referim Ia media generală pe 
care ne-o oferă cei 280 de elevi, ajungem la 
concluzia că ea se află in jurul unei ore pe 
zi. Aceste 60 de minute, deși departe de 
idealul unui tînăr de 15—16 ani — așa cum 
au fost cei mai mulți dintre cei care au 
scris „extemporalul" - ar fi acceptabile dacă 
ar angaja întreaga masă a elevilor. După 
cum se vede, însă, media celor 60 și ceva

de minute este „salvată" de elevii cu ade
vărat îndrăgostiți de sport, care fac să creas
că minutele firave pe care nu puțini școlari 
le consacră exercițiilor fizice și sportului, lată, 
de pildă, în „extemporalul" prezentat la li
ceul din Bacău, deși toți se înscriu printre 
practicanții sportului, distanța de la plus la 
minus este atit de mare, incit dă de gîndit. 
Elevul cel mai harnic (sau cel mai îndră
gostit de sport) a consacrat sportului un nu
măr de 80 de ore în timpul vacanței - unul 
din cazurile de fericită excepție în această 
pagină -, în timp ce elevul de la polul 
opus i-a dăruit sportului un total de patru 
ore, adică media... zilnică a celuilalt.

Concluziile extemporalului nostru demon
strează încă o dată că scuzele de atîtea ori 
invocate - bugetul de timp, bază materială, 
starea sănătății etc. — nu pot ascunde fap
tul că elevii nu sint pătrunși, in totalitate, de 
importanța educației fizice și sportului, ad
mirabil complement al studiului.

O pagină pe care o supunem atenției 
profesorilor de educație fizică și nu numai 
lor...

Mircea Dumitrescu nu este al
tul decît cel care a ridicat o 
excelentă echipă de juniori la 
Ploiești și care, în prezent, este 
antrenorul echipei naționale de 
tineret-fete. în clasă — evident 
— nu sint elevi scutiți medical. 
Cei în cauză sint atrași de sport, 
în general, și de volei în spe
cial. Aceasta și explică prezența 
a 29 dintre ei în tabăra școlară 
de pe Valea Prahovei, tabără 
organizată de liceu și cu contri
buția părinților. Timpul afectat 
sportului in această perioadă 
este in primul rind cel din ta
bără, dar in unele cazuri au fost 
adăugate și orele necesitate de 
deplasarea pe pirtie. Cei ce nu 
s-au aflat în tabăra de iarnă nu 
au participat la concursuri, dar 
este de evidențiat faptul că toți 
patru au practicat un sport sau 
altul. De asemenea, e de subli
niat câ, în șapte cazuri, familia 
le-a asigurat copiilor cadrul de 
practicare a unui sport (îndeo
sebi excursii și săniuș).

ÎN UMBRA 
RECORDMANULUI

BACĂU — LICEUL „GEOR
GE BACOVIA" • clasa a X-a 
B mixtă (director : Virgil Fili- 
mon, profesor de educație fizică 
Viorel Grigore) • Sondajul a 
fost primit cu satisfacție de cei 
28 de elevi (13 băieți).

1. Da — 28.
2. Clasa întreagă — 483 de 

ore, ceea ce. Ia un număr de 28 
de elevi și 19 zile de vacanță 
efectivă corespunde unei medii 
mai mid de 1 oră pe zi.

3. Săniuș (10 elevi), șah (15), 
turism (4), volei (9), patinaj (7), 
baschet (6), tenis de masă (5), 
handbal (5), gimnastică (7), fot
bal (4), mal multe sporturi (15).

4. Toți, în cadrul organizat al 
școlii.

5. Un elev, Horațiu Demșa 
(în tabăra sportivă de la Izvorul 
Mureșului).

6. Doi elevi au participat la 
un concurs orășenesc.

La punctul doi, să facem pre
cizarea că foarte puțini elevi au 
depășit c oră de sport pe zi. 
Aceștia au fost doar 6 din 28. 
Menționăm că doar 3 elevi au 
depășit 2 ore pe zi. Recordma
nul clasei a atins 4 ore pe zi, 
ceea ce reprezintă o excepție. 
Să mai notăm că există un elev 
cu doar 4 ore total în cele 19 
zile ale vacanței, unul cu 5 ore, 
3 cu 6 ore etc.

O clasă inegală, deși școala 
a oferit un cadru organizat.

32 DA —4(1 NU!
GALAȚI — ȘCOALA GENE

RALĂ NR. 11 • clasele a Vil-a 
E și a VIII-a B • Au răspuns 
72 de elevi.

1. Da — 32 ; Nu — 40.
2. Cîte o oră — 16, cite două 

ore — 4, la două zile cîte o 
oră — 12, media pe clase fiind 
sub o jumătate de oră !

3. Handbal — 8, tenis de ma
să — 5, fotbal — 19.

4. Da — 13 ; Nu — 59 (majo
ritatea preferind să facă mișca
re în alte locuri).

5. Nu — 72.
6. Da — 13 ; Nu — 59.
în primul rînd șochează timpul 

acordat mișcării în această pe
rioadă, ceea ce pune sub sem
nul întrebării calitatea muncii 
care se prestează în școală. De 
asemenea, nemulțumește și aria 
restrînsă de sporturi practicate, 
deși, cu puțină bunăvoință, s-ar 
fi găsit soluții favorabile. Deci, 
un semnal de alarmă pentru 
profesorii de specialitate din 
această unitate de învățămînt.

SPORE
CO AUTOSERVIRE...

GALAȚI — LICEUL NR. 1.' 
• clasa a IX-a A • Au răspuns 
42 de elevi.

1. Da — 42.
Z Cîte două ore pe zi — 10, 

cite o oră — 15, ceilalți cîte o 
jumătate de oră, ceea ce face 
ca media clasei să fie de apro
ximativ o oră.

3. Handbal — 8, tenis de ma
să — 8, ciclism — 6, fotbal — 8, 
baschet — 4. Ceilalți au practi
cat cîte puțin volei, schi, șah, 
patinat pe rotile.

4. Da — 40 (doi au fost an
grenați în alte activități, fie la 
Sinaia, fie în echipa de volei).

5. Nu — 42.
6. Da — 18 ; Nu — 24.
La această școală cu profil de 

matematică-fizică, în timpul va
canței activitatea sportivă și-au 
organizat-o elevii înșiși, în ab
sența (motivată, ni se spune) 
a profesorilor de educație fizi
că, aflați în concediu ! De reți
nut dorința elevilor de a face 
mișcare, dar lipsa de coordona
re se face simțită. Concursurile 
„Cupa 30 Decembrie" și „Cupa 
vacanței" la tenis de masă, 
handbal și fotbal au atras pu
țini participanți, în comparație 
cu numărul celor care au răs
puns afirmativ la testul nostru. 
Deci...



DISPUTE ATRACTIVE 
IN „CUPA STEAGUL ROȘU“ LA SCHI

POIANA BRAȘOV, 13 (prin 
telefon). Pe pîrtiile Postăvaru
lui au avut loc, joi și vineri, 
întrecerile de slalom special ți 
slalom uriaș dotate cu „Cupa 
Steagul roșu". Au fost prezenți 
(cu excepția schiorilor de la 
A.S.A. Brașov, aflați în Polo
nia) toti specialiștii genului din 
țara noastră. Timpul însorit ți 
pîrtiile foarte bine amenajate 
au asigurat un cadru excelent. 
Clubul Steagul roșu și corpul 
de arbitri s-au achitat fără 
greșeală de sarcinile avute.

La seniori, în prima manșă a 
slalomului uriaș, cel mai bun 
timp l-a realizat loan Cavași 
(căruia încă nu i s-a reglemen
tai transferul de la Dinamo la 
A.S. Telefericul). L-au urmat 
dinamoviștii Dan Cristea și Ni- 
colae Barbu, la diferențe mini
me. în următoarea coborire, 
Cavași a abandonat, astfel că 
lupta pentru întiietate s-a dat 
între cei doi dinamoviști, că
rora li s-a alăturat și Mircea 
Barbu (St roșu). A câștigat 
pînă la urmă, Nicolae Barbu. 
La juniori, disputa pentru pri

mul Ioc s-a dat între Dorin 
Dinu și Mihai Bâră, clștigător 
ieșind primul, elev al liceului 
din Predeal. Organizatorii au 
decis să dispute o singură man
șă feminină, în care a ieșit în
vingătoare Aurelia Nițu. RE
ZULTATE TEHNICE. Slalom 
uriaș, pirtia Lupului, 900 m, 250 
m dif. de nivel ; seniori : 1. Ni
colae Barbu (Dinamo) 156,0, 2. 
Dan Cristea (Dinamo) 156 A 
3. Mircea Barbu (St roșu) 156,4; 
juniori : 1. Dorin Dinu (LE.S.) 
165,5, 2. Mihai Bâră (Dinamo) 
168,2. 3. Karoly Adorian (M. 
Ciuc) 168,6 ; fete : 1. Aurelia 
Nițu (Dinamo) 93,5, 2. Juja Raț 
(A.S.A.) 95,0, 3. Daniela Uncrop 
(Dinamo) 95,1.

Slalomul special a avut loc 
pe Sulinar și a fost urmărit de 
un mare număr de spectatori 
și turiști aflați în frumoasa sta
țiune.

REZULTATE TEHNICE, sla
lom special, pîrtia Sulinar, se
niori : 1. Gh. Vulpe (A.S. Telef.) 
77,0 ; 2. D. Cristea (Dinamo) 
77,2 ; 3. D. Frățilă 77,8 ; juniori 
— 1. R. Teutsch (Dinamo) 90,4 ;

Aurelia Nițu. câștigătoarea curse
lor de slalom uriaș și special
2. A. Peter (C.S. Miercurea 
Ciuc) 92,3 ; 3. V. Podani (Dina
mo) 94,4 ; fete — 1. Aurelia Nițu 
(Dinamo) 100,9 ; 2. Daniela
Uncrop (Dinamo) 102,8 ; 1 Mi- 
nodora Munteanu (IEFS) 105,3.

Carol GRUIA — coresp.

RĂZBUNAREA FETELOR
0 Ctteva dintre junioarele 
§ handbalului nostru, dintre 

cele care in toamnă cucereau 
medalia de bronz la campio- 
natele mondiale, au visat o 
ascensiune meteorică : selec- 
ția in echipa națională de se- 
nioare. Dar tehnicienii fede- 
rației, temători față 
sta lor fragedă, față

*2 lor de experiență,
le-au ignorat talen-

3 tul șt ambiția. Au
chemat la lot doar

0 două dintre ele —
g drum Janesch și Maria To-

rok (care, după mărturisirea 
secretarului F.R.H., Lucian 
Grig ores cu, „au dat satisfac- 

g ție“ la C.M. din R. F. Ger- 
g mania) — pe restul lăsin-
g du-le să mai crescă...
g Și fetele s-au răzbunat
g pentru acest vot de nein-
g credere. Nu așa cum ar fi

făcut-o o vedetă șifonată, ct 
g ambiționindu-se să munceas-
g că mai mult, mai cu sirg.
g Cele de la Rapid, de pildă,
g nu i-au lăsat o c'.ipă de ră-
g gaz antrenorului Frandsc
g Spier. Talentul lor, fertilizat

de vir- 
de lipsa

pe H?i-

de hărnicie și ambiție, a ro
dit. în campionatul Diviziei 
A, care a incenut la 5 ia
nuarie, GHEORGHITA MĂ
LAI, ANA MARIA RADUCU 
și CRISTINA WEBER au lup
tat ca niște combatante de 
prima linie, au contribuit 
decisiv la cele două victorii 
ale giuleștencelor (Gheorghi- 

ța Mălai a marcat 
11 goluri !) și și-au 
oglindit in ochii 
antrenorului ferici-

aplauzelor ce se revăr
sau in cascade din tribune.

N-au privit nici o clipă cu 
reproș spre „cerberii" fede
rației, aflați in loja oficială. 
Ele știu acum, le-a invățat 
tot antrenorul, că dacă tine
rețea singură nu se poate 
impune, ea și valoarea con
firmată alcătuiesc un tot ce 
nu poate fi ignorat.

Nobila... răzbunare a fete
lor handbalului poate să a- 
ducă, chiar anul acesta, si
gur insă peste doi ani, noi 
lauri handbalului românesc.

N. HRISTACHE

LUPTĂTORII CRAIOVENI

$

DIVIZIA A LA BASCHET

VATRA DORNEI, VATRA SCHIULUII
(Urmare din pag. 1)

eanță se lucrează cu „motoarele 
în plin" pentru îmbunătățirea 
pregătirii fizice (în perioadele 
„uscate", fără zăpadă) și pentru 
însușirea tehnicii alergării pe 
schiuri la nivel cit mai ridicat 
(in lunile de iarnă) ; preocupare 
din vreme pentru procurarea 
echipamentului și materialului 
necesar, astfel că prima ninsoa
re găsește de regulă elevii eu 
schiurile, bețele și ghetele pre
gătite ; interes la antrenori ți 
profesori pentru creșterea valo
rii profesionale prin actualizarea 
continuă a cunoștințelor in do
meniul sportului în general și 
al schiului în special ; contact 
periodic cu părinții și cu diri- 
ginții elevilor ; atenție continuă 
educării elevilor într-un spirit 
de perfectă disciplină, de pasiu
ne pentru munca pe care o de
pun. de ambiție in a realiza 
performanțe cît

Fără îndoială, 
putea fi și mai 
s-ar ivi destule 
luăm, de pildă, problema schiu- 
rilor. Deși au fost comandate 
de conducerea Clubului sportiv 
școlar încă de la începutul toam
nei (și comanda s-a repetat în 
luna noiembrie), I.C.M.S. Sucea
va nu a livrat nici o pereche ! ? 
Dealtfel, cînd am Întrebat la 
ICMS Suceava și la magazinul 
de articole 
Dornei cite 
de fond au 
dat același
4 (patru) perechi ! în plină iar
nă, într-o zonă în care schiul 
de fond este practicat cu asi
duitate și în proporție de masă... 
Si totuși, la Reghin se fac 
schiuri (unele sorturi de calita
te superioară), dovadă fiind

mai bune, 
rezultatele 
bune dacă 
dificultăți.

ar 
nu 
Să

de sport din Vatra 
perechi de schiuri 
în magazie, ni s-a 

răspuns stupefiant :

faptul că schiorii din Vatra Dor
nei le-au procurat (în cantități 
suficiente), dar numai deplasin- 
du-se la Reghin, Brașov, Tg. 
Mureș și la... București.

Activitatea ar putea deveni 
mai productivă și dacă acest 
club ar avea posibilitatea să 
folosească pe scară largă poten
țialul uman bogat oferit de sa
tele din împrejurimile orașului, 
unde copiii circulă (și nu de 
ieri, de azi) în timpul iernii 
doar pe schiuri! înființarea 
unui internat rezervat schiori
lor ar permite transferarea (pe 
linie de învățămînt) a unor ele
mente din mediul sătesc care să 
se pregătească pentru a deveni 
performeri. La același capitol, 
al ariei de selecție, 
menționată și problema centre
lor de inițiere organizate eînd- 
va (cu mult succes) de C.J.E.FJS. 
Suceava (la Cîmpulung, Iaco- 
beni, Gura Humorului etc.), 
dar dispărute (!?) în ultimii ani. 
în sfîrșit, apreciem că existența 
unui singur centru al schiului 
de performanță (Vatra Dornei) 
pentru un județ in care sportu
rile de iarnă au o pondere deo
sebită, este prea puțin. Să ne 
amintim că pînă nu de mult 
secția de biatlon a asociației 
sportive Constructorul Cîmpu
lung avusese o „producție" re
marcabilă (să-i amintim pe V. 
Papuc, Gh. Duca, P. Ciobanu, 
V. Băjenaru), stopată brusc și 
nejustificat prin desființarea 
unității sportive respective.

în mod cert, Valea Domelor 
reprezintă un izvor nesecat de 
tinere talente pentru schi, care, 
însă, trebuie valorificat în mă
sură mult mai mare decît pînă 
acum, cu sprijinul C.N.E.F.S., al 
organelor sale și celorlalte or
ganizații cu atribuții în sport.

trebuie

;,CUPA UNITĂȚILOR SPORTIVE ȘCOLARE'1 LA HOCHEI
artificial 
încheiat 

„Cu-

SI-AU ÎNVINS propriile slăbiciuni
9

Dorin Cichiociuc — primul promovat I

ISI REIA ÎNTRECERILE
7

Pe patinoarul 
din Suceava s-au 
nu de mult întrecerile 
pei unităților sportive școla
re". în care victoria finală 
a revenit, pe merit, echipei CI. 
sp. școlar din Galați. Acest suc
ces confirmă rodnica activitate 
ce se desfășoară de cîțiva ani 
la Galați, unde un grup de ti
neri antrenori, în frunte cu 
prof. Radu Șerban, lucrează in
tens cu copiii. Iată rezultatele 
meciurilor finale : locurile 1—2:

CI. sp. școlar Galați — 
nr. 1 Miercurea 
locurile 3—4
M. Ciuc —

1978

Liceul 
5—0 ; 
școlar 
școlar 

Gheorghieni 3—0; locurile 5—6: 
CI. sp. școlar nr. 2 București — 
CI. sp. școlar Cluj-Napoca 6-0; 
locurile ~ ~ ~
Rădăuți 
ceava 5—3. Organizarea acestei 
întreceri la 
rat de un 
jocuri asistînd zilnic un mare 
număr de elevi și copii.

CI. 
CI.

Ciuc 
sp. 

sp.

7—8 : CI. sp. școlar
— CI. sp. școlar Su-

Suceava s-a bucu- 
frumos succes, la

în luna decembrie, la Craio
va și Oradea, s-au disputat 
turneele finale ale concursului 
de calificare în Divizia A la 
lupte greco-romane și libere, 
între cele opt echipe (cite 4 la 
fiecare stil) care și-au cîștigat 
dreptul de a evolua în rîndul 
celor mai bune din țară se a- 
flă și două formații craiovene: 
Electroputere (greco-romane) și 
C.S.M. (libere).

Sportul luptelor în Cetatea 
Băniei are o veche și frumoa
să tradiție, în special la stilul 
greco-romane. Din sala în care 
activează antrenorul Die Mari
nescu (Electroputere) au ple
cat spre lotul național tineri 
talentați și bine pregătiți care 
au contribuit substanțial la glo
ria sportului românesc în arena 
internațională : Constantin Bu- 
șoi, locul V la J.O. de la Me
xico (în prezent, profesor de 
matematică, directorul Școlii 
generale nr. 13 din Craiova), 
Ion Stoica, fost campion na
țional (în prezent, antrenor la 
Electroputere Craiova), Gheor- 
ghe Berceanu, maestru emerit 
al sportului, campion olimpic, 
multiplu campion mondial și 
european (în prezent, profesor 
de educație fizică și sportiv 
de performanță la clubul 
Steaua).

După aceste remarcabile suc
cese s-a constatat o stagnare 
(chiar regres) in activitatea lup
telor greco-romane din Craiova. 
Spre loturile naționale n-au 
mai pornit sportivi craioveni ; 
la campionatele naționale (de 
seniori, tineret sau juniori) 
luptătorii antrenați de L Ma
rinescu n-au mai obținut per
formanțele de altădată ; cu doi 
ani în urmă echipa Electropu
tere a retrogradat din prima 
Divizie a țării.

Zilele trecute am făcut o 
nouă vizită luptătorilor din 
Craiova. în sala de antrena
ment, atît dimineața, cit și sea
ra, am găsit un număr aprecia
bil de tineri care se pregăteau 
cu sirg. în rîndul celor de Ia 
greco-romane i-am cunoscut pe 
juniorii Costel Boată (locul I 
la concursul de toamnă al ju
niorilor), Marin Stănucă, Dumi
tru Manole și alții, in care 
antrenorul craiovean își pune 
mari speranțe. I-am văzut pe 
C. Verde, G. Cirțu, M. Gabro-

veanu, C. Stoian, I. Titu (juni
ori care pot duce mai departe 
ștafeta performanțelor luptelor 
din Craiova), „seniorii" I. Io- 
nilă, M. Preda, E. Negrea, St. 
Șerban, C. Mărgineanu, M. En- 
culescu, sportivi care au avut o 
importantă contribuție Ia pro
movarea echipei lor în prima 
Divizie.

L-am întilnit și pe antreno
rul echipei de libere, Todor 
Gabor, care a inițiat în tainele 
luptelor libere, la C.S.S. Olim
pia, mulți sportivi de perfor
manță (in prezent transferați 
la C.S.M. Craiova), cu care a 
reușit să promoveze in Divizia 
A. în rîndul acestora i-am cu
noscut pe Dorin Cichiociuc, de 
două ori campion național de 
juniori și clștigător al con
cursului de toamnă dm acest 
an, G. Grigore, I. Troacă, I. Voi- 
cu, I. Boagiu, I. Zamfir, sportivi 
care au adus puncte prețioase 
echipei.

Putem aprecia că la Craiova 
se constată un „suflu" nou, o 
atmosferă de muncă entuziastă, 
hotărârea de a realiza noi suc
cese în activitatea sportivă de 
performanță a luptelor. Dealt
fel, la concursul de selecție or
ganizat la sfîrșitul săptămînii 
trecute, la Brașov, unul dintre 
elevii antrenorului Todor Gabor, 
Dorin Cichiociuc, a avut o com
portare remarcabilă, reușind să 
se impună în fața partenerilor 
de întrecere de la categoria 57 
kg și să fie inclus în lotul na
țional Este primul tînăr luptător 
craiovean la stilul libere care 
reușește această performanță. 
Așteptăm să 
te realizări 
craioveni.

După o întrerupere de a- 
proape două luni, Divizia A la 
baschet masculin se reia prin 
următoarele partide ale etapei 
a 8-a: Steaua — C.S.U. Bra
șov, I.C.E.D. — Farul, Ra
pid — Universitatea Timișoara, 
I.E.F.S.-LÎC. nr. 2 — Dinamo 
București, Politehnica Iași — 
Dinamo Oradea și C.S.U. Si- 
biu — Universitatea Cluj-Na- 
poca. Cele mai atractive parti
de : I.C.E.D. — Farul și Ra
pid — Universitatea Timișoara.

Clasament la zi

1. DINAMO 14 14 0 1537- 919 28
2. Steaua 14 14 0 1359- 987 28
3. „U- Cluj-N. 14 12 2 1223-1126 26
4. I.C.E.D. 14 8 6 1244-1236 22
5. Farul 14 7 7 1167-1248 21
6. C.S.U. Brașov 14 6 8 1259-1289 20
7. Univ. Tim. 14 5 9 1178—1225 19
8. Poli, lași 14 5 9 1224-1309 19
9. Rapid 14 4 10 1039-1150 18

10. C.S.U. Sibiu 14 4 10 1090-1349 18
11. I.E.F.S.-LÎC. 2 14 3 11 1087-1313 17
12. Dinamo Or. 14 2 12 984-1240 16

coșgeterilor
Moisescu (Po-

• Clasamentul 
după 7 etape : 1. 
litehnica Iași) 378 p, 2. Gh. Ro
man („U“ Cluj-Napoca) 329 p, 
3. Scutaru (Politehnica Iași) 
318 p, 4. Ermurache (I.E.F.S.— 
Lie. nr. 2) 303 p. 5. Moraru 
(C.S.U. Brașov) 289 p, 6—7. 
Cernat (Steaua) șl Spînu (Fa
rul) 275 p, 8. Zgriban (Univer
sitatea Timișoara)) 274 p, 9. 
Grădișteanu (I.C.E.D.) 273 p, 10. 
Barna („U“ Cluj-Napoca) 269 p.

anul campionatelor mondiale de popice

LOTURILE NAȚIONALE,
Pentru sportul popicelor, 1978 

reprezintă un an competițional 
deosebit de bogat — este anul 
campionatelor mondiale și al al
tor întreceri internaționale de 
mare anvergură. în luna mai 
are loc, în Elveția, cea de a 
Xll-a ediție a C.M., apoi forma
țiile campioane ale țării în 1977 
— Laromet București (f) și Au
rul Baia Mare (m) — vor parti
cipa Ia C.C.E. In ambele com
petiții, popicarii români sînt 
creditați cu performanțe onora
bile — la C.M. de la Viena, în 
1976, au obținut trei medalii, 
cite una de aur, argint și bronz, 
iar la C.C.E., în 1977, Voința Tg. 
Mureș (f) s-a clasat pe primul 
loc, Constructorul Galați (m) o- 
cupînd locul secund — ceea ce 
obligă pe sportivii noștri la o 
pregătire temeinică pentru a re
prezenta cu cinste sportul ro-

MULT ÎNTINERITE, AU
mânesc la marile manifestări din 
acest an.

Federația de specialitate ,__
pus, firește, in prim-planul preo
cupărilor sale pregătirea loturi
lor naționale de seniori și se
nioare pentru C.M. Ambele lo
turi au fost reîmprospătate cu 
jucători tineri și talentați, dar 
continuă să rămînă selecționați 
șl unii „veterani" care se află 
in formă bună. Astfel, la băr
bați, pe lîngă I. Tismănar șl I. 
Băiaș (campioni mondiali la pe
rechi), I. Bice sau Al. Cătinea- 
nu, au fost promovați Al. Tu
dor (campion european de ju
niori), H. Ardac, Al. Naszodi și 
alți reprezentanți ai tinerel ge
nerații. In lotul feminin, majo
ritatea sportivelor sînt tinere, ca 
de exemplu Elisabeta Badea, 
Cornelia Nicoîae, Elena Vasile, 
Silvia Raiciu, Ildiko Szâsz și 
Emilia Ebel. Din lotul de la e-

Început pregătirile
șl-a

diția trecută a C.M. au rămas 
doar Ana Petrescu, Elena Pană 
și Vasilica Pințea.

Loturile se află în prezent la 
Tușnad, unde își desăvârșesc 
pregătirea fizică generală, după 
care vor continua activitatea In 
cadrul echipelor lor de club, 
participînd apoi la o serie de 
jocuri internaționale de verifi
care, toate în deplasare, cu cele 
mai puternice formații, și la di
ferite turnee individuale peste 
hotare. Echipele reprezentative 
vor juca cu formațiile similare 
ale Ungariei (8—9 aprilie). R.D. 
Germane (22—23 aprilie). Iugo
slaviei (6—7 mai) și. probabil. 
R. F. Germania. Unii dintre se
lecționați vor evolua la „Cupa 
polar- în Suedia, la „Trofeul 
Iugoslavia", la Săptămâna sporti
vă internațională de la Sand- 
hausen (R.F.G) și alte turnee de 
prestigiu, (t.r.)

consemnăm și al- 
ale luptătorilor

Mihai TRANCĂ

• In cadrul pregătirilor și 
verificărilor efectuate în vede
rea reluării campionatului, 
I.C.E.D. a susținut un turneu 
peste hotare, obținînd trei vic
torii în tot atîtea jocuri : 105— 
95 cu Spolen Lodz, 86—85 cu 
K.P.V. 69 Halle și 93—88 cu 
Slavoj Praga. Cei mai buni ju
cători : Grădișteanu (coșgeterul 
echipei), Berceanu, Rotaru, Mol
nar, Chircă și Osacenco.

MIINE ÎNCEPE RETURUL
DIVIZIEI A DE VOLEI

După o scurtă pauză compe- 
tițională, duminică se reiau 
campionatele naționale de vo
lei. Ce așteptăm, in această a 
doua parte a întrecerii, de la 
competitoarele primului eșalon? 
în primul rind, partide de bun 
nivel, care să marcheze, în 
sfîrșit, un salt calitativ în pre
gătirea și comportarea tuturor 
echipelor, rămase datoare pu
blicului amator de volei.

Totodată, dorim ca returul 
să se desfășoare intr-un spirit 
de deplină sportivitate, la rea
lizarea căreia trebuie să contri
buie deopotrivă jucători și an
trenori, arbitri și spectatori.

Prima etapă a returului pro
gramează miine următoarele 
meciuri: Dinamo — Știința Ba
cău (sala Dinamo, ora 10), 
CHIMPEX — Farul, Universi
tatea Timișoara — I.E.F.S., Ma- 
ratex Baia Mare — C.S.U. Ga
lați, Universitatea Craiova — 
Voința București și Penicilina 
Iași — Rapid, la feminin ; Ra
pid — Explorări Baia Mare 
(sala Giulești, ora 11), Tracto
rul Brașov — Politehnica Ti
mișoara, C.S.M. Delta Tulcea— 
Universitatea Craiova, „U“ 
Cluj-Napoca — Dinamo Bucu
rești, C.S.M. Suceava — Con

structorul Brăila și Viitorul Ba
cău — Steaua București, 
masculin.

la

FEMININ
1. DiNAMO 11 11 0 33: 5 22
2. Penicilina 11 10 1 30: 9 21
3. Știința 11 7 4 24:19 18
4. Univ. Timiș. 11 7 4 22:17 18
5. Univ. Craiova 11 7 4 25:20 18
6. Farul 11 6 5 25:17 17
7. C.S.U. Galați 11 5 6 23:23 16
8. Chimpex 11 5 6 19:21 16
9. Rapid 11 5 6 22:27 16

10. Ma ratex 11 1 10 12:30 12
11. I.E.F.S. 11 1 10 8:32 12
12. Voința 11 1 10 8:30 11

MASCULIN
1. STEAUA 11 11 0 33: 7 22
2. Dinamo 11 10 1 32: 8 21
3. Explorări 11 9 2 30: 8 21
4. Tractorul 11 8 3 26:14 19
5. Politehnica 11 5 6 17:24 16
6. Viitorul Bacău 11 4 7 17:24 15
7. Delta Tulcea 11 4 7 16:23 15
8. Univ. Craiova 11 3 8 18:28 14
9. Rapid 11 3 8 16:23 14

10. Constr. Brăila 11 3 8 13:26 14
11. ,,U" Cluj-Napoca 11 3 8 13:26 14
12. C.S.M. Suceava 11 3 8 12:27 14
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Cupele europene la baschet

I.E.F.S.-LIC. 2 Șl STEAUA AU DEBUTAT
vr A

NESATISFĂCĂTOR IN „SFERTURIkk

Evoluînd la 
(lingă Milano) 
chipei locale 
cadrul grupei 
de finală ale

STEAUA-SELECJIONATĂARMATEICUBANEZE
38-24 (19-11)

Mîinc, un nou meci amical dc handbal masculin

TELEX

San Giovanni 
în compania e- 

GEAS Scsto, in 
B a sferturilor 
C.C.E., formația 

I.E.F.S.-Lic. nr. 2 a fost în
trecută la o diferență catego
rică — 21 de puncte —, care-i 
îngreuiază vădit șansele de pro
movare în semifinalele compe
tiției. Sportivele italience s-au 
impus în repriza secundă, cînd 
au dominat cu autoritate, mai 
cu seamă în ultimele 10 minu
te, perioadă în care bucu- 
reștencele nu au mai beneficiat 
de aportul Anei Aszalos și Dia- 
nei Mihalik, eliminate pentru 
5 greșeli personale. Arbitrii N. 
Duran (Turcia) și B. Galley 
(Elveția) au avantajat gazdele, 
proporția aruncărilor libere fi
ind elocventă în acest sens : 
GEAS Sesto a beneficiat de 36 
aruncări (a înscris 20), față de 
numai 15 ale studentelor bucu- 
reștence (au fructificat 9). Sco
rul de 74—53 (37—30) a fost 
realizat de : Ștefania Giurea 22, 
Maria Roșianu 10, Liliana Duțu 
8, Ana Aszalos 4, Carmen Răș- 
cănescu 4, Diana Mihalik 3, 
Doina Prăzaru-Male 2 pentru 
I.E.F.S.-Lic.
Christiana Tonelli 
ria Battisteîla 17, 
17, Vanda Sandon 
chi 8, Rossetta

,,va a.,. > vi»,
Nedef, ne-a furnizat următoa
rele amănunte: „Formația noas
tră a început întilnirea dez
orientată de faptul că 
putut antrena în sala 
care este un patinoar 
pacitatea de 12 000 de 
cu repere de aruncări 
mult diferențiate de cele cu care 
este obișnuită. Din această cau
ză, începutul ne-a fost defavo
rabil, dar am izbutit să recu
perăm și să Înregistrăm scor 

a
au 
de 
re
in

nu s-a 
de joc, 
cu ca- 
locuri, 
la coș

nr. 2, respectiv
19, Rose-Ma- 
Dora Ciaccia 

9, Mabel Boc- 
Bozzolo 4. 

I.E.F.S.-Lic. nr. 2 va susține 
următorul meci joi 19 ianuarie, 
la Vigo (Spania), in compania 
echipei Real Celta.

Referitor la partida dintre 
Steaua și B.S.K.V. Sodertalje, 
desfășurată în Suedia în cadrul 
Cupei cupelor (rezultat : 83—82 
pentru gazde), antrenorul prin
cipal al bucureștenilor, Mihai

egal Ia repriză. în partea 
doua a întrecerii, suedezii 
reușit să obțină un avans 
12 puncte, dar din nou am 
venit, ajungînd la 80—83. _ 
această situație, Netolitzchi a 
mai înscris un coș, anulat însă de 
arbitrii M. Paszucha (Polonia) 
și D. Christensen (Finlanda), pe 
motiv că Pîrșu comisese fault 
în atac. In mod regulamentar, 
coșul nu trebuia anulat. 
B.S.K.V. a prezentat un lot din 
care s-au evidențiat nord-ame- 
ricanii Gray și Berry, precum 
și suedezul Karlsson".

Fără a omite unele condiții 
dezavantajoase, ca de pil
dă arbitrajul părtinitor, a- 
preciem că EVOLUȚIA ECHI
PELOR I.E.F.S.-LIC. NR. 2 ȘI 
STEAUA, IN ETAPA INAU
GURALĂ A SFERTURILOR DE 
FINALA ALE CUPELOR EU
ROPENE, A FOST NESATIS
FĂCĂTOARE și solicităm con
ducerilor secțiilor de baschet ale 
cluburilor respective și fede- 

tcmeinică a 
de mă- 
a evita 
compro- 
de pro-

întilnirea amicală de handbal 
dintre echipele Steaua și Selec
ționata armatei cubaneze, des
fășurată vineri după-amiază in 
sala Floreasca din Capitală, a 
oferit un spectacol deosebit de 
atractiv. Cel peste o mie de 
spectatori prezenți în tribune au 
avut satisfacția de a revedea — 
reuniți în echipa Steaua — pe 
Cristian Gațu, Gheorghe Gruia 
și Mihai Marinescu. Ei au reu
șit, împreună cu ceilalți echi
pieri, să ofere numeroase faze 
de mare virtuozitate, o adevă
rată dantelărie de pase. Chiar 
dacă Steaua a fost lipsită in 
acest meci de aportul handba- 
liștilor incluși în lotul național, 
calitatea spectacolului nu a avut 
de suferit. Echipa lui Gațu s-a 
detașat chiar de la începutul 
partidei, fapt explicabil dacă 
avem în vedere experiența de 
joc a acestei formații. Oaspeții, 
jucătorii cubanezi, au arătat

frumoase calități. Foarte bine 
dotați din punct de vedere fizic, 
ei au prestat un joc în viteză, 
contribuind in mare măsură la 
reușita acestui spectacol. Ivan 
Morales, In primul rind, dar și 
Julio Jimenez și Conrado Maceo 
s-au detașat de colegii lor prin 
tehnica arătată. Au marcat: 
Cheli 10, Gațu 6, Dan 6, Roșu 5, 
Gruia 4, Neaga 4, Marinescu 1, 
V. Ionescu 1 și Ștefănescu 1 — 
de la Steaua, și Moralez 9, Fren- 
dez 5, Torriente 3, Casuso 3, 
Jimenez 2 și Maceo 2 — pentru 
Selecționata armatei cubaneze. 
Au arbitrat bine Al. Virtopeanu 
și M. Dumitrescu. Selecționata 
armatei cubaneze va juca cea 
de-a doua partidă în țara noas
tră duminică seara, de Ia ora 
20, tot in 
compania 
București.

sala Floreasca, în 
echipei Universitatea

>
ion GAVRILESCU

BOGATĂ ACTIVITATE INTERNAȚIONALA 
A POLOIȘTILOR NOȘTRI

Juniorii vor susține 11 jocuri la Moscova

rației o analiză 
comportării și luarea 
suri energice pentru 
alte eșecuri, care ar 
mite definitiv șansele
movare în semifinale (D. St)

CELELALTE REZULTATE ÎN C. C E
FEMININ, GRUPA B (din care 

face parte șl I.E.F.S.-Lic. nr. 
2) : Sparta Praga — Real Celta 
Vigo 80—57 (39—34) ; GRUPA A : 
Spartacus Budapesta — Clermont 
University Club 54—74 (26—33) !, 
Steaua Roșie Belgrad — Mmior 
Pernik 99—81 (52—42).

MASCULIN (grupă semifinală 
unică) : Maccabi Tel Aviv —

Real Madrid 101-
Jugoplastika Split 
banne 88—85 (48-44).

Clasament : 
Mobilgirgl 
Real 
JjLgopiaseka 
Maccabl 
VWeur banne 
Alvik

(48-59), 
VHleur-

1.
2.
3.
4.
5.
4.

3
3
3
3
3
3

3 
2
2
1
1
9

0 
1
1
2
2
3

S 
S 
5
4
4
3

Loturile reprezentative de polo 
se află în plină perioadă pregăti
toare a viitorului sezon, in care 
vor fl angajate într-o serie de 
competiții de amploare, culml- 
nlnd cu campionatul mondial 
(pentru echipa de seniori) și cam
pionatul european (pentru juni
ori).
• Primul turneu in care va fl 

angajat lotul de juniori este cel 
de la Moscova (25—3# ianuarie), 
unde și-au mal anunțat partici
parea 10 echipe sovietice de se
niori și formația Lokomotiv So
fia. Printre jucătorii care vor 
face deplasarea se află portarii 
Gh. Popescu și M. Tudor, alături 
de FL Dezmireanu, Ș. Popescu, 
E. Ionescu, B. Ghițan, C. Gordan, 
V. Selejan și Fr. Szabo.
• Lotul olimpic se află pentru 

cîteva ziie la Poiana Brașov, pre
gătirea jucătorilor vizind in a- 
ceastă etapă dezvoltarea forței 
șl rezistenței. In perioada 3# ia
nuarie — * februarie, echipa re
prezentativă se va deplasa la 
Genova, pentru o scurtă perioadă 
de antrenamente comune cu se
lecționata italiană.

• Săptămina viitoare, echipa 
Rapid București (fără jucătorii 
din lot) va lua parte la turneul 
internațional din Berlinul Occi
dental.

ATLETISM • In concursul de 
ia Melbourne : 800 m — Hlgham 
1:47,1; 100 m Quarrie 10,4; 3 00# 
m obst. — Malinowski 8:33,3 ; 
greutate — Komar 17,88 m ; 80# 
m (f) — Mary Decker 2:04,6.

HANDBAL . La Varșovia 5 
Polonia (A) — România (B)
26—17 (17—8).

NATAȚIE a La Melbourne, o- 
landeza Enlth Brlgitha a cîștigat 
la 100 m liber în 58,36. Alte re
zultate: 100 m liber (m) — Pețer 
Coughlan 53,70 ; 200 m fluture
(m) — Michael Kraus 2:07,01.

PATINAJ a La Inzell, record
manul mondial Evghenl Kulikov 
(U.R.S.S.) a cîștigat cursa de 
500 m în 38,0. Competiția femi
nină a fost dominată de olande
za Sijtje van der Lende, care a 
terminat învingătoare la 1500 m 
— 2:15,4 șl 3 000 m — 4:51,1.

SCHI a Vineri în localitatea 
Les Diablerets (Elveția) s-a dis
putat o probă feminină de cobo- 
rîre contînd pentru „Cupa Mon
dială- la schi. Victoria a revenit 
sportivei austriece Anne-Marie 
Moser Proell cu timpul de 
1'29”38/100. Au urmat în clasament 
schloarele vest-germane Evl Mlt- 
termaler — 1’30”36/100 și Irene 
Epple — 1’31”.

ȘAH a înaintea ultimei runde 
la Hastings : Djtodjlașvlll — 10 p, 
Sax — 9 d (1), Petrosian — 9 p.

TENIS a în optimile de finală 
la Birmingham : Ramirez — Fi- 
bak 7—6, 3—6, 6—2 ; Borg —
Drysdale 7—5, 6—4 ; Gerulaitis — 
McMillan 6—4, 6—2 ; Tanner —
Savlano 6—3, 6—2. a Rezultate
din C.E. „indoor- : Ungaria — 
R.F. Germania 2—1 ; Suedia — 
Austria 2—1 - - ■
via 3—0

TENIS 
ton, în 
nale ale 
ces au 
R. p. i 
ambele 
R. P. Chineză (A) _____  _
nezâ (B) 5—1 ; la feminin, R. p. 
Chineză (B) — R. p. Chineză
(A) 3-0.

. Franța — Iugosla- 
; Anglia — Spania 3—0. 

I DE MASA . La Brlgh- 
campionatele internațio- 

i Angliei, un frumos suc- 
repurtat sportivii din 

Chineză, învingători în 
probe : la masculin, 

..................... R. P. Chl-

BOXUL PROFESIONIST FARA MÂNUȘI
„OAIA RĂTĂCITĂ'

ist este, in datele Iul esențiale, in 
denumit sportul scrimei pugilistice.

întotdeauna în prim-plan și exploatează fără 
scrupule tinerele talente".

Drama boxerului JSrg EipeJ a avut un ecou 
deosebit și în nodurile diriguitorilor pugMa
tului pe bani. W.B.C. (Consiliul mondial al 
boxului), cu sediul fa CI udo d de Mexico, a 
anunțat că începtad din 1978 nu va mai au
toriza nici un boxer să urce în ring dacă 
acesta nu va prezenta un certificat medical 
care să-l dovedească perfecta sănătate. Josă 
Sulaiman. președintele W.B.C, a declarat 
câ toți boxerii vor trebui să se supună unui 
examen medical cel puțin o dată pe semes
tru șl că managerii șl organizatori! sînt res
ponsabili de îndeplinirea acestei recoman
dări, fără de oare W.B.C. nu va mai autoii- 
za nici un meci.

S-A INTIMPLAT 
IN NOAPTEA DE ANUL NOU

CE SÎNT UCIȘI 
DINTRE PUGILIȘTI

Rubricile de fapte diverse ale ziare
lor au avut de multe ori prilejul sd 
consemneze „Moartea unui boxer-. Dar 
nu întotdeauna accidentul fatal s-a 
petrecut pe ring sau, în urma lovitu
rilor primite, la spital. Mulți campioni 
ai „careului magic" profesionist yi-au 
pierdut viața în împrejurări misterioa
se, aparent fără nici o legătură cu 
sportul cu mănuși. Atrași cu ușurință 
de lumea interlopă, mulți dintre pro
fesioniștii pumnului fac jocul aranjo
rilor de meciuri, intră în combinații de 
afaceri, îndrumați de oamenii Mafiei, 
colaborează cu traficanții de droguri, 
ori devin, pur și simplu, „dini de 
pază" al celor cu bani mulți și influ
ență. Nu este deci de mirare că, a- 
vind asemenea preocupări, pugiliștil

JORG EIPEL CONTINUĂ 
SĂ SE AFLE IN COMĂ...

ris. Buletinele medicale anunță mereu că 
starea sa este ,.staționară". Fostul campion 
Gustav Scholz a declarat : „11 cunosc pe E- 
pel. Este un băiat curajos și foarte talentat. 
Dacă ar fi fost pe mîini bune, ar fi putut 
ajunge un super-campion. Managerii și oa
menii săi de colț sînt responsabili de ceea 
ce s-a întîmplct la Creil. Pentru ei, propriile 
interese au prioritate. Responsabilitățile față 
de sportiv vin pe planul doi. Ei se situează

tn 1969, cind boxerul român Ion Alexe 
cucerea titlul de campion european, 
fostul său adversar șl Învins, america
nul de —'------ ~— ------
tractul 
durile 
semnat 
rajuiuL______________ _ ______
jurată de manageri, antrenori, ._____ .
boxeri ratați care își ofereau serviciile 
ca sparring-partneri. Ron Lyle a Început 
să fie un obișnuit al barurilor de noap
te, devenind rapid un erou al rubricilor 
de scandal. Chiar tn 196» este condam
nat la 3 ani de închisoare pentru „cri
mă prin imprudență". Ihtr-o bătaie pe 
stradă, un om murise din cauza lovi
turilor primite de la Lyle. Ieșit din 
închisoare, el își continuă activitatea 
de profesionist, însă fără rezultate no
tabile. Fire deosebit de Impulsivă, în 
1975 nu a ezitat să tragă cîteva locuri 
țintlndu-și propria soție, pe care o sur
prinsese ieșind dlntr-un bar... Din feri
cire. a ratat ținta.
In noaptea de Anul Nou, Ron Lyle a ajuns 

din nou în fața justiției. își petrecea 
revelionul împreună cu niște prieteni 
In localitatea Lakewood. După miezul 
nopții, cineva a sunat la ușă. Cînd Lyle 
a deschis, s-a trezit față în față cu 
unul dintre foștii săi manageri, Vernon 
McCiark, cu care se certase în 1976. 
McCIark i-a cerut lui Ron să-i achite 
o veche datorie. Lyle a refuzat, spunînd 
că nu-i datorează nici un ban. A început 
cearta și apoi cel doi s-au luat la bă
taie. Lyle a scos pistolul și l-a împușcat 
pe fostul său manager, care a murit 
pe loc. Acum urmează să fie judecat. 
Ron Lyle va fi condamnat din nou Ia 
închisoare. Cariera sa sportivă a luat 
definitiv sflrșit...

culoare Bon Lyle, semna con- 
de profesionist. Intrarea în rîn- 
profeslonlștilor ringului a In- 
pentru Lyle schimbarea antu- 
Tînăra speranță a fost încon- 

pariori,


